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Education and Global Citizenship : A Buddhist Perspective 

รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๐ 

๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ประเทศไทย 
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ตลอดเวลากวา ๒๖๐๐ ปนับต้ังแตการตรัสรูขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา  

พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองคไดเขาไปมีสวนในการแกปญหาตางๆ ของมวล

มนุษยชาติมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการท่ีองคการสหประชาชาติไดเห็นความสำคัญของ

พระพุทธศาสนา โดยไดกำหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันสำคัญสากลของโลกนับตั้งแตป 

พ.ศ.๒๕๔๗ เปนตนมา ดวยเหตุดังกลาวทำใหชาวพุทธท่ัวโลกพรอมใจกันจัดงานเฉลิมฉลอง

อยางยิ่งใหญ โดยใหประเทศไทยเปนเจาภาพหลักในการจัดงานตลอดมา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสวนราชการท่ีไดรับความไว

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

อยางย่ิงตอรัฐบาลไทย ที่ใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัยดวยดีมาโดยตลอด  ขอขอบพระคุณ

อยางยิ่งตอคณะกรรมการมหาเถรสมาคมในการใหคำแนะนำปรึกษาและสนับสนุนดวยดี

เสมอมา ขอขอบคุณคณะกรรมการกล่ันกรองบทความทางวิชาการ 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

พุทธิปญญาเพ่ือการศึกษาความเปนพลเมืองโลกในมุมมองของพระพุทธศาสนา และรวม

เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเปนพิเศษในวาระสำคัญดังกลาว 

โดยมีการรวบรวมบทความทางวิชาการ ภาคภาษาไทย เพ่ือใชประกอบการสัมมนาทาง 

วิชาการ ซึ่งกองบรรณาธิการไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการจำนวนมากไดรวมสง

บทความทางวิชาการเขารวมโดยมีเนื้อหาแบงออกเปน ๒ ภาค คือ ภาคที่ ๑ พระพุทธศาสนา

กับการศึกษาและการพัฒนาความเปนพลเมืองโลก มีจำนวน ๒๒ บทความ ภาคที่ ๒ 

พระพุทธศาสนากับการศึกษาและการพัฒนาคุณคาความเปนมนุษย จำนวน ๒๓ บทความ 

รวมทั้งสิ้น ๔๕ บทความ  

คณะทำงานฝายวิชาการและกองบรรณาธิการทุกรูป/คน ขอกราบขอบพระคุณ  

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  อธิการบด ี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 ฉบับพิเศษเน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา 

วันสำคัญสากลของโลก คร้ังที่ ๑๐ เรื่อง การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมอง

พระพุทธศาสนา (Education and Global Citizenship : A Buddhist Perspective) 

เปนหนังสือรวมบทความทางวิชาการ เพื่อใชประกอบการสัมมนาทางวิชาการ วิสาขบูชาโลก 

ซึ่งกองบรรณาธิการไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการไดรวมสงบทความทางวิชาการ

เพื่อลงตีพิมพ  อนึ่ง กองบรรณาธิการขอกลาวถึงเนื้อหาของแตละบทความโดยสรุป ดังนี้ 

¿“§∑’Ë Ò æ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫°“√»÷°…“·≈–°“√æ—≤π“§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈° 

บทความท่ี ๑ เรื่อง “ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร” โดย 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.  ผูเขียนช้ีวา 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 

บทความท่ี ๒ เรื่อง “สาราณียธรรมกับการพัฒนาพลเมืองที่พึงประสงคในสังคม

ไทย” โดย พระมหาวิศิต ธีรวํโส, ผศ.  บทความนี้ผูเขียนไดนำเสนอหลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนา เพื่อแกปญหาความแตกแยกในสังคมไทย เพ่ือใหคนในสังคมไทยเปนพลเมืองที่พึง

ประสงคตามแนวทางแหงพระพุทธศาสนา โดยผูเขียนไดนำเสนอหลักสาราณียธรรม  

เนื่องจากหมวดธรรมน้ี พระพุทธองคไดแสดงแกพุทธบริษัทวา เปนธรรมอันเปนที่ตั้งแหง

ความระลึกถึง ใหเกิดความสามัคคี และเปนหลักของการอยูรวมกันในสังคม 

บทความที่ ๓ เรื่อง “กิจวัตร ๑๐ : แนวคิดการจัดการความรูสูความเปนพลเมือง

โลกในมุมมองพระพุทธศาสนา” โดย ดร.อุทัย สติมั่น  บทความน้ีเสนอวา 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 มีจิตใจท่ีพัฒนาแลว ภาวิตปญญา มีปญญาท่ีพัฒนาแลว ผลเบ้ือง

ปลายก็คือทำใหเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

บทความที่ ๔ เรื่อง “ขบวนการสรรโวทัยกับการพัฒนามนุษยสูความเปนพลเมือง

โลก” โดย พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน)  บทความน้ีตองการนำเสนอขบวนการ 

สรรโวทัยที่ไดดำเนินการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศศรีลังกา  

ในการที่จะนำพาประชาชนเขาสูการเปนพลเมืองของโลก โดยนำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับ

การกอกำเนิด พัฒนาการ และรูปแบบการพัฒนาชุมชนของขบวนการสรรโวทัย เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาบุคคลใหเปนมนุษยที่สมบูรณและพัฒนาสังคมใหเกิดสันติสุข 

บทความท่ี ๕ เรื่อง “ความรูที่ขาดหายไปของความเปนพลเมืองโลก” โดย 

ผศ.ดร.ทัศนีย เจนวิถีสุข  บทความนี้ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูตามแนวทางในพระพุทธ

ศาสนา สวนที่ขาดหายไปก็คือ ไตรสิกขา อันไดแกกระบวนการเรียนรูดานศีล สมาธิ และ

ปญญา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดคุณลักษณะของความเปนพลเมืองโลกโดยมีหลักพุทธธรรมเติม

เต็มในสวนที่ขาดหายไป  เพื่อชวยใหมีการอยูรวมกันดวยความเขาใจกัน เกื้อกูลกัน แกปญหา

และรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน รวมทั้งอยูรวมกันอยางสันติสุข 

บทความท่ี ๖ เรื่อง “สหกรณแนวพุทธ : การพัฒนาพลเมืองเพื่อสังคมสันติสุข” 

โดย ผศ.ปราโมทย ยอดแกว  บทความนี้ไดนำเสนอวิธีบูรณาการสหกรณใหดำเนินงานตาม

หลักพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคนสหกรณใหละช่ัว ทำดี มีความพอเพียงรูจักการแบงปน

ทำใหเกิดความสามัคคี ศึกษาหลักธรรมที่เหมาะสมอันนำไปสูการปฏิบัติตามหลักสัปปุริส-

ธรรม ๗ เพื่อใหเกิดผลลัพธของสหกรณแนวพุทธ อันเปนฐานการพัฒนาพลเมือง แลวนำไปสู

สังคมสันติสุข 

บทความท่ี ๗ เรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาปญญาของพลเมืองโลกในศตวรรษ

ที่ ๒๑” โดย พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต (ภิรมยพร)  บทความนี้ไดเสนอวาการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาปญญาของพลเมืองในศตวรรษท่ี ๒๑ ควรเปนการศึกษาในรูปแบบสังคม

อุดมปญญาที่สามารถแบงปนทรัพยากรรวมกันไดโดยสันติ ซึ่งประกอบดวยทักษะดาน 

คุณธรรมในการพัฒนาพฤติกรรมทางจิตใจ ซึ่งเปนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาปญญาของ

พลเมืองโลก ใหสามารถสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหเปนสังคมที่มีการใชและสรางความรูได

ดวยตนเอง  
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บทความท่ี ๘ เรือ่ง “การพฒันาคุณลกัษณะความเปนพลเมอืงโลก” โดย นภิาภทัร 

อยูพุม  บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาการศึกษาของไทย ไมวาจะเพื่อประชาชนคนไทยหรือ

การเตรียมความพรอมของคนไทยสูพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ควรมีทิศทางที่นำไปสู

การเปนคนดี คนเกง และเปนคนที่มีความสุขดวยการเห็นแจง (insight) ในการรูจักตนเอง

และผูอื่นอยางถองแท จึงจะบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย โดยกลยุทธในการขับเคล่ือนควร

อาศัยจุดแข็งของสังคมไทยที่มีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ และเปนรากฐานวัฒนธรรม

ไทย เพื่อสรางกัลยาณมิตรท้ังในและตางประเทศในการจัดการศึกษา เพื่อสรางคนดีคนเกง

ตามแนวคิดการศึกษาสากลผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก  

บทความท่ี ๙ เรื่อง “บทบาทพระสงฆในฐานะพลเมืองกับการเมืองในพมา” โดย

วรัญญา เตียวกุล  บทความนี้ไดกลาวถึงการเมืองพมาแตละชวงเวลาที่มีบริบทของ

สถานการณท่ีทำใหพระสงฆตองเขามาเกี่ยวของกับการเมืองแตกตางกันไป ซึ่งเปนระดับ

บุคคลมากกวาการเคล่ือนไหวในระดับองคกรสงฆ มีทั้งกลุมที่ไมของแวะกับการเมือง และ

กลุมที่เกี่ยวของกับการเมือง   โดยการเคล่ือนไหวทางการเมืองของพระสงฆมีทั้งแบบสันติวิธี 

เชน การคว่ำบาตร หรือการสนับสนุนอยูเบื้องหลังการเคล่ือนไหวตอตานท่ีใชกำลัง เปนตน 

เพื่อใหทราบถึงเหตุและปจจัยอันจะนำไปสูความเขาใจบทบาทของพระสงฆในฐานะพลเมือง

กับการเมืองในพมาแตละชวงยุคสมัย 

บทความท่ี ๑๐ เรื่อง “ความสัมพันธระหวางพระสงฆในฐานะพลเมืองกับ

การเมืองในศรีลังกา” โดย เบญจวรรณ วงศชูแกว  บทความนี้กลาววา ในปจจุบันไดมี 

แนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป  พระสงฆเริ่มเขาไปมีบทบาทเก่ียวของกับการเมืองโดยตรงและ

เปดเผยมากขึ้น จนถึงกับเขาไปทำหนาท่ีในรัฐสภา ชาวศรีลังกาสวนใหญมีความเห็นวา 

“การเมือง” คือการโกงกินและหลอกลวง  จึงไมเหมาะสมสำหรับบุคคลผูมีจิตใจสูงสง 

เพียบพรอมดวยคุณธรรม  พระผูใหญในสถาบันสงฆที่เปนกระแสหลักแสดงความเห็นวา โดย

ธรรมเนียมแลวพระสงฆก็มีฐานะเปนพลเมือง อาจใหคำปรึกษาแกผูมีอำนาจทางการเมืองได 

แตไมใชทำหนาที่เปนผูปกครองเสียเอง 

บทความท่ี ๑๑ เรื่อง “กิจของสงฆในฐานะพลเมืองกับการแสดงออกทางการ

เมือง” โดย พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี) บทความน้ีเห็นวาพระสงฆควรวางตัวเปน 

กลางทางการเมืองในทุกกรณี เพราะการเมืองเปนเรื่องของการแสวงหาใหไดมาซึ่งอำนาจ ที่มี

ความแปรปรวนและเปล่ียนแปลงอยูเปนนิตย จึงไมควรหลงใหลไปกับอำนาจดังกลาว หาก

พระสงฆปฏิบัติตามหลักการขางตนไดอยางถูกตองดวยดี พรอมท้ังใชหลักธรรมเยียวยา และ
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ใหสติกับประชาชนไดมีความรูความเขาใจในเรื่องของการเมืองไดอยางถูกตอง ก็จะเปนการ

นำหลักธรรมไปใชเพื่อประโยชนแกผูคนในสังคมไดอยางกวางขวาง  

บทความท่ี ๑๒ เรื่อง “พระสงฆกับพุทธเกษตรกรรมสูการพัฒนาสงฆไทยใน

ทศวรรษหนา” โดย พระมหาวัฒนา ปฺาทีโป (คำเคน) บทความน้ีกลาววาพระสงฆ

ไมควรทำเกษตรกรรมดวยตนเอง เพราะขัดกับหลักพระวินัย ผิดเจตนารมณของการเปน

นักบวช ทำใหเกิดความเสียหายในดานศีล สมาธิ ปญญา โดยพระสงฆตองนำหลักธรรม

เขาไปสูประชาชนท่ีทำกิจกรรมการเกษตร เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูธรรมะผานกระบวนการ

โดยมุงประโยชน ใน ๓ ดานคือ  ๑) ประโยชนตนคือการปฏิบัติธรรม  ๒) ประโยชนพระ

ศาสนาคือพัฒนาวัด  ๓) ประโยชนสังคมคือมีสวนชวยพัฒนาประชาชนใหมีคุณธรรม 

บทความท่ี ๑๓ เรื่อง “ขันติธรรม : แนวคิดกับการอยูรวมกันของประชาคม

อาเซียน” โดย พงศพัชรา สัมพันธรัตน บทความน้ีไดกลาววา การท่ีประชาคมอาเซียนจะ

อยูรวมกันอยางไรรอยตอไดนั้น ผูนำและพลเมืองในประชาคมอาเซียนของแตละชาติจะตอง

ยึดหลักความอดทนอดกลั้นคือหลักขันติธรรม  เพื่อใหการอยูรวมกันไดอยางราบร่ืน มีการให 

รักใครสามัคคี ปรองดอง มีขันติตอการไดอยูรวมกันโดยก็ไมตกเปนทาสของกิเลสตัณหา 

โลภะ โมหะ โทสะ ซึ่งเปนวิธีการที่จะชวยใหประชาคมอาเซียนอยูดวยกันอยางสันติ 

บทความที่ ๑๔ เรื่อง “การพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธใหพรอมรับกระแสทุนนิยมใน

ประชาคมอาเซียน” โดย กรรณิการ ขาวเงิน  บทความน้ีกลาววา ความสุขเปนอำนาจท่ี

มนุษยทุกยุคทุกสมัยแสวงหา แตความสุขบนพ้ืนฐานความตองการบริโภควัตถุโดยไมมีขีด

จำกัดที่ดำเนินไปทามกลางนิยามความสุขในกระแสทุนนิยมนั้น ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิต

ผูคนและสิ่งแวดลอมอยางใหญหลวง เปนการบั่นทอนทำลายศักยภาพของมนุษยใหสูญเปลา 

ไมสามารถนำชีวิตกาวสูความสุขที่เปนอิสระจากเง่ือนไขไดอยางแทจริงและย่ังยืน จึงไดนำ

เสนอหลักพระพุทธศาสนาเพื่อเปนแนวทางใหมนุษยสามารถสรางความสุขใหเปนอำนาจ

ภายในหรือเปนทุนชีวิต และย้ำวาความอยูรอดของมนุษยทามกลางวิกฤติทุนชีวิตนั้น ขึ้นอยู

กับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและแกไขท่ีตัวมนุษยเองเปนสำคัญ 

บทความที่ ๑๕ เรื่อง “อัตลักษณรวมในสังคมพหุวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน”      

โดย นภาพร วรสายัณห บทความน้ีกลาววา วิถีชาวพุทธสามารถที่จะนำหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนามาสงเสริม “หนึ่งอัตลักษณ” ใหเกิดข้ึนจริงในอาเซียนไดโดยเนนแนวคิดเรื่อง 

การอยูรวมกันอยางสงบ (สันติ) ยอมรับการมีอยูของผูอื่นและอยูรวมกันบนพื้นฐานความ 

แตกตางระหวาง “เรา” กับ “บุคคลอื่น” หากสามารถกระทำไดแลว สังคมพหุวัฒนธรรมใน
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อาเซียนก็จะอยูรวมกันไดอยาง “สันติ” ตาม “อัตลักษณรวม” ของอาเซียนท่ีพึงเปน ขณะ

เดียวกันก็เปนไปตามคำขวัญอาเซียนที่วา “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม” 

บทความท่ี ๑๖ เรื่อง “จากพลเมืองไทยสูพลเมืองอาเซียน : การเตรียมความ

พรอมดานจิตใจตามหลักฆราวาสธรรม ๔” โดย กลัยา โชติธาดา  บทความนี้กลาวถึงการ

รวมกันเพ่ือเปนประชาคมอาเซียนน้ัน ควรนำหลักฆราวาสธรรมของพระพุทธเจามาปรับใช 

คือ ๑) สัจจะ ซื่อสัตยพูดจริงทำจริงตั้งใจจริง  ๒) ทมะ แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตัวเองที่มี

อยู เราตองรูเขารูเราและพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น  ๓) ขันติ อดทนเพื่อใหไปสูจุดหมาย ใหพรอม

ทั้งประเทศอยางแทจริง  ๔) จาคะ ไมเห็นแกประโยชนของตนเพียงฝายเดียว  เพื่อรับฟง 

เขาใจความแตกตางท้ังความคิดและวัฒนธรรม ใหเกิดเปนหลักคิดเพ่ือเตรียมความพรอมดาน

จิตใจในการเปนพลเมืองแหงประชาคมอาเซียน 

บทความที่ ๑๗ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือสันติของ

พลเมือง” โดย ปณัชญา ลีลายุทธ  บทความนี้นำเสนอการสื่อสารทางการเมืองในสังคม

ปจจุบัน มีวิธีการอยางไรเพื่อมิใหสังคมเกิดการแปลกแยกเปนฝกเปนฝาย  โดยการนำหลัก

ธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชเปนแนวทางแกสังคมแบบพหุนิยมใหเปนสังคมที่จะเปดพื้นที่

ใหกลุมคนตางๆ ไดดำรงอยูอยาง “มศีกัด์ิศร”ี และ “เคารพใหเกียรติซ่ึงกนัและกัน” สิง่สำคัญ 

อยางยิ่งคือ “การสรางกฎเกณฑในการอยูรวมกัน” ที่ทุกฝายยอมรับได เพื่อทำใหสังคมไดรับ

ความยุติธรรมอยางเทาเทียม โดยใชความยุติธรรมเปนเครื่องมือสราง “สามัคคีธรรม” ใหเกิด

ขึ้น และพรอมที่จะรองรับบรรยากาศแหง “สันติธรรม” 

บทความท่ี ๑๘ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการสรางสันติภาพตามแนวทางของ 

โฮจิมินห” โดย พระครูปลัดปรีชา จิรนาโค (บัวผัด) บทความนี้กลาววา สันติภาพในสังคม

เปนเปาหมายท่ีมนุษยชาติมุงหวังท่ีจะอยูรวมกันอยางมีความสุข แนวคิดของทานพุทธทาส

นั้นมิไดเนนไปที่ภาวะของความสงบอันเกิดข้ึนจากการไมมีความขัดแยงหรือความรุนแรง

ภายนอกเพียงอยางเดียว หากรวมถึงสันติภาพภายในอันเกิดจากความสงบสันติภายในของ

แตละบุคคล สวนโฮจิมินหน้ันเปนนักตอสูที่ยิ่งใหญ  ถึงแมตัวทานเองจะเปนคนไมแข็งแรง

เหมือนคนท่ัวๆ ไป แตทานเปนผูใฝรู  ทานใชเวลาวางใหเปนประโยชนอยูตลอดเวลาในการ

ศึกษาหาความรู จนทำใหทานเรียนรูภาษาไดถึง ๕ ภาษา และมุงมั่นในอุดมการณจนสามารถ

กูชาติไดสำเร็จดวยวิธีสันติภาพ 

บทความที่ ๑๙ เรื่อง “บวร : การร้ือฟนเพ่ือสรางชุมชนอยางเขมแข็งและย่ังยืน” 

โดย พระใบฎีกาวรัญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร) บทความน้ีเสนอการปรับโครงสรางทาง
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สังคมของชุมชนใหกลับสูรูปแบบ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) ตามรูปแบบ “๓ ส.”  

(สานสัมพันธ, สรางความเขมแข็ง, สูความยั่งยืน) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยบาน วัด และ

โรงเรียน ตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาความรูความสามารถของ

บุคคลในชุมชน เปนสิ่งที่สมาชิกในชุมชนตองมีสวนรวมในการพัฒนาทุกดาน  

บทความที่ ๒๐ เรื่อง “พุทธจิตวิทยา : การศึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเปน

พลเมืองท่ีดี” โดย สุเมธ บุญมะยา  บทความน้ีเสนอวา พระพุทธเจาทรงใหความสำคัญใน

เรื่องของ “จิต” ดังนั้นกระบวนการดานการพัฒนามนุษยตองเริ่มตนจากจิตเปนลำดับแรก ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดทางทฤษฎีดานจิตวิทยาที่มีความเปนหลักการทางวิทยาศาสตร จึงมี

ความจำเปนอยางมากท่ีบุคคลตองเรียนรู พัฒนาจิตใจ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม 

เชน การทำงานเปนหมูคณะ การใหความรวมมือรวมใจในดานตางๆ ของทุกระดับองคการ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

บทความที่ ๒๑ เรื่อง “การศึกษาวิถีพุทธสูการพัฒนาพลเมืองในทองถิ่น” โดย 

วาสิตา เกิดผล ประสพศักด์ิ  บทความน้ีกลาววา กระบวนทัศนการพัฒนาท่ีผานมายังติด 

อยูภายใตกรอบแนวคิดตะวันตก มิไดนำภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น ทำใหการพัฒนาทองถิ่นไมเปนไปอยางยั่งยืน ซึ่งตามหลัก

พุทธธรรมแลว พลเมืองชาวพุทธตองมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและมีความเชื่อใน 

กฎแหงกรรม อันเปนฐานการพัฒนาพลเมืองใหมีทักษะในการเรียนรู เปนคนที่มีความเกง 

ความดี และมีความสุข 

บทความที่ ๒๒ เรื่อง “จากศรัทธาสูปญญา : การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองวิถี

พุทธ” โดย ดลนพร วราโพธิ์  บทความน้ีกลาววา การศึกษานั้นตองมีความศรัทธาในตนเอง

วาจะสามารถศึกษาไดและสามารถนำมาพัฒนาตนเองได  ศรัทธาท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวิถี

พุทธน้ันเปนศรัทธาท่ีตนเองตองยอมรับในผลลัพธที่จะเกิดข้ึน อันจะนำไปสูแนวทางแกไข

ปญหา ที่ไดจากการกล่ันกรองของปญญาท้ังสิ้น ทำใหสามารถผานพนปญหาทุกอยางไปได 

ดังน้ันศรัทธาควรควบคูกับปญญา แลวสิ่งที่ไดมาจะเปนไปในทางท่ีด ี
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บทความที่ ๑ เรื่อง “ความเขมแข็งของสถาบันสงฆ : ปริมาณหรือคุณภาพ” โดย

พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร.  บทความน้ีนำเสนอวา การลดลงเชิงปริมาณในดานตางๆ รวม

ทั้งการเปล่ียนแปลงดานบุคลากรสงฆ ทำใหเกิดผลกระทบดานลบตอสถาบันสงฆในบางเร่ือง 

ประกอบกับการมีขาวดานลบเกี่ยวกับสถาบันสงฆปรากฏตามสื่อตางๆ  ทำใหมีการต้ังคำถาม

ผสมกับความวิตกกังวลในชวงประมาณ ๔-๕ ปที่ผานมา วาสถาบันสงฆไทยในปจจุบันยังมี

ความเขมแข็งเหมือนในครั้งอดีตหรือไม คณะสงฆไทยมีทัศนคติอยางไรตอผลผลิตเชิงปริมาณ

และคุณภาพ  

บทความที่ ๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม : กระบวนทัศนใหมเก่ียวกับ

เบญจศีล” โดย พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, ดร. บทความน้ีกลาวถึงชาวพุทธบางกลุมได

เสนอแนวคิดในการฟนคืนชีพบทบาทของพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม เพื่อใหมีสวนรวมในการ

แกปญหาและพัฒนาสังคมปจจุบัน รวมท้ังการตีความพุทธธรรมแบบใหมเพื่อใหสอดคลอง

กับปญหาสังคมโลกยุคใหม   เชน พุทธทาสภิกขุ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) พระไพศาล 

วิสาโล นพ.ประเวศ วะสี และสุลักษณ ศิวรักษ เปนตน มุงพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับพระพุทธ

ศาสนาเพื่อสังคมที่มีฐานอยูบนความมีสติ ปญญา และกรุณา  รวมทั้งการตีความศีล ๕ แนว

ใหมเพื่อสามารถตอบปญหาสังคมโลกยุคใหมที่เต็มไปดวยความสลับซับซอนไดอยางชัดเจน  

บทความท่ี ๓ เรื่อง “ศีลกับการพัฒนาคุณคาความเปนมนุษย : บทวิเคราะหจาก

มุมมองพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน” โดย พระมหาราชัน จิตฺตปาโล บทความน้ี

กลาววา ศีลหรือสิกขาบทตามบัญญัติของพระวินัย มิไดอยูในฐานะเกณฑวัดความสูงต่ำของ

คุณธรรมในพุทธศาสนาเพียงเทานั้น ศีลเปนเสมือนบันไดหรือเคร่ืองมือที่จะปกปองการลวง

ละเมิดและการทำความช่ัวอันจะเปนอุปสรรคตอการบำเพ็ญตนไปสูมรรค คือเสนทางสูความ

หลุดพน และเปนมรรคานำพาหมูสัตวเขาสูภาวะแหงการต่ืนรู  

บทความที่ ๔ เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการและเสริมสรางเครือขายของ

องคกรพระพุทธศาสนาดานการปกครองในสังคมไทย” โดย ผศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี  

บทความน้ีไดกลาวถึงการบริหารและการปกครองคณะสงฆ ตองยึดหลักใหเปนไปตาม 

พระธรรมวินัย ซึ่งพระพุทธเจาไดวางไวใหยึดถือปฏิบัติ เพราะความหลากหลายทางความคิด

และขอปฏิบัติของพระสงฆ จึงไดมีการตรากฎระเบียบที่เรียกวา “พระราชบัญญัติคณะสงฆ” 

ขึ้นเพื่อจะดูแลควบคุมกิจการคณะสงฆ พรอมกับเปนการเสริมสรางเครือขายองคกรพระพุทธ

ศาสนาใหมั่นคง  
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บทความท่ี ๕ เรื่อง “การศึกษาเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ” โดย ดร.กิตติชัย 

สุธาสิโนบล  บทความนี้กลาววา การจัดการศึกษาที่สมบูรณตองมุงใหมนุษยฝกฝนและ

พัฒนาตนเองอยางรูและเขาใจความเปนจริงตามธรรมชาติ ผานกระบวนการเรียนการสอนใน

ลักษณะบูรณาการอยางเปนองครวมโดยมีไตรสิกขาเปนแกน ซึ่งจะเกื้อกูลใหมนุษยมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี เปนคนดี มีปญญา  และมีความสุขจากการเรียนรูธรรมชาติตามความเปนจริง ซึ่งจะ

ทำใหพลเมืองเปนมนุษยที่สมบูรณ ดำเนินชีวิตไดอยางสงบเย็นและเปนประโยชน 

บทความท่ี ๖ เรื่อง “การบริหารงานวิชาการเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม

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 รวมถึงการใชภาษาท่ีมีความลุมลึก 

ชดัเจนตรงประเดน็ สามารถสรางแรงจูงใจผูฟงหรอืผูอานใหคลอยตามได ทำใหเกิดความเช่ือมัน่ 

และเขาใจไดงาย สามารถท่ีจะศึกษาเรียนรูไดครบถวนอยางตอเนื่องทั้ง ๓ สวน คือ ปริยัติ 

ปฏิบัติ และปฏิเวธ 

บทความท่ี ๘ เรื่อง “สังคหวัตถุธรรมในฐานะเปนเคร่ืองมือการพัฒนามนุษย-

สัมพันธ” โดย ศุภณัฐ เจริญสุข  บทความน้ีกลาววา พระพุทธองคทรงอุปมาสังคหวัตถุ ๔ 

(ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา) ไวในสังคหสูตร เปรียบเหมือนกับพาหนะที่จะนำ

มนุษยไปสูความเจริญในโลก เพราะสังคมของมนุษยจำเปนตองอิงอาศัยธรรมะท้ัง ๔ 

ประการดังกลาว  ถาหากวาสังคมปราศจากซึ่งธรรมทั้ง ๔ ประการนี้แลว แมมารดาบิดาก็จะ

ไมไดรับการนับถือจากบุตรธิดา มนุษยชาติจะอยูไมไดเลย จึงเรียกวาธรรมเปนเคร่ือง

สงเคราะหกัน ประสานสังคมมนุษยใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 

บทความท่ี ๙ เรื่อง “การตลาดสีขาวกับการสรางภูมิคุมกันทางธุรกิจ” โดย  

ฌานวัฒน บุญพิทักษ  บทความน้ีกลาววา ความโลภในระบบธุรกิจเปนสาเหตุการทำลาย

ความสมดุล ทำใหลูกคามีความรูสึกถูกเอาเปรียบ ควรนำหลักธรรมท่ีเกี่ยวของกับการตลาด
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มาปรับใชในการประกอบอาชีพใหเปนสัมมาอาชีวะ ซึ่งจะสอดคลองกับการสรางภูมิคุมกัน

ทางธุรกิจ เพราะการประกอบสัมมาอาชีวะเปนการประกอบอาชีพโดยไมเอาเปรียบผูอื่น การ

ใชหลักธรรมสัมมาอาชีวะจะทำใหผูประกอบการเจริญรุงเรืองดวยความสุขกายสบายใจ  

บทความท่ี ๑๐ เรื่อง “ภาวะผูนำจิตบริการสำหรับพระสังฆาธิการ” โดย  

พระปญญาวรวัฒน สิริภทฺโท, ดร.  บทความน้ีกลาววา 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) บทความน้ีไดนำเสนอหลักสัปปุริสธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง

ไวในสัปปุริสสูตร เพื่อประยุกตใชในการบริหารองคกร หรือบริหารบานเมือง ใหเปนไปใน

แนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร ซึ่งมิไดมุงหวังกำไรหรือการแขงขันเพียงอยาง

เดียว แตไดบรรจุหลักการที่สรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวมกันอยางสงบสันติ 

มีความเมตตาตอกัน โดยไมไดปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตนหรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตให

ยึดหลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก  

บทความท่ี ๑๓ เรื่อง “การบริหารจัดการองคกรสมัยใหมตามหลักสัปปุริสธรรม” 

โดย พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) บทความน้ีกลาววา แนวคิดการจัดการทาง

พระพุทธศาสนาเนนถึงความสำคัญของผูปกครองหรือผูบริหารจัดการเปนอยางมาก วาจะ

ตองประพฤติใหเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา การจัดการตามแนวพุทธศาสนาสามารถ

สรุปลงได ๓ ประการคือ การครองตน การครองคน การบริหารงาน ดังนั้นคนกับงานเปน 

สิ่งที่คูกัน ถานักบริหารสามารถจัดการกับตนเอง หรือคนไดตามหลักสัปปรุิสธรรมแลวก็จะนำ

ไปสูความสำเร็จของการบริหารงาน 
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บทความท่ี ๑๔ เรื่อง “การจัดการองคความรูของพระพุทธศาสนาใหเปนระบบ” 

โดย พระครูปลัดอนุชิต อาจารโสภี บทความน้ีกลาววา องคกรธุรกิจเอกชนไดนำศาสตร 

ของการจัดการความรูมาประยุกตใชอยางกวางขวางในชวงสิบปที่ผานมา สวนพระพุทธ-

ศาสนาน้ัน 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 จะทำใหการตลาดบนโลกใบน้ีเปนการตลาดสีขาว ตามหลักการ 4P ในการ

กลยุทธนานน้ำสีขาว ซึ่งประกอบดวย  People คือ คนในองคกร  Profit ตัวกำไร  Planet 

คำนึงถึงโลก สิ่งแวดลอมของเรา และ Passion ความรัก ความพอใจในสิ่งที่ตนเองทำ สิ่งที่

ตนเองเช่ือ เพื่อทำใหการดำเนินธุรกิจทางโลกสอดคลองกับทางธรรม  

บทความท่ี 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   

บทความท่ี ๑๗ เรือ่ง “รปูแบบการสรางภูมคิุมกนัตอการกระทำผิดซ้ำของเยาวชน” 

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 และจรยิธรรม  
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บทความท่ี ๑๘ เรื่อง “สัปปุริสธรรม ๗ : หลักการบริหารวิถีพุทธ” โดย ธงชัย  

สิงอุดม  บทความนี้กลาวถึงหลักสัปปุริสธรรมอันประกอบดวย  ความเปนคนรูจักเหตุ รูจัก

ผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล เปนกระบวนการวิเคราะห

และการตัดสินใจของผูบริหารอยางเปนระบบ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปา

หมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการวางแผนการบริหารงาน

ตามสถานการณเชิงพุทธท่ีแทจริง 

บทความที่ ๑๙ เรื่อง “การบริหารการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔” โดย พระ

มหาอำนาจ ปวฑฺฒโน  บทความน้ีกลาววา หลักธรรมท่ีสงเสริมการบริหารใหไดผลมากคือ 

อิทธิบาท ๔ และประโยชนของอิทธิบาท ๔ ไดแก ประโยชนของฉันทะคือ เปนขาศึกตอความ

เบื่อหนาย ทำใหไมเบ่ือหนาย ไมทอแท  ประโยชนของวิริยะคือ กำจัดความเกียจคราน ทำให

งานตอเน่ือง ประโยชนของจิตตะคือ ทำใหทราบความเปนไปของงานอยูเสมอ เมื่อมีปญหา

สามารถแกไขเหตุการณไดทันทวงที  ประโยชนของวิมังสาคือ ชวยทำใหงานไมผิดพลาด และ

ทำใหมองเห็นลูทางที่จะทำงานไดผลดี   

บทความท่ี ๒๐ เรื่อง “พุทธธรรมกับการพัฒนาสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส” โดย

จุฑารัตน ทองอินจันทร  บทความน้ีไดนำเสนอหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ๓ หมวด 

ไดแก หลักการครองตนหรือฆราวาสธรรม หลักการครองคนหรือสังคหวัตถุ และหลักการ

ครองงานหรืออิทธิบาท ๔ ผสมผสานกันเพ่ือนำไปประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนา

บุคลากรและองคกรของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสใหเปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงคตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา 

บทความท่ี ๒๑ เรื่อง “ศีล ๕ ในฐานะพื้นฐานกฎหมายไทย” โดย วิไลพร  

อุนเจาบาน  บทความนี้ไดแสดงใหเห็นความสอดคลองกันของศีล ๕ และกฎหมายไทยต้ังแต

อดีตจนถึงปจจุบัน อาจกลาวไดวา ศีล ๕ เปนกฎหมายฉบับหนึ่ง  ถาทุกคนในสังคมประพฤติ

ตามศีล ๕  ยอมสงผลใหเกิดความสงบรมเย็น เรียบรอย ปลอดภัย เปนสุข  กฎหมายและศีล

จะสงเสริมซึ่งกันและกัน ถาจะใหเห็นเปนรูปธรรมควรสงเสริมกิจกรรมหรือการวางกฎ

ระเบียบที่สรางความสงบสุขในสังคมสมดังคำกลาววา “กฎหมายที่ดีที่สุด และการปกครองที่

ดีที่สุด ตองบรรลุจุดหมายโดยใชอาชญาใหนอยที่สุด” เพื่อใหมนุษยอยูรวมกันไดอยางมีความ

สงบสุข 

บทความท่ี ๒๒ เรื่อง “ยุทธศาสตรการจัดองคกรทางพระพุทธศาสนาดวยหลัก 

7’S McKinsey” โดย อัฐทภร  พลปถพี  บทความนี้ไดนำเสนอปรัชญาของมหาวิทยาลัย
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีวา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร 

สมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”  7’S McKinsey ซึ่งเปนหน่ึงในศาสตรสมัยใหม มี 

องคประกอบดังนี้  ๑) โครงสรางองคกร  ๒) ระบบการทำงาน  ๓) บุคลากร  ๔) ทักษะการ

ปฏิบัติงาน  ๕) รูปแบบการจัดการ  ๖) คานิยมรวมของคนในองคกร  ๗) กลยุทธการบริหาร

ท่ีสามารถนำมาวิเคราะหองคการศาสนศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางบูรณาการ

และเปนประโยชนตอบุคคลสังคม และพระพุทธศาสนา  

บทความท่ี 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 ซึ่งจะทำใหมนุษยมีความสุขท่ีแทจริงหรือมีสภาพของการดับทุกขอยาง 

สิ้นเชิง 

สำหรับผูมีฉันทะใครตอการศึกษารายละเอียดของบทความแตละเรื่องนั้น สามารถ

ศึกษาเน้ือหารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากบทความตางๆ ภายในเลมนี้ 

อนึ่ง หากบทความมีเน้ือหาขอความท่ีไมเหมาะสม หรือกลาวพาดพิงบุคคลใด ทั้งนี้

มิไดมีเจตนากระทำใหเกิดความเสียหาย เปนเพียงการอางอิงเพื่อการศึกษาและการวิเคราะห

เชิงวิชาการเทานั้น 

 

กองบรรณาธิการ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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 æ√–¡À“À√√…“ ∏¡⁄¡À“‚ , √».¥√. 

 “√“≥’¬∏√√¡°—∫°“√æ—≤π“æ≈‡¡◊Õß∑’Ëæ÷ßª√– ß§å„π —ß§¡‰∑¬ Ú˘ 
 æ√–¡À“«‘»‘μ ∏’√«Ì‚ , º». 

°‘®«—μ√ Ò : ·π«§‘¥°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ Ÿà§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈° ÙÛ 
„π¡ÿ¡¡Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ 

 ¥√.Õÿ∑—¬  μ‘¡—Ëπ 

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

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

 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 ÒÛ 
 æ√–§√Ÿ —ß¶√—°…å∑√ßæ√√≥ ™¬∑μ⁄‚μ (¿‘√¡¬åæ√) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 π¿“æ√ «√ “¬—≥Àå 

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

 °—≈¬“ ‚™μ‘∏“¥“ 

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

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



(21)

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

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

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

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

      

¿“§∑’Ë Ú æ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫°“√»÷°…“·≈–°“√æ—≤π“§ÿ≥§à“§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å  

§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß ∂“∫—π ß¶å : ª√‘¡“≥À√◊Õ§ÿ≥¿“æ ÛÛı 
 æ√–»√’§—¡¿’√≠“≥, √».¥√. 

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

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

 æ√–¡À“√“™—π ®‘μ⁄μª“‚≈ 

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

 º».¥√.«—π™—¬ æ≈‡¡◊Õß¥’ 

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

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



(22)

°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“„π°“√‡º¬·ºàæÿ∑∏∏√√¡ 
‡√◊ËÕß Õ‘∑—ªªí®®¬μ“ ¢Õßæÿ∑∏∑“ ¿‘°¢ÿ ÙÙÛ 

 ∏√√≥ªæ√ Àß…å∑Õß 

 —ß§À«—μ∂ÿ∏√√¡„π∞“π–‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√æ—≤π“¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å Ùı¯ 
 »ÿ¿≥—∞ ‡®√‘≠ ÿ¢ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



(23)

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

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

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

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









∑»æ‘∏√“™∏√√¡ : Ò μ—«™’È«—¥ 
 ”À√—∫ºŸâπ”Õß§å°√ 

 
æ√–¡À“À√√…“ ∏¡⁄¡À“‚ , √».¥√. 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 •  
 

Ò. ∫∑π” 

 “ผูนำ” ในพระพุทธศาสนาตามท่ีมุงหมายจะนำเสนอในงานน้ีหมายถึง “ราชา” 

คำถามมีวา คนท่ีไมไดเปนราชาจะสามารถเรียกขานวา “เปนผูนำ” ในพระพุทธศาสนาได

หรือไม? คำตอบคือ “ได” และพระเถระผูที่สามารถยืนยันในประเด็นนี้คือ “พุทธทาสภิกขุ” 

ทานชี้วา “ราชาไมไดแปลวา King แตราชา แปลวา พอใจ กลาวคือ ผูใดก็ตามท่ีคิด พูด 

หรือกระทำการสิ่งใดแลว มหาชนพากันแซซองสรรเสริญวา พอใจ ผูนั้นควรเรียกวา ราชา” 

หากถือเอาตามคติของหลวงพอพุทธทาสภิกขุ จะมีคำถามตอไปวา “ผูนำคนใด คิด พูด หรือ

กระทำการไปแลว เหลาโจรพากันสรรเสริญวา พอใจ เราควรเรียกผูนั้นวาเปนพระราชาดวย

ใชหรือไม? คำตอบคือ อาจจะเรียกผูนั้นไดวา “ราชาในหมูโจร” แตหากถือตามมติของ

พระพุทธศาสนาแลว ราชาท่ียิ่งใหญในพระพุทธศาสนาน้ัน “จะตองทำใหผูอื่นพึงพอใจโดย

ธรรม” หากเปนเชนนี้ จำเปนจะตองตั้งคำถามตอไปเชนกัน คำวา “โดยธรรม” หรือ “โดย

ชอบธรรม” นั้น มีแงมุมท่ีสัมพันธและเก่ียวของในประเด็นใดบาง การนำเสนอคร้ังนี้ จะหา

คำตอบโดยการอธิบายถึงพัฒนาการ และที่มาของคำวา “ผูนำ” ในความหมายของคำวา 

“ราชา” และตอบประเด็นคำวา “โดยธรรม” นั้น ครอบคลุมในประเด็นใดบาง อันจะนำไปสู

การใชหลักการดังกลาวพัฒนาผูนำ หรือผูปกครอง ใหสามารถนำกลุมคนตาง ๆ ที่อาศัยอยู

รวมกันในองคกร ชุมชน และสังคมไดอยางมีความสุข เคารพ และใหเกียรติในศักดิ์ศรีของ

กันและกันตอไป 

 



4 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา 

Ú. æ—≤π“°“√¢Õß ç√“™“é „π§—¡¿’√åÕ—§§—≠≠ Ÿμ√ 

 สังคมตามท่ีปรากฏในอัคคัญญสูตรน้ันเกิดภาวะวิกฤติ เพราะกลุมคนตางๆ ที่อาศัย

อยูรวมกันเกิด “ความโลภ” จึงแยงชิงทรัพยสมบัติของคนอื่นๆ รวมไปถึงสมบัติกลางของ

สังคมไปใชสอยเพ่ือประโยชนสวนตน จึงเกิดการตำหนิติเตียนตอพฤติกรรมในลักษณะดัง

กลาว ในบางครั้งสามารถจับผูกระทำผิดได แตบางคนไมยอมรับความจริงวาไดกระทำการดัง

กลาว จึงทำใหผูสูญเสียทำรายรางกายกลุมคนที่แยงชิงทรัพยากรของตัวเองไป ในท่ีสุด จึงนำ

ไปสูการปรึกษาหารือรวมกันวา “จำเปนอยางยิ่งท่ีพวกเราจะตองแตงต้ังโดยการสมมติใครสัก

คน (มหาชนสมมติ) เพื่อทำหนาท่ีในการ “วากลาวผูที่ควรวากลาว ติเตียนผูที่ควรติเตียน 

ขับไลผูที่ควรขับไลโดยชอบ”๑ โดยท่ีกลุมคนตางๆ จะตอบแทนผูที่ทำหนาที่นี้ดวยการแบง

ปนทรัพย (ภาษี) สวนตัวเปนการตอบแทนการทำหนาที่ดังกลาว 

 หลังจากน้ัน จึงนำไปสูการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาเปนผูนำ ทั้งบุคลิก

ภายนอก และคุณสมบัติภายใน และเช้ือเชิญวา “มาเถิด ทานผูเจริญ ขอทานจงวากลาวผูที่

ควรวากลาว จงติเตียน ผูที่ควรติเตียน จงขับไลผูที่ควรขับไลโดยชอบเถิด และพวกเราจะ

แบงปนขาวสาลีใหแกทาน”๒ ผูนำขึ้นปกครองโดยมอบอำนาจในการบริหารจัดการบานเมือง

ตามมหาชนพากันสมมติ (มหาชนสมมติ) แลว โดยมอบอำนาจใหผูนำเปนใหญเพ่ือใหมีหนา

ที่ในการแบงพืชผลทางการเกษตร ผูนำจึงไดรับการเรียกขานวา “กษัตริย” และเมื่อกษัตริย

ไดตั้งใจทำหนาที่แบงพืชผลทางเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จนมหาชนเกิด

ความพึงพอใจ มหาชนจึงไดพากันขนานนามกษัตริยอีกชื่อหน่ึงวา “ราชา” ซึ่งหมายถึง 

“บุคคลผูที่ทำหนาที่สรางความพอใจใหแกประชาชนโดยธรรม”  

 ฉะน้ัน ผูนำท่ีมหาชนพากันสมมติ (มหาชนสมมติ) ใหมีอำนาจในการแบงพืชผล

ทางการเกษตร (กษัตริย) จำเปนอยางยิ่งที่จะตองตระหนักอยูเสมอวา “ทำอยางไรจึงจะ

ทำใหมหาชนเกิดความยินดี และพึงพอใจในการทำหนาที่” (ราชา) ตัวแปรสำคัญท่ีจะเปน 

กรอบในการทำใหมหาชนพากันเรียกขานผูนำวา “ราชา” นั้น คือ “โดยชอบธรรม” หรือ 

“โดยธรรม” ตามนัยนี้ จึงมีความจำเปนที่จะตองกำหนดตัวช้ีวัดใหมี “ธรรมสำหรับราชา” 

ซึ่งธรรมสำหรับราชาน้ันแบงออกเปน ๒ ชุด คือ (๑) ชุดสำหรับการพัฒนาอารมณของราชา 

๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๖๒/๑๐๑-๒. 
๒ ที.ปา. (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 สำหรับการช้ีวัด คือ “ผูนำที่ไดรับการสมมติจากมหาชน

สามารถแบงปนพืชผลทางการเกษตรจนทำใหประชาชน หรือผูตามเกิดความยินดีหรือ 

พึงพอใจโดยธรรม” คำวา “โดยธรรม” ในท่ีนี้มีนัยที่สะทอนวา ผูนำจะตองมีหลักการในการ

บริหารจัดการท้ัง ๒ มิติ คือ (๑) มิติดานอารมณ (Emotion) ในบริบทนี้ หมายถึง  

“ทศพิธราชธรรม” และมิติดานความรูความสามารถ (Wisdom) ในบริบทนี้ หมายถึง  

“ราชสังคหวัตถุธรรม” ในการนำเสนอครั้งนี้จะเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชทศพิธราช-

ธรรมเปนเครื่องมือพัฒนาอารมณของผูนำ หรือ ผูปกครองในมุมมองของพระพุทธศาสนา 

 

Û. ¡“¬“§μ‘‡°’Ë¬«°—∫∑»æ‘∏√“™∏√√¡ 

 เม่ือกลาวถึง “ทศพิธราชธรรม” กลุมคนจำนวนมากมักจะเขาใจกันวา “เปนธรรม

ของราชา” หรือ “เปนหลักปฏิบัติสำหรับราชา” เทาน้ัน 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. 

ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร 
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Ù. ∑»æ‘∏√“™∏√√¡: ∏√√¡– ”À√—∫√“™“ ? 

 มักจะมีคำกลาววา “ทศพิธราชธรรม” เปนธรรมสำหรับราชาเทาน้ัน หากเปนไปใน

ลักษณะนี้ก็จะเกิดคำถามตามมาวา “คนหรือกลุมคนที่ไมไดเปนผูนำ หรือผูปกครองยอมไมมี

โอกาสท่ีจะเปนราชาใชหรือไม?” เน่ืองจากวาราชาสามารถท่ีจะเปนผูนำ หรือผูปกครองได

อยางเต็มภาคภูมิ แตผูนำหรือผูปกครองไมสามารถเปนราชาได ดวยเหตุที่ตัวเองไมไดมี

สถานะเปนราชา ในความเปนจริงแลว พระพุทธศาสนาไดชี้ชัดวา “ผูนำ หรือผูปกครองทุก

คนสามารถเปนราชาได” แมวาจะไมไดมีสถานะเปนราชาโดยสายเลือดก็ตาม เพราะคำวา 

“ราชา” ในพระพุทธศาสนาน้ัน หมายถึง “คนหรือกลุมคนท่ีทำใหคน หรือกลุมคนอ่ืนๆ 

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

รับการเรียกขานวาราชาท้ังสิ้นใชหรือไม? ตัวอยางท่ีนาสนใจประการหน่ึงในคัมภีรพระพุทธ

ศาสนาคือ “ราชาโจร” หรอื “ราชาในกลุมโจร” เพราะเม่ือโจรซ่ึงเปนผูนำไดทำหนาทีแ่บงสรร 

ปนสวนทรัพยสมบัติที่แยงชิงจากบุคคลอ่ืนมาแบงใหลูกนองจนทุกคนเกิดความพึงพอใจ  

เราจะสามารถเรียกหัวหนาโจรวาเปน “ราชา” ไดหรือไม? คำตอบคือ เราสามารถเรียก

หัวหนาโจรวาเปน “ราชาในหมูโจร ราชาของชาวโจร ราชาของสมาคมโจร” ไดเชนกัน ใน

กรณีที่สามารถทำใหลูกนองโจร หรือทำใหคนอื่นพอใจจากการแบงปนสมบัติที่เกิดจากการ

แยงชิง แตตามนัยของพุทธศาสนา เราไมสามารถเรียกขาน “ราชาในหมูโจร” วาเปน “ราชา

แท” ถึงแมวาจะทำใหคนอ่ืนพอใจ เหตุผลสำคัญเพราะในพระพุทธศาสนาถือวา การที่จะ

ทำใหคนอื่นพอใจนั้นจะตองใชธรรมเปนตัวแปรสำคัญ ถามวา “โจรใชธรรมหรือไม?” อาจจะ

ใชธรรมสำหรับหมูโจร แตธรรมของหมูโจรที่แยงชิงทรัพยสมบัติแลวแบงปนดวยความโลภน้ัน

๔ ชา.อ. (ไทย) ๑/๒๐๘. 
๕ ชา.อ. (ไทย) ๑/๒๐๖. 

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา 
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นับเปนอกุศลธรรม ในขณะที่ธรรมของคนที่เปนผูนำในฐานะเปนราชานั้นดำเนินอยูบน 

พื้นฐานของกุศลธรรม ฉะนั้น คำวา “ราชา” ในบริบทนี้ จึงหมายถึงการท่ีทำใหคนอื่นพอใจ 

โดยธรรม ภาษาบาลีจึงใชคำวา “ธมฺเมน ปเร รฺเชติ” หมายถึง ผูที่ทำใหคนอื่นพึงพอใจ 

โดยธรรม เราจึงเรียกวา “ราชา”  ผูนำหรือผูปกครองคนใดก็ตามท่ีทำใหคนอ่ืนพึงพอใจ 

โดยธรรม เราจึงเรียกคนนั้นวาเปนราชา แตถาทำใหคนอื่นพึงพอใจโดยอธรรม เราเรียกคน

นั้นวาราชาในหมูของโจร 

 คำถามมีวา “โดยธรรม” มีนัยที่ครอบคลุมในประเด็นใดบาง จึงจะสามารถสะทอน

นัยของคำวา “โดยธรรมอยางสมบูรณ” และสอดคลองกับหลักการทางพระพุทธศาสนา 

บุคคลที่ไดรับการเรียกขานวาเปนผูนำโดยธรรมนั้น จำเปนจะตองมีธรรมเปนใหญ มีธรรม

เปนทีพ่ึง่ มธีรรมกำกับ มธีรรมหลอเลีย้ง ซึง่มแีงมมุทีแ่ตกตางจากการใชอธรรมเปนเคร่ืองมอื 

กำกับ เราตองแยกออกจากกัน ถาเปนโจรจะตองมีอธรรมเปนเคร่ืองมือหลอเลี้ยงใจ 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 เปนหลักปฏิบัติสำหรับกลอมเกลาจิตใจเพ่ือให

สามารถปรับใจใหสอดรับกับวิกฤติการณตางๆ ที่เขามากระทบ และเปนการทดสอบจิตใจ 

วาสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง ไมมีอคติ และมุงประโยชนสวนรวมที่จะเกิดขึ้นแกสังคม

เปนสำคัญ 

 คำถามมีวา “เพราะเหตุใดทศพิธราชธรรมจึงตองเนนไปที่การพัฒนาใหผูนำ หรือผู

ปกครองมีความฉลาดทางอารมณ ? (Emotional Quotient) เหตุผลสำคัญคือ ๑) ผูนำจะ

ตองเขาไปสัมพันธกับคนหมูมาก อีกท้ังสามารถใหคุณและโทษแกคนจำนวนมาก และ  

๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,  
พิมพครั้งที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : เอส อาร. ปริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๕๓), หนา ๒๔๐-๒๔๑. 

ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร 
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๒) ดวยเหตุดังกลาว ผูนำจะตองมีความฉลาดทางอารมณ เพราะวาคน หรือกลุมคนที่จะเปน

ผูนำหรือผูปกครองไดนั้นจำเปนจะตองมีอารมณที่สงบน่ิง ไมตกเปนทาสของกิเลสท่ีเขามา

ทาทายการตัดสินใจของผูนำ และหากผูนำหรือผูปกครองมีสภาพทางอารมณที่ไมนิ่งเพียงพอ 

การปฏิบัติหนาที่ของผูนำหรือผูปกครองจะนำไปสูผลเสีย ที่จะเกดิข้ึนแกชุมชน หรือสังคมจน

ยากตอการคาดเดาได ดวยเหตุผลดังกลาวน้ัน ผูนำหรือผูปกครองจึงจำเปนตองมี “หลักการ

ทศพิธราชธรรม” เอาไวเปนเครื่องมือดำรงตน หรือครองตนใหสอดรับกับการปฏิบัติหนาที่

ตอไป 

 ตามหลักทางสรีระวิทยาแลว มนุษยประกอบดวยสมองสองซีกคือ๗ ซีกดานซาย กับ

ซีกดานขวา สมองซีกดานซายนั้น จะเนนเรื่องการใชเหตุผลตอการตัดสินใจเลือกที่จะกระทำ

สิ่งใดส่ิงหน่ึง ในขณะท่ีสมองซีกขวาน้ัน จะเนนเรื่องอารมณ และความรูสึก สมองดานน้ีจึงมี

ความออนไหว และเอนเอียงไปตามตัวแปร หรือเงื่อนไขตางๆ ที่เขามากระทบใจของตัวเอง 

เหตุผลที่พระพุทธศาสนานำเสนอหลักการทศพิธราชธรรมขึ้นมาเปนตัวชี้วัด (Indicator) นั้น

ก็เพื่อใหผูนำไดใชหลักการน้ีเปนเคร่ืองมือในการกลอมเกลาอารมณและความรูสึกที่สัมพันธ

กับสมองซีกดานขวา เพราะเม่ือผูนำหรือผูปกครองไดใชหลักการน้ีพัฒนาอารมณ 

(Emotion) ของตัวเอง จะสงผลตอการใชปญญา (Wisdom) ในการตัดสินใจ หรือเลือก

กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเปนไปในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น 

 

˜. ∑»æ‘∏√“™∏√√¡: «—§´’πªÑÕß°—π‚√§ Abuse of Function & Power 

 การปฏิบัติหนาที่ของผูนำ หรือผูปกครองในองคกรภาครัฐในยุคปจจุบัน มักจะกอให

เกิดการต้ังคำถามตอการทำหนาที่ และการใชอำนาจอยูตลอดเวลา จนเปนท่ีมาของการฟอง

รองตามกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ซึ่งตราวา “ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต” 

 โดยหลักทั่วไปแลว ผูนำในองคกรของรัฐมักจะใชอำนาจ ๒ อยางเขาไปสัมพันธกับ

การใชอำนาจหนาทีใ่นการปฏิบัตงิานของตวัเอง คอื อำนาจท่ีมาพรอมกับตำแหนง (Position 

Power) และอำนาจที่เกิดจากการสั่งสมบารมีดวยตัวเอง (Personal Power) แตปญหาที่นำ

๗ อางใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงสังเคราะห, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 
๒๕๔๕), หนา ๑๑. 

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา 
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ไปสูการฟองรองกันในยุคปจจุบันเกิดจากการท่ีผูนำหรือผูปกครองพยายามท่ีจะบิด หรือหา

แนวทางท่ีจะทำใหตัวเองมีอำนาจดำเนินการใหได แมวาหนาที่ที่มีอยูตามที่กฎหมายกำหนด 

หรือตามภาระงานท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ไดออกแบบ

เอาไววา มีขอบเขตกวาง และแคบมากนอยเพียงใดก็ตาม ประเด็นสำคัญก็คือ ผูนำไม

พยายามที่จะใชอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด (Authority) แตพยายามที่จะหาชองทางใช

อำนาจการตัดสินใจสวนตัวเขาไปดำเนินการ ซึ่งจากกรณีศึกษาของผูนำจำนวนมาก มักจะ

พบกับวิกฤติการณจนนำไปสูการไลออก หรือศาลไดพิพากษาส่ังลงโทษจากการใชอำนาจใน

ทางมิชอบ 

 ดวยเหตุนี้ ตัวแปรสำคัญท่ีทำใหผูนำพยายามจะบิด หรือตีความขอกฎหมายหรือ

อำนาจหนาที่ในทางมิชอบน้ัน เกิดจากการท่ีผูนำหรือผูปกครองเหลาน้ันขาดทศพิธราชธรรม 

หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การท่ีผูนำไมยึดมั่น และดำรงตนอยูในทศพิธราชธรรม จึงทำให

ผูนำและผูปกครองจำนวนมากประสบกับวิกฤติการณในการตัดสินใจสั่งการ หรือดำเนินการ

อยางใดอยางหนึ่งเกินขอบเขต และหนาที่ที่กฎหมายกำหนด การออกแบบหลักการ 

ทศพิธราชธรรมจึงมีจุดเนนเพื่อพัฒนาจิตใจของผูนำใหมีอารมณที่มั่นคงและเขมแข็ง ซึ่งจะสง

ผลโดยภาพรวมตอการเลือก หรือตัดสินใจดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางรอบคอบสอดรับกับ

อำนาจ และหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหดำเนินการ 

 

¯. ∑»æ‘∏√“™∏√√¡: Ò μ—«™’È«—¥§«“¡‡ªìπºŸâπ” 

 ดังที่ไดนำเสนอในชวงแรกแลววา “ผูนำหรือผูปกครอง คือคนหรือกลุมคนท่ีมี

บทบาทสำคัญในการนำคนหรือกลุมคนใหบังเกิดความพอใจโดยธรรม” คำวา “โดยธรรม” 

จึงมีนัยที่สะทอน “หลักการทศพิธราชธรรม” ที่เปนตัวแปรชี้วัดคุณคาของการเปนผูนำ หรือ

จะกลาวอีกนัยหนึ่งคือ “เปนดัชนีชี้วัดลักษณะทางอารมณ”๘ ซึ่งจะสงผลตอการแสดงออก

ของผูนำตอปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคกร ชุมชน หรือสังคมที่ผูนำเขาไปเกี่ยวของ

และสัมพันธ  

 ทศพธิราชธรรมนัน้ แมโดยทัว่ไปจะแปลวา “ธรรมะสำหรบัพระราชา ๑๐ ประการ” 

แตหากจะถือเอาการแปลโดยมุงเนนไปท่ีเจตนารมณที่แทจริงแลว ทศพิธราชธรรม หมายถึง 

๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งที่ 
๑๕, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๑), หนา ๙๑๘. 

ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร 
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“หลักการ หรือหลักปฏิบัติที่ผูนำหรือบุคคลที่จะทำใหมหาชนผูตามเกิดความยินดีโดยชอบ

ธรรม ซึ่งมี ๑๐ ประการ” แตหากวิเคราะหใหละเอียดมากย่ิงขึ้นจะพบวา 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  

 เหตุผลสำคัญท่ีนำไปสูการแบงทศพิธราชธรรมออกเปน ๓ กลุมใหญนั้น เพราะมอง

วาเปนการจัดกลุมตามคุณภาพของกลุมธรรมท่ีปรากฏเปนหลักปฏิบัติ เนื่องจากวากลุมแรก

เนนไปท่ีหลักปฏิบัติเบื้องตนซ่ึงงายตอการดำรงตัวตนของผูนำอันจะสงผลตอการยอมรับของ

ผูตาม ในขณะกลุมที่สองจะเนนไปท่ีคุณสมบัติภายในมากย่ิงขึ้น ซึ่งมีความละเอียดออนและ

ทาทายตอจิตวิญญาณของบุคคลที่ไดช่ือวาเปนผูนำหรือผูปกครอง ถึงกระนั้น กลุมท่ีสองจะ

เปนการแสดงออกในเชิงรับมากกวา สวนกลุมที่สามน้ันมีนัยที่แสดงออกถึงแงมุมในเชิงรุกตอ

บุคคลอื่นๆ ที่ผูนำจะตองเขาไปเกี่ยวของและปฏิบัติ และการสัมพันธดังกลาวจะสงผล

กระทบโดยตรงตอบุคคลอื่น คูกรณี หรือผูตาม สรุปแลว ชุดท่ีหนึ่งจะเกี่ยวของกับพฤติกรรม

เบื้องตนของผูนำ ชุดที่สองเกี่ยวของกับสภาพจิตใจของผูนำ และชุดที่สามแมจะสัมพันธกับ

จิตใจของผูนำ แตหลักการทั้งหมดในชุดที่สามจะเขาไปเกี่ยวของกับบุคคลอื่นๆ มากยิ่งขึ้น๑๐ 

โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติ พรอมทั้งตัวอยางประกอบดังตอไปนี้ 

  ๑) รูจักให (ทาน) หมายถึง คือ สละทรัพยสิ่งของบำรุงเล้ียงดู ชวยเหลือเก้ือกูล 

และบำเพ็ญสาธารณประโยชนแกบุคคลอ่ืนๆ การท่ีผูนำ หรือผูปกครองจะสรางการยอมรับ

นับถือแกบุคคลอื่นๆ เพื่อใหการบริหารเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลน้ัน 

สิ่งแรกที่ผูนำจะตองกระทำ คือ “การสรางความเชื่อมั่น” (Trust) ซึ่งความเชื่อมั่นจะนำไปสู

ความสัมพันธที่ดี (Relationship) ระหวางผูนำและผูตาม จนทำใหผูตามเกิดความกลาใน

การที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาโดยไมหวาดเกรงอำนาจของผูนำ คำถามคือ “อะไร

คือตัวแปรเบ้ืองตนของการสรางความเชื่อมั่น” คำตอบคือ “การให” ดวยเหตุนี้ กฎขอแรก

๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 
๒๔๑. 

๑๐ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการ
ความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔), หนา ๔๙. 

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา 
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ของการเปนผูนำคือ “ผูนำท่ีดีจะตองรูจักการให” เพราะการใหจะเปนใบเบิกทางใหผูตาม

หรือคนอ่ืนๆ เกิดความเช่ือมั่นมากยิ่งขึ้นวา การมาของผูนำนั้นไมไดมาเพื่อที่จะเอา (Take) 

แตมาเพื่อที่จะให (Give) การใหในบริบทนี้จึงเปนการใหโดยธรรม ซึ่งหมายถึงอยูบนทำนอง

คลองธรรม ตัวอยางที่เห็นไดชัดในพระพุทธศาสนาคือ พระเจามหาวิชิตราชการซึ่งมุงเนน

การแบงปนและจุนเจือบุคคลที่มีความตองการปจจัยภายนอก พระองคคนพบความจริง

ประการหน่ึงวา สิ่งท่ีเปนศัตรูและทาทายตอความเปนผูนำของพระองคคือ “ความยากจน” 

ของมวลอาณาประชาราษฎร ไมใชหมูโจร หรือกองทัพของรัฐอ่ืนๆ อาศัยเหตุผลดังกลาว 

พระองคจึงขอความรวมมือมหาเศรษฐี และคฤหบดีที่มีโอกาส และกำลังทางการเงินมากกวา

เขาไปชวยสนับสนุน และชวยพัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น เมื่อประชาชนอยูดี

กินดี ยอมสงผลตอความสงบเรียบรอยของบานเมืองของพระองคเอง๑๑  

 การใหจึงเปน “ประตูบานแรก” ที่จะเปดพื้นที่ใหกลุมคนตางๆ ไดเห็นพฤติกรรม

ของผูนำ หรือผูปกครองที่แสดงออกตอคนอ่ืนๆ ดังที่พระพุทธศาสนาไดเนนวา “ผูใหยอม

เปนที่รักของบุคคลอ่ืน”๑๒  สิ่งที่สามารถชี้ชัดในสถานการณปจจุบัน เชน นายโฮเซ มูฮิกา 

ประธานาธิบดีอุรุกวัย๑๓  ซึ่งสถานีโทรทัศนบีบีซีไดเรียกขานวาเปนประธานาธิบดีที่ยากจน

ที่สุดในโลก เพราะมีเงินฝากในธนาคารไมถึง ๑๐ ลานบาท อีกทั้งไดมอบเงินเดือนประจำ

ตำแหนงสวนใหญใหแกมูลนิธิเพื่อนำไปชวยเหลือประชาชนที่ยากไร และขาดโอกาสในการ

เขาถึงแหลงทุน การอยูในบานหลังเล็กๆ ที่เรียบงาย มีสวนปลูกพืชผักเอาไวรับประทาน 

และมีพาหนะประจำตัวเพียงคันเดียวเทานั้น อีกท้ังมีรถตำรวจนำขบวนเพียงคันเดียว และมี

ตำรวจติดตามเพียงสองคน คำถามคือ “เพราะเหตุใด? ประชาชนชาวอุรุกวัยจึงไมละอายใจ

ตอชนชาติอื่นๆ ที่มีประธานาธิบดีท่ียากจนที่สุดในโลก” แตคำตอบที่ประธานาธิบดีทานนี้ 

ตอบผูสื่อขาวคือ ทานไมไดยากจนตามที่หลายคนตั้งคำถาม แตทานมีความรูสึกร่ำรวยดวย

คุณคาความเปนผูนำที่ไดรูจักที่จะใหคนอ่ืนๆ ซึ่งการใหดังกลาวเปนที่มาของความสัมพันธ

ระหวางทานกับประชาชนชาวอุรุกวัยซึ่งเปนผูเลือกทานขึ้นมาเปนประธานาธิบดี 

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

ที่สุดในโลก” . [ออนไลน] . แหลงท่ีมา : http://www.matichon.co.th/news_detail. 
php?newsid=1353143710 &grpid=01&catid=01 [๑๖ เมษายน ๒๕๕๖]. 

ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร 
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 การใหประการที่สองนั้น คือ การใหความรู หรือธรรมทาน การเปนผูนำนั้น จำเปน

จะตองพัฒนา หรือยกระดับการใหวัตถุมาสูองคความรูแกกลุมคนท่ีทำงานรวมกัน โดยการ

อธิบายสิ่งที่ยุงยาก ลึกซึ้ง และสับสนใหแกบุคคลอื่นไดเขาใจ และปฏิบัติตาม ผูนำที่ดีจึงตอง

สามารถที่จะโนมนาวใจผูอื่นใหเขาใจดวยคำพูดท่ีงาย และนำเสนอขอมูลที่ชัดเจน ครอบคลุม 

และรอบดานแกคนอื่นๆ มิฉะนั้น จะนำไปสูความหวาดระแวงสงสัยตอขอมูลที่ไดรับการนำ

เสนอจากตัวผูนำตามมา จะเห็นวา ผูนำในโลกนี้ ไมวาจะเปนผูนำของประเทศอังกฤษ 

เยอรมัน หรืออเมริกา มักจะมีความโดดเดนตอการนำเสนอขอมูลที่นำไปสูการสรางความรู

ความเขาใจรวมกันของประชาชน ดังนั้น ขอมูลที่ไดรับการนำเสนอจึงไมไดมีนัยประดุจสารท่ี

สงผานสื่อตางๆ หากแตกอใหเกิดการเรียนรู เขาใจ และอยูรวมกันอยางมีความสุขดวย 

 สวนการใหประการท่ีสามนั้นเปนการใหที่สำคัญและสูงสุดในบรรดาการใหทั้งหมด 

คือ “การใหอภัย” การใหอภัยมีความหมายทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ การใหอภัยในเชิงรับ

หมายถึงการใหความไมกลัว การใหเชนนี้จะทำใหการอยูรวมกันนั้น ไมกอใหเกิดความ

หวาดระแวง และสงสัยซึ่งกันและกัน การใหในเชิงรุกหมายถึง การใหการยกโทษใหแกคน

อื่นๆ ที่กระทำผิดพลาดบกพรอง เพื่อจะไดเปดพ้ืนที่ความสัมพันธใหสามารถเดินทางตอไปได 

และสรางส่ิงใหมๆ รวมกัน การใหอภัยนั้นเปนการใหที่สำคัญตอภาวะการนำของตัวผูนำเอง 

เพราะจะทำใหผูตามกลาท่ีจะทำ และตัดสินใจ อันเปนการสรางความม่ันใจตอการดำเนิน

การอยางใดอยางหน่ึง และหากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขาดความเขาใจ และ

ขาดทักษะ ยอมจะนำไปสูการเรียนรู และพัฒนาตนเองใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน ดังน้ัน การให

อภัยจึงเปนคุณลักษณะสำคัญของผูนำในขั้นที่สาม 

  ๒) รูจักควบคุมพฤติกรรม (ศีล) หมายถึง การสำรวมพฤติกรรมทางกาย๑๔ และ

การระมัดระวังในการใชคำพูดตอสาธารณะ เพราะพฤติกรรมท้ังทางกายและวาจานั้นจะมีผล

ตอการเปนแบบอยาง (Role Model) ในการนำตอกลุมคนตางๆ ในชุมชน และสังคม อีกทั้ง

จะนำมาซ่ึงการเคารพนับถือ และเช่ือมั่นจากผูอื่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้น คำวา “ศีล” ของผูนำน้ัน 

เปนการสะทอนแงมุมสวนตัวของผูนำเอง (Personality) และสะทอนแงมุมของผูนำที่จะตอง

ฉายภาพความเปนตัวตนตอทั้งการควบคุมพฤติกรรมการแสดงออก และการพูดตอสาธารณะ 

ในขณะเดียวกัน หากมองในอีกมุมหนึ่ง ศีลเปนหลักปฏิบัติที่สามารถยืนยันคุณคาของตัวผูนำ

เองวา มีคุณลักษณะที่ทำใหสังคมเกิดความไววางใจได  

๑๔พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 
๒๔๐. 

การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา 
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 ดวยเหตุนี้ ศีล ๕ จึงเปนเคร่ืองหมายเบ้ืองตนในการยืนยันคุณสมบัติของการเปน

ผูนำ ทั้งในแงของการเคารพ และใหเกียรติในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การไมทุจริต

คอรรัปช่ัน การไมเห็นแกประโยชนสวนตนจนเปนที่มาของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม การยึดม่ันในคุณคาครอบครัวในฐานะเปนรากฐานของการพัฒนาชุมชนและ

สังคม การส่ือสารระหวางกันและกันบนฐานของความจริง และการไมเขาไปเก่ียวของกับ

อบายมขุ๑๕

 ตัวอยางท่ัวไปในยุคปจจุบันจะพบวา ผูนำหรือผูปกครองจำนวนมากมักจะดำรงตน

บนฐานของศีลธรรมอันดีงาม แตการละเลยประเด็นน้ีมักจะนำมาซ่ึงวิกฤติการณท่ีทำใหผูนำ

ไมสามารถแสดงภาวะการนำไดอยางเต็มภาคภูมิ เชน การแสดงออกในทางเพศท่ีไมเหมาะ

สมในทำเนียบขาวของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทานหนึ่งตอเจาหนาที่ฝกงานใน

ทำเนียบขาว หรือแมกระทั่งการที่นายแอนโทนี ไวเนอร อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ

นิวยอรกไดใชสื่อออนไลนเปนเครื่องมือสงภาพที่ไมเหมาะสมใหแกสตรีจำนวนมาก และเมื่อ

ความจริงปรากฏจึงสงผลในเชิงลบและนำไปสูการลาออกจากสภาผูแทนราษฎรในที่สุด 

แมวาจะมีความสามารถ และไดรับการพยากรณจากส่ือทั่วไปวา อาจจะกลายเปนคูชิง

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในอนาคตก็ตาม๑๖  

 ในอีกกรณีหนึ่งท่ีนาสนใจ และเปนขาวไปทั่วโลก คือ ในขณะท่ีกำลังเขาสูพิธีของ

การแถลงขาวรวมกันระหวางนายเซบาสเตียน ประธานาธิบดีประเทศชิลีกับนายเคลาส 

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก สนใจปากกาดามหนึ่ง จึงไดหยิบปากกาที่วางอยูบนโตะ และ

สอดลงไปใตโตะ แลวสอดเขาไปในกระเปาเสื้อของตัวเอง ภาพดังกลาวไดรับการถายทอด

ออกไปสูสาธารณชนจำนวนมาก จึงทำใหกลุมคนตางๆ พากันวิพากษวิจารณพฤติกรรมดัง

กลาววาเปนการขโมยปากกา ถึงแมวาจะมีการพยายามอธิบายวา ผูนำทานดังกลาวมีสิทธิ์ที่

จะไดรับมอบปากกาเปนของที่ระลึกก็ตาม จะเห็นวา ไมวาจะมีการอธิบายเหตุผลเพ่ือใหเกิด

ความชอบธรรมอยางไรก็ตาม แตสุดทายแลว ประธานาธิบดีทานดังกลาวไดรับผลกระทบ

จากปากกาเพียงดามเดียวท่ีทานชื่นชอบ แมจะมีราคาคางวดเพียงนอยนิดก็ตาม ประเด็นนี้

ทำใหเราเห็นวา ผูนำจำนวนไมนอยที่อาจจะสูญเสียภาพลักษณ และภาวะในการนำอันเนื่อง

๑๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๕. 
๑๖ หนังสือพิมพไทยรัฐ . “ส .ส .มะกันฉาวยอมลาออก-เจาพอส่ือโปชวนรวมงาน” .  

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

ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร 
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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 ผูนำจำนวนหน่ึงได

ละเลยแนวทางดังกลาว  

 ดงัจะเหน็ไดจากตวัอยางพฤตกิรรมของประธานาธิบดีฟลปิปนส นายเบนกิโน อาคโีน 

ที่มีความชื่นชอบรถปอรเช แมทานจะครองตนเปนโสด แตในขณะเดียวกัน ทานกลับชอบ

สะสมรถปอรเชจำนวนมาก และวันหน่ึง เมื่อทานเดินทางไปเปดงานและเยี่ยมชมงาน

มอเตอรโชว เกิดความประทับใจรถปอรเชคันใหม จึงตัดสินซื้อรถอีกคันดวยเงินสวนตัวของ

ทานเอง แตปรากฏวาภายหลังท่ีทานขับรถคันดังกลาวไปทำภารกิจตางๆ จึงทำใหประชาชน

จำนวนมากออกมาประทวงตามทองถนนตอพฤติกรรมดังกลาว และเผาหุนรถปอรเชที่ทาน

ซื้อมาดวยเงินสวนตัว โดยใหเหตุผลวา ในแตละปนั้นประชาชนจำนวนมากประสบกับปญหา

อุทกภัย และไรที่อยูอาศัย แตในทางกลับกันประธานาธิบดีไดนำเงินสวนตัวไปซ้ือรถปอรเช

คันละหลายลานบาท พฤติกรรมดังกลาวจึงไมนาจะเหมาะสมตอการดำรงในตำแหนง

ประธานาธิบดีที่ไมสนใจความทุกขยากของประชาชน ในที่สุดแลว ประธานาธิบดีจึงตัดสินใจ

ขายรถปอรเช และนำเงินที่ไดไปสรางบานใหแกประชาชนไดอยูอาศัย เพื่อรักษาความเชื่อมั่น

ที่ประชาชนมีตอการดำรงตนในตำแหนงประธานาธิบดีของตัวเอง๑๗ ปรากฏการณเชนนี้ได

กลายเปนขอเตือนใจแกผูนำและปกครองวา ในบางคร้ังผูนำอาจจะมีความสนใจ และ

ตองการสวนตน อีกทั้งผูนำบางทานอาจจะมีศักยภาพในการท่ีจะซ้ือหาสิ่งตางๆ มาตอบ

สนองความตองการตนได แตถึงกระน้ัน หากการดำเนินการดังกลาวไมสอดรับความเปนไป

๑๗ หนังสือพิมพมติชน. “ผูนำฟลิปปนส ตัดใจขายรถปอรเชสวนตัว หลังปชช.ตำหนิ 
ไมเหมาะสม ฉุดคะแนนนิยมดิ่งวูบ”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://www.matichon.co.th/
news_detail.php? newsid= 1309865311&grpid=03&catid=03 [๒๑ เมษายน ๒๕๕๖]. 
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ในชุมชนหรือสังคมท่ีกำลังทุกขยากลำบากในดานความจำเปนข้ันพื้นฐาน ก็อาจจะทำใหผูนำ

ไมไดรับการยอมรับในการดำรงตนในฐานะเปนบุคคลท่ีจะตองเสียสละประโยชนสุขเพ่ือกลุม

คนอ่ืนๆ ในชุมชนและสังคมได 

 สรุปแลว การเปนผูนำหรือผูปกครองที่ดีนั้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตองเริ่มตนดวยการ 

เตรียมตวัใหพรอมทีจ่ะเปนทัง้ “ผูเสยี” และ “ผูสละ” ความสขุสวนตน และยนิยอมพรอมใจ 

ที่จะอุทิศตนเพื่อจะทำหนาที่อันจะกอใหเกิดประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกมหาชนทั่วไป 

  ๔) รูจักซื่อตรง (อาชชวะ) หมายถึง ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดย

สุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน  คำวา “ซื่อตรง” ในบริบทนี้หมายถึง “ความ

ซื่อตรงตอธรรม”๑๘  ไมไดหมายถึงการซื่อตรงตอคน ซึ่งลักษณะการซื่อตรงนั้นเหมือนกับ

กระสวยของการทอผาดวยหูก เมื่อใดก็ตามท่ีคนทอผาดันกระสวยเขาไปในหูกแลว  

ตัวกระสวยว่ิงตรงออกไปอีกดานของหูกโดยไมติดขัดกับดานใดดานหน่ึงของตัวผา ลักษณะ

เชนนี้ เราเรียกวา “ซื่อตรง”  

 ในสถานการณกลุมคนจำนวนหน่ึงมักจะมีทัศนคติที่ไมดีตอความซ่ือตรงวา “ขาด

ความยืดหยุน หัวโบราณ ทำใหไมมีเพ่ือนพอง และผลของความซ่ือตรงอาจจะทำใหไมมี

ความเจริญกาวหนาในการทำงาน และวิชาชีพ”๑๙ ซึ่งความซื่อตรงในลักษณะดังกลาวมักจะ

สะทอนความซ่ือตรงเทียม เพราะความซ่ือตรงเทียมมักจะข้ึนตรงกับเง่ือนไขและปจจัยตางๆ 

ที่เขามาสัมพันธ แตความซ่ือตรงแทน้ัน จะไมขึ้นกับตัวแปรหรือเง่ือนไขตางๆ ที่เขามา

เกี่ยวของ เพราะในความเปนจริงแลว ความซ่ือตรงแทจะข้ึนอยูกับธรรม ซึ่งเปนคุณธรรมท่ี

บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดประพฤติปฏิบัติ  

 ตัวอยางท่ีอาจจะเทียบเคียงในประเด็นน้ี คือกรณีเรื่องเลาเก่ียวกับความซ่ือตรง

ระหวางจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต กับ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งวันหนึ่งเปนวันเกิดของ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต ไดเขาไปหา ทานจอมพล ป. พิบูล-

สงคราม พรอมกับจูงสุนัข ๑ ตัว เพื่อมอบเปนของขวัญเน่ืองในวันเกิด และ ไดนำเรียนวา 

จะจงรักภักดี และซ่ือตรงประดุจสุนัขตัวที่จูงมามอบใหในวันน้ี แตเมื่อกาลเวลาผานไป 

จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต ไดดำเนินการยึดอำนาจจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งขออางใน

๑๘ องฺ .ปฺจก . (ไทย) ๒๒/๑๓๓/๑๖๘ ดูประกอบที่ องฺ .ติก . (ไทย) ๒๐/๔๕๓/๑๓๘ ,  
ขุปฏิ. (ไทย) ๓๑/๖๑๕/๕๒๕. 

๑๙ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, การบูรณาการพุทธิปญญาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๗๙. 

ทศพิธราชธรรม : ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผูนำองคกร 
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การยึดอำนาจโดยภาพรวมอาจจะตีความไดวา ทานใหคาความซื่อตรงยึดโยงกับผลประโยชน 

ของชาติเปนที่ตั้ง อันหมายถึง ทานตองการจะย้ำเตือนใหคนทั่วไปไดเขาใจวา ทานซื่อตรงตอ

ธรรม จึงตองดำเนินการในลักษณะนั้น๒๐

 ในประเดน็เดยีวกนันี ้นายโนห ม ู เฮยีน อดีตประธานาธบิดขีองประเทศเกาหลใีต๒๑ 

ไดตัดสินใจกระโดดหนาผาฆาตัวตายอันเน่ืองมาจากการท่ีภรรยาของทานและคนใกลชิดไป

รับเงินสินบนของนักธุรกิจ และผลการสืบสวนไดชี้ชัดวาบุคคลใกลชิดของทานไดเขาไป

เกี่ยวของการกระทำผิดในลักษณะดังกลาวจริง จึงทำใหทานตัดสินใจกระโดดหนาผาฆาตัว

ตาย และไดเขียนจดหมายเพื่อบอกเลาความอับอายที่เกิดขึ้นแกตัวทานตลอดระยะเวลาใน

การทำงานในขณะท่ีดำรงตำแหนงเปนประธานาธิบดี  

 จะเห็นวา ความซื่อตรงตอธรรมน้ันจะดำรงอยูบนฐานของความละอายช่ัวกลัวบาป

ตามหลักของหิริโอตตัปปะ จึงทำใหผูนำรูสึกทนตอสภาพความอับอายที่เกิดขึ้นแกตัวเองและ

ครอบครัวไมได นอกจากนี้ ความซื่อตรง (Honesty) จะเปนฐานสำคัญที่จะนำไปสูการสราง

ความไววางใจ (Trust) แกบุคคลท่ัวไปท่ีเขามาเก่ียวของและสัมพันธกับผูนำ หรือผูปกครอง 

และเมื่อเกิดความไววางใจแลวก็จะสงผลตอความสัมพันธ (Relationship) ที่แนนแฟนมาก

ยิ่งขึ้น ระหวางผูนำกับกลุมคนตางๆ ในสังคม จากเหตุผลเชนนี้ ผูนำจึงจำเปนจะตองซ่ือตรง

ตอผูใตปกครองทุกคน โดยมิอาจแบงแยกหรือเลือกปฏิบัติที่จะซื่อตรงกับบางคน และไม

ซื่อตรงกับบางคน มิฉะนั้นแลว ผูนำยอมไมสามารถที่จะทำใหผูใตปกครองซื่อตรงตอตัวผูนำ

ไดทุกคนเชนเดียวกัน  

 ๕) รูจักออนโยน (มัททวะ) หมายถึง  การท่ีผูนำจะตองมีอัธยาศัยไมตรีท่ีไมเยอ

หยิ่ง หยาบคายกระดาง ถือตัวถือตน มีความงามสงาในทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวลละมุนละไม 

ในการดำรงตัวดำรงตนเปนผูนำนั้น คุณลักษณะของความออนโยนเปนประเด็นท่ีมีความ

สำคัญอยางยิ่งตอการปรับทาทีของผูนำ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทาทีดังกลาวเริ่มตนจากใจของ

บุคคลที่เปนผูนำที่พรอมจะออนนอมถอมตน และเริ่มตนที่จะออนโยนเขาไปหากลุมคนตางๆ 

เพื่อสรางการยอมรับ และชักจูงกลุมคนตางๆ ไปสูเปาหมายรวมกัน เพราะการจะนำคนไปสู

เปาหมายเดียวกันนั้น ยอมเปนไปไมไดเลยที่จะใชความแข็งกระดางเปนเคร่ืองมือในการเช่ือม

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]. 
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 นักคิดและนักปฏิบัติการดานการเมืองคนสำคัญทานหนึ่งในประเทศไทย คือ 

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม๒๒ ไดกลาวถึงคุณลักษณของผูนำท่ีสมบูรณวาจะตองประกอบไปดวย 

“จังหวะ เวลา เสนา จักขุมา และธรรมะ” การออนโยนจะทำใหผูนำได “เสนา” เขามาชวย

กิจการตางๆ ของผูนำท่ีมุงมั่นจะสรางคุณประโยชนใหแกองคกรและสังคม ดังนั้น การจะ 

“โยน” สิ่งดีและมีคุณคาแกคนอ่ืนๆ นั้น จำเปนที่จะตอง “ออน” ในเบ้ืองตน เพราะหาก

ผูนำไมสามารถท่ีจะปรับตัวปรับใจใหออนแลว ยอมเปนการยากท่ีจะดำเนินสิ่งตางๆ ไปสูเปา

หมายที่เราตองการและประสงคจะใหเปนไปได  

 แนวทางที่ ศ.ดร.วิษณุ เครืองามนำเสนอนั้น สอดรับกับหลักการของพระพุทธ

ศาสนาที่เนนใหผูนำจำเปนตองสรางความสัมพันธที่ดีแกคนอื่นๆ (นิสสยสัมปนโน) ดวยเหตุนี้ 

ผูนำจึงจำเปนตองใชความออนโยนเขาไปเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธกับคนอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของกับการทำงาน ดังนั้น ผูนำที่ดีจำเปนตองแสวงหามิตรมากกวาการสรางศัตรู 

เพราะศัตรูมีคนเดียวก็นับวามากเพียงพอท่ีจะขัดขวางและทำลายอุดมการณและความ

ตองการของผูนำได ดังจะเห็นไดจากมหาตมะ คานธี, อับราฮัม ลินคอลน, จอหน เอฟ  

เคนเนดี้ และมารติน ลูเธอร คิง จูเนียร มหาบุรุษเหลาน้ัน แมจะสรางคุณูปการดาน

สันติภาพแกโลกใบน้ี แตตองสูญเสียชีวิตอยางนาเศราสลดเพราะมีศัตรูอยางนอยเพียงคน

เดียวที่ทำหนาที่ในการใชปนสังหารดวยความเกลียดชังอันเกิดจากอคติสวนตัว 

 ถึงกระน้ัน ผูนำจำนวนไมนอยที่หันมาแปรศัตรูใหกลายเปนมิตร ดังจะเห็นไดจาก

นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทานปจจุบัน ที่ครั้งหนึ่งแมจะตอสูกับนาง 

ฮิลลารี คลินตัน เพ่ือแยงชิงการเปนผูแทนพรรคเดโมแครต แตเม่ือนายบารัค โอบามาชนะ

นางฮิลลารี และแขงขันกับนายจอหน แมคเคน ผูแทนพรรครีพับลิกัน จนไดรับการเลือกต้ัง

เปนประธานาธบิดี นายบารัค โอบามาไดเชิญนางฮิลลารีใหดำรงตำแหนงเปนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศดวยวลีการเชิญที่ไพเราะวา “ประเทศสหรัฐอเมริกาจะโชคดีมาก 

หากนางฮิลลารีมารับตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ” จะเห็นวา คนโชคดี

ไมใชนายบารัค หากแตเปนชาวอเมริกาท้ังประเทศ และเม่ือเกิดการเจรจาเพ่ือขอเชลยศึก

จากเกาหลีเหนือก็ดี หรือกรณีการระดมเงินเพื่อสนับสนุน และฟนฟูประเทศเฮติตอเหตุ

การณแผนดินไหว นายบารัคไดเชิญใหนายบิล คลินตันในฐานะสามีของนางฮิลลาลีเขามา

ชวยดำเนินการโดยตลอด 

๒๒ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการ
ความขัดแยง, หนา ๑๔๙. 
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 ในกรณีของนายเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใตก็เชนเดียวกัน 

ภายหลังที่ติดคุกมาถึง ๒๗ ป และเมื่อลงชิงตำแหนงประธานาธิบดีกับนายเคลิก ชนชาติผิว

ขาว ในฐานะที่เปนประธานาธิบดีรักษาการที่ไดรับการสนับสนุนจากอเมริกา และอังกฤษ 

เมื่อเนลสันชนะการเลือกต้ัง ทานไดแตงตั้งใหเคลิกในฐานะเปนคูปรับดำรงตำแหนงเปนรอง

ประธานาธิบดีคนท่ี ๑ ซึ่งหากวิเคราะหโดยทั่วไปแลวถือวาเสี่ยงอยางยิ่งตอการแยงชิง

ตำแหนงกลับคืน แตถึงกระนั้น เนลสันเองไดแสดงออกถึงความเปนมิตรท่ีดีตอกัน   

 นอกจากนี้แลว ตัวอยางท่ีนาสนใจอีกกรณีคือ ประโยคที่วา “วิธีการทำลายศัตรูที่ดี

ที่สุด คือ จงนำศัตรูมาเปนมิตร” ซึ่งอับราฮัม ลินคอลนในฐานะประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ ของ

อเมริกา ไดแสดงใหทุกคนไดประจักษ โดยการเช่ือมไมตรีกับทหารหนุมที่มีชื่อวาเอ็ดวิน  

สแตนตัน แมวาเอ็ดวินจะดุราย และแสดงออกถึงความไมเคารพอับราฮัมมากเพียงใดก็ตาม 

แตเนื่องจากทหารหนุมทานน้ีเปนผูที่เกง และมีความสามารถ เมื่อเกิดสงครามระหวางชาว

เหนือกับชาวใตในประเทศสหรัฐอเมริกา อับราฮัมมุงเนนเพ่ือใหเกิดความเปนหน่ึงเดียวของ

ชนในชาติ จึงพยายามท่ีจะเขาไปพูดคุยดวยความเยือกเย็น เคารพ และใหเกียรติอยูตลอด

เวลา สุดทายแลว อับราฮัมจึงไดทหารหนุมคนนี้มาเปนหัวหนาในการสรางไมตรีกับกลุม 

คนตางๆ ในอเมริกา และเอ็ดวินไดกลายเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาอเมริกาภายหลังท่ี 

อับราฮัมเสียชีวิตจากการลอบทำรายของกลุมคนที่เกลียดชัง  

 การที่ผูนำ หรือผูปกครองทานใดก็ตามนอมตัวนอมตนเขาไปหากลุมบุคคลท่ี

พยายามจะเรียกขานวาตัวเองเปนศัตรู โดยการมองดวยความใสใจวา กลุมคนท่ีปรากฏกาย

อยูรอบขางน้ันเปนมิตรไมใชศัตรู ยอมจะทำใหเกิดพื้นที่ในการสรางความสัมพันธในเชิงบวก

ได และที่สำคัญก็คือ คนกลุมแรกที่จะพอใจจากทาทีออนโยนของผูนำคือ ศัตรูนั่นเอง และ

เม่ือถึงจุดหนึ่ง คนหรือกลุมคนที่ไดรับการเรียกขานวาเปนศัตรูจะกลายเปนคนกลับมาสนับ

สนุนผูนำ หรือผูปกครองวา “ราชา” ไดอยางสนิทใจ และพรอมที่จะอุทิศตัวอุทิศตนกระทำ

สิ่งตางๆ เพื่อตอบแทนคุณคาความดี และความไวเนื้อเชื่อใจที่ผูนำมีให  

 กลาวโดยสรุป กลุมคนท่ัวไปอาจจะคิดเกลียดชังผูนำ หรือมองวา “ผูนำ” เปนศัตรู

ของเขาได แตผูนำหรือบุคคลที่จะกาวขึ้นไปสูการเปนผูนำ หรือผูปกครองนั้นไมมีสิทธิ์ 

แมกระท่ังคิด หรือแสดงออกวา กลุมคนท่ัวไปน้ันเปนศัตรูของเขา หรือแสดงออกซ่ึงความ

โกรธ เกลียด เคียดแคน ชิงชังกลุมคนอื่นๆ เพราะมิฉะนั้น ภาพลักษณดังกลาว จะมีผลตอ

ความชอบธรรมในการนำของตัวผูนำทั้งในปจจุบันและอนาคต ฉะน้ัน 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 อีกท้ังมีจิตใจที่

มั่นคงสามารถระงับยับยั้งขมใจได ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสำราญและความปรนเปรอ 

มีวิถีชีวิตที่เสมอตนเสมอปลาย และมุงมั่นตั้งใจในการดำเนินกิจกรรมที่ทรงคุณคาแกบุคคล

อื่นๆ ในชุมชนและสังคม 

 ขอสังเกตประการหนึ่งตอการดำรงตนของการเปนผูนำในสถานการณปจจุบัน ไดแก 

ผูนำมักจะตกอยูภายในอิทธิพล และกอใหเกิดความหายนะท้ังในชีวิตและการทำงาน คือ 

“อำนาจ” ซึ่งพระพุทธเจาเคยย้ำเตือนผูนำมาโดยตลอดวา “ผูนำไดยศแลวไมควรเมา” ถึง

กระนั้น ผูนำจำนวนมากมักจะติดหลมของอำนาจในดานใดดานหนึ่ง ไมวาอำนาจที่เกิดจาก

หนาที่การงาน และการเงิน ผูนำสวนใหญมักจะประสบความหายนะ เพราะความหลงใหลได

ปลื้ม และเพลิดเพลินกับอำนาจท่ีตัวเองไดรับมา จนนำไปสูการใชอำนาจโดยขาดความย้ังคิด

วาสอดรับกับกฎหมาย จริยธรรม และกติกาของสังคมหรือไม และหลายสถานการณท่ีผูนำ

พยายามจะบิดใหตัวเองมีอำนาจและหนาที่ ทั้งท่ีในความเปนจริงแลว อำนาจและหนาที่ที่

ผูนำพยายามจะบิดนั้น อาจจะไมสอดรับกับความเปนจริงตามท่ีกฎหมายกำหนด ดังนั้น หาก

ผูนำไมระมัดระวังการใชอำนาจ หรือใชอำนาจหนาที่เกินกวาที่กฎหมายกำหนดแลว ยอมกอ

ใหเกิดความเสี่ยงที่จะพลัดหลงเขาไปสูวังวนของความขัดแยงและความรุนแรง ดวยเหตุนี้ 

หากผูนำไมพยายามท่ีจะยับยั้งชั่งใจ เตือนใจ และระมัดระวังใจของตัวเองแลว ยอมเปนเรื่อง

ยากที่ผูนำจะพาตัวเองออกไปจากหุบเหวของความทุกขในบั้นปลาย ดังจะเห็นไดจากการที่

ผูนำจำนวนมากประสบชะตากรรมหลังจากท่ีตัวเองหมดอำนาจท่ีจะใหคุณหรือโทษแกบุคคล

อื่น 

 กลาวโดยสรุปแลว ผูนำหรือผูปกครองจึงตองมีความยับยั้งชั่งใจในขณะท่ีอารมณ

ของความอยากไดเขามากระทบใจของตัวเอง มิฉะน้ันแลว ผูนำเองจะไมตางจากนักมวยท่ี

ซอมมาไมดี หรือขาดเทคนิคในการเอาตัวรอดจากสถานการณคับขัน จึงทำใหคูชกสามารถ

เลือกชกและน็อกคูปรับไดอยางงายดาย เชนเดียวกันผูนำท่ีไดรับแรงยั่วยุจากพลังของอามิส

สินจางหรือลาภและสักการะ หากจิตขาดภูมิคุมกัน หรือขาดการยับยั้งชั่งใจแลว ยอม

เปนการงายที่จะคลอยตามแรงผลักของส่ิงยั่วยุ (Temptation) ดวยเหตุนี้ ผูนำจึงตองมีจิตใจ
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ที่แข็งกลา มีฤทธิ์เดชในการเผากิเลส คือความอยากไดโดยไรขีดจำกัด โดยไมสอดรับกับ

กฎหมายของบานเมือง ผูนำจึงจำเปนตองใชตปะในการเผากิเลสไมใหเขามาครอบครองและ

กินพื้นที่ของคุณธรรมความดีที่สะสมมาอยางตอเนื่องและยาวนาน  

 ๗) รูจักระงับความโกรธ (อักโกธะ) หมายถึง ผูนำหรือผูปกครองไมควรแสดง

อาการเกร้ียวกราด และตกอยูภายใตอิทธิพลของความโกรธ เพราะผลเสียท่ีตามมาจะกอให

เกิดการวินิจฉัยความ หรือตัดสินใจดำเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนเกิดความผิดพลาดและสูญเสีย

ความเปนธรรม ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาจึงตรัสเตือนวา “ฆาความโกรธเสียได ยอมอยู

เปนสุข” (โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ)๒๓ เหตุผลสำคัญท่ีพระองคตองตรัสเชนนี้ก็ดวยเหตุท่ีวา เมื่อ

ใดก็ตามที่ผูนำไมสามารถฆาความโกรธเกลียดได ความโกรธจะกลายเปนอาวุธสำคัญที่จะเขา

มาทิ่มแทงผูนำ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผูนำเกิดความโกรธ เกลียด หรือชิงชัง จะทำให “ความ

รัก” ไมสามารถทำงานไดอยางเต็มกำลัง เพื่อที่จะเปดพื้นท่ีของหัวใจใหผูนำมอง หรือ

ประเมินคากลุมคนอื่นๆ ในฐานะเปนเพื่อนรวมโลกที่ตองเกิด แก เจ็บ และตายเฉกเชน

เดียวกัน 

 การย้ำเตือนใหผูนำระงับความโกรธยอมหมายถึงการเปดโอกาสใหผูนำเริ่มตนที่จะ

รักคนอ่ืนมากยิ่งขึ้น เพราะในความเปนจริงแลว การรักคนอื่นมีคาทั้งไปทั้งกลับ เมื่อใดก็ตาม

ที่ผูนำรักคนอ่ืน หวงใยและใสใจผูอื่น ผูอื่นจะหันกลับมาใสใจ และรักผูนำหรือผูปกครอง

เหลาน้ันเชนเดียวกัน ดวยเหตุน้ี ธรรมชาติจึงย้ำสอนใหผูนำจำเปนตองระงับความโกรธ และ

เปดโอกาสใหหัวใจตัวเองไดเรียนรูที่จะรักคนอื่นมากยิ่งขึ้น  

  จะเห็นวา การยึด หรือครอบครองท่ีแทจริง ไมไดมีนัยท่ีหมายถึงการยึดแตเพียง

สัญลักษณเชิงกายภาพภายนอกเชน การยึดสถานท่ีทำงาน หรือยึดองคกร หากแตเปนการ

ยึดในเชิงคุณภาพซึ่งหมายถึงจิตใจของกลุมคนที่ทำงานในองคกรหรือประเทศชาติบานเมือง 

ฉะน้ันการแสดงอาการโกรธ 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 และการแสดงออกในเชิงลบซ่ึงจะ

กอใหเกิดผลเสียตอภาพลักษณโดยรวมของตัวผูนำ แงมุมของความโกรธเกลียดนั้น อุปมา

เชนเดียวกับการที่เราตีลูกบอลเขาฝาผนัง หากเราตีดวยความรุนแรง ลกูบอลอาจจะกระดอน

กลับมากระแทกใบหนาของเรา ฉันใด การท่ีผูนำแสดงอาการโกรธ เกลียด เคียดแคน ชิงชัง

ผูอื่นอยางรุนแรง ยอมทำใหอานุภาพของความโกรธ เกลียด และชิงชังของบุคคลอ่ืนๆ ยอน

กลับมาหาผูนำ หรือผูปกครองไดเชนเดียวกัน  

  ๘) รูจักไมเบียดเบียน (อวิหิงสา) หมายถึง การไมบีบคั้นกดขี่ เชน เก็บภาษีขูดรีด 

หรือเกณฑแรงงานเกินขนาด ไมหลงระเริงอำนาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษ

อาชญาแกประชาราษฎรผูใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง คำวา “การเบียดเบียน” 

ในบริบทน้ี อาจจะมีนัยที่เกิดขึ้นจากตัวผูนำเขาไปเบียดเบียนโดยตรง และเปดโอกาสใหกลุม

คนที่ใกลชิดผูนำไดใชอำนาจหนาที่เขาไปเบียดเบียนกลุมคนอื่นโดยมิชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

“การดำเนินนโยบายสาธารณะ” ของผูนำ หรือผูปกครองที่ขาดความรอบคอบ และขาดการ

ปองกันไมใหเกิดการทุจริตอยางครบวงจร จึงเปดโอกาสใหเกิดการเบียดเบียน และเอารัด 

เอาเปรียบซึ่งกันและกันตามมา  

 ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนในประเด็นนี้ คือ “กรณีการปฏิวัติดอกมะลิ”๒๔ (Jasmine 

Revolution) จุดเริ่มตนท่ีสำคัญประการหน่ึงของการลมสลายของผูนำทั้งในประเทศตูนีเซีย 

(Tunisia) และตะวันออกกลางนั้น จุดเริ่มแรกมีตนเคามาจากการใชอำนาจที่ไมชอบธรรม

ของตำรวจเทศกิจหญิงคนหน่ึงในประเทศตูนีเซีย จนนำไปสูการเบียดเบียนบุคคลอ่ืนโดยการ

ใชอำนาจที่ไมชอบธรรมเขาไปบีบบังคับเรียกรับผลประโยชนจากหนุมขายผลไมที่ชื่อ “เบาอะ

ซีซี” (Bouazizi) เมื่อเขาไมสามารถที่จะสนองตอบความตองการของเทศกิจหญิงในการเรียก

รับสินบนได ทำใหเธอตัดสินใจจับและยึดของกลางท่ีเปนรถขายผลไม ตาชั่ง และผลไม

ทั้งหมด ผลจากการไดรับการปฏิบัติดังกลาว ทำใหเขาตัดสินใจไปเรียกรองความเปนธรรม

จากผูวาฯ แมวาเขาจะเรียกรองขอเขาพบผูวาฯ แตก็ไมมีโอกาสไดพบ ทำใหเขายื่นคำขาดวา 

“หากผูวาไมออกมารับเรื่องรองเรียนภายในบายสามโมง เขาจะตัดสินใจฆาตัวตาย” เมื่อเวลา

เดินทางมาถึงตามที่เขากำหนดไว ผูวาฯไมออกมาพบ จึงทำใหเขาใชน้ำมันที่เตรียมมาราด

๒๔ “ปฏิวัติดอกมะลิ (Jasmine Revolution)”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://
chadiousburg. exteen.com/20120427/jasmine-revolution [๒๓ เมษายน ๒๕๕๖]. 
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รางกาย และจุดไฟเผาตัวตาย ผลจากการเผาตัวเอง ทำใหไฟไหมรางกายไปเกือบ ๙๐% 

และแมจะพยายามรักษาเพียงใด สุดทายแลวเขาก็สิ้นใจตายอันเกิดจากบาดแผลไฟไหม 

ประเด็นท่ีเทศกิจหญิงปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบจนนำไปสูการเบียดเบียนเบาอะซีซี และเปน

ที่มาของการเผาตัวเองจนเสียชีวิตนั้น ไดกอใหเกิดสถานการณที่เรียกวา “ฤดูใบไมผลิแหง

ชาติอาหรับ” (Arab Spring) เพราะประชาชนจำนวนมากไดลุกขึ้นเดินขบวนเพื่อโคนลม

อำนาจของผูปกครองในตะวันออกกลางโดยเร่ิมจากประเทศตูนีเซียไปถึงประเทศตางๆ เชน 

อียิปต ลิเบีย เยเมน บาหเรน ซีเรีย แอลจีเรีย จอรแดน และเลบานอน เหตุผลในการเดิน

ขบวนเพื่อโคนลมอำนาจน้ัน มีสาเหตุมาจากการท่ีประชาชนจำนวนมากรับรูไดวา ผูนำ

ประเทศเหลาน้ันใชอำนาจท่ีไมชอบธรรมในการบริหาร อีกทั้งปลอยปละละเลยใหเจาหนาที่

ของรัฐปฏิบัติราชการโดยใชอำนาจเบียดเบียนผูอื่นเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนดวยการทุจริต

ตอหนาที่ จนนำไปสูการลวงละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน 

 จะเห็นไดวา “การใชอำนาจท่ีปราศจากความชอบธรรมเขาไปเบียดเบียนคนอ่ืน” 

นั้น แมจะเริ่มตนจากเทศกิจหญิงคนหน่ึง แตก็ทำใหเราไดเห็นถึงอานุภาพการทำลายแบบ

สะทอนกลับไดอยางนาสะพรึงกลัว ฉะนั้นการท่ีผูนำหรือผูปกครองไดใชอำนาจ หรือหนาที่ที่

กฎหมายไมไดกำหนดเขาไปกระทำการเบียดเบียนกลุมคนที่มีอำนาจนอยกวาทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมนั้น ยอมจะเกิดผลเสียตามมา ดวยเหตุน้ี พระพุทธเจาจึงย้ำ

เตือนวา “บุคคลไมชื่อวาเปนอริยะ เพราะยังเบียดเบียนสัตวอยู แตชื่อวา อริยะ เพราะไม

เบียดเบียนสัตวทั้งปวง”๒๕  เพราะการเบียดเบียนจะเปนการเปดโอกาสใหเกิดการเอารัด 

เอาเปรียบ รังแกขมเหงซ่ึงกันและกันอยางไรขีดจำกัด ดวยเหตุนี้การเปนผูนำจึงตองหยุดยั้ง

การเบียดเบียนเพ่ือนรวมโลก และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และเปดพ้ืนที่ใหกลุมคน

ตางๆ ไดชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหชุมชน และสังคมอยูรวมกัน

อยางสันติสุข 

 ๙) รูจักอดทน (ขันติ) หมายถึง การอดทนตองานท่ีตรากตรำ๒๖ ถึงจะลำบากกาย

นาเหน่ือยหนายเพียงไรก็ไมทอถอย ถึงจะถูกย่ัวถูกหยันดวยคำเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไม

หมดกำลังใจไมยอมทิ้งกรณีท่ีบำเพ็ญโดยชอบธรรม การอดทนเปนคุณสมบัติอันล้ำคาอีก

ประการหน่ึงของผูนำ ในพระพุทธศาสนาถือวา “ความอดทนเปนธรรมท่ีทำใหผูนำเกิด 

๒๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๐/๑๑๖. 
๒๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา 

๘๐๘. 
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ความงาม” สิ่งสำคัญของผูนำหรือผูปกครองคือ “ความน่ิง” เราจะหาความน่ิงไดจากท่ีแหง
ใด หากเราไมสามารถหาไดจากความอดทน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอดทนเพ่ือที่จะรอ
จังหวะเพื่อวิเคราะหเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคลตางๆ ที่เขามาแวดลอม 
จะเห็นวาในขณะท่ีผูนำกำลังเผชิญหนากับแรงเสียดทานอยางตอเน่ืองและรุนแรงน้ัน 
คุณสมบัติสำคัญที่จะกอใหเกิดชัยชนะ หรือพายแพ คือ “ความอดทน”  

 เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต และ
เจาของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เปนตนแบบ (Role Model) ทานหน่ึงที่นาสนใจ และ
เรียนรู เพราะถือวาทานเปนแบบอยางของผูนำท่ีดำเนินชีวิต โดยการเผชิญหนากับ
วิกฤติการณตางๆ ที่เขามาทดสอบชีวิตดวยความอดทน ผูนำทานนี้ติดคุกยาวนานกวา ๒๗ ป 
และที่นาสนใจคือ ทานเปนประธานาธิบดีเมื่ออายุ ๗๔ ป ทานกลาวอยูเสมอวา “การติดคุก
ทำใหผมเปนผูใหญมากข้ึน” ผลจากการอยูในคุก ๒๗ ป ทำใหทานไดมีโอกาสตรึกตรองการ
ใชชีวิตในชวงวัยหนุม ที่มุงหวังจะตอสูกับคนผิวขาวเพื่อที่จะเอาชนะใหได โดยไมไดสนใจวา 
“วิธีการท่ีจะไดมาซึ่งชัยชนะน้ันกอใหเกิดความสูญเสียชีวิต เลือดเนื้อ และทรัพยสินจำนวน
มากก็ตาม” การอยูในคุกทำใหทานคิดหาวิธีการที่จะตอสูกับคนผิวขาวในรูปแบบใหม  

 ทานเริ่มตนดวยการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะไดเขาใจความคิดและวัฒนธรรม
อังกฤษ ดังวลีที่ทานย้ำเสมอวา “ถาคุณพูดกับผูชายคนหน่ึงดวยภาษาท่ีเขาพอจะเขาใจได 
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 ทานอดทนท่ีจะเรียนรู และอยูรวมกับชนชาติผิวขาวที่เขามายึด
ครองพ้ืนท่ีของแอฟริกาใตไดอยางสันติสุข จะเห็นวา ผูนำจะตองดำเนินชีวิตดวย “ความ
อดทน” ทั้งในองคกร ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ เนลสันไดพิสูจนใหผูนำทั่วโลกไดเห็น
ถึงคุณธรรมขอนี้ไดเปนอยางดี รวมไปถึงมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) ที่ทานได
พิสูจนใหชาวอังกฤษและคนท่ัวโลกไดตระหนักรูถึงความอดทนตอการเรียกรองเอกราชจาก
ประเทศอังกฤษ โดยมิไดผูกใจเจ็บตอการกระทำของทหารอังกฤษที่ไดสั่งจำคุกผานประโยคที่
วา “ผูออนแอไมสามารถใหอภัยใครได เพราะวาการใหอภัยเปนความเขมแข็งอดทนของผูนำ
เทาน้ัน” (The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the 
strong)๒๗

๒๗ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการ
ความขัดแยง, หนา ๓๑๙. 
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 กลาวโดยสรุปแลว จุดสำคัญเก่ียวกับความอดทนของผูนำน้ัน หมายถึง การอดทน

ตอวิกฤติการณตางๆ ที่ผานเขามาพิสูจนใจของผูนำ ความอดทนทำใหผูนำเกิดความงดงาม 

และนิ่งสงบมากยิ่งขึ้น เพราะจิตใจที่นิ่งสงบจะเปนตัวแปรสำคัญใหผูนำไดใชเวลาในการคิด 

นึก ตรึกตรองทางเลือกตางๆ กอนท่ีจะตัดสินใจดำเนินการอยางใดอยางหน่ึง เพื่อที่จะกาว

ขามปญหา อุปสรรค และนำองคกร ชุมชนและสังคมไปสูเสนทางท่ีอุดมไปดวยความหวัง 

และมีทางออกมากยิ่งขึ้น 

 ๑๐) รูจักหนักแนน (อวิโรธนะ) หมายถึง การวางใจใหหนักแนนในธรรม๒๘ คนท่ี 

ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถอยคำที่ดีราย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณ 

ใดๆ สถิตม่ันในธรรม ทั้งสวนยุติธรรมคือความเท่ียงธรรมก็ดี นิติธรรมคือระเบียบแบบแผน

หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไมประพฤติใหเคลื่อนคลาด

วิบัติไป หลักการของการเปนผูนำในขอนี้ถือไดวาเปนหลักการขั้นสูงสุดสำหรับบุคคลที่จะได

รับการแตงตั้ง หรือสมมติขึ้นสูตำแหนงผูนำ และผูนำจำเปนจะตองยึดหลักการน้ีเอาไวให

มั่นคง 

 คำถามมีวา “เพราะเหตุใด? ผูนำจะตองยึดหลักการนี้ใหมั่นคง” คำตอบคือ กลุม

คนจำนวนมากท่ีเกิดความขัดแยง และตองการทางเลือก หรือทางออกที่เหมาะสมนั้น 

จำเปนจะตองหากลุมคนที่ชี้ขาดหรือตัดสินใจเลือกแนวทางอยางใดอยางหนึ่ง หรือแมกระทั่ง

เกิดความไมเขาใจขึ้นมาในองคกร กลุมคนท่ีอยูภายในการบริหารงานขององคกรจะคำนึงถึง

ผูนำในองคกรเปนกลุมแรก เพื่อใหดำเนินการชี้ทางออก รวมไปถึงแนวปฏิบัติของคนใน

องคกร  

 ดวยเหตุนี้ ผูนำจึงมีความจำเปนท่ีจะตองหนักแนน เพ่ือดำรงตนอยูในครรลองแหง

ความเที่ยงธรรม เพราะความเที่ยงธรรมของผูนำน้ัน หมายถึง การไมคลาดเคล่ือนไปจาก

ธรรมดวยแรงผลักของอคติ (Bias) ไมวาจะเปนการลำเอียงเพราะรัก การลำเอียงเพราะโกรธ

เกลียดเคียดแคน การลำเอียงเพราะลุมหลง และการลำเอียงเพราะความกลัวกลุมใดกลุม

หนึ่ง โดยเฉพาะแบบอยางประการหน่ึงของการมิใหผูนำตกอยูภายใตอิทธิพลของความอคติ 

คือ “เลดี้ จัสติส” (Lady Justice) ซึ่งศาลสถิตยุติธรรมท่ัวโลกมักจะนำรูปปนของเธอไป

ประดิษฐานไวหนาศาลทั้งในยุโรป และอเมริกา ลักษณะสวนใหญของเลดี้ จัสติสจะใชผาปด

๒๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 
๑๔๑. 
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ตาทั้งสองขางซึ่งหมายถึงการปองกันมิใหเกิดอคติในใจในขณะที่กำลังดำเนินการชี้ถูกและ 

ผิด มือหน่ึงถือดาบซึ่งหมายถึงการตัดสินดวยความเด็ดขาด อีกมือหนึ่งถือตราชั่งหมายถึง 

การทรงความเที่ยงตรงที่สะทอนถึงการตัดสินดวยความเที่ยงธรรม เพ่ือใหผูนำสามารถขมคน 

ที่ควรขม และยกยองบุคคลที่ควรยกยองมากยิ่งขึ้น (นิคฺคณฺเห นิคฺคณฺหารหํ ปคฺคณฺเห  

ปคฺคณฺหารหํ)๒๙

 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดำรงตนของผูนำ หรือผูปกครองในขอที่ ๑๐ นี้ จึงเนนและให

ความสำคัญตอการปฏิบัติหนาที่ และการใชอำนาจดวยความหนักแนนซึ่งแฝงเอาไวดวย

ความเที่ยงธรรม และพรอมที่จะหยิบยื่นความยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกกลุมคนตางๆ ที่อาศัยอยู

รวมกันในองคกร ชุมชน และสังคม โดยไมมีการแบงแยก ใหเกิดความแปลกแยก และ

แตกแยกกันในท่ีสุด ความหนักแนนจะเปนปราการในการปองกันความไววางใจเพ่ือมิใหผูคน

ในสังคมเกิดความหวาดระแวงสงสัยในพฤติกรรมของผูนำตอการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผล 

หรือขออางอยางใดอยางหนึ่ง และหากผูนำสามารถดำรงตนอยูบนฐานของหลักการขอนี้แลว 

เชื่อม่ันวาจะทำใหความสัมพันธของสังคมท่ีอาศัยรวมกันไดรับการพัฒนาใหเปนไปในเชิงบวก 

และทำใหสังคมมีภูมิคุมกันมากยิ่งขึ้น 

 หลักการทั้ง ๑๐ ขอขางตน เปนหลักปฏิบัติสำหรับการกำกับ ควบคุม และพัฒนา

อารมณของผูนำใหมีความฉลาดทางอารมณมากย่ิงขึ้น เหตุผลสำคัญเพราะผูนำ หรือผูที่จะ

ทำใหผูอื่นเกิดความพอใจตามที่เรียกขานวา “ราชา” นั้น จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี “จิตใจท่ี

สงบนิ่ง” ในขณะที่เผชิญหนากับอารมณตางๆ ที่เขามากระทบจิตใจของตัวเอง ความนิ่งจึงมี

ผลตอการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลที่ไดชื่อวาเปนราชา 

 

˘. ∫∑ √ÿª 

 บทความเร่ืองนี้ มุงเนนที่จะตอบคำถามต้ังแตเบ้ืองตนวา “ผูนำหรือผูปกครองทุก

คนสามารถเปนราชาไดหรือไม?” ผลจากการศึกษา วิเคราะห และตีความทำใหพบวา ผูนำ 

หรือผูปกครองทุกคนในมุมมองพระพุทธศาสนาน้ันสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองไปสูการเปน

ราชาไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม เพราะหลักการสำคัญ หรือตัวชี้วัดในการเปนผูนำตาม

แนวพระพุทธศาสนามุงเนนไปที่ “การทำใหผูอื่นเกิดความพึงพอใจในการนำของตัวผูนำ”  

ถึงกระน้ัน การสรางความพึงพอใจใหแกผูอื่นนั้น จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดำรงอยูบนฐานของ

๒๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๘๖. 
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ธรรม กลาวคือ อาศัยธรรมเปนเคร่ืองมือเพ่ือเปนกรอบในการปฏิบัติตนของผูนำ ดวยเหตุนี้ 

ในพระพุทธศาสนาจึงไดนำเสนอหลัก “ทศพิธราชธรรม ๑๐ ขอ” เปนดัชนีชี้วัดคุณคาตอ

ภาวะการนำของผูนำ โดยสามารถแยกตัวชี้วัด ๑๐ ประการออกเปน ๓ กลุมใหญ กลาวคือ 

(๑) รูจกัให (ทาน) รูจักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (ศีล) (๒) รูจักเสียสละ (ปริจาคะ) รูจัก

ซื่อตรง (อาชชวะ)  รูจักออนโยน (มัททวะ)  รูจักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) และ (๓) รูจักระงับโกรธ  

(อักโกธะ) รูจักการไมเบียดเบียน (อวิหิงสา) รูจักอดทน (ขันติ) รูจักหนักแนน (อวิโรธนะ) 

 วิกฤตการณท่ีเกิดขึ้นในสังคมยุคปจจุบันนี้ถือไดวามีความทาทายตอจิตวิญญาณของ

บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการเรียกขานวาเปน “ผูนำหรือผูปกครอง” บุคคลกลุมนี้มี

บทบาทสำคัญตอการเสริมสรางชุมชนหรือสังคมใหเกิดสันติสุข ทั้งในแงของการบังคับใช 

กฎเกณฑ และกติกาเพ่ือไมใหกลุมคนในองคกรเอารัดเอาเปรียบ และทำรายซ่ึงกันและกัน 

รวมไปถึงการใชวิสัยทัศนเพื่อที่จะนำองคกรใหกาวไปสูความเจริญรุงเรืองและความสุขสวัสดี 

โดยการดึงกลุมคนตางๆ เขามารวมพัฒนาองคกรใหเกิดความเปนเอกภาพ ดวยเหตุดังกลาว 

ผูนำหรือบุคคลที่กาวข้ึนไปสูการเปนผูนำจำเปนท่ีจะตองทำใหทุกคน หรือคนจำนวนมากเกิด

ความพึงพอใจ แมวาหลักการทางรัฐศาสตรจะอธิบายไววา “เปนไปไมไดเลยที่ผูนำจะทำให

ทุกคนที่อาศัยอยูรวมกันในองคกร ชุมชน หรือสังคม เกิดความพึงพอใจ แตจะบริหารจัดการ

อยางไร เพื่อใหกลุมคนไมพอใจ หรือเกลียดผูนำนอยที่สุด” แตหากผูนำบริหารจัดการองคกร

โดยธรรม คือนำหลัก “ทศพิธราชธรรม” ทั้ง ๑๐ ดังที่ไดกลาวแลวมาเปนเครื่องมือในการ

บริหารจัดการ ยอมนำไปสูการสรางความเช่ือมั่นไดวา “ผูนำยอมสามารถที่จะทำใหคนหรือ

กลุมคนอ่ืนๆ เกิดความพอใจแกผูตาม หรือกลุมคนตางๆ ที่อาศยัอยูรวมกันในองคกร ชุมชน 

หรือสังคม” 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย . พระไตรปฎกภาษาไทยและอรรถกถาไทย ชุด ๙๑ เลม .  

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. พิมพครั้งที ่๑๕. กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก, ๒๕๕๑. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส.  การบูรณาการพุทธิปญญาเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม. 

กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๕๓. 

 . พุทธสันติวิธ ี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความขัดแยง.  

กรงุเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ. 

กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔. 

 (๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส : 

“ปฏิวัติดอกมะล ิ (Jasmine Revolution)”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://chadious 

burg. exteen.com/20120427/jasmine-revolution [๒๓ เมษายน ๒๕๕๖]. 

∫√√≥“πÿ°√¡ 
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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 ฉุดคะแนนนิยมดิ่งวูบ”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://www. 

matichon.co.th/news_detail.php? newsid= 1309865311&grpid=03&

catid=03 [๒๑ เมษายน ๒๕๕๖]. 

หนังสือพิมพไทยรัฐ. “ส.ส.มะกันฉาวยอมลาออก-เจาพอส่ือโปชวนรวมงาน”. [ออนไลน].  

แหลงท่ีมา : http://www.thairath.co.th/ content/ oversea/179871  [๒๖ 

เมษายน ๒๕๕๖] 

หนังสือพิมพไทยรัฐ. “อดีตผูนำโสมขาว ทิ้งจม.ลาตาย วอนอยาตำหนิใคร”. [ออนไลน].  

แหลงที่มา : 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 แมฝายที่รับผิดชอบท้ังภาคการเมือง องคกรอิสระ และภาคประชาสังคมจะพยายาม

ชวยกันหาทางแกไขดวยการเสนอแนวทางตางๆ แตก็ดูเหมือนวาปญหาความแตกแยกใน

สังคมนี้จะยังไมไดรับการแกไข และบางคร้ังดูเหมือนกับวาปญหาน้ียิ่งแกก็ยิ่งยุง เพราะยิ่ง

เพิ่มปมปญหาขึ้นมาซับซอนข้ึนเรื่อยๆ  

สังคมไทยทั้งในอดีตและปจจุบันมีสถาบันซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนเสาหลักของ

สังคมไทย อยู ๓ สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ชาวไทยทุกหมูเหลาจะเคารพ

เทิดทูนสถาบันทั้งสามนี้ เพราะไดสรางคุณูปการและเปนสถาบันค้ำจุนสังคมไทยมาตลอด

เวลายาวนาน ผูเขียนเห็นวา หากมีการนำองคความรูจากสามสถาบันหลักนี้มาปรับใชเพ่ือแก

ปญหาความแตกแยกความสามัคคีก็นาจะไดประโยชน ในฐานะที่เมืองไทยเปนดินแดนแหง

พระพุทธศาสนา ที่ผานมาไดมีผูพยายามเสนอใหนำองคความรูในทางพระพุทธศาสนาเขามา

เปนแนวทางแกปญหาอยูบอยครั้ง โดยแสดงความคาดหวังวา พระพุทธศาสนานาจะมี 

หลักธรรมที่สามารถนำมาเปนแนวทางปองกันและแกปญหาความแตกแยกในสังคมไทยได 

อีกทั้งพระจริยาวัตรอันเปนแบบอยางของพระพุทธเจาที่ไดชวยแกปญหาความแตกแยกใน

สมัยพุทธกาลก็นาจะนำมาปรับใชกับสังคมแหงพระพุทธศาสนาในเมืองไทยไดเชนกัน 

ประเด็นนี้เปนเรื่องที่ผูรับผิดชอบพระพุทธศาสนาควรจะรับฟงและหาทางดำเนินการ  
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ในฐานะที่พลเมืองไทยสวนมากเปนพุทธศาสนิกชน ผูเขียนจึงสนใจที่จะนำเสนอหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาเพื่อแกปญหาความแตกแยกในสังคมไทย เพื่อใหคนในสังคมไทยเปน

พลเมืองท่ีพึงประสงคตามแนวทางแหงพระพุทธศาสนา อยางไรก็ตาม เนื่องจากธรรมท่ีใช

สำหรับพัฒนามนุษยใหเปนพลเมืองท่ีพึงประสงคโดยมีความสมัครสมานสามัคคีกันจะมีหลาย

ขอ แตในบทความนี้ผูเขียนจะไดนำเสนอเฉพาะหลักสาราณียธรรม ทั้งนี้เพราะธรรมขอน้ี

พระพุทธองคไดแสดงแกพุทธบริษัทวา เปนธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง ใหเกิด

ความสามัคคี และเปนหลักของการอยูรวมกันในสังคม๑  

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “ลักษณะพลเมืองไทยที่พึง

ประสงค” และนำเสนอแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทยเพ่ือการเปนพลเมืองท่ีพึงประสงค

โดยอาศัยสาราณียธรรมเปนหลัก มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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คำวา พลเมือง ในประเทศไทยเร่ิมมีการนำมาใชในบริบทของรัฐธรรมนูญตั้งแต

รัฐธรรมนูญฉบับถาวร พ.ศ. ๒๔๗๕ ในบริบทของขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพที่วา ตองไม

เปนปฏิปกษตอ “หนาที่พลเมือง” หลังจากน้ันคำวา “พลเมือง” ก็ใชในรัฐธรรมนูญฉบับ

ตางๆ ในบริบทของ “หนาที่พลเมือง” มาโดยตลอด๒  คำวา พลเมือง มีความหมายคลาย

และสัมพันธกับคำวา “ประชากร” “ประชาชน” “ประชาชาติ” และ “ราษฎร” แตละคำมี

ความหมายโดยสรุปดังนี้   

คำวา “ประชากร” หมายถึง หมูคน หมูพลเมือง (เกี่ยวกับจำนวน) หมายเอา

จำนวนคนทั้งหมด คำวา ประชาชน หมายถึง พลเมือง คำวา ประชาชาติ หมายถึง 

ประชาชนท่ีเปนพลเมืองของประเทศ๓ 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 คนท่ียอมสยบตออำนาจ  

คำวา ประชาชน หมายถึง คนท่ีรวมกันในฐานะเปนชาติ เปนเจาของอำนาจ และคำวา 

พลเมือง หมายถึง ประชาชน (ซึ่งพนจากความเปนราษฎร) ที่มีจิตสำนึกตอสวนรวม๕  

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นิยามความหมาย “พลเมือง” ประกอบดวยคำวา 

“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

เก่ียวกับการเมืองการปกครอง และเร่ืองที่มีผลกระทบกับตนเอง บุคคลอ่ืนๆ และชุมชน  

ไมวาจะเปนในระดับทองถิ่นหรือระดับชาต๗ิ  

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นิยามความหมาย “พลเมือง” ในระบอบ

ประชาธิปไตย หมายถึง สมาชิกของสังคมท่ีพึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเองได ใชสิทธิ

เสรีภาพโดยควบคูกับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น เคารพความแตกตาง 

เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไมแกปญหาดวยความรุนแรง ตระหนักวาตนเอง

เปนสวนหน่ึงของสังคม รวมรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณะ และกระตือรือรนที่จะรับ 

๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๖๙, ๙๕๕.  
๕ กิตติศักดิ ์ปรกติ. “ความสำคัญของพลเมืองตอการพัฒนาประชาธิปไตยไทย”. [ออนไลน].  

แหลงที่มา : http://www.kpi.ac.th [๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖]. 
๖ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ, 

๒๕๕๕), หนา ๖ และ ๓๐.  
๗ สำนักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา, “เอกสารโครงการพลเมืองวัยใส 

ใสใจบานเมือง (หลักการและเหตุผล)”, ๒๕๕๓.  

สาราณียธรรมกับการพัฒนาพลเมืองที่พึงประสงคในสังคมไทย



32 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ผิดชอบหรือรวมขับเคล่ือนสังคม และแกปญหาสังคมในระดับตางๆ ตั้งแตในครอบครัว 

ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับประชาคมโลก๘  

สรุปไดวา พลเมืองไทย หมายถึง ประชาชนคนไทยทั้งท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย

และอาศัยอยูในตางประเทศทั่วโลก ซึ่งเปนพละกำลังของประเทศ มีสวนเปนเจาของประเทศ

ในระบอบประชาธิปไตยไทย เปนสมาชิกของสังคมที่มีจิตสำนึกตอสวนรวม มีอิสรภาพ มี

ความรับผิดชอบ มีสิทธิเสรีภาพ ตระหนักในหนาท่ี รักสันติวิธี ยอมรับความแตกตางและ

เคารพกติกาการอยูรวมกันในสังคมทุกระดับ  

Ú.Ú «‘°ƒμ§π‰∑¬„π —ß§¡ªí®®ÿ∫—π  

จากการท่ีคนไทยตองประสบปญหาตางๆ มาเปนเวลายาวนาน สงผลใหคนไทยใน

ปจจุบันมีคุณลักษณะที่ไมพึงประสงคหลายประการ จัดไดวาเปนสภาพวิกฤตทางพฤติกรรม 

อาจสรุปได ๓ ประเด็นใหญๆ คือ  

๑) คนไทยสวนมากไมมีอิสรภาพ เห็นแกตัว เพิกเฉย ไมมีจิตสาธารณะ ไมมี

จิตสำนึกความเปนพลเมือง จะเห็นไดจากคนไทย (๑) ยังมีทัศนคติแบบเกา ไมกลาคิดใหม 

ไมกลาเปลี่ยนแปลง (๒) ยังยอมรับอำนาจระบบอุปถัมภของชนช้ันปกครองใหม (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  

วิกฤตการณดานคุณลักษณะที่ไมพึงประสงคน้ีนาจะมีท่ีมาจากหลายสาเหตุและ

สะสมมาเปนเวลายาวนาน คุณลักษณะท่ีกลาวถึงน้ีหลายอยางขัดแยงโดยตรงกับหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา จึงสมควรท่ีผูคนในสังคมจะตองชวยกันเสนอแนวทางแกไข โดยเฉพาะ

การแกไขดวยองคความรูทางพระพุทธศาสนา ไมเชนน้ันสังคมไทยคงจะตองประสบกับ

ปญหารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนยากแกการเยียวยาแกไข 

๘ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง, หนา ๙๙.  
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อีกเรื่องหนึ่งที่สังคมควรใหความสำคัญ คือ ระบบกลไกทางสังคม ประเทศไทยยัง

ตองเผชิญกับวิกฤตปญหาอุปสรรคเก่ียวกับระบบและกลไกทางสังคมท่ีกอตัวข้ึนมาใหมเพ่ือ

สนองตอบกับพฤติกรรมของคนไทยอยางนอย ๓ ประการ คือ  

๑) เกิดชนช้ันปกครองใหมท่ีมาจากการเลือกต้ัง ที่ประชาชนมิใชผูปกครองท่ีแทจริง 

หากมีฐานะเปนเพียงความชอบธรรม ใหกับผูที่มาจากการเลือกตั้งเทานั้น  

๒) เกิดความแตกแยกกันในสังคม ที่พรรคการเมืองและการเลือกตั้งกลายเปนสิ่งที่

ทำใหสังคมหรือชุมชนหรือครอบครัวแตกแยก ประชาธิปไตยกลายเปนเร่ืองของระบบพรรค

พวก และการแบงขาง มีการแบงเปนฝกฝาย เห็นแกพวกพองของตนเปนสำคัญ  

๓) เกิดระบบนิยมการชอบใชความรุนแรงตัดสินปญหาและใชสิทธิเสรีภาพตาม

อำเภอใจ ที่ไมมีระบบและสำนึกความรับผิดชอบตอสังคม๙

ในการขับเคล่ือนสังคมน้ัน กลไกทางสังคมเปนองคประกอบท่ีสำคัญอยางหน่ึง หาก

กลไกทางสังคมลาหลังหรือไมเปนไปในทางสรางสรรค ก็จะไมสามารถขับเคลื่อนสังคมใหเดิน

ไปในทางที่ตองการได สังคมที่ตองการความกาวหนาจึงตองหาทางพัฒนาหรือจัดระบบกลไก

ทางสังคมใหกาวทันตอความตองการของสังคม ซึ่งอาจเร่ิมจากกลไกทางสังคมระดับลางกอน

ก็ได เมื่อสังคมระดับลางขยับตัวเสนอความตองการและทำอยางตอเนื่องเปนระบบ ก็ยอมจะ

สงผลใหกลไกทางสังคมระดับบน (เชน รัฐบาล สวนราชการ พรรคการเมือง เปนตน) ตอง

พัฒนาตัวเองไปดวย ดังจะเห็นไดจากในหลายประเทศประสบความสำเร็จดานพัฒนากลไก

ทางสังคมโดยอาศัยการริเริ่มของภาคประชาสังคม 
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การที่สังคมจะพัฒนาไปไดน้ัน จำเปนตองอาศัยพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งการจะ

พัฒนาคุณภาพของพลเมืองไดน้ันจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งภาครัฐ 

เอกชน องคกรทางสังคม สถาบันศาสนา และภาคประชาสังคม สำหรับคุณลักษณะพลเมือง

ที่พึงประสงคนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดนำเสนอไวหลายทาน พอสรุปไดดังตอไปนี้  

สายชล สัตยานุรักษ ไดนำเสนอวา ลักษณะพลเมืองไทยที่พึงประสงคตองมี

คุณสมบัติอยางนอยคือ ตองมีความคิดอยางปญญาชน มีความจงรักภักดีในอิสรภาพของชาติ 

๙ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง, หนา ๔๘-๔๙.  

สาราณียธรรมกับการพัฒนาพลเมืองที่พึงประสงคในสังคมไทย
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ปราศจากอหิงสา ฉลาดในการประสานประโยชน มีความรับผิดชอบรวมกัน รักการอยูรวม

กันโดยสันติ สามารถยอมรับความแตกตางได และตองใหเกียรติและเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน๑๐  

อำพล จินดาวัฒนา ไดนำเสนอลักษณะพลเมืองไทยท่ีพึงประสงควา ในอดีต

ประเทศไทยมีการปกครองแบบรวมศูนย และพลเมืองตองรอสวนกลางมาชวยเหลือ แต

ปจจุบันโลกเปลี่ยนไปแลว พลเมืองจึงตองมีลักษณะเชิงหนาที่คือ กลาคิด กลาทำ กลา

แสดงออก กลาทาทาย ตรวจสอบการปกครอง รวมตัวกันเปนกลุมกอนเพื่อสรางพลัง 

(ทางการเมือง) และตองประกอบดวยหลักการของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ๓ คือ 

(๑) เคารพในกติกา คือเคารพกฎหมาย (๒) เคารพในผูอื่น คือเคารพในสิทธิ ความแตกตาง 

และความเสมอภาค (๓) มีความรับผิดชอบตอสังคม๑๑

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ไดนำเสนอวา ลักษณะพลเมืองไทยที่พึงประสงคท่ีคลอย

ตามหลักการสรางความเปนพลเมืองตามแนวทางของยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือสราง

ความเปนพลเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑ วา พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยไทยตอง

ประกอบดวยคุณลักษณะอยางนอย ๖ ประการ คือ๑๒ คนไทยตอง (๑) มีความรับผิดชอบ

ตนเองและพ่ึงตนเองได (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§¡‰∑¬  

 สำหรับหลักธรรมที่มักถูกกลาวถึงในสถานการณท่ีตองการสลายความขัดแยง

และสรางความสามัคคีของคนในสังคมน้ัน สาราณียธรรมมีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวา

หลักอปริหานิยธรรม อาจจะเปนแนวคิดท่ีไดรับการนำเสนอมากครั้งที่สุดในมิติตางๆ ตามที่

ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา๑๓  ที่เปนเชนนี้เพราะสาราณียธรรมมีเนื้อหา

ครอบคลุมท้ังดานการกระทำทางกาย วาจา ใจ การบริโภคใชสอยปจจัยอยางเอ้ือเฟอคนอ่ืน 

การมีความประพฤติอยูในระเบียบวินัยอันดีเหมือนกับคนอื่น และการมีความเห็นในทางดี

งามรวมกับคนอื่นอยางเปดใจรับฟง ดังรายละเอียดตอไปนี้  

Ù.Ò À≈—°°“√ ”§—≠¢Õß “√“≥’¬∏√√¡  

พระพุทธเจาทรงแสดงสาราณียธรรม ๖ ประการ เพื่อใหภิกษุท้ังหลายไดฟงและ

พิจารณาความปรากฏในหลายพระสูตร แตที่มีเน้ือหากลาวถึงโดยตรงมีถึง ๒ พระสูตรดวย

กัน คือ ปฐมสาราณียสูตร และ ทุติยสาราณียสูตร ทั้ง ๒ สูตรนี้ตางก็มีเน้ือหาสื่อถึงหลัก

การของสาราณียธรรม แตในพระสูตรท่ี ๒ มีเนื้อหาสื่อถึงผลท่ีไดรับจากการนำหลักการของ

สาราณียธรรมไปสูการปฏิบัติเพิ่มเติมเขามาอีก๑๔ ซึ่งขอประมวลนำพระสูตรที่ ๒ มาแสดง 

ดังความวา 

“ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ ทำใหเปนท่ีรัก ทำใหเปนท่ี

เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน 

เพื่อความเปนอันเดียวกัน สาราณียธรรม ๖ ประการ๑๕ ประกอบดวย  

๑) ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับ

หลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมท่ีทำใหเปนที่รัก 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) ๑๒/๔๙๑-

๕๐๐, สามคามสูตร ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๑-๕๕/๕๐-๖๑, ภัณฑนสูตร. องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๐/๑๐๖-

๑๐๙. 
๑๕ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๑-๑๒/๔๒๖-๔๒๘, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑-๓๒๒. 

สาราณียธรรมกับการพัฒนาพลเมืองที่พึงประสงคในสังคมไทย
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๒) ตัง้มัน่เมตตาวจกีรรมในเพือ่นพรหมจารทีัง้หลาย ทัง้ตอหนาและลบัหลงั 

แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมท่ีทำใหเปนที่รัก ทำใหเปนที่เคารพ เปนไปเพ่ือความ

สงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเปนอันเดียวกัน  

๓) ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและ 

ลับหลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมที่ทำใหเปนที่รัก ทำใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อ

ความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเปนอัน

เดียวกัน  

๔) บริโภคโดยไมแบงแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบดวยธรรม ไดมาโดย

ธรรม โดยท่ีสุด  แมเพียงบิณฑบาต บริโภครวมกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผูมีศีล 

แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมที่ทำใหเปนที่รักทำใหเปนที่เคารพ เปนไปเพ่ือความ

สงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน  เพื่อความเปนอัน

เดียวกัน  

๕) มีศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท ทานผูรูสรรเสริญ ไมถูก

ตัณหา และ ทิฏฐิครอบงำ เปนไปเพ่ือสมาธิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย 

ทั้งตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมที่ทำใหเปนที่รัก ทำใหเปนที่เคารพ 

เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพ่ือความไมวิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อ

ความเปนอันเดียวกัน  

๖) มีอริยทิฏฐิอันเปนธรรมเคร่ืองนำออกเพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบแกผูทำ

ตาม เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปน

สาราณียธรรมที่ทำใหเปนท่ีรัก 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 แสดงไมตรีและความหวังดีตอเพ่ือน

รวมงาน รวมกิจการ รวมชุมชน ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการ

กิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง  
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๒) เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา คือชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชน  

สั่งสอนหรือแนะนำตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน

ทั้งตอหนาและลับหลัง  

๓)  เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดทำส่ิงที่เปน

ประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตาย้ิมแยมแจมใสตอกัน  

๔)  สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช คือแบงปนลาภผลท่ีไดมาโดยชอบธรรม 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 ประการน้ี สะทอนใหเห็นถึง มิติ ๖ ดานของความระลึกถึงกัน

ดวยความรักท่ีเปน “สาราณียะ” ซึ่งประกอบไปดวยความปรารถนาดีตอกันท้ังทางกาย 

วาจา ใจ ดวยหลักแหงความรัก (เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม) ขณะ

เดียวกันก็มีความรูความเขาใจในวิธีการแกปญหาหรือแกทุกขอยางถูกตองรวมกัน (ทิฏฐิ

สามัญญตา) มีแนวทางประพฤติปฏิบัติที่เปนไปเพื่อการแกปญหารวมกัน (สีลสามัญญตา) 

ดวยหลักแหงความรูความเขาใจ และมีสำนึกรับผิดชอบรวมกัน แบงปนชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

ดวยหลักแหงความรวมใจสามัคคี (สาธารณโภคี) โดยแยกได ๓ กลุม ดังนี้ 

๑) เมตตา คือ ความรักท่ีแสดงออกตอกันทั้งทางกาย วาจา ใจ สามารถชวยใหคน

ไทยเกิดความรูสึกที่ดีๆ ปรารถนาดีตอกันอยางจริงใจในฐานะคนไทยดวยกัน เกิดการยอมรับ 

ใหเกียรติ และเคารพในสิทธิของคนไทยดวยกัน เมตตาเปนพ้ืนฐานใหเกิดความรูใจความ

เขาใจกัน เอื้อเฟอเผื่อแผกันและกัน เปนคุณธรรมที่มีพลังชวยเสริมสรางคนไทยใหเปน

พลเมืองท่ีพึงประสงคไดอยางสมบูรณครบทุกประการ เมื่อบุคคลมีเมตตาธรรมประจำใจแลว

ยอมมีความรูสึกตอกันในฐานะเปนคนเหมือนกัน เปนคนไทยเหมือนกัน เปนมนุษยโลกที่รวม

๑๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการ

ศาสนา, ๒๕๔๗), หนา ๒๓-๒๔.  

สาราณียธรรมกับการพัฒนาพลเมืองที่พึงประสงคในสังคมไทย
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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 

การแสดงออกตอกันยอมเปนไปเพ่ือสานสรางสัมพันธมิตรภาพไมตรีมีความหวังดีตอกันท้ัง

ทางกาย วาจา ใจ พรอมที่จะขอโทษและใหอภัยตอกันไดทุกเวลา ความรูสึกเหลานี้จะเปน

พลังผลักดันใหเกิดสำนึกยอมรับนับถือ เกิดเปนความเคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกัน 

เกิดการยอมรับเคารพความแตกตางกัน มีความยอมรับเคารพในความเสมอภาคของกันและ

กัน จากนั้นก็จะเกิดการยอมรับและเคารพในกฎกติกามารยาททางสังคมและเคารพกฎหมาย

รวมกัน เปนเหตุใหยอมรับและยินดีความสงบสุขที่เกิดจากความเปนระเบียบเรียบรอยดีงาม

ของสังคมจนเกิดเปนจิตสำนึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม เพ่ิมพลังปฏิกิริยาที่จะ

พัฒนาตนเพื่อเปนที่พึ่งของตนเองและสังคมไดในที่สุด  

๒) สาธารณโภคี เปนเวทีแสดงออกของเมตตา เมตตาผลักดันใหคนไทยชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน ทำใหมีโอกาสไดพบปะสังสรรคกันดวยกิจกรรมทางสังคมตางๆ ภายใตเง่ือนไข

หรือสถานการณทั้งที่ พึงปรารถนาและไมพึงปรารถนา เพราะคนไทยในฐานะมนุษยจึงเปน

สัตวสังคม ตองมีการติดตอสัมพันธกันเพื่อวัตถุประสงคและเปาหมายที่แตกตางกันไป คน

ไทยจึงตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในการเกี่ยวของสัมพันธกันของคนในสังคมไทยเชนนี้ 

หากมีเมตตาเปนพ้ืนฐานแลวก็ยอมชวยอำนวยใหเกิดสัมพันธไมตรีที่ดีและย่ังยืน และใน

สังคมไทยเราน้ีมีคนหลายกลุมหลายประเภท ตางเผาพันธุตางภาษาตางศาสนาตางความคิด

ตางรสนิยมอาศัยอยูรวมกัน กอใหเกิดทั้งความแตกตางและความเสมอภาคทางสังคม แต

กระบวนการสาธารณโภคีก็ยังตองมีและดำเนินตอไปไมหยุดยั้ง คนไทยยังคงตองติดตอ

สื่อสารสมาคมสัมพันธกันตอไปอยางหลีกเลี่ยงไมได การสมาคมสื่อสารสัมพันธกันนี้ชวยให

คนไทยไดรับรูขอมูลขาวสารความสุขความทุกขของกันและกัน เกิดการเรียนรูถึงความจำเปน

และความบีบคั้นจากเง่ือนไข “ความแตกตาง” และความเหมือนกันในสังคม ชวยใหเกิด

ความรักความเขาใจเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันมากข้ึน อันจะนำไปสูการพัฒนาเพ่ือการอยู

รวมกันอยางสันติสุข  

๓) สีลสามัญญตา และ ทิฏฐิสามัญญตา เมื่อคนไทยมีเมตตาเปนพื้นฐานและ

แสดงออกดวยวิถีทางสังคม อาจเปนกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ที่จะชักนำใหคนในสังคมมา

รวมสมาคมกันได เมื่อมีการสมาคมประชุมรวมกันไดแลว ก็จะทำใหเกิดมีการแลกเปล่ียน
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เรียนรูของคนท่ีมาจากกลุมคนตางๆ ที่มีวิถีชีวิตและวิถีสังคมวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันออกไป

เปนธรรมดา อาศัยเมตตาธรรมในฐานะคนไทยดวยกันอุปถัมภชวยเสริมสรางใหเกิดมีความรู

ความเขาใจในเง่ือนไขความแตกตางและความเสมอภาคกันน้ันๆ ทั้งน้ีเพื่อสรางวิถีการมีสวน

รวมและมชีีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข  

สีลสามัญญตา (ความเปนผูมีศีลเสมอกัน) ความรูความเขาใจในความแตกตางและ

ความเสมอภาคกันดานกายภาพ คือ รางกาย สังคม และสภาพแวดลอม เปนกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมใหเขากันได คือ ประพฤติใหดีเหมือนเขา มีความประพฤติ

สุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของสวนรวม เคารพกฎหมาย ไมทำตนใหเปนท่ีนารังเกียจ

หรือเส่ือมเสียแกหมูคณะ เหลาน้ีลวนมีพื้นฐานมาจากเมตตาและการรวมกลุมทางสังคม  

(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 สาธารณโภคีกระบวนการรวมกลุมเขาสังคมเพ่ือเรียนรูกันและกัน

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  

สาราณียธรรมกับการพัฒนาพลเมืองที่พึงประสงคในสังคมไทย
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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) เพ่ือ

แสดงออกตอสาธารณะใหเห็นเปนรูปธรรม เปนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูทางสังคม 

(ผานกิจกรรมตางๆ ที่สรรสรางขึ้น) เพื่อใชเปนเวทีสรางโอกาสใหได “ศึกษาเรียนรู” ซึ่งกัน

และกัน กอใหเกิดความรูความเขาใจในธรรมชาติของมนุษยอยางถูกตองถองแทตามความ

เปนจริง เอาใจเขามาใสใจเรา ที่สุดแลวก็จะเพ่ิมความรัก ความปรารถนาดี ความจริงใจ 

ความหวงใยตอกันมากขึ้น 

สีลสามัญญตา และ ทิฏฐิสามัญญตา คือ ความรูความเขาใจจนยอมรับและเคารพ

ในความแตกตางและความเสมอภาค เปนผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการสาธารณโภคีอันเปน 

“วิถีทางสังคม” ของเมตตาน่ันเอง ไดแก ความรูความเขาใจถึงความแตกตางและความ 

เสมอภาคกันในวิถีการดำรงชีวิตท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งเกิดจาก

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูทางสังคมท่ีมีการรวมกลุมรวมคิด รวมทำ รวมสราง รวม

บริโภค มีความเอ้ือเฟอเกื้อหนุนจุนเจือกันดวยมิตรภาพไมตรีตามหลักสาธารณโภคี โดยมี

เมตตาซ่ึงเปนความรักความเขาใจตามธรรมชาติของมนุษยเปนพ้ืนฐานทุกข้ันตอน นำไปสู

กระบวนการบูรณาการหลอมรวมความแตกตางและความเสมอภาคพัฒนาสูความเปน 

“เอกภาพ” คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมทะเลาะไมขัดแยงกัน และอยูรวมกันได

อยางสันติสุขท่ียั่งยืน  
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กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
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(๑) หนังสือ : 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง.  กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ, 

๒๕๕๕.  

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต).  ธรรมนูญชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการ
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โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
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(๒) เอกสารท่ีไมไดตีพิมพ : 

กิตติศักดิ์ ปรกติ, เอกสารประกอบการอภิปราย. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

มปป. สำนักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา, เอกสารโครงการ

พลเมืองวัยใส ใสใจบานเมือง, ๒๕๕๓.  
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สายชล สัตยานุรักษ และ ทิพยพาพร ตันติสุนทร. “วิถีไทยกับการเสริมสรางความเปน
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๒๕๕๖]. 

อำพล จินดาวัฒนะ , “ยุทธศาสตรการสรางความเปนพลเมืองในสังคมไทย” .  
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Ò. ∫∑π” 

องคกรพระพุทธศาสนาถือไดวาเปนองคกรท่ีเกาแกที่สุดในโลกองคกรหน่ึง ที่เปน

เชนน้ันไดก็เนื่องจากมีกระบวนการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ  ทำใหสามารถรักษาองค

ความรูตางๆ ทั้งดานปริยัติ และปฏิบัติไวไดเปนอยางดี อันกอเกิดผลคือปฏิเวธ องคความรู

ในพระพุทธศาสนามีอยูอยางมากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ทำใหยากท่ีจะศึกษาและ

เขาใจไดทั้งหมด พระโบราณาจารยทานไดทำการจัดการความรูโดยกำหนดเปนหลักปฏิบัติที่

เรียกวา “กิจวัตร” เพื่อใหสะดวกตอการเขาใจและงายตอการปฏิบัติสำหรับผูบวชใหม ดังนั้น

กิจวัตรจึงมิใชเปนส่ิงท่ีบัญญัติหรือสรางข้ึนใหมลวนๆ ที่แทก็คือ ระเบียบวินัยตางๆ ที่มีอยูใน

พระธรรมวินัยหรือในพระไตรปฎก ทานเลือกสรรเอามาท้ังจากพระวินัยและจากพระธรรม

มาจัดหมวดหมูเสียใหม ใหสะดวกแกการศึกษาของผูบวชใหม โดยเฉพาะในสมัยโบราณซ่ึง

การศกึษายังไมเจริญ ยอมเปนการยากที่พระภิกษุสามเณรทั่วไปจะศึกษาเอาไดเองจากคัมภีร

ตางๆ อันยุงยากเหลาน้ัน เพราะปรากฏวาภิกษุสามเณรท่ีไมรูหนังสือก็ยังมี ฉะนั้นจึงเปน

หนาที่ของพระเถระผูเปนพระอุปชฌายาจารยผูทรงวิทยาคุณ จะตองชวยประมวลกิจวัตร

ตางๆ มาตั้งขึ้นไวเปนหมวดหมูครบถวน ทั้งทางธรรมและทางวินัย เพื่อประโยชนแกผูบวช

ใหมเหลานั้น กิจวัตรจึงถือเปนรูปแบบของแนวคิดการจัดการความรูในพระพุทธศาสนา 

รูปแบบหน่ึงท่ีมุงใหอนุชนรุนหลังไดยึดถือปฏิบัติใหเขาใจไดโดยงาย บทความน้ีมุงนำเสนอ

เพื่ออธิบายความหมายของกิจวัตร ๑๐ ในมิติตางๆ เพื่อใหเขาใจเจตนารมณที่แทจริง  

ที่โบราณาจารยไดทำการจัดการความรูไวไดอยางเปนระบบ เพ่ือใหงายตอความเขาใจและนำ

ไปสูการปฏิบัติในวิถีประจำวัน ในท่ีนี้ผูเขียนจะไดประมวลสรุปแนวคิดกิจวัตร ๑๐ ประการ
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ของพุทธทาสภิกขุมาเปนแนวทางในการศึกษา๑ ซึ่งผูเขียนเห็นวามีความสอดคลองกับแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดเรื่องความเปนพลเมืองที่ดี  
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แนวคิดการจัดการความรูในพระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบวาปรากฏในรูปแบบ

ของโครงสรางการบริหารจัดการองคกรสงฆที่ชัดเจน มีการยกยองพระสาวกที่โดดเดนไวใน

ตำแหนงเอตทัคคะ (ผูเลิศ) สวนเครื่องมือในการจัดการความรูปรากฏในรูปแบบของหลัก

ธรรมที่สงเสริมใหเกิดการจัดการความรู ไดแก หลักอปริหานิยธรรม หลักสาราณียธรรม 

หลักสัปปุริสธรรม หลักวุฑฒิธรรม และหลักสัมมัปปธาน เปนตน๒  นอกจากนี้ยังปรากฏ

ตัวอยางของการจัดการความรูผานกระบวนการท่ีเรียกวา “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 และมีวัตถุประสงครวมกันที่จะเขามาแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน 

ผานท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีลักษณะท่ีสำคัญ 

คือ กลุมคนที่มีความชอบ มีความสนใจในสาระ ความเชี่ยวชาญ หรือมีปญหารวมกัน สมาชิก

ในกลุมพรอมและเต็มใจที่จะเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน ดังนั้น CoP 

จึงไมใชเปนเพียงเว็บไซต ฐานขอมูล หรือแหลงรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด แตเปนกลุม

บุคคลที่มีความสนใจและเรียนรูซึ่งกันและกัน มีการสรางและพัฒนาความสัมพันธ ความเขา

๑ ดูรายละเอียดในพุทธทาสภิกขุ, คำสอนผูบวชพรรษาเดียว, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพ-

มหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๔), หนา ๓๙-๔๒. 
๒ ดูรายละเอียดในอุทัย สติม่ัน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสำหรับสำนักปฏิบัติธรรม

ในประเทศไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
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อกเขาใจซ่ึงกันและกัน ในระหวางการดำเนินกิจกรรมรวมกันจะเสริมสรางความรูสึกมีสวน

รวมและความเปนเจาของรวมกัน กอใหเกิดความมุงมั่นที่จะดำเนินการอยางสรางสรรคใหกับ 

CoP  จะเห็นไดวา CoP เปนเครื่องมือในการจัดการองคความรูในองคกรที่มีประสิทธิภาพ  

ที่องคกรจะสามารถ สราง จัดเก็บ แบงปน และนำองคความรูไปใชงานไดอยางกวางขวางใน

องคกร และประเด็นที่นาสนใจคือ “การสรางและแบงปนองคความรูใน CoP จะเกิดข้ึนดวย

ความสมัครใจ” ทำใหการสรางองคความรูในองคกรเติบโตขึ้น และสามารถนำไปใช

ประโยชนได ซึ่งจะสงผลใหการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) เกิดข้ึน

ในองคกรไดอยางยั่งยืน๓
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แนวคิดเรื่อง CoP ในพระพุทธศาสนานั้นมีตัวอยางมากมาย แตหลักการสำคัญที่จัด

เปนกิจกรรมที่บูรณาการทั้งหลักธรรมและหลักวินัยมาอยูดวยกัน และมีลักษณะเปนชุมชน

ปฏิบัติ (CoP) วิถีพุทธ ก็คือ หลักกิจวัตร ๑๐ ซึ่งถือเปนวิถีการปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนา

ที่ไดรับการยึดถือปฏิบัติมาอยางยาวนาน นับวาเปนหลักการท่ีสำคัญยิ่งสำหรับพระภิกษุ

สามเณร คำวา “กิจวัตร” มาจากคำวา “กิจ และ วัตร” คำวา “กิจ” หมายถึงกิจสำคัญ

หรือจำเปนที่ตองทำ สวนคำวา “วัตร” หมายถึง ขอปฏิบัติที่รองๆ ลงมาท่ีควรทำ กิจ หมาย

ถึง ตองทำ และ วัตร หมายถึง ควรทำ สวนที่เปนกิจ ถาไมทำจะเสียหาย ถึงกับสูญเสีย

ความเปนภิกษุ สามเณร สวนวัตร ถาไมทำจะทำใหเปนภิกษุสามเณรท่ีทราม หลักกิจวัตร 

๑๐ นั้น ในหัวขอเรื่องหนึ่งๆ ยอมเปนท้ังกิจและวัตรพรอมกันท้ัง ๒ อยางทุกๆ ขอ ซึ่งพอ

จำกัดความไดวา สวนใดที่ตองทำอยางเด็ดขาดสวนนั้นเปนกิจ สวนใดที่เปนสิ่งควรทำเพื่อให

ดีใหงามย่ิงๆ ขึ้นไป สวนน้ันเปนวัตร กิจวัตร มิใชเปนส่ิงที่บัญญัติหรือสรางข้ึนใหมลวนๆ 

ที่แทก็คือ ระเบียบวินัยตางๆ ที่มีอยูในพระธรรมวินัยหรือในพระไตรปฎก ทานเลือกสรรเอา

มาท้ังจากพระวินัยและจากพระธรรมมาจัดหมวดหมูเสียใหม ใหสะดวกแกการศึกษาของผู

บวชใหม โดยเฉพาะในสมัยโบราณซึ่งการศึกษายังไมเจริญ ยอมเปนการยากที่พระภิกษุ

สามเณรท่ัวไปจะศึกษาไดเองจากคัมภีรตางๆ อันยุงยากเหลาน้ัน 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

ใหเขาใจเจตนารมณท่ีแทจริง ที่โบราณาจารยไดทำการจัดการความรูไวไดอยางเปนระบบ 

เพื่อใหงายตอความเขาใจ และสามารถนำไปสูการปฏิบัติในวิถีประจำวันได ในท่ีนี้ผูเขียนจะ

ไดประมวลสรุปแนวคิดกิจวัตร ๑๐ ประการของพุทธทาสภิกขุมาเปนแนวทางในการศึกษา มี

ดังน้ี๔
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คำวา บิณฑบาต ไมไดหมายความแตเพียงวาเท่ียวบิณฑบาตมาฉัน หรือตองฉัน

บิณฑบาต หรือแมที่สุดแตจะเขาใจวา การบิณฑบาต ตองทำในฐานะท่ีเปนนิสัยอยางหนึ่งนั้น

นับวายังไมเพียงพอ คำวา “บิณฑบาต” ตามตัวพยัญชนะแปลวา “การตกแหงกอนขาว” 

ความหมายที่ลึกซึ้งกวานั้น หมายถึงใจความสำคัญที่วา บรรพชิตนั้นจักตองเลี้ยงชีวิตอยูดวย

วัตถุปจจัยตามที่ผูอื่นจะอำนวยให ดวยความเลื่อมใสศรัทธา เปนตน โดยไมทำเอง ไมสะสม

เองซึ่งอาหารนั้นๆ อันเปนอุปสรรคอยางยิ่งแกการประพฤติพรหมจรรย และตนเองจักตอง

ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยใหบริสุทธิ์บริบูรณ ถึงกับเกิดสิทธิอันชอบธรรมในอันที่จะบริโภค

บิณฑบาตของชาวเมืองน้ันดวย สำหรับขอน้ีมีใจความสั้นๆ วา ใหเปนอยูดวยอาหารท่ี

บริสุทธิ์ ที่สะดวกสบาย อำนวยแกการประพฤติพรหมจรรยในพระศาสนาเปนอยางยิ่ง 

นอกจากน้ัน นัยอันตื้นซึ่งเห็นๆ กันอยูแลววา การบิณฑบาตฉันนี้เปนธรรมเนียมเปน

ประเพณีของผูบวชบาง เปนการกระทำใหผูนั้นไดโปรดสัตว คือทำใหผูอื่นไดบุญบาง 

เปนการออกกำลังกายในเวลาเชา เพื่อสุขภาพอนามัยของภิกษุนั้นบาง เปนตน 

๔ พทุธทาสภิกขุ, คำสอนผูบวชพรรษาเดยีว, หนา ๓๙–๔๒. 
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การกวาดวัดเปนขนบธรรมเนียมประเพณีมาแตโบราณกาล ที่ภิกษุกลับมาจาก

บิณฑบาตแลว ก็จับไมกวาดกวาดบริเวณวัด หรือบริเวณโบสถ วิหาร ลานพระเจดีย และ

ลานตนโพธ์ิ เปนตน จนทำใหรูสึกวาบิณฑบาตกับการกวาดวัดนี้เปนของเน่ืองกัน คำวา 

“กวาดวัด” ตามความหมายที่จัดไววาเปนกิจวัตรอันหนึ่ง ซึ่งหมายความทั้งตองทำและควร

ทำตามสมควรแกกรณีนั้น ยอมหมายความอยางกวางๆ วา ความนิยมและการปฏิบัติ ในการ

จัดรักษาอาวาสใหสะอาด เรียบรอย เปนที่รื่นรมยเจริญตาเจริญใจ มีความงามสมตามความ

หมายของคำวา “อาราม” ซึ่งแปลวา “สวนหรือปา อันเปนท่ีนำมาซึ่งความร่ืนรมยแหงใจ” 

ตามความมุงหมายธรรมวินัย การกวาดวัดจะทำใหมีวิญญาณแหงความเปนผูรักความสะอาด 

เรียบรอย และการชวยรักษาสมบัติของศาสนาใหอยูในภาพอันเปนที่เจริญตาเจริญใจนำมาซ่ึง

ความเสื่อมใส ดึงคนเขามาสูศาสนาไดเปนสวนสำคัญ สวนผลพิเศษอยางอื่น เชน การกวาด

เพ่ือออกกำลังกาย เพื่อประโยชนแกสุขอนามัย หรือไมใหเปนที่อาศัยแหงสัตวที่เปนอันตราย 

เปนตน อีกอยางหนึ่งทานมุงหมายจะใชความนิยมในการกวาดวัดนี้ใหเปนเครื่องสะกิดใจแก

ภิกษุสามเณรนั้นๆ ในอันที่จะกวาดใหเขาถึงภายในใจ กลาวคือ การชำระใจของตนใหสะอาด

เหมือนลานวัดภายนอกท่ีสะอาดแลว เปนตน ผูที่มีใจเปนธรรมเปนวินัย ถึงกับกวาดวัดได

โดยไมเกียจครานหรือเบ่ือหนายน้ัน ยอมแสดงอยูในตัวแลววา ตนไดชนะกิเลสบางประการ

มาแลวตามสวน สวนผูที่มีใจขุนมัวเศราหมองอยูดวยอารมณรายอยางใดอยางหนึ่ง จนไมอาจ

จะขจัดปดเปาไดงายๆ ถาลงไปท่ีลานวัด จับไมกวาดกวาดวัดเสียเปนการใหญแลว การกวาด

นั้นแทนที่จะกวาดแตวัด ก็จะกวาดเขาไปถึงภายในแหงจิตใจของผูนั้นใหสรางจากอารมณ

ราย มีความแจมใสผาสุกไดตามสวนในทันทีทันใด เพราะฉะน้ันจึงควรรับเอาคตินิยมคือ การ

กวาดท้ังขางนอกท้ังขางในเปนเคร่ืองสะกิดใจ ใหเปนผูนิยมในความบริสุทธิ์สะอาดท้ัง

ภายนอกและภายในไวเปนหลักอันสำคัญ นี้นับวาเปนกิจวัตรประการท่ี ๒ ของภิกษุ 

สามเณร๕
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คำวา “ปลงอาบัติ” มาจากคำบาลีวา “อาปตฺติเทสนา” ซึ่งแปลวา การแสดงอาบัติ 

หมายถึงการทำใหผูอื่นทราบถึงความผิด ความชั่วของตนโดยเปดเผย แลวจัดการกันอยางใด

อยางหน่ึงตามระเบียบวินัย 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 หรืออาบัติที่ไมตองเน่ืองดวยสงฆ เชน 

ปาจิตตีย เปนตน ก็เพียงแตเปดเผยถึงการท่ีตนทำผิด เปนการตำหนิโทษตัวเองตามสมควร

ตามระเบียบวินัย 

จะเห็นไดวา การปลงอาบัติทุกชนิดมีลักษณะสำคัญอยูที่การเปดเผยความผิดหรือ

ความเลวของตนใหปรากฏออกมาแลวทำการชำระใหหมดไปส้ินไป คำวาปลงอาบัตินอกจาก

มีความหมายในทางวินัยแลว ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงทางธรรมดวย คือเปนการ

สำนึกถึงความผิดแลวกลับใจเพื่อทำใหถูกตอไป ดวยความระมัดระวังตั้งหนาต้ังตาทำเปน

อยางยิ่งตามหลักธรรมปฏิบัติทั่วไปซึ่งมีอยูวา “ละส่ิงที่ควรละ เจริญสิ่งที่ควรเจริญ” จนเกิด

ปญญาหรือญาณ ทำลายกิเลสใหหมดไปจาก “สันดาน” ดังนี้ จะเห็นไดวา ในการละส่ิงที่

ควรละ แลวเจริญสิ่งที่ควรเจริญนั้น ยอมจำจะตองมีการสำนึกถึงความผิด หรือการที่ตน

ปลอยใหตนถูกกิเลสครอบงำอยูเปนปกติ แลวต้ังใจที่จะไมปลอยใหเปนอยางนั้น หรือไมทำ

เชนนั้น แตจะทำการปองกันรักษาจิตของตนใหดียิ่งๆ ขึ้นไป ถือวาเปนการปลงอาบัติตาม

ทางธรรม หากจะกลาวใหยิ่งขึ้นไปการที่พระโยคาวจรผูใดผูหนึ่งพิจารณาเห็นโทษแหง 

วัฏฏสงสารวา ประกอบอยูโดยโทษเห็นปานนั้นๆ แลวตนก็ไดเวียนวายมาในวัฏฏสงสารรับ

ทุกขทรมานนับดวยชาติเปนอันมาก แลวเกิดสำนึกตัววา ตนมีความโงเขลามีความเหลวไหล

ไมทำจริง แลวตั้งหนาตั้งตาบำเพ็ญภาวนาเพื่อพนจากวัฏฏสงสารใหสมกัน กลาวไดวาการ

สำนึกบาปหรือการสำนึกตัวอันน้ันของพระโยคาวจรน้ันก็เปนการปลงอาบัติทางธรรมช้ัน

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 นำปติปราโมทยมาใหแกบุคคลน้ันเพิ่มข้ึนๆ จนมีความเชื่อไม

หวั่นไหว ไมงอนแงนคลอนแคลนในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ การลงทุนทำวัตรอยาง

แทจริงเชนนี้นำมาซึ่งผลอันประเสริฐสุดแทจริง อยางต่ำท่ีสุดก็จักทำใหเปนผูมั่นคงใน 

พรหมจรรยหรือในพระศาสนาจนกวาจะบรรลุมรรคผลนั้นๆ ไดในกาลอนาคตขางหนา การ

ทำวัตรพระรัตนตรัยซึ่งภิกษุสามเณรจักตองพยายามทำตามโอกาสคือ ทำเปนหมูในสถานที่

และเวลาอันกำหนดไวก็ตาม ทำเปนเอกเทศโดยสวนตัวในท่ีอยูแหงตนทุกเวลา จะนอนหรือ

ตื่นจากนอนก็ตามนับวาเปนการกระทำที่นาบูชาสรรเสริญเปนอยางยิ่ง 

ข. การสวดมนต มีความมุงหมายเพื่อจะเปนการสาธยายใหเกิดความแมนยำใน 

ตัวบทของพระธรรมสืบตอๆ กันไป ในฐานะเปนการสืบอายุพระปริยัติธรรมคำสอนเอาไว 

ทั้งนี้เพราะวาในสมัยโบราณ โดยเฉพาะสมัยพุทธกาลหรือใกลๆ กันนั้น ไมมีการจารึกขีด

เขียน พระพุทธวจนะท้ังหมดตองทองจำกันไวดวยปาก ทานจึงมีระเบียบการสาธยายซอม

ความจำพระพุทธวจนะเอาไว ซึ่งเราเรียกวา “การสวดมนต” ในลักษณะนี้ ยอมเปนความ

จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสวดมนต ครั้นมาถึงสมัยนี้มีการจารึกขีดเขียน การสวดมนตได

เปล่ียนมาเปนสวดมนตเพื่ออวยพรแกผูฟง หรือเปนบทที่ถือกันวาจะเปนเครื่องคุมกันผูฟง 

ในฐานะเปนปริตต หรือเครื่องราง การสวดมนตท่ีแทจริงของพุทธบริษัทนั้น อยูที่การ

สาธยายเพื่อสืบอายุพระปริยัติธรรม หรือเปนการแสดงธรรมเปนหมูดังกลาวแลวขางตน 
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กิจวัตรขอนี้แยกไดเปน ๒ สวน คือ การปจจเวกขณพิจารณาวัตถุปจจัย หรือธรรมะ

ขอใดขอหนึ่ง ซึ่งรวมเรียกวา “ปจจเวกขณ” และอีกสวนหนึ่งเปนการเจริญภาวนา หมายถึง

การเจริญกัมมัฏฐาน ทั้งท่ีเปนกัมมัฏฐานประธาน คือกัมมัฏฐานที่ตนจำเปนตองทำเพื่อกำจัด

กิเลสท่ีกำลังเบียดเบียนจิตใจตนอยูโดยตรงตามจริตของตนๆ ก็ตาม  

ก. การปจจเวกขณ  คำวา “ปจฺจเวกฺขณ” โดยตัวพยัญชนะ คือ ปฏิ + อิกฺข 

สำเร็จรูปเปน “ปจฺจเวกฺขณ” ซึ่งแปลวา การเห็นหรือการเพงอยางเฉพาะเจาะจง ไดแก การ

พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบหรือแยบคาย การพิจารณาท่ีภิกษุสามเณรกระทำกันอยูโดย
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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

พิจารณาบทธรรมบทใดบทหน่ึงอยูเสมอๆ เพื่อใหเกิดความพอใจท่ียิ่งขึ้นไปในธรรมขอน้ัน 

การพิจารณาธรรมชนิดนี้ยังจัดเปนองคแหงการตรัสรูซึ่งเรียกวา “สัมโพชฌงค” ดวยองคหนึ่ง 

เรียกวา “ธรรมวิจัย” หรือ “ธมฺมวิจย”  

ข. ภาวนา คำวา “ภาวนา” โดยพยัญชนะแปลวา “การทำใหเจริญ” แตตามความ

หมายน้ัน หมายถึง การเจริญกัมมัฏฐานโดยเฉพาะ กลาวคือ การพินิจพิจารณาส่ิงทั้งปวงให

เกิดความรูความเห็นตามท่ีเปนจริงในสิ่งนั้นๆ จนจิตใจปลอยวางความยึดถือในสิ่งทั้งปวง

นั่นเอง๗  
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การอุปฏฐากอุปชฌายาจารยนั้น สำหรับผูบวชใหมท่ียังตองถือนิสัยกลาวไดวาเปน 

“กิจ” คือ มีความผูกพันใหตองทำเกี่ยวกับระเบียบของการถือนิสัย แตสำหรับผูพนนิสัยแลว

กลาวไดวาเปน “วัตร” คือ ทำตามท่ีมีฉันทะในการท่ีจะทำไมเปนการบังคับ การอุปฏฐาก

ทานมุงหมายผลพิเศษ คือ การทำใหหมดการถือตัวถือตน เพราะวินัยที่เกี่ยวกับการถือนิสัย 

ไมยอมยกเวนใหแกสัทธิวิหาริก หรือ อันเตวาสิกช้ันไหน ฉะนั้นกุลบุตรผูมาบวชจากกำเนิด

หรือสกุลสูง เชน มาจากวรรณะกษัตริย เปนตน ก็ยังตองทำการอุปฏฐากอุปชฌาย ซึ่งมี

กำเนิดเปนคนสามัญตามวินัยที่เกี่ยวกับการถือนิสัย ถาหากวาสัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกยังมี

ความกระดางดวยมานะ ถึงกับอุปฏฐากอุปชฌายาจารยไมไดแลว ยอมยากที่จะรับการ 

สั่งสอนอบรมโดยแทจริงได เพราะฉะน้ันความมุงหมายน้ีนับวาเปนความสำคัญอยางย่ิงของ

การถือนิสัย สวนความมุงหมายอยางอ่ืนก็คือ หวังจะใหเกิดความรักใครแกกันและกัน เกิด

ความสนิทสนมความเปนกันเองในระหวางกันและกัน ตลอดถึงกับจะเปนโอกาสใหไดรับ

โอวาทคำส่ังสอนท่ีพิเศษไปกวาธรรมดา และเปนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่บัณฑิต

๗ ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๒–๗๖. 
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ไดวางไวแตกาลกอน๘

˜. ∫√‘À“√ ‘Ëß¢Õß·≈–√à“ß°“¬ 

คำวา “บริหาร” หมายถึง การดำรงรักษา การซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีควรจะเปน 

และพรอมท่ีจะใชใหเปนประโยชนตามความมุงหมายนั้นๆ “การบริหารสิ่งของ” หมายถึง

การปฏิบัติใหถูกตองตามธรรมและตามวินัยที่เกี่ยวกับบริขารที่ตนมีใชเพื่อเปนเครื่องอาศัยใน

การดำรงชีพ หรือเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมวินัยก็ตาม บริขารท่ีจำเปนที่ทานระบุไวก็คือ

บาตรและจีวร รวมไปถึงบริขารประจำตัวอยางอ่ืนๆ เชน มีดโกน เข็มเย็บผา ประคตเอว 

เครื่องกรองน้ำ เปนตน และควรจะหมายความตลอดถึงเคร่ืองใชสอยอ่ืนๆ มีเสนาสนะ 

เปนตน ดวยสิง่ท่ีเรยีกวา “บรขิาร” นัน้คอืสิง่ทีน่ำตดิตัวไปได สิง่ทีเ่รยีกวา “เสนาสนะ” นัน้คอื 

สิ่งที่ไมตองนำติดตัวไป แต ๒ อยางนี้ รวมเรียกวา “สิ่งของท่ีตองบริหาร” คำวา “บริหาร” 

นัน้ ควรจะกินความไปถึงการประหยัด การรักษาความสะอาด และความเปนระเบยีบเรยีบรอย  

เปนตนดวย สวนคำวา การบริหารรางกาย นั้นมิใชบริหารเพื่อใหเกิดความสวยงาม จับตา 

จับใจคนท่ีไดเห็น หรือบริหารเพ่ือใหเกิดความรูสึกท่ีสนุกสนาน เอร็ดอรอยทางเน้ือหนังอยาง

ใดอยางหนึ่งก็หามิได แตจะบริหารกายเพื่อใหเปนเครื่องรองรับอันเหมาะสมแกจิตใจท่ีกำลัง

จะกาวหนาไปตามทางธรรม ซึ่งมีความหลุดพนจากอำนาจของกิเลสทั้งปวงเปนที่มุงหมาย 

ถาผูใดมีความฉลาดในการบริหารยอมหมายความวา ผูนั้นมีปญญา ขึ้นชื่อวาปญญา

แลว ยอมนำไปใชไดในที่ทุกสถาน จึงควรใชการบริหารวัตถุสิ่งของและรางกาย ซึ่งจำเปนจะ

ตองไดรับการบริหารเปนประจำวันนั้นเปนบทเรียนสำหรับฝกปญญาเปนประจำวันไปในตัว 

ซึ่งนับวาเปนกุศลอยางยิ่ง แตอยางไรก็ตาม ทานยอมถือวาการบริหารส่ิงของและบริหาร

รางกายซึ่งยอมเนื่องกันอยูกับจิตใจอยางที่จะแยกกันไมไดนี้ ที่แทก็คือ การปฏิบัติธรรมวินัย

อยางหนึ่งนั่นเอง๙

¯. ¢«π¢«“¬‡√’¬π∏√√¡«‘π—¬ 

คำวา “การศึกษาธรรมวินัย” หมายถึงการศึกษาเลาเรียนใหรูทั้งที่เปนความรูอยาง

ปริยัติ คือจำไดหรือเขาใจ และทั้งที่เปนความรูอยางปฏิบัติ คือ ไดประสบเหตุการณอันนั้น

เขาดวยตนจริงๆ รูวามีความยากงายเพียงไร ตองอดกล้ันอดทน หรือตองเสียสละ เปนตน

๘ ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๖-๗๘. 
๙ ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘-๘๒ 
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เพียงไรดวย ตลอดถึงความรูซึ่งเปนความรูสึกภายในใจในผลของการปฏิบัติวานำมาซึ่งความ

สะอาด สวาง สงบอยางไรและเพียงใดดวย ความแตกตางระหวางความหมายของธรรมและ

ความหมายของวินัยคือ ธรรมเปนส่ิงที่ไมบังคับและมีธรรมชาติเปนผูวางกฎ วินัยเปนสิ่งที่

บังคับและมนุษยเปนผูวางกฎ ทั้ง ๒ อยางนี้มีความสัมพันธกัน คือ วินัยที่บัญญัติขึ้นนั้น ก็

อนุโลมเพื่อใหไดผลตามทางธรรมเปนช้ันสูงสุดนั่นเอง โดยสวนใหญวินัยก็คือระเบียบที่วางไว

สำหรับใหบุคคลหรือหมูคณะนั้นๆ เปนอยูกันอยางถูกตองและเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติธรรม 

จนกวาจะบรรลุถึงผลสุดทายของธรรม กลาวคือ นิพพาน นั่นเอง๑๐

˘. ‡Õ“„®„ à¢Õß ß¶å·≈–°‘®¢Õß ß¶å 

คำวา “ของสงฆ” หมายถึง วัตถุ สิ่งของ และสถานที่ ตลอดถึงสิทธิและอำนาจ

อยางอ่ืน ซึ่งมีผูถวายไวใหเปนสมบัติของคณะสงฆในพระพุทธศาสนา สิทธิในการท่ีจะบริโภค

ใชสอยน้ัน วินัยระบุใหเปนสิทธิของสงฆหมูยอยๆ ที่เกี่ยวของในปกครอง โดยนัยนี้วัตถุของ

สงฆจึงตั้งอยูในฐานะเปนของศักดิ์สิทธิ์คลายกับวาเปนสมบัติของพระพุทธเจา แมวินัยจะไม

บังคับ ก็ควรสมัครใจในการที่จะชวยกันเก็บรักษาของสงฆนี้ 

คำวา “กิจสงฆ” มีอยู ๒ ประเภท คือ ประเภทหนึ่งเปนสังฆกรรมท่ีตองทำตามวินัย 

เชน การทำอุโบสถ ปวารณาและอ่ืนๆ อีกมาก ตลอดถึงการจัดการซึ่งกันและกัน ชวยกัน

และกันใหออกจากอาบัติได นับวาเปนสังฆกรรมท่ีบังคับตามวินัย สวนกิจสงฆอีกประเภท

หนึ่ง ซึ่งเปนกิจที่เกิดขึ้นหรือที่อยูในวัดวาอารามทั่วๆ ไปตามกาลเทศะ ไมเกี่ยวกับวินัยบังคับ 

แตก็เปนกิจของหมูคณะท่ีตองชวยกันทำ 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

ลักษณะท่ีนาไหว เพราะฉะน้ัน ลักษณะท่ีนาไหวก็คือลักษณะของสมณะน่ันเอง คำวา 

๑๐ ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๒-๙๐. 
๑๑ ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๑-๙๓. 
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“สมณะ” แปลวา “ผูสงบ” หรือ “ผูมีธรรมเปนเครื่องสงบ” ซึ่งโดยพฤตินัยแลว ยอมเปน 

อันเดียวกัน คือ เมื่อมีธรรมเครื่องสงบอยูที่ตน ตนก็เปนผูสงบ เพราะฉะน้ันจึงตองศึกษาและ

ปฏิบัติในธรรมอันเปนเคร่ืองทำความสงบ ธรรมเปนเคร่ืองทำความสงบ ควรจะมีขอบเขต 

กวางๆ วา ตนเองสงบ และผูอื่นก็พลอยสงบ การปฏิบัติในธรรมประเภทนี้จึงมีผลคือไม

เปนการเบียดเบียนตน และไมเบียดเบียนผูอื่น การกระทำท่ีมีผลเปนการไมเบียดเบียนตน 

และไมเบียดเบียนผูอื่นเชนนี้ มีลักษณะที่ทำใหผูนั้นเปนคนนาไหว 

การดำรงตนใหนาไหวที่สมบูรณ ยอมอยูที่การควบคุมกิเลสภายในไมใหปรากฏออก

มาเปนการกระทำที่ผิด สำหรับชั้นท่ีเปนการควบคุมกิเลสนั้น ก็ไดแกระเบียบปฏิบัติในชั้นศีล 

ซึ่งควบคุมกิเลสหยาบท่ีทะลุออกมาภายนอก และช้ันสมาธิ ซึ่งเปนการควบคุมกิเลสท่ี

กลัดกลุมอยูในจิต สวนการทำลายกิเลสใหสูญสิ้นไปนั้น เปนระเบียบปฏิบัติในชั้นปญญา ซึ่ง

เปนการชำระชะลางกิเลสอันละเอียดที่เรียกวาอนุสัย อันนอนจมนิ่งอยูในสันดาน แนวปฏิบัติ

ดังกลาวขางตนเรียกวา “ไตรสิกขา” นอกจากนี้ยังตองมีธรรมะประเภทที่เปนเครื่องมือให

ปฏิบัติไดสำเร็จ เชน สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เปนตน เปนเครื่องมือดำเนินการ และในท่ีสุดก็

มีธรรมะประเภทสนับสนุนหรือเปนที่ตั้งอาศัย เชน หิริโอตตัปปะ เปนตน รองรับไวเสมอไป 

การดำรงตนใหนาไหวหรือการทำตนใหประกอบอยูดวยความเปนสมณะ จึงจักต้ังตนดำเนิน

ไปไดดวยดี และดำเนินไปไดจนถึงขั้นสูงสุดจริงๆ 

ลักษณะท่ีนาไหวของบุคคลผูนั้น ยอมเปนการเผยแพรลัทธิหรือศาสนาของผูนั้นไป

ในตัว ตัวอยางไดแก พระอัสสชิสามารถทำใหอุปติสสปริพาชก ซึ่งตอมาคือพระสารีบุตร 

ผูเปนพระมหาเถระช้ันสูงสุดในพุทธศาสนาเกิดความเล่ือมใส นำตัวเขามาสูพุทธศาสนาไดก็

เพราะความมีลักษณะนาไหวอยางเดียวเทานั้น๑๒

หลักกิจวัตร ๑๐ ประการ เปนผลที่ไดจากการสังเคราะหองคความรูตางๆ ใน

พระพุทธศาสนาเพ่ือทำใหงายสำหรับผูที่จะปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับผูบวชใหม หลักกิจวัตร

จึงเปนทั้งวัฒนธรรมขององคกรที่สำคัญในพระพุทธศาสนา หรือเปนธรรมเนียมสงฆที่สำคัญที่

ถูกถายทอดและถือสืบๆ มาตั้งแตครั้งพุทธกาล หลักกิจวัตรนี้ยังมีสวนในการสงเสริมการ

เรียนรูและการปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนาอันนำไปสูเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาดวย 

ดังน้ัน กิจวัตรจึงเปนทั้ง กิจ หมายถึง ตองทำ และเปนวัตร หมายถึงควรทำ และจัดเปนทั้ง

ธรรมและวินัยอีกดวย เมื่อพิจารณาในฐานะเปนกิจกรรมในการจัดการความรูในพระพุทธ-

๑๒ ดูรายละเอียดใน เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๓-๙๙. 
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ศาสนาจึงทำใหแนวคิดการจัดการความรูในพระพุทธศาสนามีความเขมแข็งและมีความ

ชัดเจน เปนการจัดการความรูที่เปนแบบธรรมชาติ จึงทำใหองคกรพระพุทธศาสนามีความ

เจริญมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ก็ดวยแนวทางการจัดการความรูดังกลาว หากพุทธศาสนิกชนนำ

รูปแบบกิจวัตรดังกลาวไปปรับประยุกตใชใหเหมาะสมก็ยอมจะกอประโยชนอยางย่ิงท้ังแก

ตนเองและองคกร เฉกเชนสังคมสงฆในพระพุทธศาสนาที่ใชหลักกิจวัตร ๑๐ เปนเครื่อง 

หลอหลอมใหสมาชิกของสงฆเปนพลเมืองที่ดี 

ถึงแมวาหลักกิจวัตร ๑๐ จะเปนหลักปฏิบัติพระธรรมวินัยแบบบูรณาการท่ีมุงให

พระภิกษุสงฆนำไปประพฤติปฏิบัติ แตในทัศนะของผูเขียนเห็นวาคฤหัสถเองก็สามารถนำ

หลักการดังกลาวมาประยุกตใหเปนกิจวัตรประจำวันได ดังนี้ 

 ๑. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีการเล้ียงชีวิตอยูดวยอาหารท่ีไดมาโดยสิทธิอัน

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 ในธรรมท่ีจะเปนเคร่ืองคุมครองตนใหพนจากภัยของกิเลส อันสรุปไดดวยคำวา 

ขวนขวายในปจจเวกขณและภาวนา 

 ๖. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีการเอาใจใสตออุปชฌายาจารยอันเปนกำเนิด

หรือทางมาแหงความรูและการปฏิบัติที่ดำเนินไปไดราบร่ืน ในฐานะท่ีทานเหลานั้นเปน

กัลยาณมิตร อันสรุปไวดวยคำวา อุปฏฐากอุปชฌายาจารย 

 ๗. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีการเอาใจใสปรับปรุงเครื่องใชไมสอยที่เปน

อุปกรณแกการเปนอยู ตลอดจนถึงการปรับปรุงรางกาย ซึ่งอุปมาใหเปนเหมือนมาสำหรับ

ขับขี่ในการเดินทางไกล ใหมีคุณสมบัติพรอมมูลอยูเสมอ อันสรุปไดดวยคำวา บริหารสิ่งของ

และรางกาย 
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 ๘. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรพยายามศึกษาเลาเรียนหลักวิชา ทั้งที่เปนวิชา

โดยตรงและวิชารอบตัว ทั้งท่ีเปนวิชาบังคับและวิชาสำหรับทำใหดีใหงามย่ิงๆ ขึ้นไปเปน

พิเศษ อันสรุปไดดวยคำวา ขวนขวายเรียนธรรมวินัย 

 ๙. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีการเอาใจใสสมบัติของกลางและภารกิจอันเปน

สิ่งที่จะตองรวมใชรวมทำ หรือรับผิดชอบรวมกัน อันสรุปไดดวยคำวา เอาใจใสของสงฆและ

กิจสงฆ 

 ๑๐. ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ควรมีการควบคุมตนเองใหอยูในภาวะท่ีปราศจาก

มลทินโทษจนเปนท่ีตั้งแหงความผาสุกทั้งกายและใจ จนกระท่ังเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใส

ของผูพบเห็น เปนการเผยแพรพรหมจรรยไปในตัว อันสรุปไดดวยคำวา การดำรงตนให 

นาไหว  

 

Ù. §«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°„π¡ÿ¡¡Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ 

แนวคิดเร่ืองความเปนพลเมืองที่ถูกนำมาใชตั้งแตสมัยกรีก โดยเพลโตไดอธิบายวา 

ความเปนพลเมือง หมายถึง “สมาชิกของชุมชนการเมือง” หรือ “สมาชิกของรัฐ” ในทัศนะ

ของเพลโตนั้นความเปนพลเมือง หมายถึง คนที่มีคุณธรรม คนที่เอาการเอางาน รูวิธีปกครอง

ในเวลาเดียวกัน ...โดยเพลโตกลาววา “คนที่มีคุณธรรมเทานั้นจึงเหมาะที่จะบริหารบานเมือง 

การทำงานเพ่ือสวนรวมน้ันเปนภารกิจท่ีสูงสง และมนุษยทั้งหลาย (ก็คือพลเมือง) พึง 

กระทำ๑๓  ในสวนของปรัชญาตะวันออก เชน ทานขงจ๊ือไดแสดงแนวคิดท่ีแสดงถึงความ

เชื่อมโยงระหวางบุคคลและสังคมไวดวย โดยเนนวาลักษณะความสัมพันธ ๔ อยางตอไปน้ี

เปนสิ่งที่ควรสรางใหเกิดข้ึนคือ ๑) ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ๒) ความสัมพันธ

ระหวางบิดามารดากบับุตร ๓) ความสมัพันธระหวางสามภีรรยา ๔) ความสมัพนัธระหวางพี่

นอง เม่ือบุคคลปฏิบัติตอกันอยางดีก็ถือวาเขาใจในบทบาทความเปนพลเมืองของสังคม ใน

สวนของพระพุทธศาสนาไดวางหลักทิศ ๖ ไวในสิงคาลกสูตร๑๔  โดยมีมารดาบิดาเปนทิศ

เบื้องหนา อาจารยเปนทิศเบื้องขวา บุตรภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง มิตรสหายเปนทิศเบื้องซาย 

๑๓ ธเนศวร เจริญเมือง, แนวคิดวาดวยความเปนพลเมือง, 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 สวนคุณสมบัติของพลเมืองท่ีควรจะตองใหเกิดมีขึ้นนั้น 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 และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ มิให

เกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธกับ 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

๒) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูใน

ระเบียบวินัยไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย ตลอดจนสามารถอยูรวมกันกับ 

ผูอื่นไดดวยดี และเกื้อกูลแกกัน 

๓) จิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคง

เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีการเมตตา มีฉันทะ ขยันหม่ันเพียร อดทน  

มีสมาธิและสดชื่นเบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน 

๔) ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรู

เขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำใหเปน

อิสระ ทำตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวย

ปญญา 

เมื่อคนประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ก็จะมีเคร่ืองกำกับควบคุมพฤติกรรม ที่จะ

ชวยใหสังคมสงบเรียบรอยพออยูกันได จากนั้นก็กาวตอไปสูการพัฒนาพฤติกรรมใหประณีต

ดีงามเก้ือกูลยิ่งขึ้น คือ กาวขามจากพฤติกรรมเชิงลบ ขึ้นสูการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก มี

การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญาดวย ในระดับน้ีเรียกวา “สังคมกัลยาณชน” โดยมีเกณฑ

มาตรฐานความประพฤติที่ยึดหลักธรรมจริยา ๑๐ หรือที่เรียกกันวา “กุศลกรรมบถ ๑๐” 

ถือไดวาเปนมนุษยธรรมแทที่เต็มตามความหมาย หากทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมจริยา ๑๐ 

ก็มั่นใจไดวาจะเปนสังคมที่ดี และสังคมจะดีงามเปนสุข อยางไรก็ตามยังไมหยุดเพียงเทานี้ 

สำหรับสังคมใหญ ตองพยายามใหเปนสังคมของกัลยาณชน (ผูมีจริยธรรม หรือกุศลกรรมบถ 

๑๐) ถาไมไหว อยางนอยตองใหเปนสังคมของมนุษยชน (ผูมีศีล ๕) ในระดับสังคมใหญน้ัน 

ใหมีชุมชนผูพัฒนาตนอยูในระดับตางๆ สูความเปนอริยชน เพ่ือเปนหลักประกันหรือหนุนให
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สังคมใหญดำรงภาวะแหงสังคมของธรรมิกชนหรือกัลยาณชนไว และเพื่อใหมนุษยมีโอกาส

พัฒนาสูงขึ้นไปได๑๕  ผลเบื้องปลายท่ีจะไดรับก็คือจะทำใหกลายเปนพลเมืองท่ีดีที่มีความ

สมบูรณพรอมทั้งกายและใจ อันจะนำมาซ่ึงสันติของสังคมและโลกตอไป  

แนวคิดการจัดการความรูในพระพุทธศาสนาดังกลาวมาแลวขางตน นอกจากการมี

เปาหมายเพ่ือการหลุดพนอันเปนอิสรภาพสวนบุคคลแลว ยังมีเปาหมายเพ่ือสรางสันติสุขใน

ระดับโครงสรางหรือระดับสังคมอีกดวย ทั้งนี้ การที่บุคคลมีความสุข สงบและสันติอันเปน

ภายใน ยอมจะสงผลใหสังคมเกิดสันติสุข   

 

ı. ∫∑ √ÿª 

แนวคิดการจัดการความรูโดยการกำหนดเปนหลักปฏิบัติที่เรียกวา “กิจวัตร” 

โบราณาจารยทานเลือกสรรเอามาทั้งจากพระวินัยและพระธรรมมาจัดหมวดหมูใหม เพื่อให

สะดวกแกการศึกษา โดยเฉพาะในสมัยโบราณ ซึ่งการศึกษายังไมเจริญ แนวคิดเร่ืองกิจวัตร

จึงถือเปนรูปแบบของ “แนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)” ในพระพุทธศาสนารูปแบบหน่ึงที่

มุงหลอหลอมใหสมาชิกของสงฆเปนพลเมืองท่ีดี ทั้งในระดับสังคม ประเทศ และสังคมโลก 

จึงทำใหองคกรพระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคงมาจนถึงทุกวันน้ี ก็ดวยแนวทางการ

จัดการความรูดังกลาว หากพุทธศาสนิกชนนำรูปแบบกิจวัตรดังกลาว ไปปรับประยุกตใชให

เหมาะสมก็แสดงถึงความกาวหนาในการพัฒนาชีวิต การวัดผลแหงการปฏิบัติวามนุษยมี

คุณสมบัติครบถวนสมบูรณหรือไมอยางไร ก็โดยใชหลักภาวนา ๔ ดังกลาวขางตน ซึ่งผูที่

สามารถพัฒนาครบท้ัง 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 สูอนาคตท่ีสดใส 

ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๕๒), หนา ๒๑๒. 
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Ò. ¿“…“‰∑¬ :  
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [ซีดี-รอม].  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

(๑) หนังสือ : 

ธเนศวร เจริญเมือง. แนวคิดวาดวยความเปนพลเมือง. เอกสารวิชาการลำดับที่ ๒๓ 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน สถาบันพระปกเกลา. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพคลังวิชา ๒๕๔๘.  

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). สยามสามไตร สูอนาคตที่สดใส ดวยการศึกษา

ไทยวิถีพุทธ.  กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๕๒. 

พทุธทาสภิกขุ. คำสอนผูบวชพรรษาเดียว. พมิพคร้ังท่ี ๓. กรงุเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 

๒๕๔๔.  

(๒) วิทยานิพนธ : 

อุทัย สติมั่น. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูสำหรับสำนักปฏิบัติธรรมในประเทศ

ไทย”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส :  

“ปญญาปฏิบัติ : ชุมชนนักปฏิบัติ” ผูจัดการรายสัปดาห (๒๗ มกราคม ๒๕๔๙).  

[ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews. 

aspx?NewsID=9490000012006 [๑๐ เมษายน ๒๕๕๖].  

∫√√≥“πÿ°√¡ 



¢∫«π°“√ √√‚«∑—¬°—∫°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å 
 Ÿà§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈° 

 
æ√–ª≈—¥ ¡™“¬ ª‚¬‚§ (¥”‡π‘π) 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�

Ò. ∫∑π”  

ขบวนการสรรโวทัยเปนองคกรหน่ึงที่ไดรับการยอมรับวาเปนองคกรการกุศลท่ีไดรับ

ผลสำเร็จสูงสุดองคกรหน่ึงในประเทศศรีลังกา ไดเสนอรูปแบบทางเลือกสำหรับการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและครอบคลุมประชากรทุกกลุม ซึ่งมาพรอมกับแรงจูงใจดวยกฎทางจริยธรรมที่เปน

สากล แนวคิดของ “สรรโวทัย” คือ สนับสนุนการหย่ังรูตนเองอยางแทจริงโดยผานการ

ทำงานใหบริการชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับภาคสวนที่ออนแอกวา ซึ่งกลาวไดวา เปน

จริยธรรมสังคมเพ่ือสวัสดิการสำหรับทุกคน ขณะเดียวกันก็ยังอธิบายใหเห็นวา การพัฒนา

คือ กระบวนการของการต่ืนรู ทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชนชนบท กลุมคนเมือง 

ประเทศชาติ และทั้งโลก โดยกระบวนการของการต่ืนรู สามารถทำไดใหบรรลุไดในทุกระดับ

ของสังคม และบริการสินเชื่อทางการเงินในระดับชุมชน (Microfinance) ก็มีบทบาทสำคัญ

ในแทบทุกโครงการที่มีการจัดทำข้ึน ทั้งนี้ “สรรโวทัย” ไดเติมเต็มความตองการท่ียิ่งใหญใน

โลกสมัยใหม หลักการสามารถถูกสงตอและนำไปปฏิบัติไดอยางเปนประโยชน โดยผานทาง

กลุมหรือองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนามนุษย ดังคำกลาวของคานธีวา “คนเล็กท่ีมี

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 ในการท่ีจะนำพาประชาชนเขาสูการ

เปนพลเมืองของโลก โดยจะนำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับ กำเนิด พัฒนาการ และรูปแบบการ

พัฒนาชุมชนของขบวนการสรรโวทัย เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาในเชิงลึกตอไป 
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คำวา “สรรโวทัย (Sarvodaya)” มีความหมายวา “การตื่นขึ้นจากอวิชชาและ

ความหลุดพนจากความทุกขความยากจนของคนศรีลังกาทั้งหมด (the awakening of us 

all)” ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางจิตวิญญาณและสังคม ตลอดจนการใหความสำคัญกับ

การรูแจง (enlightenment) ผานการแบงปน ขณะที่ คำวา Shramadana ที่มาจากภาษา

สันสกฤต แปลวา การเสียสละแรงกายโดยไมหวังผลตอบแทนในเชิงวัตถุสิ่งของ โดยการ

ตอบแทนจะมาในรูปแบบของความสงบทางจิตใจ และเปนการส่ังสมกรรมดีไวสำหรับภาย

ภาคหนา โดยขบวนการสรรโวทัย กอตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ.1958) โดย ดร.เอ.ที. 

อริยะรัตนะ เปนอดีตอาจารยสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยม ที่วิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเปน

โรงเรียนสอนพุทธศาสนาช่ือดังของโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ทั้งนี้ เขาและอาจารยคนอ่ืนๆ 

ตองการใหนักเรียนไดเปดตัวเองตอส่ิงใหมๆ เขาและนักเรียนกลุมหนึ่ง พรอมทั้งเหลา

อาจารย และขาราชการ จึงไดจัดตั้งคายทำงานวันหยุด (holiday work camp) ขึ้นใน

หมูบานที่มีฐานะยากจนในคานาโตลูวา (Kanatoluwa)๒ โดยอริยะรัตนะตองการใหนักเรียน

ของเขา “เขาใจ และสัมผัสประสบการณตามสถานการณความเปนจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ชนบท รวมถึงเขตยากจนของตัวเมือง [และ] พัฒนาใหเปนความรักตอผูคนรวมชาติ รวมถึง

ใชการศึกษาที่ไดรับใหเปนประโยชน ดวยการหาแนวทางสรางใหชีวิตของคนเหลานั้นมี 

ความสุขยิ่งข้ึน”๓ บรรดานักเรียนของเขา จะไปอาศัยอยูรวมกับคนในหมูบาน รับฟงปญหา

ชาวบาน ปลูกตนไม รวมถึงสรางโรงเรียนและวัด เพ่ือใหนักเรียนไดเขาใจถึงประสบการณ

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  
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“สรรโวทัย” คอยๆ พัฒนาการจนกลายมาเปนองคกรเอกชนของคนพ้ืนเมืองท่ีมี

อิทธิพลมากที่สุดในศรีลังกา ดวยการพัฒนายุทธศาสตร และโครงการของตัวเองเปนกลุม

ความเคลื่อนไหวระดับชาติที่สรางความเชื่อมโยงในระดับโลก และเปนองคกรที่ไดรับการ

รับรองตามกฎหมายใน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดย “สรรโวทัย” ปฏิเสธการพัฒนาในรูปแบบทุนนิยม 

ซึ่งสนับสนุนลัทธิปจเจกนิยม หรือความเชื่อในเรื่องผลประโยชนของแตละบุคคล การแขงขัน 

ลัทธิบริโภคนิยม และความมั่งคั่ง ตลอดจนปฏิเสธการพัฒนาในรูปแบบคอมมิวนิสต 

โครงสรางเศรษฐกิจสังคมซ่ึงรัฐเปนผูจัดต้ังและควบคุม (state-imposed institutional) 

หรือ สิ่งที่องคกรตางประเทศสรางไว๔ ในทางกลับกัน “สรรโวทัย” แสวงหาแนวทางสาย

กลางแบบองครวมในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม ดวยการมุงเนนโครงการที่มีสวน

เกี่ยวของกับการแสดงความเคารพนับถือความอยูรอดทางวัฒนธรรม สรางความปรองดอง

ระหวางกลุมชาติพันธุตางๆ เศรษฐกิจชุมชน การเกษตรอินทรีย และการอนุรักษไวซึ่งความ

หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ วิสัยทัศนขององคกรในเร่ืองการจัดระเบียบสังคมใหม (social 

order) ไดรับอิทธิพลมาจาก “หลักอหิงสา” ของมหาตมะ คานธี ควบคูไปกับคำสอนจาก

ธรรมะของพระพุทธเจา และไดประยุกตมาสูแนวปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา ที่วา “ผูที่

เอาใจใสตอความสุขทางจิตวิญญาณของตน ก็ยอมจะเอาใจใสผูอื่นดวย และผูที่เอาใจใสตอ 

ผูอื่น ก็ยอมจะเอาใจใสตอความสุขทางจิตวิญญาณของตนเองเชนกัน” “สรรโวทัย” ให

คุณคากับหลักการของการพัฒนาการทางบุคลิกท่ีเหมาะสม (personality development) 

ซึ่งเปนพื้นฐานแรกเร่ิมของวัฒนธรรมชนบทของพุทธศาสนาแบบศรีลังกา 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 เพราะทุกส่ิงในโลกลวนมีความเชื่อมโยงกัน การหยั่งรูดังกลาว 

ถือเปนเรื่องสำคัญสำหรับผูที่ตองการเขาใจธรรมชาติตามความเปนจริงของมนุษย เพื่อใหเกิด

การรับรูความทุกขของผูอื่น และเกิดความกรุณาตอผูอื่น๖  นอกจากน้ี อริยะรัตนะยังได

จัดการชุมนุมการนั่งสมาธิหมูเพื่อสันติภาพ (Public peace meditations) เพื่อสรางใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีครั้งหนึ่งที่กิจกรรมนี้ดึงดูดจำนวนผูสนใจเขารวมถึง ๖๕๐,๐๐๐ คน 

และอาจเปนการนั่งสมาธิเพื่อสันติ ที่มีผูเขารวมมากที่สุดเปนประวัติการณ๗  

ขบวนการสรรโวทัยมองความยากจนเปรียบเสมือนความไรอำนาจที่มารวมตัวกัน 

และความไรอำนาจของตัวบุคคล พรอมย้ำวาการต่ืนรู (Awakening) จะเกิดข้ึนไดตองผาน

การปฏิสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เกิดการตื่นรูใน ๔ ระดับ คือ ตัวบุคคล 

หมูบาน ประเทศ และโลก แตจะทำอยางไรถึงจะเขาถึงประชาชนท่ีกำลังไดรับความเดือด

รอน และตองการความชวยเหลือ จึงตองมีกระบวนในการเขาถึงมวลชนหรือประชาชนได

อยางมีความสนิทสนมและเกิดความไวเนื้อเชื่อใจกันในลำดับตอไป 
 

Û. ·π«§‘¥°“√æ—≤π“§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°¢Õß √√‚«∑—¬  

ปรัชญาสรรโวทัย เปนการตีความพุทธศาสนาเถรวาทแบบดั้งเดิมตามแนวทางใหม

โดยอริยะรัตนะ ทั้งนี้ เขาคือผูนำแนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Socially engaged 

Buddhism) โดยอธิบายวา เขาไมไดแยกออกจากแนวทางดั้งเดิมแบบถอนรากถอนโคน แต

ปรัชญาของขบวนการสรรโวทัย มุงไปท่ีพื้นฐานของคำสอนในเร่ืองจริยธรรรม 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 การตื่นรูไมสามารถเกิดข้ึนโดยลำพัง แตจะ

เกิดขึ้นไดผานการปฏิสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการต่ืนรูในระดับบุคคล

จะตองพ่ึงพิงการตื่นรูของชุมชนทองถิ่นดวย และท้ังสองสวนนั้นก็จะมีบทบาทในการต่ืนรู

ระดับชาติ และท่ัวท้ังโลก๘ เปาหมายของสรรโวทัย คือ การหย่ังรูตนเอง หรือการรูแจงของ

ตัวบุคคลและชุมชน หรือ การต่ืนขึ้นจากอวิชชาและความหลุดพนจากความทุกขความ

ยากจนท้ังมวล (the awakening of all) โดยผานการอุทิศแรงกายท่ีปราศจากความเห็นแก

ตัว๙ การมีความเขาใจตอความทุกขและประสบการณของผูอื่น จะชวยใหสามารถบรรลุถึง

การรูแจงโดยใชความสามารถของตนเองท่ีจะสรางสังคมท่ีสูงสงเกิดความยุติธรรมและ

สันติภาพมากขึ้น๑๐  

จากการนำเสนอดังกลาวมีการตั้งขอสังเกตถึงสิ่งที่อริยะรัตนะกลาวอางถึง จะเปน

ความจริงหรือไม ตองมีการตรวจสอบ หรือทบทวนในส่ิงท่ีสรรโวทัยนำเสนอในแนวทาง

พระพุทธศาสนาประกอบดวย ความกรุณา เห็นอกเห็นใจผูอื่น ความเชื่อมโยงกันของสรรพ

สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ความเขาใจถึงเหตุแหงทุกข การบรรเทาความทุกข และการอุทิศแรงงาน

โดยปราศจากความเห็นแกตัวท้ังหมดน้ีลวนแตเปนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ดังงานวิจัย

ของสุวิดา แสงสีหนาทที่ไดศึกษาวา “สรรโวทัยไมใชพุทธปรัชญาที่ซ้ำซอน พยายามเปลี่ยน

จิตสำนึกของตนเองใหเกิดความเมตตา และใหทำกรุณาตอประโยชนสวนรวม เปนการดึง

ประชาชนเขาสูระบบของการพัฒนาบคุคลอยางมียุทธศาสตร”๑๑  

Û.Ú °“√μ’§«“¡§” Õπ·∫∫¥—Èß‡¥‘¡  

สำหรับการตีความพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมใหมนั้นตองการคำแกตางหรือไม ในขอนี้ 

พระภิกษุชาวศรีลังกาทานหน่ึงบอกวา 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 ดูรายละเอียดใน สุวิดา แสงสีหนาท, “ภูมิปญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา : 

ยุทธศาสตรทางเลือกในการพัฒนาสังคมไทย”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , ( วิทยาลัย 

สหวิทยาการ : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๒๘๗-๒๘๘. 
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การดับทุกข ทั้งนี้ ความทุกขสำหรับชาวศรีลังกาตามหมูบานตางๆ นั้นไมใชเพียงแคเปน

ความทุกขทางจิตวิญญาณ แตยังรวมถึงการขาดแคลนความตองการส่ิงของจำเปนพ้ืนฐานอีก

ดวย ขณะที่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ก็คือการเติมเต็มความตองการส่ิงของพ้ืนฐาน

เพื่อเตรียมพรอมใหคนไปถึงเปาหมายที่สูงขึ้นในการรูแจงทางพระพุทธศาสนา หัวใจของเรื่อง

นี้ก็คือ การดำเนินตามแนวทางสายกลาง ที่ไมใชการบำเพ็ญตนอยางเครงครัดโดยละท้ิงซ่ึง

สิ่งของจำเปนขั้นพื้นฐาน หรือการไมยึดติดไปกับสิ่งของจำเปนเหลานั้นมากเกินไป  

ดังที่ไดกลาวมาแสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนาและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไม

จำเปนท่ีตองขัดแยงกันเสมอไป ตราบเทาที่คานิยมทางพุทธศาสนา ไดกำหนดรูปแบบ 

ควบคุม และกำหนดจำนวนจำเพาะในดานวิธีการและเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมไว การใหความสำคัญกับเศรษฐกิจสังคมของพุทธศาสนาเพ่ือสังคมน้ัน ไมเพียงแตเปน

ประโยชนในการไปสูเปาหมายทางพุทธศาสนาที่สูงขึ้นในการรูแจง โดยในทายที่สุดแลว 

ปรัชญาสรรโวทัยอยูบนพื้นฐานของความกรุณา การปลอยวางจากความปรารถนา และการ

ดับทุกข  

Û.Û °“√æ—≤π“‡»√…∞°‘® —ß§¡  

ประเด็นเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมน้ัน ขบวนการสรรโวทัยที่ไดกำเนิดขึ้นไม

เพียงแตการจัดหาสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นเพ่ือเผยแผธรรมะ หากยังใหโอกาสประชาชนที่

จะบรรลุการรูแจงผานบริการสังคมดวย การพัฒนาเศรษฐกิจของสรรโวทัย ไมไดเปนไปเพ่ือ

จุดประสงคในการสรางผลกำไรสูงสุดอยางไมสิ้นสุด หรือการสรางสังคมบริโภคนิยม ซึ่งผูคน

จะถูกชี้นำใหเชื่อวาพวกเขาตองการวัตถุสิ่งของมากข้ึนเรื่อยๆ ในทางตรงกันขาม ความ

ปรารถนาเหลาน้ี ถือเปนตัวอยางท่ียอดเยี่ยมของอวิชชา (Ignorance) โลภะ (Greed) และ

ความปรารถนา (Desire) ซึ่งในความคิดทางพุทธศาสนาเปนเหตุกอใหเกิดทุกขโดยแทจริง 

เปาประสงคของสรรโวทัยในการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือ การสรางชุมชนท่ีเติมเต็มความ

ตองการพ้ืนฐาน ๑๐ ประการของมนุษยใหเพียงพอ สอดคลองกับการศึกษาของบอนด 

(Bond, G. D.) วา สรรโวทัยหวังวาจะสามารถเติมเต็มความตองการพื้นฐาน ๑๐ ประการของ

มนุษยได ผานแนวทางเศรษฐกิจแบบเรียบงายนี้ ประกอบดวย 

๑) การตองการสภาพแวดลอมที่สวยงามและสะอาด  

๒) การจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัยอยางเพียงพอ  

๓) การจัดหาเสื้อผาเครื่องแตงกายใหนอยที่สุด  

๔) การมีภาวะโภชนาการท่ีสมดุล 
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 ๕) การมีที่อยูอาศัยที่เรียบงาย  

 ๖) การดูแลดานสาธารณสุขพื้นฐาน  

 ๗) การมีอุปกรณอำนวยความสะดวกดานการสื่อสารอยางเพียงพอ  

 ๘) การมีพลังงานที่เหมาะสม 

 ๙) การศึกษาแบบองครวมที่เกี่ยวของกับชีวิตและความเปนอยู  

 ๑๐) ความตองการทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ๑๒  

จากการนำเสนอในเบ้ืองตนแสดงใหเห็นวา การพัฒนาแบบสรรโวทัย ไมไดเปนไป

เพื่อจุดมุงหมายในการสงเสริมวัตถุนิยม หรือการแสวงหากำไรสูงสุด แตเปนไปเพื่อสวัสดิการ

ของประชาชน เพื่อการพัฒนาทางจิตวิญญาณตามวิถีพุทธ และการพัฒนาดังกลาวเปนเพียง

วิธีการหนึ่งที่จะไปสูจุดหมายที่ตั้งเปาไวไดอยางชัดเจน 

Û.Ù °“√æ÷Ëßμπ‡Õß 

ขบวนการสรรโวทัยไดรับการวิจารณจากองคกรอื่นวา เปนขบวนการทางพุทธ

ศาสนาที่มีขอผิดพลาด แลวก็ยังมีคำวิพากษวิจารณอื่นๆ เกี่ยวกับความเปนจริงของสรรโวทัย 

ในเร่ืองของรูปแบบตามอุดมคติ เมื่อเปรียบเทียบกับกฎระเบียบทางสังคมจะเกิดความขัดแยง 

จากคำวิจารณดังท่ี ริชารด กอมบริช และ โอไบเยเสกี้ (Gombrich & Obeyesekere)๑๓

ไดมุงไปยังประเด็นที่วา สภาพท่ีแทจริงของสรรโวทัยนั้นไมไดสมบูรณแบบตามอุดมการณที่

ตั้งไว มีกฎเกณฑของสรรโวทัยหลายขอ ที่สะทอนถึงคานิยมของชนช้ันกลางท่ีเปนชาวพุทธ

ในเขตเมืองท่ีมีตอชาวบานในชนบท ตัวอยางเชน หนาท่ีของภรรยาตอสามี : ใหยึดถือสามี

เปนเสมือนพระเจา และทำทุกอยางดวยตัวเองเพ่ือดูแลเขาดวยความรัก นอกจากน้ียังมีเรื่อง

ของทัศนคติที่กำหนดข้ึนมาสำหรับลูกจาง ซึ่งรวมถึงใหตื่นกอนนายจาง ใหพักผอนหลัง

นายจาง พูดแตส่ิงท่ีดีๆ ตอนายจางเสมอ และไมพูดสิ่งที่ไมดี๑๔∗ นอกจากนี้ในงานวิจัย  

ยังระบุวา ขณะท่ีชาวพุทธของศรีลังกาท่ีเปนชนช้ันกลางในเมืองอาจจะสงเสริมชีวิตท่ีเรียบ

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 มารดาบิดาเปนทิศเบ้ืองหนา อาจารยเปนทิศเบื้องขวา บุตร 

และภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง มิตรสหายเปนทิศเบื้องซาย ทาสและกรรมกรเปนทิศเบื้องลาง สมณ

พราหมณเปนทิศเบื้องบน ; ดูรายละเอียดใน สิงคาลกสูตร ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖-๒๗๓/๒๑๒-๒๑๗. 
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งายสำหรับชาวบาน แตพวกเขาเองก็ไมไดมีสวนรวมในหมูบานเปนระยะเวลานาน และใน

ขณะเดียวกัน ก็ใหการศึกษาแกลูกสาวของพวกเขาเพื่อใหเปนทนายความ แพทย และ

วิศวกร รวมท้ังผลักดันพวกลูกๆ ใหไดรับทุนการศึกษาตอในตางประเทศ และเม่ือมีคำ

วิจารณตอขบวนการสรรโวทัยในเชิงอุดมคติที่ขัดแยงในมุมมองถึงการที่ตองพ่ึงองคกรการให

ทนุของประเทศอ่ืนๆ เชน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และเนเธอรแลนด จึงมีการออกมาอธิบาย 

โดยอริยะรัตนะไดตอบเรื่องนี้วา 

 เน่ืองมาจากความเหล่ือมล้ำทางโครงสรางในการทำงานของโลกเราทุกวันนี้ และ

การพิจารณาถึงสภาวะการพ่ึงพิงท้ังทางดานจิตใจและวัตถุซึ่งเกิดข้ึนในประเทศยากจน คำวา 

“การพึ่งตนเอง” จึงเปนคำที่มีความหมายเกี่ยวเนื่อง และตองไมสับสนกับการพึ่งพิงในดาน

การเงินจนกระทั่งกฎระเบียบทางเศรษฐกิจมีอำนาจเหนือกวา ความเปนอิสระดังกลาว ก็คือ

ความเพอฝน และ “สำหรับผูมี ซึ่งหันไปหาผูที่ไมมี และบอกพวกเขาใหพึ่งตัวเองนั้น ถือวา

เปนคำกลาวท่ีผิวเผินอยางยิ่ง”๑๕  

การพ่ึงตนเอง ตามความหมายของสรรโวทัยนั้น แทที่จริงแลวหมายถึง การเสริม

แรงใหกับชาวบานศรีลังกาผูยากจน เพื่อใหพวกเขาสามารถกระตุนใหปลดปลอยความทุกข

ออกมาจากมุมมองพุทธศาสนา แนะนำใหประชาชนเขาใจถึงหลักของการชวยเหลือตนเองใน

เบื้องตนอยางสุดความสามารถ โดยในการทำงานนั้นเมื่อตองมีความรวมมือจากบุคคลอื่น จะ

ตองใหความสำคัญกับการชวยเหลือดวยความจริงใจ ไมใหคาดหวังความร่ำรวยจากการท่ี

ตองเขาไปชวยเหลือ หรือใหความชวยเหลือคนอื่นโดยไมคาดหวังวาสิ่งที่เราชวยเหลือจะออก

มาในรูปแบบของสิ่งตอบแทนในดานของรายได คาตอบแทน แตใหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ดวยความรัก ความเมตตาตอเพื่อนมนุษยที่อาศัยอยูในสังคมเดียวกัน  

Û.ı °“√‡¢â“∂÷ßª√–™“™π  

ในการเขาถึงประชาชนน้ัน จำเปนตองเขาใจความตองการพื้นฐานของประชาชน แต

สิ่งสำคัญท่ีสุดของการปฏิบัติงานคือการไดรับความยอมรับจากประชาชน ขบวนการ 

สรรโวทัยจึงไดสงสมาชิกท่ีมีความรูความเขาใจ เขาไปใชชีวิตรวมกับคนในหมูบาน รับฟง

ปญหาของคนเหลาน้ัน รวมมือกับชาวบานขุดสวม ปลูกตนไม ซอมแซมโรงเรียน และ

กอสรางสถานที่สำหรับทำพิธีทางศาสนา รวมกันกอต้ังคายอาสาสมัครในการใหความชวย

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 โดยประโยชนขอแรกท่ีไดจากคาย เกิดกับกลุมท่ีเปนนักเรียน ชวยให

พวกเขาไดรับมุมมองใหมๆ ทางสังคมของชาวศรีลังกา และชวยใหพวกเขาแสดงทัศนคติตอ

เรื่องดังกลาว อยางไรก็ตาม คายเหลาน้ีก็ไดเขาไปชวยใหชาวบานผูยากไรไดรับมุมมองที่แตก

ตางออกไปดวย สรรโวทัยเชื่อวา การเขาถึงการทำงาน คือ จุดเริ่มตนของทุกอยาง จึง

สนับสนุนใหคนทำงานเพ่ือนำไปสูการปลดเปล้ืองแบบ ๒ ชั้น (double liberation) ตาม

แนวทางของพระพุทธศาสนา ไดแก  

๑) การปลดปลอยจิตใจใหเปนอิสระจากขอจำกัดทางจิตใจ  

๒) ปลดเปลื้องชุมชนจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ไมยุติธรรม  

จากเหตุผลเบ้ืองตนจึงดำเนินกิจกรรมดวยแนวทางท่ีไมใชความรุนแรง ทั้งโดยการ

ทำงานผานชุมชน การแบงปน และการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาแบบองครวมของ

ชุมชน องคกรแหงนี้ไดจัดทำแผนการพัฒนาระยะยาวไว โดยสันติสุข พรอมทั้งสะทอนแนว

ความคิดตอสงครามกลางเมืองของศรีลังกากับการลาอาณานิคมของยุโรป ที่ไดกอตั้งไวเมื่อ 

๕๐๐ ปที่แลว และประมาณการณวา การเยียวยาน้ันก็อาจตองใชเวลาไมนอยกวากัน ทั้งน้ี

แผนสันติสุข ๕๐๐ ป (The 500-year peace plan) ไดถูกหย่ังรากลงไปในปรัชญาแบบ

องครวมของขบวนการน้ี ดังจะเห็นไดจากสวนหน่ึงของคำประกาศวา “ภายในป พ.ศ. 

๒๖๔๓ ศรีลังกา จะข้ึนมาเปนประเทศแรกในโลกท่ีสามารถกำจัดความยากจน ทั้งในเชิง

เศรษฐกิจและจิตวญิญาณ”๑๖  

จากการนำเสนอในเบื้องตนแสดงใหเห็นวาในการเขาถึงประชาชนจะตองมี

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 √√‚«∑—¬  

สรรโวทัย พบวาอุปสรรคขอใหญในการพัฒนาหมูบาน ก็คือ การขาดความ

กระตือรือรน (Apathy) และความส้ินหวังของชาวบานท่ียากจน 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 ปญหาเหลาน้ีสามารถแกไขได 

หากทุกคนเต็มใจทำงานรวมกัน ในป พ.ศ. ๒๕๑๐ สรรโวทัยไดเปดตัวโครงการแผนพัฒนา 

๑๐๐ หมูบาน (Hundred Villages Development Scheme) เพื่อปลุกการต่ืนรูในระดับ

หมูบาน หรือ คาโมทัย (gramodaya) ในชุมชนที่คัดเลือกขึ้นมา ๑๐๐ แหง ซึ่งถือเปนจุดท่ี

ขบวนการสรรโวทัย ไดปรับเปลี่ยนจากการเปนขบวนการเคล่ือนไหวดานการทำงานหรือการ

ศึกษา มาสูขบวนการเพื่อพัฒนาหมูบานในเร่ืองเศรษฐกิจแบบชวยเหลือตัวเอง๑๘ และท่ีนา

สนใจ คือ ขบวนการสรรโวทัยมีการทำงานรวมกับกรมกองดานการพัฒนาชนบทของรัฐบาล

ศรีลังกาเร่ือยมา จนกระท่ังเม่ือรัฐบาลเลิกใหการสนับสนุน สรรโวทัยจึงเร่ิมรับความชวย

เหลืออยางจริงจังจากองคกรตางๆ เพื่อนำทุนมาพัฒนาองคกรของตนไดอยางเขมแข็ง 

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)  

การรวมกลุมกันเปนกุญแจสำคัญประการหน่ึงที่สงผลใหเกิดการพัฒนาในดานที่ดี 

ซึ่งขบวนการสรรโวทัยจะใหความสำคัญกับพลังของ เด็ก เยาวชน และกลุมเกษตรกร จึงไดมี

การรวมแรงรวมใจในการดำเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการใหการอบรมแก 

อาสาสมัคร เนื่องจากการศึกษาจะเปนสวนสำคัญที่สงผลใหการพัฒนาในดานตางๆ มีความ

สำเร็จ สามารถดำเนินกิจกรรมตางๆ ชวยเหลือกิจกรรมท่ีไดดำเนินงาน จนกอเกิดเปนพลังที่

ยิ่งใหญ สามารถลงมือปฏิบัติงานท่ีลำบาก หรืองานที่ตองการการสนับสนุนในดานบุคคลที่มี

จำนวนมาก เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งเปาหมายไว  

Ù.Û °“√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫„π°“√æ—≤π“ (Program for meeting the basic 

needs and setting up institutions)  

รปูแบบการพฒันาเศรษฐกจิของสรรโวทยั แตกตางจากองคการอืน่ เนือ่งจากดำเนนิ 

ไปภายใตคานิยมทางสังคมที่แตกตางกัน กอนหนาที่อริยะรัตนะจะจัดต้ังคายแหงแรก เขาก็

ทราบอยูแลววา มรดกสิงหลพุทธศาสนา (Sinhalese Buddhist) จะเปนเง่ือนไข (factor) 

ที่สำคัญในโครงการนี้ โดยหลังจากการทำงานในคาย เขาไดเสนอ (sources) สำหรับกำหนด

รูปแบบแผนพัฒนาที่เหมาะสมกับศรีลังกา ๒ แนวทาง คือ  

๑) ระบบคานิยมหมูบานแบบดั้งเดิม (traditional village value-system) ใน

ระบบคานิยมแบบดั้งเดิม อริยะรัตนะยอมรับวาความสำคัญของการพัฒนาในระดับรากหญา 

ซึ่งเขาเชื่อวาจะเปนทางเลือกท่ีปลอดภัยกวาในการเอาชนะวัฒนธรรมของทองถ่ิน และ

ยอมรับระบบคานิยมของตางชาติ  

๒) ธรรมะทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนรากฐานที่สำคัญย่ิงกวา เพราะมีอิทธิพลตอ

ระบบคานิยมที่มีอยูในหมูบาน  

เนื่องดวยขบวนการสรรโวทัยเติบโตออกมาจากงานใหบริการสังคม โดยงานบริการ

สังคมไดกลายมาเปนการพัฒนาสังคมที่อยูบนพื้นฐานของแนวคิดและคานิยมทางพุทธศาสนา 

จึงนำมาสูความขัดแยงกับองคกรผูบริจาคตางประเทศที่สนใจในการสนับสนุนโครงการที่กอ

ใหเกดิรายไดมากกวาโครงการทางสงัคมทีส่รรโวทยัดำเนนิการ๑๙ ประเดน็ทีเ่กดิขึน้อรยิะรตันะ 

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 การต่ืนรู มีการมองวาปญหาท่ีเปน

รากเหงาของความยากจนน้ันมาจากความรูสึกถึงความไรอำนาจท่ีมารวมตัวกัน และความไร

อำนาจของตัวบุคคล เพราะการต่ืนรู (awakening) ไมสามารถเกิดข้ึนโดยลำพัง แตจะเกิด

ขึ้นไดผานการปฏิสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการตื่นรูในระดับบุคคลจะ

ตองพ่ึงพิงการต่ืนรูของชุมชนทองถ่ินดวย และท้ังสองสวนน้ันก็จะมีบทบาทในการต่ืนรูระดับ

ชาติ และทั่วทั้งโลก  

Ù.Ù °“√ √â“ßß“π·≈–°“√°√–®“¬√“¬‰¥â (Measures to produce 

income and employment)  

การสรางงานและการกระจายรายได เปนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม สามารถเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสรางโอกาสในชีวิตให

แกตนเอง รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางท่ัว

ถึง สอดคลองกับความตองการและความจำเปน ดังรายงานผลการวิจัยของโจนส (Jones, K.) 

ไดระบุไววา เปาหมายของสรรโวทัยอยูที่ ความพอเพียงอยางเรียบงาย การใชเทคโนโลยีข้ัน

กลางและข้ันต่ำท่ีเหมาะสม ดวยการกระจายความร่ำรวยอยางเปนธรรม และใสใจตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม๒๑

จากแนวคิดในเบ้ืองตนสะทอนใหเห็นคุณคาของการดำเนินชีวิต เพื่อใหประชาชนใน

ประเทศมีคานิยมที่ดีงาม ไมหลงใหลกับการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน ที่สงผล

ใหสังคมมีความเปนวัตถุนิยม ซึ่งไมใหความสำคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม มีความ

สัมพันธกับผูอื่นลดลง มุงหารายไดเพ่ือสนองความตองการบริโภค 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 ขบวนการสรรโวทัยจึงไดดำเนินกิจกรรมในลักษณะท่ีเขาใจ 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

ตนเองไดดีย่ิงขึ้น รวมท้ังจากส่ิงแวดลอมท่ีทำใหตระหนักวาตนเองไดรับการยอมรับและ

เอาใจใสจากสมาชิกคนอ่ืนในกลุมอีกดวย เปาหมายของสรรโวทัย ก็คือ การหย่ังรูตนเอง 

หรือการรูแจงของตัวบุคคลและชุมชน หรือ การต่ืนขึ้นจากอวิชชาและความหลุดพนจาก

ความทุกขความยากจน ทั้งจะประสบผลไดโดยผานการอุทิศแรงกายโดยปราศจากความเห็น 

แกตัว๒๒ การอุทิศแรงกายโดยปราศจากความเห็นแกตัว และความเขาใจตอความทุกขและ

ประสบการณของผูอื่นจะชวยใหสามารถบรรลุถึงการรูแจงได  

 

ı. ∫∑ √ÿª  

ขบวนการสรรโวทัยไดนำเสนอทางเลือกใหกับลัทธิทุนนิยม โดยขบวนการสรรโวทัย

ไดตั้งคำถามตอเปาหมายลัทธิทุนนิยมที่มุงสรางผลกำไรสูงสุดตลอดกาลอยางไรเหตุผล และ

คานิยมซ่ึงเปนฐานของเปาหมายเหลานั้น ปฏิเสธหลักการท่ีสงผลใหเกิดสถานการณตางๆ 

เชน การแกงแยง ความปรารถนาทางวัตถุ และความโลภ ดวยการดำเนินกิจกรรมภายใต 

คานิยมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำความสงบสุขมาสูสังคม  

ขบวนการสรรโวทัยเสนอวา การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ควรเติมเต็มความตองการ

พื้นฐานของมนุษย ใหมีสภาพแวดลอมที่สวยงามและสะอาด มีการจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัย

อยางเพียงพอ ความตองการเส้ือผาเครื่องแตงกายใหนอยที่สุด มีภาวะโภชนาการท่ีสมดุล 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

ไปสูกระบวนการในการพัฒนา ประกอบดวย ๑) การใหประชาชนระบุความตองการ 

ประเด็นนี้เปนการใหนักเรียนเขาไปสำรวจความตองการพ้ืนฐาน ๒) การจัดตั้งกลุมชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ประเด็นนี้เปนการตอยอดจากปญหา เพราะเมื่อรูปญหาแลวก็สามารถจัดการ

กับปญหาไดอยางถูกตอง ไดแก ตั้งกลุมเพื่อชวยเหลือมารดาที่ตองเลี้ยงดูบุตรแตตองออกไป

ประกอบอาชีพ จึงมีการต้ังศูนยรับเลี้ยงเด็ก ๓) การกำหนดรูปแบบในการพัฒนา เปนการ

เขาถึงความเปนอัตลักษณหรือลักษณะของสังคม เขาใจในวัฒนธรรมของพ้ืนเมือง จน

สามารถดำเนินกิจกรรมทุกอยางไดสำเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวทุกประการ ๔) การสรางงาน

และการกระจายรายได เปนการดำเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดความกลมเกลียวสามัคคี สามารถ

ลดความเห็นแกตัว และ ๕) การชวยเหลือผูอื่น เปนกิจกรรมข้ันสุดทายท่ีตองดำเนินการ 

เพราะวาการชวยเหลือบุคคลอ่ืนหรือชุมชนอ่ืนใหไดรับการพัฒนาเทียบเทากับชุมชนของตน 

เปนเปาหมายท่ีสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ

อยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
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Ò. ¿“…“‰∑¬ : 

°. ¢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.  

Bond, G. D.. The Buddhist at work : Community Development Social 

Empowerment and the Sarvodaya Moment. USA : Kumarian Press, 

2004. 

 . The Buddhist revival in Sri Lanka: religious tradition,  

reinterpretation, and response. South Carolina : University of South 

Carolina, 1988. 

Gombrich, R., & Obeyesekere, G.. Buddhism transformed : religious 

change in Sri Lanka. New Jersey : Princeton University Press, 1988. 
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social activism. London : Wisdom Publications, 1989. 

Macy, J.. Dharma and development : religion as resource in the 

Sarvodaya self help movement. Connecticut : Kumarian Press, 

1983. 

 . “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. 

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. (Dec 2005). 

 (๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส : 

Sarvodaya. “Development Model”. [online] from : http://www.sarvodaya. 

org/about/development-model [29 Apr 2013]. 
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หลักสูตรนิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

�

Ò. ∫∑π”  

ความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship) มิใชสิ่งที่มีอยูประจำตัว หรือมีอยู

โดยธรรมชาติของคนท้ังหลายท่ีอาศัยอยูบนโลก แตเปนสิ่งที่ตองถูกปลูกฝงและอบรมใหมีขึ้น 

หรือไดรับการศึกษา เรียนรู เพื่อใหคนทั้งหลายมีคุณลักษณะท่ีเรียกวาเปนพลเมืองโลก 

(Global Citizen หรือ “World Citizen”) จึงไดมีการประชุมทางวิชาการรวมกันของภาค

สวนตางๆ จากนักการศึกษา นักวิชาการ นักจิตวิทยา แพทย นักวิทยาศาสตร นักบวช  

นักพัฒนา รวมถึงครูอาจารยที่มีชื่อเสียงและมีผลงานระดับโลก เพ่ือหาแนวทางจัดการศึกษา

หรือกระบวนการเรียนรูที่จะทำใหคนท้ังหลายมีทักษะท่ีจำเปนหรือมีคุณลักษณะท่ีนำไปสู

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 และระบบการเมืองการปกครอง๒5  

ทักษะความรูที่จำเปนในดานตางๆ เหลานี้ดูราวจะครอบคลุมสำหรับการนำเด็ก 

เยาวชน และคนท่ัวไปเขาสูความเปนพลเมืองโลกในหลายๆ ภาคสวนของภูมิภาคและ

ประเทศตางๆ ทั่วโลก ทักษะความรูเหลานี้ไดรับการจัดอยูในการจัดการศึกษาหรือใน

กระบวนการเรียนรูอยูแลว ในขณะท่ีอีกหลายภาคสวนตองเริ่มจัดใหมีขึ้น กระนั้น การศึกษา

เรียนรูที่เปนอยูนี้ก็ยังไมสามารถตอบสนองความเปนพลเมืองโลกตามที่ควรจะเปนได  

เมื่อพลโลกตองประสบกับความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีมาในรูป

ของภัย ความไมมั่นคง และความไรซึ่งสันติสุข ทั้งที่เกิดข้ึนโดยทางธรรมชาติและทางสังคม  

อันเปนการสะทอนวาตองมีความรูบางอยางท่ีขาดหายไปของความเปนพลเมืองโลก 

 

Ú. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈° 

มีคำอธิบายความเปนพลเมืองโลกวา ความเปนพลเมืองโลก คือ การเปนพลเมือง

ของประเทศตางๆ ซึ่งอาศัยอยูในทวีปตางๆ ในโลก ทุกคนเปนหนึ่งในจำนวนพลเมืองโลกนับ

พันลานคน๓
5 ปจจุบันตัวเลขจำนวนประชากรโลก คือ ๗,๐๗๙,๕๐๐,๐๐๐ คน๔

5 ทวีปเอเชีย

เปนทวีปที่มีประชากรมากที่สุด คือ ๔,๒๐๐ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๖๐ ของประชากร

โลก ทวีปแอฟริกาเปนทวีปท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเปนอันดับ ๒ รองลงมาคือ ประมาณ 

๑,๐๐๐ ลานคน หรือรอยละ ๑๔.๓ ของประชากรโลก สวนทวีปยุโรปมี ๗๓๓ ลานคน คิด

เปนรอยละ ๑๐.๕ ของประชากรโลก๕
5 

จำนวนคนกวา ๗ พันลานคนท่ีกระจายอยูตามทวีปและประเทศตางๆ ทั่วโลก มี

ความแตกตางกันไปท้ังโดยชาติพันธุ ชาติรัฐ ประวัติศาสตร ความเปนมา ภาษา วัฒนธรรม 

ความเปนอยู โลกทัศน ระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมในดานตางๆ 

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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ในขณะท่ีทุกคนก็เปนพลเมืองของประเทศดวย และยังเปนพลเมืองของสังคมชุมชนทองถ่ิน

ดวยเชนกัน ซึ่งยอมมีอัตลักษณเฉพาะตนของแตละสังคมชุมชนทองถิ่น มีความตองการท่ีจะ

รกัษาและหลอหลอมความเปนพลเมืองของแตละสังคมชมุชนทองถ่ินไวดวยเชนกนั คณุลกัษณะ 

ที่แยงกันในตัวเองเชนนี้กอใหเกิดแนวคิดใน ๒ แนวคิดใหญๆ คือ แนวคิดที่ตองการหลอม

รวมคนทั่วโลกใหมีคุณลักษณะรวมในทิศทางเดียวกัน เปนพลเมืองของโลกที่อาศัยอยูในบาน

หรือเมืองเดียวกันคือโลก ดังเชนแนวคิดหมูบานโลก (Global village) หรือการดำเนินไปใน

ระบบและกิจกรรมดานตางๆ ของสังคมท่ีเปนไปตามกระแสสังคมโลกท่ีเรียกวา โลกาภิวัตน 

(Globalization) ในขณะที่อีกแนวคิดหนึ่งเปนแนวคิดที่ตอบโตแนวคิดแรก คือ ตองการ

ธำรงรักษาอัตลักษณความเปนตัวตนในสังคมชุมชนของตนเองไว ดังเชน แนวคิดทองถิ่นนิยม 

(Localism) และการพยายามดำเนินกิจกรรมดานตางๆ ของสังคมตามกระแสเทศานุวัตน 

(Localization) 

อยางไรก็ตาม กระแสโลกเปนกระแสที่ไหลบาไปท่ัวโลก รวดเร็ว รุนแรง และ 

กวางขวาง แมในชุมชน สังคม หรือประเทศที่ตองการรักษาอัตลักษณเฉพาะตัวของตนไวก็ 

มิอาจตานทานไดทั้งหมด มีความจำเปนท่ีตองปรับตนเองใหเขากับกระแสโลกดวย ไมเวน

แมแตแนวคิดที่จะตองปรับพลเมืองของตนใหมีความเปนพลเมืองโลกดวย ถาเชนนั้น 

คุณลักษณะใดท่ีพลเมืองของแตละสังคม แตละประเทศชาต ิ จะพึงมีรวมกันในลักษณะของ

ความเปนพลเมืองโลก 

คุณลักษณะของความเปนพลเมืองโลกยังไมมีขอกำหนดท่ีเปนขอกำหนดรวมกัน

อยางตายตัวหรือเปนทางการ ยังมีขอแตกตางกันไปซ่ึงสัมพันธกับบริบทแวดลอมและแนวคิด

มุมมองท่ีเกี่ยวของ เปนตนวา 

คุณลักษณะของพลเมืองโลก๖ ไดแก 

๑. แสวงหาความรูไดดวยตนเอง จากแหลงความรูที่หลากหลาย 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค  

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 

คุณลักษณะของพลเมืองโลกท้ัง ๑๐ ประการนี้ กลาวโดยรวมไดวา มุงเนนไปท่ี

ทักษะ ความรู ความสามารถของบุคคลในการแสวงหาความรู การใชความคิดในลักษณะ

ตางๆ การตัดสินใจ การนำเสนอความคิดของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความคิดเห็น

ของผูอื่น มีคานิยมพื้นฐานและคุณธรรมจริยธรรม เปนพลเมืองดีของสังคม ในขณะท่ีบาง

แนวคิดกำหนดคุณลักษณะความเปนพลเมืองโลกโดยอิงอยูบนฐานของความเปนพลเมืองท่ีดี

ของประเทศชาต ิ และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครอง และสังคม 

เปนตนวา 

คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก๗
5 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 

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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ในขณะท่ีนักการศึกษามีมุมมองวาจะตองจัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรูให

พลเมืองโลกเปนผูมีทักษะ ความสามารถอะไรบาง๘5 อาทิ  

- หลักสูตรจะตองสรางใหเด็กรุนใหมมีความสามารถในการสื่อสารระดับสากลโดยมี

ภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง พรอมท่ีจะเรียนรู เขาใจ และยอมรับในศาสนา 

วัฒนธรรม และภาษาที่แตกตาง มีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาสังคมสวน

รวมในวงกวางระดับนานาชาติโดยไมเห็นแกผลประโยชนของตน แตยังคงรักษา

เอกลักษณของประเทศและของตนไว  

- หลักสูตรจะตองชวยใหเด็กพัฒนาศักยภาพไดเต็มที่ รูจักคิดวิเคราะหและ 

แกปญหา คิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใชเทคโนโลยีหาความรู มีความรูทั้งวิชาการ 

วิชาชีพ และทักษะชีวิต รูจักตนเองและใหเกียรติผูอื่น เปนผูนำและผูตามที่ดี 

ทำงานเปนทีมและมีคุณธรรม  

กลาวโดยสรุป นักการศึกษาเสนอแนะแนวทางพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมือง

คุณภาพของโลกโดยการพัฒนาหลักสูตรที่ปลูกฝงใหเยาวชนมีความรูวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ

ชีวิต มีคุณธรรมและยึดประโยชนสวนรวมในระดับสากล โดยคำนึงถึงความเหมือนและความ

ตางกันในหลายดานของพลโลก เชน สถานที่อยูอาศัย ภาษา ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม 

ชีวิตความเปนอยู นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการอยูรวมโลกกันอยางสันติสุขดวย โดยตองเขาใจ 

ยอมรับ เรียนรูความเหมือนและความแตกตางกัน ผานการติดตอส่ือสาร การแลกเปล่ียน

ทางวัฒนธรรม การคา และการรวมกิจกรรมในระดับนานาชาติ  

แมวาคุณลักษณะของความเปนพลเมืองโลกจะมีความแตกตางกันไปในรายละเอียด 

แตคุณลักษณะท่ีมีรวมกันก็คือ พลเมืองโลกตองมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณคาและเคารพ

ตนเองและผูอื่น หรือยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่น หรือเขาใจและยอมรับในความ 

แตกตางซ่ึงกันและกัน ยึดประโยชนสวนรวมในระดับสากล ทั้งนี้เพ่ือการอยูรวมกันอยาง

สันติสุข 

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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ในการประชุมเรื่อง “การใหการศึกษาพลเมืองโลกสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

(Educating the World Citizens for the 21st Century)”๙
5 มีคำถามสำคัญอันเปนขอ

ทาทายวา ระบบการศึกษาหรือระบบการเรียนรูในปจจุบันจะสามารถตอบสนองตอความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ ไดอยางไร เราจะสามารถจัดการศึกษาหรือ

กระบวนการเรียนรูเพื่อสรางคนรุนใหมท่ีมีความเมตตากรุณา (Compassion) มีสมรรถนะ 

(Competent) มีจริยธรรม (Ethic) และเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม (Engaged 

Citizens) ในทามกลางพัฒนาการของโลกและสังคมท่ีมีความสลับซับซอนและเชื่อมโยง 

ไรพรมแดนกันไดอยางไร๑๐
5 

คำถามเหลาน้ีถูกถามจากฐานคิดและความเช่ือที่วา การสรางพลเมืองแหงอนาคต 

หรือพลเมืองโลกนั้น ไมสามารถวัดไดดวยความรูและทักษะ (Cognitive Skills and 

Knowledge) เพียงเทานั้น แตตองสรางใหเปนพลเมืองท่ีไดรับการพัฒนาความเปนมนุษยที่

สมบูรณทั้งกาย ใจ และสมอง ใหเพียบพรอมดวยทักษะเชิงอารมณ สังคม และความมี 

คุณธรรม๑๑
5  

จากขอสรุปคุณลักษณะรวมของความเปนพลเมืองโลกมีความสอดรับกับคำถามขาง

ตนเหลานี้อยูไมนอย กลาวคือ สังคมโลกตองการพลเมืองโลกที่นอกจากจะมีทักษะความรูใน

ดานตางๆ เชน ภาษา การคิด การตัดสินใจ วิชาการ วิชาชีพ (มีสมรรถนะ – Competent) 

แลวยังตองการพลเมืองโลกที่มีคุณธรรม จริยธรรม (มีจริยธรรม – Ethic) เห็นคุณคาของ

การเคารพตนเองและผูอืน่ ยอมรับในความคิดเห็นของผูอืน่ เขาใจและยอมรับในความแตกตาง 

๙ การประชุมเรื่อง “การใหการศึกษาพลเมืองโลกสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ (Educating the 

World Citizens for the 21st Century)” วันท่ี 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 ฉบับประจำวันท่ี 31 ตุลาคม 2552, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://

board.palungjit.com/ [๘ เมษายน ๒๕๕๖]. 
๑๐ ดูรายละเอียดใน อนุชาติ พวงสำลี, “การใหการศึกษาพลเมืองโลก ศตวรรษที่ ๒๑”, 

หนังสือพิมพมติชน ฉบับประจำวันท่ี 31 ตุลาคม 2552, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://board. 

palungjit.com/ [๘ เมษายน ๒๕๕๖]. 
๑๑ ดูรายละเอียดในเรื่องเดียวกัน. 
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ซึ่งกันและกัน (มีความเมตตากรุณา – Compassion ทั้งตอตนเองและผูอื่น) และยึด

ประโยชนสวนรวมในระดับสากล เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข (เปนพลเมืองที่รับผิดชอบ

ตอสังคม – Engaged Citizens)  

โดยสวนใหญทักษะความรูในดานตางๆ ที่จำเปนตอความเปนพลเมืองโลก การ

ศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบตางก็มีการจัดการศึกษาอยางเปนแบบแผนอยูแลว การ

เรียนรูในดานน้ีมิใชสิ่งที่ขาดหายไปแตกลับมีอยูมากมาย ทวาการเรียนรูที่ขาดหายไปนาจะ

อยูที่กระบวนการเรียนรูในสวนของคุณลักษณะท่ีเหลืออยู คือ คุณธรรม จริยธรรม ความ

เมตตากรุณา และความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งไดกลายเปนคำถามสำคัญใน

การประชุมคร้ังนั้น และเปนคำถามสำคัญสำหรับความเปนพลเมืองโลกในสังคมโลกปจจุบัน

ดวย 

นอกจากน้ี แมแตในสวนของทักษะความรู (Cognitive Skills and Knowledge) 

ดานตางๆ อันเปนคุณลักษณะในดานการมีสมรรถนะ (Competent) เชน การส่ือสาร  

การคิด การตัดสินใจ ซึ่งทักษะในสวนนี้มีการเรียนการสอนกันอยูโดยทั่วไปแลว แตสิ่งที่ขาด

หายไปก็คือ การส่ือสาร การคิด การตัดสินใจดวยปญญาบนฐานของความเขาใจตนเองและ 

ผูอื่น ที่จะทำใหพลเมืองโลกอยูรวมกันดวยความเขาใจ เกื้อกูลกัน ไมเบียดเบียนกัน และอยู

รวมกันอยางสันตสิุข อันเปนทักษะความรูที่จำเปนตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดมีขึ้น

ในความเปนพลเมืองโลกดวยเชนกัน ยกตัวอยาง ในดานการส่ือสาร ไมเพียงแตตองมีทักษะ

ดานภาษาท่ีสามารถส่ือสารกันระหวางคนในชาติที่มีความแตกตางกัน แตการส่ือสารท่ีขาด

หายไปก็คือ การสื่อสารกับตนเองเพื่อจะกอใหเกิดความเขาใจกันทั้งตอตนเองและผูอื่น ซึ่ง

เปนการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนจากภายในของบุคคลกอนที่จะกระจายไปสูผูอื่น หรือกระจายไปสู

การส่ือสารระหวางบุคคลหรือสื่อสารมวลชน  

 

Ù. ¡ÿ¡¡Õß®“°æ√–æÿ∑∏»“ π“μàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ°—∫§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°  

หากจะกลาววาคุณลักษณะที่เหลืออยู ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความเมตตา

กรุณา และความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งทักษะความรูที่อยูบนฐานของ

ปญญา ซึ่งก็คือการเรียนรูที่ขาดหายไปของความเปนพลเมืองโลกน้ัน เปนสิ่งที่มีอยูใน

กระบวนการสอน การเรียนรู การอบรมบมเพาะจากศาสนานั่นเอง  

องคดาไลลามะทรงแสดงทัศนะในเรื่องน้ีวา เราตองสรางระบบการศึกษาที่เติมเต็ม

ดวยความเมตตากรุณา (Education with Compassion) การศึกษาตองสรางใหคนมีความ
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สุขดานในอยางแทจริง (Truly Inner Happiness) และในการจัดการศึกษาน้ี ครูอาจารยมี

บทบาทท่ีสำคัญมาก ครูอาจารยตองมีสติ (Mindfulness) มีความเมตตากรุณา 

(Compassion) ในการพัฒนาปญญา ในความเปนมนุษยที่สมบูรณ ครูและนักเรียนตอง

สรางชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน โดยนัยนี้ การเตรียมความพรอมของครูอาจารยจึงนับเปน

หัวใจของการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต๑๒
5  

ในกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางศักยภาพและความเมตตากรุณาในตน มีความ

สัมพันธกับความจดจอมุงมั่น (Attention) และการควบคุมอารมณ (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) ใหเขมแข็งท้ังกาย ใจ และจิตวิญญาณ๑๓
5 อยางไรก็ตาม ผูเรียนก็ 

เชนเดียวกันที่ตองไดรับการพัฒนาชีวิตดานในดวย 

ในทางพระพทุธศาสนา กระบวนการเรยีนรูเพือ่พฒันาชวีติดานใน กค็อื กระบวนการ 

เรียนรูและการปฏิบัติดวยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งจะสงผลท้ังในดานความ

จดจอมุงมั่น และการควบคุมอารมณ อีกทั้งยังสงเสริมศักยภาพและความเมตตากรุณาใหมี

ในตน ซึ่งจะสงผลไปถึงผูอื่นดวย การปฏิบัติภาวนาท่ีอยูบนบาทฐานของศีลจึงมีบทบาท

สำคัญตอการเตรียมความพรอมและความเขมแข็งภายในของครู อาจารย รวมทั้งของผูเรียน 

ในการพัฒนาศักยภาพท้ังในเชิงวิชาการ อารมณ การคิดพิจารณา ความเขาใจตนเองและ 

ผูอื่น ตลอดจนสำนึกตอสวนรวมดวย 

 

 

 

 

 

๑๒ ดูรายละเอียดในเรื่องเดียวกัน. 
๑๓ ดูรายละเอียดในเรื่องเดียวกัน. 
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ไตรสิกขา หรือสิกขาสาม หรือการศึกษา ๓ ประการ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา เปน

เครื่องปลูกฝงคุณธรรมในจิตใจ ฝกอบรมจิต และการสรางปญญา ซึ่งสามารถตอบโจทย

กระบวนการเรียนรูในสวนของคุณลักษณะท่ีตองการในความเปนพลเมืองโลก คือ คุณธรรม 

จริยธรรม ความเมตตากรุณา ความสามารถในการคิดและตัดสินใจบนฐานของความเขาใจ

ตนเองและผูอื่น รวมท้ังความเปนพลเมืองท่ีรับผิดชอบตอสังคม ศีล สมาธิ ปญญา สามารถ

ตอบโจทยกระบวนการเรียนรูในสวนของคุณลักษณะท่ีตองการในความเปนพลเมืองโลกได

อยางไร  

กลาวคือ ศีลเปนกระบวนการเรียนรูอบรมดานกาย สมาธิเปนกระบวนการเรียนรู

อบรมดานจิต และปญญาเปนกระบวนการเรียนรูอบรมดานปญญา อยางไรก็ตาม ในทาง

พระพุทธศาสนากระบวนการเรียนรูอบรมทั้งสามนี้ก็มิไดเปนการเรียนรูอบรมที่แยกขาดจาก

กันเปนสวนๆ แตเปนกระบวนการท่ีทำและเกิดข้ึนควบคูไปดวยกันในลักษณะขององครวม 

สมาธิและปญญาแมเปนดานในแตก็อยูบนฐานของศีลซ่ึงเปนดานภายนอก ในขณะเดียวกัน

ศีลก็มีความเช่ือมโยงกับสมาธิและปญญา สมาธิและปญญาก็มีความสัมพันธเก้ือกูลกัน กลาว

ไดวา ศีล สมาธิ ปญญาตางก็สัมพันธเชื่อมโยงและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 

ศีลเปนกระบวนการเรียนรูอบรมดานภายนอก หรือการกระทำท่ีสัมพันธกับส่ิง

แวดลอมภายนอกท้ังดานกายภาพ (physical) และสังคม (social) กลาวคือ ดานกายภาพ 

กระบวนการเรียนรูอบรมดานศีลกอใหเกิดคุณลักษณะในดานการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม

ทางกายภาพในทางท่ีเกื้อกูลและไดผลดี โดยรูจักอยูดีมีสุขอยางเก้ือกูลกับธรรมชาติ และ

ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางมีสติ ไมเกิดโทษ แตเก้ือกูลเปนคุณ โดยเฉพาะอยางย่ิงการรูจักใช

ตาดูหูฟงอยางมีสติ คือ ดูเปน ฟงเปน ไดปญญาจากการดูการฟง เปนตน นอกจากนี้ยังสง

ผลใหกินใชดวยปญญา เสพบริโภคปจจัย ๔ และส่ิงของเครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยีอยาง

ฉลาด พอเหมาะพอดีท่ีจะใหผลตรงเต็มตามคุณคาท่ีแทจริง ไมลุมหลงมัวเมา ไมประมาท

ขาดสต๑ิ๔
5  

 

๑๔ ดูรายละเอียดในพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองครวมแนวพุทธ, พิมพ

ครั้งที่ ๕, [หนังสืออิเล็กทรอนิกส], ม.ป.ท., ๒๕๔๙, หนา ๑๑๒.  
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สวนดานสังคม กระบวนการเรียนรูอบรมดานศีลกอใหเกิดคุณลักษณะของการมี 

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางสังคม๑๕
5 ไดแก ความประพฤติทางกายและวาจา ทั้งใน

ลักษณะที่เปนการแสดงพฤติกรรมที่ไมเกี่ยวของกับบุคคลอื่นและท่ีตองเกี่ยวของกับบุคคล 

อื่น๑๖
5 ทำใหมีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยโดยตั้งอยูในวินัย อยูรวมกับ 

ผูอื่นดวยดีและมีอาชีวะสุจริต ไมใชกาย วาจา และอาชีพ ในทางท่ีเบียดเบียนหรือกอความ

เดือดรอนเสียหาย หรือกอเวรภัยแกตนเองและผูอ่ืนหรือซึ่งกันและกัน แตเปนการพัฒนา

ชีวิตของตนและชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางสรรคสังคมและสงเสริมสันติสุข๑๗
5  

สมาธิ คือ กระบวนการเรียนรูอบรมการทำจิตใจใหเจริญงอกงามข้ึนดวยคุณธรรม 

ความดีงาม ความเขมแข็งมั่นคงทางจิตใจ และความเบิกบานผองใสสงบสุขจากภายใน การ

เจริญสมาธิเปนกระบวนการเรียนรูภายในเพ่ือพัฒนาจิต (emotional development หรือ 

psychological development) ใหมีความสมบูรณดวยคุณภาพจิตและสมรรถภาพทางจิต 

ความสมบูรณดวยคุณภาพจิตคืองอกงามดวยคุณธรรม เชน มีน้ำใจ เมตตากรุณา เผ่ือแผ 

เอื้ออารี มีมุทิตา มีศรัทธา มีความเคารพ ออนโยน ซื่อสัตย กตัญู เปนตน สวนความ

สมบูรณดวยสมรรถภาพทางจิต คือ มีจิตใจราเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอิ่ม โปรงโลง ผองใส 

และสงบ เปนสุข๑๘
5  

ปญญา เปนกระบวนการเรียนรูอบรมใหเกิดการพัฒนาทางปญญา (cognitive 

development หรือ mental development หรือ intellectual development) 

กลาวคือ การฝกอบรมเจริญปญญาเปนการเสริมสรางความรู ความคิด ความเขาใจ ใหรูจัก

คิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย ตัดสิน รูจักแกปญหา และรูจักจัดทำดำเนินการตางๆ ดวย

ปญญาตามเหตุปจจัยที่เปนไปตามความเปนจริงหรือตามที่มันเปน ปราศจากอคติและ 

แรงจูงใจแอบแฝง รูเทาทันโลกและชีวิตตามสภาวะ และมีจิตใจเปนสุขอิสระ๑๙
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 และคำพูดที่บุคคลใชสื่อสารกับความคิดของตนเองน้ัน สามารถจะ
กำหนดบุคคลใหมีความเช่ือเชนนั้น และแสดงพฤติกรรมออกมาตามความเช่ือนั้น เมื่อบุคคล
เลือกสื่อสารกับตนเองดวยคำพูดที่ดี มีพลังสรางสรรคในทางบวกซ้ำแลวซ้ำเลาโดยตั้งใจ 
ความคิดที่เกิดข้ึนบอยๆ นั้นจะฝงรากลึกลงไปในจิตใตสำนึกและสงผลทางบวกแกบุคคลนั้น 
ในทางกลับกัน หากบุคคลส่ือสารดวยคำพูดไมดีที่มีพลังในทางทำลายกัดกรอนตนเอง (หรือ
แมแตผูอื่น) ไมวาจะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม ผลในเชิงลบก็จะปรากฏใหเห็น สิ่งนี้สอดคลองกับ
แนวทางของพุทธศาสนาท่ีสอนใหบุคคลคิด พูด ทำในทางท่ีเปนกุศล และลด ละ เลิก  
การคิด พูด ทำในทางที่เปนอกุศล 

ปจจุบันการสื่อสารกับตนเองไดรับความสนใจอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สื่อสารภายในตนเองเชิงบวกหรือคิดเชิงบวก เพราะสามารถจะเอื้ออำนวยใหเกิดผล
ประโยชนสูงสุดและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความรูสึกดีตอตนเอง รักตนเองและรัก 
ผูอื่น ใหความสนใจและเอื้ออาทรตอผูคนรอบขาง ในขณะท่ีการคิดเชิงลบหรือคิดเชิงอกุศล
ทำใหชีวิตไมมีความสุข ใชอารมณไปอยางสิ้นเปลืองและบั่นทอนศักยภาพในการทำงานรวม
กับผูอื่น๒๐

5 การคิดเชิงบวกก็คือการคิดท่ีเปนฝายกุศล สวนการคิดเชิงลบคือการคิดท่ีเปนไป
ในฝายอกุศลนั่นเอง ซึ่งในทางพุทธศาสนาไดอธิบายถึงการใหผลของกุศลมโนกรรม และ
อกุศลมโนกรรม ตามหลักกรรมและการใหผลของกรรมดังคำกลาวที่วา “ทำดีไดดี ทำชั่วได
ชั่ว” ดังนั้น คิดดีก็ไดรับสิ่งที่ดี คิดชั่วก็ไดรับสิ่งที่ชั่วตอบแทน 

การสื่อสารภายในตนเองเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูอบรมตนเองเพ่ือชีวิต
ดานใน ซึ่งสัมพันธกับกระบวนการเรียนรูดวยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ทำให
การส่ือสารกันเปนการส่ือสารท่ีประกอบดวยสติปญญาและความเมตตากรุณาท้ังตอตนเอง
และผูอื่น กลาวคือ ศีลสงเสริมใหบุคคลสื่อสารกันอยางมีสติ สมาธิและปญญาสงเสริมให
บุคคลสื่อสารกันบนฐานของปญญาที่ประกอบดวยความเมตตา กรุณา และความเขาใจซ่ึงกัน
และกัน โดยเฉพาะเมื่อการสื่อสารเปนการสื่อสารภายในตนเองซึ่งเกิดขึ้นกอนการสื่อสาร
ประเภทอ่ืน และสัมพันธกับความคิดประเภทตางๆ เปนไปบนหลักของไตรสิกขา ก็ยอมสง
ผลตอการสื่อสารและการกระทำหรือพฤติกรรมอันเปนคุณลักษณะที่ปรากฏภายนอกในทาง
ที่ดีทั้งตอตนเองและผูอื่นดวย 

๒๐ ไพรซ พริทเชทท, มองโลกให “บวก”, แปลโดย ทรรศนะ บุญขวัญ, พิมพคร้ังที่ ๖, 

(กรุงเทพมหานคร : แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๑), หนา ๒๔. 



86 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ˆ. ∫∑ √ÿª  

ความเปนพลเมืองมิใชสิ่งที่ติดตัวมาแตเกิด แตเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหมีขึ้น เพลโต

กลาววา “สิ่งท่ีเรามีอยูในใจคือการปลูกฝงการศึกษาดานคุณธรรมต้ังแตวัยเด็ก อันเปนการ

ฝกอบรมเพ่ือสรางความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะเปนพลเมืองสมบูรณ”๒๑
5 ตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบัน คุณธรรมเปนส่ิงที่มนุษยโหยหาและรูวาเปนคุณลักษณะท่ีจำเปนและสำคัญสำหรับ

การเปนพลเมืองโลก ซึ่งการปลูกฝงคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ความเมตตากรุณา 

ในยุคปจจุบันเปนกระบวนการเรียนรูที่ขาดหายไปของความเปนพลเมืองโลก นอกจากนี้ยัง

รวมถึงทักษะดานการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารภายในตนเอง การคิดในลักษณะ

ตางๆ และความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคมบนฐานของปญญาและความเมตตากรุณา

ที่ขาดหายไปดวย  

กระบวนการเรียนรูที่จะกอใหเกิดคุณลักษณะของความเปนพลเมืองโลกตาม

แนวทางในพระพุทธศาสนาน้ัน ทั้งครูอาจารยและผูเรียนตางก็จำเปนตองไดรับการฝกฝน

อบรมชีวิตดานใน อยางไรก็ตาม บุคคลที่มีความสำคัญในกระบวนการเรียนรูที่มักถูกมองขาม

ไปก็คือ ครูอาจารย กระบวนการเรียนรูที่สามารถเติมเต็มสวนที่ขาดหายไปก็คือ ไตรสิกขา 

อันไดแก กระบวนการเรียนรูดานศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดคุณลักษณะของ

ความเปนพลเมืองโลกตามแนวทางในพระพุทธศาสนา ซึ่งสงผลตอการอยูรวมกันดวยความ

เขาใจกัน เกื้อกูลกัน แกปญหาและรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน รวมทั้งอยูรวมกันอยาง

สันติสุข  

 

 

 

๒๑ Plato, Laws, trans.by T.J. Saunders, (London: Penguin, 1970), p. 73. 
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(Ò)  Àπ—ß ◊Õ : 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). สุขภาวะองครวมแนวพุทธ. พิมพครั้งที่ ๕. [หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส]. ม.ป.ท., ๒๕๔๙.  

ไพรซ พริทเชทท. มองโลกให “บวก”. แปลโดย ทรรศนะ บุญขวัญ. พิมพคร้ังที่ ๖. 

กรุงเทพมหานคร : แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๑. 

(Ú) «‘∑¬“π‘æπ∏å : 

ทัศนีย เจนวิถีสุข. “การสื่อสารภายในตนเองเชิงพุทธกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุความ

สำเร็จในชีวิต”. สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  

(Û)  ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å : 

“คุณลักษณะของพลเมืองโลก”. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.slideshare.net/

changpan28/ss-8385699 [๓ เมษายน ๒๕๕๖]. 

“ประชากรโลก”. ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://

th.wikipedia.org/wiki [๑๙ เมษายน ๒๕๕๖]. 

เพิ่มศรี ปลาทอง. “คุณลักษณะพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติและสังคมโลก”. [ออนไลน]. 

แหลงท่ีมา : http://www.ebook.mtk.ac.th/ main/forum_posts.asp?TID=

1543&PN=1 [๘ เมษายน ๒๕๕๖]. 

ภรณี กังวาน. “การศึกษาชวยพัฒนาประชาคมสูการเปนพลเมืองโลก (Global Citizen) 

ไดอยางไร: การจัดการเรียนรูวิชาพลโลก”. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://

www.kroobannok.com/ blog/35224 [๒๐ เมษายน ๒๕๕๖]. 
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ฉบับประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://board. 

palungjit.com/ [๘ เมษายน ๒๕๕๖].  
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อาจารยประจำหลักสูตรการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

�

Ò. ∫∑π” 

ในอดีตมนุษยอยูรวมกันและพ่ึงพาอาศัยกันเปนสังคมตามธรรมชาติที่มีความอุดม

สมบูรณ แตเมื่อเวลาผานไป มนุษยมีจำนวนเพ่ิมมากเกิดการรวมตัวกันเปนสังคม สงผลให

ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติลดลง ทำใหปจจัยการบริโภคท่ีไดจากธรรมชาติเร่ิมไมเพียง

พอ ทำใหมนุษยตองแยงชิงและเกิดการเรียนรูเรื่องการผลิตโดยใชแรงงานที่มิไดพึ่งธรรมชาติ

อยางเดียว ในระหวางศตวรรษท่ี ๑๘-๑๙ ไดเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ียุโรปโดยมีการนำ

เอาเคร่ืองจักรมาใชแทนแรงงานคน สงผลใหมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ำเกิดการ

วางงาน สภาพสังคมท่ัวไปมีการแบงชนช้ันออกเปน ๒ ฝายคือนายทุนและกรรมกร ซึ่งฝาย

นายทุนพยายามแสวงหากำไรโดยเอารัดเอาเปรียบฝายกรรมกร ในชวงเวลาน้ันนัก

เศรษฐศาสตรที่มีความคิดอยากใหสังคมดีข้ึน ไดเสนอแนวทางปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม เนนความรวมมือกันระหวางผูที่เดือดรอนใหรูจักชวย

ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน แนวคิดน้ันไดกอใหเกิดระบบสหกรณ แมแนวคิดจะดี

อยางไรก็ไมไดเขาถึงจิตใจมนุษยที่มากดวยกิเลส ตัณหา มีความตองการในผลลัพธที่รวดเร็ว

ทำใหความศรัทธาในระบบสหกรณลดลง สงผลใหการดำเนินงานไมประสบความสำเร็จ๑

หรือมีความสำเร็จแตเปนสวนนอย 

๑ กรมสงเสริมสหกรณ, การสหกรณในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ, ๒๕๔๗), หนา ๔-๕. 
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เมื่อพิจารณาคำวา “สหกรณ” ที่ใชในทฤษฎีตะวันตก หมายถึง การทำงานรวมกัน

หรือการรวมหมูรวมกลุมรวมมือกัน ซึ่งสอดคลองกับวิถีทางพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาได

เปนผูเริ่มกำหนดแนวทางการอยูรวมกันเพื่อใหคนในสังคมอยูรวมกันโดยไมเบียดเบียนกัน 

ชวยเหลือสามัคคีและการเปนกัลยาณมิตรท่ีดีในสังคม โดยไมมีการแบงชั้นวรรณะและทรงมี

แบบอยาง เชน องคกรกิจกรรมสงฆ รวมถึง หลักธรรมก็สอดคลองสงเสริมแนวคิดสหกรณ 

รวมถึงพระสงฆสาวกในอดีตพุทธกาลถึงปจจุบันจนเปนแบบอยางการใชแนวคิดสหกรณทาง

พระพุทธศาสนาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนมนุษยในสังคม แมแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็

ทรงต้ังม่ันในทศพิธราชธรรมเพ่ือใชหลักธรรมเปนแบบอยางในการปกครองประเทศไดอยาง

สมบูรณ ดังนั้นเรื่องการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนานาจะมีความสำคัญ ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมของคนสหกรณใหเกิดสันติสุขไดอยางยั่งยืน 
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สหกรณ๒ มาจากคำภาษาสันสกฤต ๒ คำ คือ “สห” แปลวา รวมกัน ดวยกัน และ 

“กรณ” แปลวา การกระทำ เมื่อนำสองคำมารวมกันหมายถึง การกระทำรวมกัน หรือ การ

รวมมือกัน สวนในภาษาอังกฤษ ‘สหกรณ’ ที่ใชมีอยู ๒ คำคือ Cooperative หรือ 

Cooperation แตโดยสวนใหญใชคำวา Cooperative มากกวา ซึ่งเนนความหมายถึงหนวย

งาน หรือแนวทาง วิธีการรวมมือกัน หรือ การสหกรณ ใชคำวา Cooperation สหกรณจะ

แปลเปนความหมายตรงตัวไมไดเพราะถาเปนการรวมมือกันกระทำเรื่องท่ีผิดเราก็จะไมใชคำ

วาสหกรณ ดังนั้นตามหลักวิชาการสหกรณ “สหกรณ” จึงตองประกอบดวย กิจกรรมท่ีชอบ

ดวยกฎหมายบานเมืองของประเทศน้ันๆ 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 และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี๔ ในขณะที่พระราชวรวงศ

เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ผูใหกำเนิดสหกรณในประเทศไทย ไดประทานความหมาย ที่

แปลคำจำกัดความของ ฮิวเบอรต คัลเวอรต นายทะเบียนของประเทศอินเดีย วาสหกรณ

เปนวิธีการจัดการรูปแบบหน่ึงซึ่งบุคคลหลายคนเขารวมกันโดยสมัครใจของตนเอง ในฐานะท่ี

เปนมนุษยโดยความมีสิทธิเสมอหนากันหมด เพื่อบำรุงตนเองใหเกิดความจำเริญในทาง

ทรัพย สวนพระประกาศสหกรณ ใหความหมายสหกรณ วาเปนวิธีประกอบเศรษฐกิจแบบ

หนึ่ง ที่บุคคลผูออนแอในทางเศรษฐกิจรวมแรง รวมปญญาและรวมทุนกันจัดต้ังขึ้นโดยความ

สมัครใจ ตามหลักการชวยตนเองท่ีประหยัด และชวยซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหเกิดความเจริญ

ทางเศรษฐกิจและสังคม๕

ไขศรี คนจริง อธิบายสรุปคำวาสหกรณจาก ศาสตราจารยอเลกซานเดอร ฟราเชอร 

เลดลอร, ศาสตราจารย ชารลส จดี, ดร. แฮนน เกบ็ฮารด, และดร. เฮนรี ่แบคเคน ไดความ 

วาสหกรณ คือ องคการท่ีมีลักษณะเปนสถาบันทางเศรษฐกิจและองคการทางสังคมในเวลา

เดียวกัน ซึ่งทำใหสหกรณตางจากธุรกิจอื่นซ่ึงมุงหวังทางเศรษฐกิจ สหกรณสงเสริมคานิยม

ทางสังคมและจริยธรรมซึ่งยกระดับชีวิตของมนุษยใหสูงข้ึนกวาวัตถุและสัตวทั้งปวง รวมถงึมี

การสงเสริมความเขาใจซ่ึงกนัและกนั ใหการศึกษาในหมูสมาชกิและประชาชนท่ัวๆ ไป๖

องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ หรือ ไอซีเอ ( Internation 

Cooperative Alliance: ICA) ใหความหมาย สหกรณวา เปนองคการของบรรดาบุคคล ซึ่ง

รวมกลุมกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจท่ีพวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตาม

หลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการ (อันจำเปน) และความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม  

๔ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอน ๓๐ ก. หนา ๑, 
๒๓ เม.ย. ๒๕๔๒. 

๕ อางใน สรินยา แยมเย้ือน, ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ, (กรุงเทพมหานคร :  
สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร สวนดุสิต, ๒๕๓๔), หนา ๒๐๓. 

๖ ไขศรี คนจริง, หนวยที่๑ ความหมายและความสำคัญของการจัดการสหกรณ, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการและการดำเนินงานสหกรณ หนวยที่ ๑-๗. 
พิมพครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ, ๒๕๒๗), หนา ๙-๑๐. 
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จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาลักษณะสำคัญของสหกรณ คือ 

๑) สหกรณเปนองคกรของกลุมบุคคล มิใชของคนใดคนหน่ึง 

๒) การรวมกลุมหรือการเปนสมาชิกสหกรณตองเปนไปโดยสมัครใจ 

๓) สหกรณดำเนินวิสาหกิจ คือ ประกอบกิจการ เชน การผลิต การจำหนาย 

กิจการน้ีสมาชิกเปนเจาของรวมกัน 

๔) การควบคุมการดำเนินการใชหลักประชาธิปไตย 

๕) กิจการของสหกรณมีวัตถุประสงค เพ่ือสนองความตองการและความหวังรวมกัน

ของสมาชิก ในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

เมื่อพิจารณาหลักการแนวคิดสหกรณ ที่เกิดในประเทศอังกฤษ และมีการเผยแพร

แนวคิดการจัดตั้งชมรมสหกรณจนเปนท่ีเขาใจวา สหกรณมีฐานะเปนสมาคมเพ่ือเศรษฐกิจ

ของสังคม แตในสภาพปญหาของสังคมท่ีรุนแรงในอดีตสงผลใหการจัดตั้งสหกรณไมประสบ

ความสำเร็จ จนแนวคิดสหกรณไดเผยแพรและไปทดลองจัดต้ังชมรมสหกรณข้ึนคร้ังแรกใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาแตการดำเนินงานก็ไมประสบความสำเร็จทำใหตองเลิกกิจการ  จน

เวลาผานไปมีผูเห็นความสำคัญแนวคิดสหกรณจึงไดทำการสงเสริมใหเกิดการรวมตัวกันจัดต้ัง

สมาคมการคาในรูปสหกรณ แตก็ไปไมรอดเน่ืองจากสหกรณไมมีการจายเงินคืนใหสมาชิก 

ความศรัทธาในระบบสหกรณเกิดลดลงทำใหการดำเนินงานสหกรณไมประสบความสำเร็จ๗ 

แตในภายหลังเร่ิมมีการพัฒนาจัดตั้งสหกรณแลวประสบความสำเร็จสามารถถือไดวาเปนตน

แบบของโลกไดแกสหกรณรานคาในประเทศอังกฤษ๘ รวมถึงในประเทศเยอรมนีที่ถือเปนตน

กำเนิดของสหกรณเครดิต หรือสหกรณสินเชื่อ หรือธนาคารสหกรณ๙ จากความสำเร็จทำให

แนวคิดสหกรณไดเผยแพรไปทั่วโลก ซึ่งก็รวมถึงการดำเนินงานขององคการสหกรณ ที่มี

องคการสัมพันธภาพสหกรณนานาชาติ ทำหนาที่กำหนดและรักษาหลักการสหกรณ ตาม

แบบแผนที่สืบทอดจากหลักการสหกรณรอชเดล ของโรเบอรต โอเวน ปจจุบันองคการ

สัมพันธภาพสหกรณนานาชาติ ไดกำหนดเปนหลักการสหกรณสากล ไดรับการยอมรับและ

ถือปฏิบัติรวมกันระหวางสหกรณท้ังหลายท่ัวโลก หลักสหกรณสากล ๗ หลักการ ที่

๗ กรมสงเสริมสหกรณ, การสหกรณในประเทศไทย, หนา ๔-๕. 
๘ บุญมี จันทรวงศ, ระบบสหกรณกับการพัฒนาประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุม

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๔๓), หนา ๒๙. 
๙ ประเสริฐ จรรยาสุภาพ, เอกสารคำสอนการสหกรณ, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยแมโจ, 

๒๕๔๕), หนา ๑๘. 
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สอดคลองกับกระบวนการสหกรณวาดวยเร่ือง สมาชิกทุกคนมีความเทาเทียมกัน ภายใต

อุดมการณของสหกรณ ในความเช่ือในหลักการรวมมือปรึกษาหารือกอนการตัดสินปญหา 

โดยมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และแสวงหาเหตุผลท่ีดีที่สุดในการ

ตัดสินใจในการบริหารงานสหกรณ โดยตองพิจารณาถึงหลักสหกรณ คุณคาสหกรณ และ

อุดมการณสหกรณ ซึ่งถือกำหนดเพ่ือใชในการดำเนินงานใหองคกรสหกรณประสบความ

สำเร็จ  

การดำเนินงานของสหกรณท่ีดีจำเปนตองสงเสริมการศึกษา เพื่อใหมวลสมาชิกหรือ

คนในสังคมเกิดความรูในหลักการสหกรณที่ถูกตอง เกิดความเขาใจคุณคาของสหกรณอยาง

ถูกตอง จนเกิดการปฏิบัติตามอุดมการณสหกรณ อยางถูกวิธี อันหมายถึงคนสหกรณเปนคน

ดีที่จะทำใหสหกรณมีความเขมแข็งดังนั้นจึงตองศึกษาหลักสหกรณดังนี ้ 
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แนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จเกิดผลเปนรูปธรรม เปนหลักที่ภาพ

รวมในแนวปฏิบัติเหมือนกัน ตามหลักการสำคัญ ๗ หลักการ๑๐  ประกอบดวยหลักที่  

๑.การรับสมาชิก ๒.หลักความเสมอภาค ๓.หลักการมีสวนรวม ๔.หลักเสรีภาพ ๕.หลักการ

ศึกษา อบรม และสารสนเทศ ๖.หลักการความรวมมือ ๗.หลักการเพื่อสังคม 

ในหลักสหกรณขอ ๗ ถือวาเปนการคืนกำไรสูสังคมเปนองคประกอบหน่ึงในการ

ดำเนินธุรกิจในปจจุบัน สหกรณจึงจำเปนตองชวยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในสังคมทั้งเด็กและคนชราใหมีความสุขในการดำเนินชีวิต 

Ú.Ú §ÿ≥§à“¢Õß À°√≥å  

คุณคาของสหกรณ คือ “สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความ

รับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความ

เปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย 

ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเร่ิม

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 ความเท่ียงธรรม ความเปนเอกภาพ และ ๒) คุณคาท่ีเปนความเช่ือมั่นของ

สมาชิกสหกรณ เปนคุณคาที่เกี่ยวกับจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิด

ชอบตอสังคม และความเอื้ออาทรตอผูอื่น 

Ú.Û Õÿ¥¡°“√≥å À°√≥å 

อุดมการณ คือระบบความเชื่อที่มีแบบแผน ซึ่งกอใหเกิดการจูงใจใหกลุมชนในสังคม 

ยึดถือนำมาใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อให

บรรลุถึงความเปนอยูที่ดี๑๓ ความเขาใจเร่ืองอุดมการณจึงมีลักษณะวาดวยหลักการ แนวคิด

หรือความเช่ือ โดยมีเปาหมายท่ีตองการ และวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย การพัฒนาสังคม

ใหเขมแข็งอยางยั่งยืนจำเปนตองพัฒนาประชาชนในสังคม ใหมีอุดมการณ คือ ความเชื่อรวม

กันที่วาการชวยตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ ซ่ึงจะนำไปสูการ

กินดี อยูดี มีความเปนธรรม และสันติสุขในสังคม๑๔  

เมื่อสหกรณเปนการรวมมือรวมแรงและรวมใจกันในการทำงานเพ่ือพัฒนาคนตาม

หลักการ คุณคาและอุดมการณสหกรณน้ันเปนสิ่งที่ทำไดยากในสังคมแหงกิเลสไฮเทคท่ีการ

เปลี่ยนแปลงตามสภาวะของสังคมไดตลอดเวลา การจะแกปญหาตามพระพุทธศาสนาคงตอง

รูปญหาดังคำที่พระพุทธเจาเนนการแกปญหาตองแกที่ตนเหตุ ดังน้ันการศึกษาถึงตนเหตุจึง

เปนสิ่งสำคัญที่จะชี้ใหเห็นถึงหลักธรรมตามความเปนจริง 

 

๑๑ บุญมี จันทรวงศ, ระบบสหกรณกับการพัฒนาประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด, ๒๕๔๓), หนา ๓๑. 
๑๒ เชิด บำรุงวงศ, “ผูนำสหกรณกับอุดมการณสหกรณ”, ในประมวลบทความเก่ียวกับสหกรณ, 

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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ในประเทศไทยนำแนวคิดสหกรณเขามาในปลายรัชกาลท่ี ๕ ทำใหภาครัฐมีการจัด

ตั้งสหกรณแหงแรกของประเทศไทย ชื่อวา “สหกรณวัดจันทร ไมจำกัดสินใช”๑๕ โดยมีการ

สงเสริมจัดตั้งเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน จากแนวคิดสหกรณที่ไดจัดตั้งจดทะเบียนแลว ยังมีการ

รวมตัวกันจัดต้ังเปนกลุมองคกรชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง กลุมใหญๆ คือ กลุมออมทรัพยเพื่อ

การผลิต และกลุมองคกรการเงินชุมชนโดยสามารถแบงไดสามสาย๑๖ คือ สายแรก องคกร

การเงินสายประชาชน, สาย ๒ องคกรการเงินสายพระ และสาย ๓ กองทุนหมูบานหรือ

กองทุนเงินลาน “องคกรการเงินสายรัฐ” ซึ่งทั้งสามสายมีพื้นฐานการคิดตางกันแตมีเปา

หมายเหมือนกันคือการรวมกลุมเพ่ือแกปญหาของสังคม ดังนั้นองคกรสามสายน้ีอาจมีการ

เช่ือมโยงกันเปนสถาบันเดียว หรือเปนพันธมิตรกัน ที่สอดคลองกับหลักการสหกรณที่จะใช

องคการสหกรณดำเนินงานใหประสบผลสำเร็จ บรรลุเปาหมายการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

สมาชิก และความเจริญมั่นคงขององคกรดวยความเช่ือมั่นในหลักการสหกรณวา สามารถ

ชวยแกปญหาสังคม และสรางฐานะทางเศรษฐกิจไดดวยวิธีการดังนี้ (๑) การชวยเหลือ

ตนเอง แสดงออกโดยการ ขยันเพื่อหารายไดเพ่ิมใหมากข้ึน ประหยัดเพื่อจะไดชวยลดราย

จาย พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตของตนเองหรือองคกร และหลีก

เลี่ยงอบายมุข รวมถึงกิจกรรมท่ีความเส่ียงสูง (๒) การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แสดงออก

โดยการรวมแรง รวมใจ อันไดแก แรงกาย แรงสมอง และกำลังทุน กับรวมใจ ไดแก การ

แสดงพฤติกรรมดวยความซื่อสัตย สามัคคี มีวินัย และมีน้ำใจ 

เมื่อสหกรณในประเทศไทยท่ีมีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายมีถึง ๗,๙๖๔ 

แหงทั่วประเทศ มีสมาชิก ๑๐,๘๒๗,๔๙๐ คน๑๗ ซึ่งถือไดวาเปนกลุมสังคมท่ีมีความสำคัญ

ของประเทศ แตปญหาขบวนการสหกรณในประเทศไทยถือไดวามีการเติบโตชาจากสาเหตุที่

มักกลาววาจากการอยูใตระบบราชการและมีกฎหมายท่ีเขมงวด ระบบนายทุนกีดกัน รวมถึง

๑๕ กรมสงเสริมสหกรณ, การสหกรณในประเทศไทย, หนา ๒๐. 
๑๖ การศึกษางานในพ้ืนที่จังหวัดตราดของนักวิจัย เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒, อางใน 

ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ, “โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำเคร่ืองมือประเมินตนเองของ

องคกรการเงินชุมชนฐานรากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจชุมชน”, รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ, (สำนกังานกองทุนสนับ 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]. 



96 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ประชาชนขาดขาดความรูความเขาใจอุดมการณสหกรณ และขาดการพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูความสามารถในการบริหาร ที่มีความซ่ือสัตย มีอุดมการณเพ่ือสวนรวม๑๘ การรวม

ตัวกันเองตามแนวคิดสหกรณทั้งท่ีจดและไมไดจดทะเบียนกับกรมสงเสริมสหกรณก็มีทั้งที่

ประสบความสำเร็จและลมเหลวเปนจำนวนมากน้ัน ถาศึกษาถึงสาเหตุที่แทจริงจากปญหา

ของสหกรณ๑๙ สรุปไดวา ๑.การไมเขาใจอุดมการณหรือหลักสหกรณ ๒.การบริหารงานท่ีไม

เหมาะสม ๓.ภาวะผูนำในสหกรณ ๔.สมาชิกขาดศรัทธาในระบบ ๕.ขาดความสามัคคี 

ปญหาท่ีกลาวมาถือเปนอันตรายตอระบบสหกรณในประเทศไทยท่ีคนสวนใหญเปนชาวพุทธ

นาจะไดนำแนวทางพระพุทธศาสนามาสูการบูรณาการสงเสริมพัฒนาระบบสหกรณใหเขม

แข็งขึ้น 
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ความเปนธรรมชาติจริง ๆ ของคนที่มีทั้งดีและไมดีอันเกิดจากกิเลสหรืออาจเกิดจาก

ความรูในธรรมท่ีไมเทากันรวมถึงอาจเปรียบไดกับบัวที่พระพุทธเจาไดแยกออกเปน ๔ เหลา

แตถึงอยางไรคนพวกน้ีก็อยูในสังคมท่ีควรจะไดรับธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสตัณหาใหเบาบางลง 

ทำสังคมใหนาอยูขึ้น การทำใหคนสหกรณเขาใจในพุทธสหกรณ ไดมีหลักธรรมอันเปนที่พึ่ง

และเปนเครื่องมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตอง และเปนธรรมที่อยูในใจของคน

สหกรณทุกคน ที่สามารถถายทอดแลวนำมาปฏิบัติไดไมมีวันสูญสลาย เหมือนกับที่วาธรรม

ไมมีวันตาย 

ทานพุทธทาสภิกขุ กลาวถึงพุทธสหกรณวาพุทธศาสนาจัดโลกดวยธรรมะ คือความ

รัก และเมตตา พระเจาอยูขางเรา, เรามีสหกรณชีวิตท่ีแตกตางกัน สหกรณชีวิต เชน 

คอมมูน ของพวกคิบบุตซ นั้นจะสูพุทธสหกรณไมได พุทธสหกรณน้ัน เปนสหกรณแหงการ

เกิด แก เจ็บ ตาย ; สัตวทั้งหลายเปนเพ่ือนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดท้ังส้ิน, 

ลงไปถึงสัตวเดรัจฉาน เมื่อคนสหกรณเขาไมถึงธรรมะในพระพุทธศาสนา สหกรณก็ทำอะไร

๑๘ วิทยากร เชียงกูล, ผูจัดการรายสัปดาห, “ทางออกของปญหา:ปญหาและแนวทางพัฒนา

สหกรณในประเทศไทย”, [ออนไลน], แหลงที่มา : http://witayakornclub.wordpress.com  

[๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๕]. 
๑๙ กรมสงเสริมสหกรณ, โครงสรางการดำเนินงานของสหกรณการเกษตร, (กรงุเทพมหานคร : 

โรงพิมพชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทย, มปป.). 
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ไมไดเพราะทำแลวมันลม เนื่องจากมันเปน สหโกง คือชวยกันโกงเพราะไมมีธรรมะ๒๐  

การท่ีสหกรณเปนองคกรแหงการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนหรือสังคม การท่ี

จะทำใหสังคมเขมแข็งมีสุขอยูไดก็เนื่องจากคนในสังคมตองมีศรัทธาในศาสนา เพราะศาสนา

ทุกศาสนาสอนใหคนทำดีอันจะสงผลใหสังคมดี เชนในศาสนาพุทธกอนที่พระพุทธเจาจะ

ปรินิพพานทานไดกลาววาพระธรรมจะเปนตัวแทนของทาน ดังนั้นเมื่อเราเปนชาวพุทธถามี

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หลักธรรมนาจะเปนเครื่องมือที่ทำใหทุกคนมีความสุข สหกรณมี

ความเขมแข็ง จึงจำเปนตองใหคนสหกรณศึกษาหลักธรรม เชน หลักธรรมเพื่อความดีงาม

แหงสังคม ตามสัทธรรม ๓ คือ ธรรมอันดี, ธรรมที่แท, ธรรมของสัตบุรุษ, อันเปนหลักแกน

ศาสนาท่ีควรนำมาบูรณาการกับสหกรณดวยหลักท่ีวาคนสหกรณตองรูจักการศึกษาวาดวย

ปริยัตติสัทธรรม ปฏิปตติสัทธรรม ปฏิเวธสัทธรรม๒๑ อันนำสูการบูรณาการจนเกิดผลแหง

ความเปนจริง ดังนี ้

(๑) ปริยัตติสัทธรรม เปนสัทธรรมท่ีสั่งสอน ควรทำการศึกษาจากพระไตรปฏิก 

แตในทางโลกตองพิจารณาปริยัติ อันเปนความรูหรือวิชชา ที่ควรรูถึงปญหา หรือเหตุของ

ปญหาวามาจากไหน ตลอดจนความรูที่จะไปดับทุกขดับปญหา ซึ่งเปนการเรียนรูจากผูอื่น 

จากตำรา ตลอดจนความรูวิธีดับปญหาจากการปฏิบัติที่เปนประสบการณ ซึ่งขั้นตอนน้ีเทียบ

เคียงไดกับการวางแผน 

(๒) ปฏิปตติสัทธรรม เปนสัทธรรมในการปฏิปทาอันจะตองปฏิบัติ ตามหลัก 

ไตรสิกขา ดวย ศีล สมาธิ  ปญญา แตในทางโลกตองพิจารณาการปฏิบัติ วาเปนการนำ

ความรูปริยัติ ตามขอ ๑ มาใชในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนปฏิบัติ ตองรูอะไรควรคิด ควรพูด 

ควรทำ มีสติ สัมปชัญญะ สมาธิ และปญญา โดยตลอดเวลาที่ปฏิบัติ สามารถควบคุม

ทิศทางปฏิบัติไปสูเปาหมาย โดยไมหลงทาง หรือไมรูวัตถุประสงควาทำไปทำไม ขั้นตอนน้ี

เทียบเคียงกับการปฏิบัติ 

(๓) ปฏิเวธสัทธรรม เปนสัทธรรมท่ีพึงเขาถึงความจริงอันบรรลุดวยการปฏิบัติได 

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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ปรับปรุงแกไขทุกขณะจิตท่ีปฏิบัติงาน หากไดผลปกติก็รักษาไว “ผิดเปนครู ดีมากๆ ก็เปน

ครู ทำไดตามปกติก็เปนครู” ตองเรียนรูจากส่ิงที่ดี และเลว มาใชประโยชน ในการพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่อง ขั้นตอนนี้ เทียบเคียงกับการตรวจสอบ และการบำบัดปรับปรุงแกไข 

ตามความเขาใจในการดำเนินงานสหกรณ 

การบูรณาการพระพุทธศาสนา ใหเปนศาสนาแหงการสหกรณ๒๒  ที่ตองรวมมือ 

กันทำ รวมมือกันมี รวมมือกันกิน รวมมือกันใช รวมมือกันเก็บรักษา รวมมือกันเปนเจาของ

ทรัพยสมบัติใหเปนสหกรณตามแนวพุทธที่ละชั่วทำดี ซึ่งสหกรณทางโลกสวนมากทำ 

ไมไดเพราะมีแตคนคดโกง พรอมท่ีจะเอาเปรียบ จึงทำใหการสหกรณท่ีแทจริงเกิดไมได เกิด

ไดแตหลอกๆ เพราะไมไดปฏิบัติหรือพิจารณาตามหลักพุทธศาสนาแหงการรูในสิ่งที่วิญูชน

ควรรู๒๓ โดยเฉพาะเรื่องสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อการขับเคลื่อนคนสหกรณ ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

เปนผูรูชุมชน

เปนผูรูจักกาล

เปนผูรูจักตน

เปนผูรูจักผล

เปนผูรูจักเหตุ

เปนผูรูจัก
ประมาณ

ปฏิปตติสัทธรรมปริยัตติสัทธรรม ปฏิเวธสัทธรรม

การรับสมาชิก

หลักความเสมอภาค

หลักการมีสวนรวม

หลักเสรีภาพ

หลักการศึกษา

หลักการความรวมมือ

หลักการเพ่ือสังคม

เปนผูรูจักบุคคล

สัปปุริสธรรม ๗

 

แผนภาพแสดงการบูรณาการพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสหกรณ 

๒๒ พุทธทาสภิกขุ, ลักษณะ ๘๐ ประการของพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : อตัมมโย, 

๒๕๓๒), หนา ๗๓. 
๒๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๔-๑๔๖. 
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การศึกษาท่ีเริ่มจากการเรียน (ปริยัตติสัทธรรม) ในสหกรณนั้นควรศึกษาหลักการ 

คุณคาและอุดมการณสหกรณอันสอดคลองกับหลักของพระสงฆ (สังฆะ) ที่ดีงามในพระพุทธ

ศาสนาเชนวาดวยเรื่องตนเปนท่ีพึ่งแหงตน ความพอเพียงที่ตองรูจักการแบงปน มีสามัคคี 

และการมีสวนชวยเหลือสังคมเพื่อสันติสุขของพลเมืองโลก สวนเร่ืองการปฏิบัติ (ปฏิปตติสัท

ธรรม) นั้นหลักธรรมท่ีวาดวยสัปปุริสธรรม ๗ จะสงผลตอการพัฒนาคนในการดำเนินงาน

ของสหกรณ เพ่ือใหคนสหกรณเปนผูมีคุณสมบัติของการเปนคนดีคนสงบท่ีเรียกวา สัตบุรุษ 

เมื่อนั้นปญหาการไมเขาใจอุดมการณหรือหลักสหกรณ การบริหารงานท่ีไมเหมาะสม ภาวะ

ผูนำในสหกรณ สมาชิกขาดศรัทธาในระบบ และการขาดความสามัคคี จะถูกแกไขโดย

สหกรณจะทำการวิเคราะหปญหา เพื่อใหสหกรณรูจักเหตุในสิ่งท่ีจะทำคือรูจักหาขอมูลวา

ทำไมสมาชิกจึงขาดอุดมการณ จะตองทำอยางไร ตองทำเมื่อไร ตองทำที่ไหน ทำไมจึงตอง

ทำ ซึ่งเปนเหตุที่จะนำมาสูการวิเคราะหใหรูวาถาไมทำแลวจะเกิดปญหาอะไรบาง การรูจัก

ผลวาจะเปนอยางไร เชนสมาชิกจะมาใชบริการนอยลง มีการลาออกมากขึ้น ทำใหสหกรณ

ตองคนหาตนเอง เปนผูรูจักตนโดยการวิเคราะหตนเองวามีจุดแข็ง จุดออนอยางไร สหกรณ

มีความสามารถหรือไม ในการใหการศึกษาเรียนรูแกสมาชิกใหเกิดศรัทธา สรางความสามัคคี

ในสมาชิกไดหรือไม โดยเปนผูรูจักประมาณการ ถาจะทำมีความสามารถทำไดแคไหน หรือ

ควรจะทำแคไหน เปนผูรูจักกาลหรือเวลาท่ีเหมาะสมโดยไมไดหมายถงึฤกษยาม แตเปนเวลา

ที่เหมาะสมกับโอกาส เปนผูรูจักชุมชน เชนสหกรณตองรูจักพฤติกรรมของสมาชิกวาจะทำ

อยางไรใหเกิดความสามัคคีของสมาชิก และเปนผูรูจักบุคคลท่ีเปนคนอื่นที่จะตองเขามา

เกี่ยวของกับสหกรณ เราตองรูจักการอานจิตใจและคุณธรรมของเขา เพื่อใหงานสามารถ

ดำเนินไปดวยหลักธรรมแหงความเปนจริงท่ีถูกตองและเหมาะสมสามารถนำไปสูการประเมิน

ผลจนไดผลลัพธที่เปนจริง (ปฏิเวธสัทธรรม) อันทำใหสมาชิกเกิดศรัทธาในระบบสหกรณ 

สหกรณมีความเจริญรุงเรืองดวยสมาชิกที่มีความสุขจนทำใหสหกรณเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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ı.  √ÿª 

แนวคิดสหกรณเปนองคกรทางสังคมท่ีมีการรวมตัวของผูที่มีความตองการทาง

เศรษฐกิจเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการคุณคา และอุดมการณของสหกรณ ซึ่งการ

ดำเนินการไมประสบผลสำเร็จจากการท่ีคนสหกรณขาดการศึกษาเร่ืองสหกรณ การบริหาร

งาน ภาวะผูนำ สงผลใหสมาชิกขาดศรัทธา ขาดความสามัคคี ดังนั้นการศึกษาที่จะแกปญหา

ไดดีนั้นตองบูรณาการสหกรณใหดำเนินงานตามหลักพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคน

สหกรณใหละช่ัว ทำดี มีความพอเพียงท่ีรูจักการแบงปนทำใหเกิดความสามัคคี จากการ

ศึกษาหลักธรรมที่เหมาะสมอันนำไปสูการปฏิบัติตามหลัก สัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือใหเกิด

ผลลัพธของสหกรณมีความสมบูรณ อันสามารถเรียกไดวา “สหกรณแนวพุทธ” ซึ่งแนวคิดน้ี

ไมไดหมายถึงเฉพาะสหกรณเทาน้ัน แตหมายถึงองคกรอ่ืนๆ 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. “โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำเคร่ืองมือประเมิน

ตนเองขององคกรการเงินชุมชนฐานรากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ

เศรษฐกิจชุมชน”. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

๒๕๕๒. 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพ

ครั้งที่ ๑๖. กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พร้ินติ้ง 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
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โลกการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ยอมรับกันวาเปนการสรางความสามารถและพัฒนา

ศักยภาพของคนใหไดมากที่สุดเทาที่จะทำได เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมและใหมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงอยูในสังคมบริโภคนิยมได หลายประเทศได

เตรียมการเสริมศักยภาพของประชาชนทั้งในดานทักษะ ความรู ทัศนคติ คานิยม โดยการ

สรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อเปนปจจัยสำหรับการแขงขันทางเศรษฐกิจและธำรง

รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของประเทศในยุคโลกาภิวัตน ในสวนของประเทศไทยก็ไดกำหนดจุด 

มุงหมายของการจัดการศึกษาไววา “เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”๑ ในภาพรวมท้ังหมดจึงเปนการจัดการศึกษาท่ีเกิดจาก

การผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ที่จัดใหแกบุคคลทุกชวงอายุตั้งแตเกิดจนตาย เพื่อมุงพัฒนาบุคคลอยางเต็มศักยภาพ ใหมี

ความรู ทักษะ และประสบการณอยางเพียงพอตอการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และ

การปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวิต 

 

๑ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๕),  

หนา ๕. 
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ในขณะที่เปาหมายที่แทจริงของการศึกษาควรจะเปนไปเพื่อการพัฒนาปญญาของ

มนุษยเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหเปนสังคมที่มีการใชและสรางความรูไดดวยตัวเอง นำ

ไปสูการเปนสังคมอุดมปญญาที่สามารถแบงปนทรัพยากรรวมกันโดยสันติและอาศัย 

องคความรูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาใน ๓ มิติหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

คำถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การศึกษาแบบใดที่จะสามารถพัฒนาปญญาของมนุษยใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ ใหนำไปสูการสรางสังคมอุดมปญญาไดอยางแทจริง จากประเด็นดังกลาว  

ผูเขียนจะเริ่มตนนำเสนอประเด็นขอเท็จจริงตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ หลังจากนั้นจะนำ

ขอมูลเหลานี้ไปเปนฐานในการวิเคราะหเร่ืองการศึกษากับการพัฒนาปญญาของมนุษยใน

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

รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน พบวา 

“ประเทศในกลุมอาเซียนทุกประเทศใหความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะเพ่ือให

ประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีกาวหนามากขึ้น โดยใหความสำคัญกับบทบาทของการ

ศึกษาในการขจัดความยากจน และการกาวพนจากความดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ และมุง

หวังใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการแขงขันของประเทศในระดับ

สากล โดยมีแนวโนมทีส่ำคญั คอื การขยายการศกึษาใหทัว่ถงึ และการยกระดบัคณุภาพของ

การศกึษา”๒

๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

๒๕๔๙), หนา คำนำ. 
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สวนประเทศมหาอำนาจที่ไดรับการยอมรับวาดำเนินการปฏิรูปการศึกษาประสบผล

สำเร็จ คือ สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน ซึ่งกลไกสำคัญท่ีทำใหการปฏิรูปการศึกษาในประเทศ

เหลานี้บรรลุผล คือ กลไกดานกฎหมาย โดยฝายบริหารซึ่งมีวิสัยทัศนและความกลาหาญ

ทางการเมืองในการประกาศนโยบายท่ีชัดเจนและแนนอน และลักษณะท่ีสำคัญในการ

ดำเนินงานของทั้งสองประเทศ คือ การผนึกกำลังกันของภาคีทุกฝายใหเขารวมในกระบวน 

การจัดการศึกษาเรียนรู โดยรัฐทำหนาที่ในการจัดวางระบบการประสานความรวมมือและ

ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรทางการศึกษา สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุนเปนตัวอยางของ

ประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการใชกลไกทางกฎหมายในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได

ดำเนินการมาหลายคร้ัง โดยฝายบริหารซ่ึงมีวิสัยทัศนและมีความกลาหาญทางการเมืองได

ประกาศนโยบายเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาท่ีชัดเจนแนนอน ในขณะเดียวกันฝาย

นิติบัญญัติก็สนองตอบดวยการออกพระราชบัญญัติมารองรับ เพื่อนำวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 

ซึ่งการจะดำเนินการในลักษณะน้ีไดก็ตอเมื่อสถานการณทางการเมืองมีความเปนปกแผนและ

มีระบบระเบียบในระดับสูง ทั้งมีการรณรงคเคล่ือนไหวทางความคิดของสังคมใหเห็นวา  

การปฏิรูประบบการศึกษาเปนภารกิจท่ีเกี่ยวกับความเปนความตายของประเทศชาติที่ทุก

ฝายจำเปนท่ีจะตองรวมแรงรวมใจกัน ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายหลักสำคัญ ๒ ฉบับ 

ที่เปดชองใหองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา คือ พระราชบัญญัติ

การศึกษาผูใหญ (Adult Education Act) และพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning Act) สวนประเทศญ่ีปุนมีกฎหมายวาดวยการพัฒนากลไกและ

มาตรการสำหรับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Law Concerning the Development 

of Mechanism and Measures for Promoting Lifelong Learning) นอกจากนี้ ยังได

ยกฐานะของกรมการศกึษาตลอดชีวติซึง่อยูภายใตกระทรวงศกึษาวทิยาศาสตรและวฒันธรรม 

ขึ้นเปนทบวงสงเสริมการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต มีขอสังเกตวาญี่ปุนใชคำวาการเรียนรูตลอด

ชีวิตแทนคำวาการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเนนการเรียนรูในฐานะเปนกิจกรรมของผูเรียนแทนท่ี

จะใชคำวาการศึกษาซ่ึงเนนความคิดของผูจัดการศึกษา การจัดองคกรและการบริหาร

งานการเรียนรูตลอดชีวิตของญีปุ่นแบงออกเปน ๓ ระดับ ไดแก ระดบัชาติ ระดับจงัหวัด และ

ระดบัอำเภอ๓

๓ ดูรายละเอียดใน ฉันทนา จันทรบรรจง , การปฏิรูปการศึกษาของประเทศญ่ีปุน , 

(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 ภาพรวมของการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ทั้งจากประเทศในภูมิภาค

อาเซียน ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป และประเทศมหาอำนาจของโลก ยังคงเปนไปเพื่อ

สรางกลไกความไดเปรียบในการแยงชิงทรัพยากร เปนการนำความสามารถในตัวบุคคลมาใช

ใหเกิดประโยชน เพื่อสรางอำนาจตอรองที่แข็งแกรงในการปกปองทรัพยากรของกลุมตน จึง

เปนการศึกษาที่จะชวยพัฒนาคนใหมีปญญาสามารถนำพาตนเองและสังคมประเทศชาติไปสู

ความสำเร็จ แตก็มิใชหนทางของการสรางสังคมอุดมปญญาท่ีสามารถแบงปนทรัพยากร 

รวมกันดวยสันติ โดยอาศัยองคความรูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม และมุงเนนคุณคาของความเปนมนุษยแบบองครวมไดอยางแทจริง 

 

Û. °“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ªí≠≠“¡πÿ…¬å„π∑—»π–¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ 

ในทัศนะของพระพุทธศาสนา อธิบายวา ปญญา หมายถึง ความรูแจง ความรูทั่ว  

รูซึ้ง ปรีชาหยั่งรูเหตุผล ความรูเขาใจชัดเจน ความรูเขาใจหยั่งแยกไดในเหตุผลดีชั่ว รูคุณโทษ 

รูประโยชนมิใชประโยชน เปนความรูที่จัดการอาสวะกิเลสทั้งปวง เปนความรอบรูที่มองเห็น

ในกองสังขารตามความเปนจริง๔ ซึ่งจากทัศนะน้ี พระพุทธศาสนาก็มิไดปฏิเสธวา ภาวะทาง

ปญญาอยูเหนือวิสัยของปุถุชน ดังท่ีไดจัดแบงปญญาออกเปนประเภทตางๆ ตามลักษณะวิธี

การของการศึกษา คือ สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียน จินตามยปญญา 

ปญญาเกิดจากการคิดพิจารณา และภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการบำเพ็ญ๕  มีราย

ละเอียดดังตอไปน้ี 

๑) สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียน ไดแก ปญญาท่ีเกิดจากการฟง

มาจากผูอื่น เชน การศึกษาเลาเรียนจากครู จากการอานหนังสือ จากการฟงบรรยาย การ

๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ 

คร้ังที ่๑๘. (กรุงเทพมหานคร : เพ่ิมทรัพยการพมิพ, ๒๕๕๓), หนา ๙๖. 
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ทัศนศึกษา ฯลฯ ปญญาประเภทน้ีมีการพยายามแสวงหากันมากในปจจุบัน เพ่ือใหเกิดมีขึ้น

แกคนในประเทศชาติของตน มีปรากฏใหเห็นไดทั่วไปท้ังโลก เห็นไดจากการสรางสถาบัน

การศึกษาในระดับตางๆ ในแตละชาติมากข้ึน มีการผลิตหนังสือตำราเรียน ตลอดถึงการจัด

ใหมีโสตทศันศึกษา โสตทัศนูปกรณขึ้นมากมาย ดังนั้น สุตมยปญญา จึงมีความสำคัญมากตอ

การพัฒนาตนเองและสังคมชาติ ผูมีปญญาประเภทน้ี เมื่อไดรับการศึกษาดี จนจบปริญญา

ในระดับตางๆ แลว สามารถนำมาเปนเครื่องมือในการแสวงหาปจจัย ๔ นำปญญาระดับนี้มา

แกปญหาเรื่องการดำรงชีวิต แกปญหาสังคมประเทศชาติ มนุษยมีความจำเปนที่ตองแสวงหา

ปญญาชนิดนี้ และสุตมยปญญาน้ีเปนปญญาท่ีทำใหเกิดขึ้นไดไมยากนักในสมัยปจจุบันนี้ ดัง

พุทธพจนท่ีวา “ฟงดวยดี ยอมไดปญญา”๖ ซึ่งแสดงใหเห็นวา เหตุปจจัยที่ทำใหเกิดปญญา

ในระดับน้ี คือ การศึกษา การคิด การฟง การอาน การเขียน แตการฟงนั้น ตองตั้งใจฟงดวย

ดี ดวยจิตท่ีเปนสมาธิ จึงจะเกิดปญญา แตถาฟงดวยจิตใจท่ีฟุงซาน ไมตั้งใจฟงอยางจริงจัง 

ไมฟงดวยความเคารพ ฟงดวยความงวงเหงาหาวนอน ปญญายอมไมเกิด ในทางพระพุทธ

ศาสนายกยองบุคคลผูมีสุตะ คือความรูที่ไดรับมาจากการสดับตรับฟงมามากจากแหลงขอมูล

ความรูที่มีอยูภายนอกตัวเราวาเปนพหูสูต๗ และคุณสมบัติเฉพาะบุคคลที่ทำใหไดชื่อวาเปน

พหสูตูนัน้มอีงคประกอบ คือ ๑. พหสุตุา ฟงมาก คอื ไดเลาเรียนสดบัฟงไวมาก ๒. ธตา จำได 

คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจำความไดแมนยำ ๓. วจสา ปริจิตา คลองปาก คือ ทองบน

หรือใชพูดอยูเสมอจนคลองชัดเจน ๔. มนสานุเปกขิตา เพงขึ้นใจ คือ ใสใจนึกคิดพิจารณาจน

เจนใจ นึกถึงคร้ังใดก็ปรากฏเน้ือความข้ึนสวางชัดข้ึนทันที ๕. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา ขบคิดได

ดวยทฤษฎี หรือแทงตลอดดีดวยทิฏฐิ คือ มีความเขาใจลึกซึ้ง มองเห็นประจักษแจงดวย

ปญญาท้ังในแงความหมายและเหตุผล๘

๒) จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิดพิจารณา หาเหตุผลดวยตนเอง ไมไดฟง

มาจากผูอื่น ไมไดอานจากหนังสือตำราเรียนใดๆ หรือไมไดจากแหลงคนควาที่คนอื่นทำขึ้น 

แตไดสรางปญญาของตนใหเกิดมีขึ้น ดวยการคิดคนทดลองหาเหตุผลดวยตนเองจนเกิด

๖ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๒๑๓.  
๗ พหูสูต หรือ พหุสูตร แปลวา ผูไดยินไดฟงมามาก คือ ทรงจำธรรมและรูศิลปวิทยามาก  

ผูเลาเรียนมาก ผูศึกษามาก ผูคงแกเรียน ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ, 

๒๕๕๓), หนา ๒๖๕. 
๘ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๘๗/๘๔. 
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ปญญารูชัดในเร่ืองน้ันขึ้น เชนที่นักวิทยาศาสตรไดคนคิดสิ่งประดิษฐใหมๆ ขึ้นมาเปนจำนวน

มากในยุคปจจุบัน ก็อาศัยจินตามยปญญา ปญญาชนิดนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา 

โยนิโสมนสิการ การทำไวในใจโดยอุบายแยบคาย คือการใชความคิดใหถูกวิธี การมองเห็นสิ่ง

ทั้งหลายดวยการพิจารณาคนควา การแสวงหาเหตุผลตลอดสายตั้งแตตนจนปลาย การ

แยกแยะวิเคราะหดวยความคิดท่ีเปนระเบียบ โดยอุบายวิธีใหเห็นส่ิงนั้น หรือเห็นปญหานั้น

ตามสภาวะที่เปนจริง ตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย และยังมีสถาบันวิจัยคนควาในเรื่อง

ตางๆ ในสถานศึกษาทางวิทยาศาสตรเปนจำนวนมากในปจจุบันกำลังสรางปญญาประเภทนี้

ใหเกิดขึ้น ซึ่งพบเห็นไดโดยท่ัวไป ปญญาประเภทน้ีก็สามารถเกิดข้ึนไดกับบุคคลผูเปนปุถุชน

ทั่วไป ดังมีพุทธพจนวา “ปญญา ยอมมีแกผูเพงพินิจ”๙ ซึ่งการเพงพินิจ คือ การทำใจใหเปน

สมาธิ เปนเหตุปจจัยใหเกิดปญญา ถาจิตไมเปนสมาธิ ปญญาชนิดนี้ก็ไมสามารถเกิดข้ึนได 

๓) ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการบำเพ็ญ หรือปญญาเกิดจากการฝกอบรม 

หรือปญญาท่ีเกิดแตการฝกลงมือปฏิบัติ ปญญาประเภทน้ีนับวามีความจำเปนมากในทาง

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการพ่ึงตนเองเพราะทำใหไดความสงบสุขดานจิตใจ จนถึงความ

ดับทุกขในที่สุด ตองอาศัยปญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนา เปนปญญาที่เกิดขึ้นไดจากการ

สัมผัสตอสิ่งทั้งหลายดวยตัวของเราเอง เปรียบเหมือนการที่เราไปจับไฟแลวก็รูซึ้งถึงความ

รอนของมัน เพราะไดจับตองดวยตัวของเราเอง ความรอบรูและความรูสึกที่เกิดจากการลง

ปฏิบตั ิซึง่ผานขัน้ตอนการลองผดิลองถกูของผูปฏบิตัใินเรือ่งตางๆ นีจ้ดัเปน ภาวนามยปญญา 

การที่เราฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ผานการลองผิดลองถูกจนมีความคลองแคลวใน

อารมณท้ังปวง ทั้งที่นาพอใจ และท่ีไมนาพอใจ จนในท่ีสุดเรารูจักอารมณเหลานั้นอยาง

ชัดเจน รูเทาทัน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่จรมาสูจิตเรา เราไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง

ไปตามอารมณเหลานั้น เปนปญญาที่เกิดจากประสบการณตรง อันเปนผลมาจากการลงมือ

ฝกปฏิบัติจนรูแจงประจักษชัดในส่ิงทั้งปวงตามความเปนจริงวา สิ่งทั้งปวงลวนเกิดข้ึน ตั้งอยู 

และดับไป ตามความเปนจริงของกฎธรรมชาติ ไมยึดม่ันถือมั่นใหเกิดทุกข ดังพุทธพจนที่วา 

“ปญญาเปนแสงสวางในโลก”๑๐ ซึ่งคำวาโลกน้ันตีความได ๓ ประการ คือ โลก คือ หมูตัว 

โลก คือ สังขาร และโลก คือ โลกอันมีในจักรวาล๑๑  ผูที่มีปญญาที่เกิดจากบำเพ็ญหรือ

๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘/๑๗. 

๑๐ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕. 
๑๑ พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยตุโฺต), พจนานุกรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม, หนา ๙๙. 
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ภาวนามยปญญาน้ี ยอมสามารถมองเห็นถึงสัจธรรม มองเห็นความมืด คืออวิชชาและโมหะ

ได ปญญาประเภทน้ีจึงเปนแสงสวางในโลกแหงจิตใจ สามารถสองสวางเห็นเหตุผล สอง

นำทางดำเนินชีวิตตามแนวทางอริยมรรคไดอยางถูกตอง บุคคลจึงควรหันมาเจริญภาวนาเพื่อ

ใหเกิดปญญากันใหมาก เพราะเหตุวา เมื่อชีวิตของเราเกิดปญญาข้ึนแลว จะทำใหมีความ

สงบสุขทั้งภายนอกและภายใน เปนความสุขท่ีสงบเย็นโดยไมตองอาศัยวัตถุสิ่งของใดๆ 

ภายนอกรางกาย ดังพุทธพจนที่วา “การไดเฉพาะซ่ึงปญญานำมาซึ่งความสุข”๑๒

ปญญาท้ัง ๓ ประเภท ซึ่งมีที่มาของการศึกษาท่ีแตกตางกัน ยอมจะทำใหเกิดความ

รอบรูที่แตกตางกัน คือ 

๑) ปญญาท่ีเกิดจากการฟง ถาเปรียบกับไฟ เพียงแตเขาบอกวาไฟรอนก็จำเอาไว 

การรูวาไฟรอนน้ี เปรียบเหมือนกับปญญาท่ีเกิดจากการฟง ฟงแลวรูวาไฟรอน คือ รูวารอน

จากการไดฟง เปนปญญาขั้นสัญญาคือจำเอาไว จัดเปนความรูเพียงแคสุตมยปญญา 

๒) ถาเห็นแมลงบินเขาไปในกองไฟ และตายอยูในกองไฟ ก็คิดวาไฟคงรอนแมลงจึง

ตาย ปญญาที่ยังไมประจักษดวยตนเองนี้ เปรียบเหมือนกับปญญาที่เกิดจากความคิด เปน

ปญญาท่ีเกิดจากความเห็นของบุคคล จัดเปนความรูเพียงแคจินตามยปญญา 

๓) เมื่อใดตนเองไดจับไฟจนมือรอนพองไหมข้ึนรูซึ้งถึงความรอนจากการสัมผัสดวย

ตนเอง ปญญาน้ีจัดเปนความรูในระดับภาวนามยปญญา เปนปญญาท่ีเกิดจากญาณคือ 

ความรู 

ดังนั้น เมื่อแบงดังท่ีไดจัดแบงปญญาออกเปนประเภทตางๆ ตามลักษณะวิธีการของ

การ ศึกษาทั้ง ๓ ประเภท คือ สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียน จินตามย-

ปญญา ปญญาเกิดจากการคิดพิจารณา และภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากการบำเพ็ญ 

จากแนวคิดดังกลาว สามารถสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับระดับของปญญาโดยเชื่อมโยงความ

สัมพันธกับประเภทของปญญาตามทัศนะของพระพุทธศาสนาไวในลักษณะของแผนภูมิเพื่อ

งายตอการทำความเขาใจ ดังนี้ 

 

 

 

๑๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓/๓๓. 
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แผนภาพที่ ๑ ความสัมพันธของปญญาและการศึกษาในทัศนะของพระพุทธศาสนา 

 

จากแผนภาพที่ ๑ แสดงใหเห็นความสัมพันธของปญญาและการศึกษาในทัศนะของ

พระพุทธศาสนาซ่ึงจำแนกปญญาออกเปนสองระดับใหญ คือ โลกิยปญญา ปญญาท่ีเกี่ยวกับ

ทางโลก เปนเรื่องของชาวโลก ยังอยูในภพทั้งสามคือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เปนปญญาที่

ประกอบดวยอาสวะกิเลส เปนปญญาท่ียังถูกรอยรัดดวยกิเลสมีสังโยชน เปนตน และ

โลกุตตรปญญา ปญญาท่ีเหนือจากโลก เปนปญญาท่ีพนวิสัยของโลก ไมเน่ืองในภพท้ังสาม 

คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เปนปญญาที่ประกอบดวยโลกุตตรมรรค คือ มรรค ผล และ

นิพพาน 

พระพุทธศาสนาถือวาโดยธรรมชาติของมนุษยแลวสามารถท่ีจะฝกฝนพัฒนาตนเอง

ได และผูที่สามารถพัฒนาไดถึงขั้นสูงสุดจะไดชื่อวาเปนผูที่ประเสริฐสุด ดังพุทธพจนวา “ใน

หมูมนุษย ผูประเสริฐสุด คือคนที่ฝกแลว”๑๓แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนายอมรับวา 

มนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได และปรัชญาในการพัฒนาทางฝายพระพุทธศาสนานั้น

ก็ใหเริ่มตนท่ีการศึกษาเชนเดียวกับปรัชญาของการพัฒนาในฝายทางโลก สอดคลองกับที่

พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปฺโ) อธิบายไววา คำวา การศึกษา ในภาษาไทย หมายถึง  

การศึกษาเลาเรียน ซึ่งตรงกับคำวา สิกขา ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติ ไดรับ

ปริญญา คือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติสิกขาเปนอยางน้ัน การปฏิบัติ

๑๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓/๕๘. 

โลกุตตร
ปญญา

ภาวนามยปญญา
เกิดจากการเจริญจิตภาวนาจนรูแจงสัจธรรม

จินตามยปญญา
เกิดจากการคิดคนทดลองหาเหตุผลดวยตนเอง

สุตมยปญญา
เกิดจากการเลาเรียนจากครู/หนังสือ/ตำรา

โลกิยะ
ปญญา

พนวิสัย
ของโลก

ภา
วะ
ทา
งป
ญญ

าทั้
งห
มด
นี้

มิไ
ดอ
ยูเห

นือ
วิส
ัยข
อง
มนุ
ษย
จะ
มีไ
ด

อยูใน
วิสัยโลก
ที่รอยรัด
ดวยกิเลส
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อยางนั้นก็เพื่อความรอดจากสิ่งอันไมพึงปรารถนา สิ่งใดท่ีเปนความทุกขทรมาน ความยุงยาก

ลำบากแกจิตใจก็เรียกวา อันไมพึงปรารถนา แกไขดวยการศึกษา๑๔ และขอบเขตของการ

ศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยในทัศนะของพระพุทธศาสนาเปนการศึกษาใน ๓ ดาน คือ ดาน

พฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา รวมเรียกวา ไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 

และอธิปญญาสิกขา๑๕ ดังท่ี 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 ใหเอ้ืออำนวยแกการมีชีวิตท่ีดีงามรวมกัน 

เปนพื้นฐานท่ีดีสำหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและเจริญปญญา 

(๒)  อธิจิตตสิกขา การฝกศึกษาทางจิตใจ พัฒนาคุณธรรม สรางความสุข เสริม

คุณภาพจิต และรูจักใหความสามารถในกระบวนการสมาธิ มีสาระสำคัญคือ การพัฒนา

คุณภาพจิต หรือการปรับปรุงจิตใหมีคุณภาพและสมรรถภาพสูง ซึ่งเอื้อแกการมีชีวิตที่ดีงาม 

และพรอมที่จะใหงานทางปญญาไดผลดีที่สุด 

(๓) อธิปญญาสิกขา การฝกศึกษาทางปญญาอยางสูง ทำใหเกิดความรูแจงที่

สามารถชำระจิตใหบริสุทธิ์หลุดพนโดยสมบูรณ เปนอิสระไรทุกขโดยส้ินเชิง มีสาระสำคัญคือ 

การมองดูและเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง หรือรูเทาทันธรรมดาของสังขารธรรมทั้ง

หลาย ทำใหเปนอยูและการทำการตางๆ ดวยปญญา คือ รูจักวางทาทีและปฏิบัติตอโลกและ

ชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสมพอดี ในทางที่เปนไปเพ่ือแผขยายประโยชนสุข มีจิตใจผองใส 

ไรทุกขเปนอิสรเสรี และสดชื่นเบิกบาน๑๖

หากจัดหมวดหมูตามความสัมพันธระหวางไตรสิกขากับมรรคแปด เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามกระบวนการศึกษาปฏิบัติในทัศนะของพระพุทธศาสนา ก็จะเห็นเปนภาพ

รวมได ดังนี้ 

๑๔ พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาสมบูรณแบบ : คือวงกลมท่ีคุมครองโลกถึงท่ีสุด, (กรุงเทพ-

มหานคร : 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

สัมมากัมมันตะ

สัมมาอาชีวะ

สัมมาวายามะ

สัมมาสติ

สัมมาทิฏฐิ

สัมมาสังกัปปะ

สัมมาสมาธิ
 

แผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธระหวางไตรสิกขากับมรรคมีองค ๘๑๗

 

สรุปไดวา พระพุทธศาสนาเห็นวาหลักการพัฒนามนุษยจะตองพัฒนาดวยหลัก 

ไตรสิกขา ในดานพฤติกรรม (ศีล) ดานจิตใจ (สมาธิ) และดานปญญา (ปญญา) เปน

กระบวนการพัฒนาความรูทางพระพุทธศาสนาจากระดับโลกิยะไปจนถึงระดับโลกุตตระ 

ภาวะทางปญญาท่ีเกิดจากการศึกษาในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงมีความแตกตางกันไปใน

แตละระดับของความสำเร็จ การศึกษาเพ่ือพัฒนาปญญามนุษยในทัศนะของพระพุทธศาสนา

จึงเปนการมองคุณคาของความเปนมนุษยแบบองครวม คือ ปฏิบัติตอสรรพสิ่งอยางไมแยก

สวนจากชีวิต ดวยทัศนะที่วามนุษยเปนสวนหน่ึงของสรรพส่ิง และสรรพสิ่งก็เปนสวนหน่ึง

ของมนุษย มนุษยกับสรรพสิ่งตางเปนองครวมของกันและกัน 

 

Ù. °“√»÷°…“°—∫°“√æ—≤π“ªí≠≠“¡πÿ…¬å„π»μ«√√…∑’Ë ÚÒ 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาปญญาของมนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑ ควรเปนการศึกษาท่ี

สามารถจัดการกับสถานการณท้ังหมดที่เกี่ยวของกับชีวิตไดอยางถูกตอง มิใชการแยกการ

ศึกษาออกจากชีวิต หรือแยกชีวิตออกจากการศึกษา เพราะหากการศึกษาไมสามารถทำให

เขาใจเรื่องของชีวิต การศึกษาน้ันจะไมเปนประโยชน กลาวคือ มีความรูทวมหัวแตเอาตัว 

ไมรอด ดังนั้น การศึกษากับการดำเนินชีวิตจึงตองควบคูไปดวยกัน และชีวิตตองเปนชีวิต

แหงการเรียนรู “เพื่อใหคนสามารถมีความสมบูรณในตัวของเขาเอง การพัฒนาคน คือ การ

๑๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๔๕. 
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ทำใหเขามีชีวิตท่ีดีงดงาม ประณีต มีอิสรภาพ มีความสุข มีความเปนคนเต็มคนในตัว”๑๘  

การศึกษาควรจะเปนไปเพื่อการพัฒนาปญญาของมนุษยเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู ให

เปนสังคมที่มีการใชและสรางความรูไดดวยตัวเอง นำไปสูการเปนสังคมอุดมปญญาที่สามารถ

แบงปนทรัพยากรรวมกันโดยสันติและอาศัยองคความรูเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา การศึกษา

ของมนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑ จึงตองเปนการศึกษาท่ีสามารถทำชีวิตใหเขาถึงอิสรภาพ หลุด

พนจากอำนาจครอบงำจากปจจัยภายนอกใหมากที่สุด 

 

ทักษะทาง

เทคโน
โลยี

ทักษะ
ดานคุณธรรม

สาร
ะวิช

า
3Rs

ทักษะการเรียนรู
4Cs

ทักษะชีวิต

และอาชีพ

 

แผนภาพที่ ๓ การศึกษาเพื่อพัฒนาปญญาของมนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑๑๙

 

จากแผนภาพที่ ๓ แสดงการศึกษาเพื่อพัฒนาปญญาของมนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่ง

ควรเปนแบบองครวมไมแยกสวน เพ่ือพัฒนามนุษยใหมีภาวะทางปญญาท่ีสมบูรณ ประกอบ

ดวย ทักษะดานคุณธรรม ทักษะจากสาระวิชา ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะทางเทคโนโลยี 

และทักษะการเรียนรูนวัตกรรม 

๑๘ พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺต), การศกึษาท่ัวไปเพือ่พฒันามนุษย, (กรงุเทพมหานคร : 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), หนา ๑๐. 
๑๙ ปรบัปรงุจาก ทกัษะแหงอนาคตใหมการเรยีนรูในศตวรรษที ่๒๑ โดยเครอืขายองคกรความรวม

มือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่ 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 มนุษยเปนสวนหน่ึงของสังคม ทักษะดาน 

คุณธรรมจึงเปนการศึกษาเพ่ือเรียนรูใหเทาทันตามความเปนจริงของสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปทุกช่ัวขณะ รูวาท้ังสุขและทุกขน้ันเปลี่ยนแปรไปไมเท่ียงแทแนนอน ทำให

สามารถเผชิญกับสถานการณจริงไดอยางถูกตอง มีปญญารูเทาทันในสภาพการณที่เกิดขึ้น 

และสามารถเลือกปฏิบัติเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสงบสุข 

(๒) ทักษะดานสาระวิชาหลัก 3Rs ไดแก การอาน (Reading) การเขียน (Writing) 

และคณิตศาสตร (Arithmetic) และทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปนการ

รอบรูสาระวิชาที่มีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งตอการดำรงชีวิตในศตวรรษนี้ โดยมีสาระ

วิชาหลักไดแก ภาษา การอาน คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร การปกครอง และความเปนพลเมืองที่ดี รวมถึงความรูเรื่องโลก ความรูดาน

การเงิน-เศรษฐกิจ-ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ ความรูดานการเปนพลเมืองท่ีดีของ

ประเทศ ความรูดานสุขภาพ และความรูดานส่ิงแวดลอม 

(๓) ทักษะชีวิตและอาชีพ เปนการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและสภาพการทำงานในยุค

ปจจุบัน เพื่อใหสามารถในการทำงานในยุคที่แขงขันกันดานขอมูลขาวสารและการดำรงชีวิต

ที่มีความซับซอนใหประสบความสำเร็จ เปนการศึกษาเก่ียวกับความยืดหยุนและความ

สามารถในการปรับตัว การริเริ่มและการกำกับดูแลตนเองได ทักษะดานสังคมและทักษะขาม

วัฒนธรรม การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได ภาวะผูนำและความรับผิดชอบ 

(๔) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 4Cs ไดแก การคิดวิเคราะห (Critical 

Thinking) การสื่อสาร (Communication) การรวมมือ (Collaboration) ความคิด

สรางสรรค (Creativity) เปนทักษะที่จะเปนตัวกำหนดความพรอมในการเขาสูการทำงานใน

สังคมปจจุบัน 

(๕) ทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทุกวันนี้เราอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่

ขับเคล่ือนดวยส่ือและเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นไดจากการเขาถึงขอมูลขาวสารจำนวนมากมาย 

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยีการศึกษา ความสามารถในการเช่ือมโยงกัน 

และการมีสวนรวมในอัตราท่ีไมเคยเกิดขึ้นมากอน พลเมืองและแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพตอง

สามารถแสดงทักษะการคิดไดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย 
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สรุปไดวา การศึกษาเพ่ือพัฒนาปญญาของมนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑ ควรเปนการ

ศึกษาในรูปแบบสังคมอุดมปญญาท่ีสามารถแบงปนทรัพยากรรวมกันไดโดยสันติ ดังนั้น 

ทักษะดานคุณธรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางจิตใจจึงเปนจุดรวมและแกนกลางของการ

ศึกษาที่ขาดไมได สวนทักษะอ่ืน ไดแก ทักษะดานสาระวิชาหลัก ทักษะชีวิตและอาชีพ 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ลวนเปนทักษะ

สำหรับการสรางองคความรูเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพเพ่ือดำรงชีวิตอยูในสภาพสังคม

โลกาภิวัตนในปจจุบันได นั่นเอง 

 

ı. ∫∑ √ÿª 

ภาพรวมของการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปและประเทศมหาอำนาจของโลก ยังคงเปนไปเพ่ือสรางกลไก

ความไดเปรียบในการแยงชิงทรัพยากร เปนการนำความสามารถในตัวบุคคลมาใชใหเกิด

ประโยชน เพ่ือสรางอำนาจตอรองท่ีแข็งแกรงในการปกปองทรัพยากรของกลุมตน จึง

เปนการศึกษาที่จะชวยพัฒนาคนใหมีปญญาสามารถนำพาตนเองและสังคมประเทศชาติไปสู

ความสำเร็จ แตก็มิใชหนทางของการสรางสังคมอุดมปญญาที่สามารถแบงปนทรัพยากรรวม

กันดวยสันติโดยอาศัยองคความรูเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม  

สิ่งแวดลอม และมุงเนนคุณคาของความเปนมนุษยแบบองครวมไดอยางแทจริง และในทัศนะ

ของพระพุทธศาสนาเห็นวาหลักการพัฒนามนุษยจะตองพัฒนาดวยหลักไตรสิกขา ในดาน

พฤติกรรม (ศีล) ดานจิตใจ (สมาธิ) และดานปญญา (ปญญา) เปนกระบวนการพัฒนาความรู

จากระดับโลกิยะไปจนถึงระดับโลกุตตระ ภาวะทางปญญาที่เกิดจากการศึกษาทางพระพุทธ

ศาสนาน้ีจึงมีความแตกตางกันไปในแตละระดับของความสำเร็จ ถึงกระนั้น การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาปญญามนุษยในทัศนะของพระพุทธศาสนาก็เปนการมองคุณคาของความเปนมนุษย

แบบองครวม คือ ปฏิบัติตอสรรพสิ่งอยางไมแยกสวนจากชีวิต ดวยทัศนะที่วามนุษยเปนสวน

หนึ่งของสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งก็เปนสวนหนึ่งของมนุษย มนุษยกับสรรพสิ่งตางเปนองครวม

ของกันและกัน 

ดังนั้น การศึกษาเพ่ือพัฒนาปญญาของมนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑ จึงควรเปนการ

ศึกษาในรูปแบบสังคมอุดมปญญาที่สามารถแบงปนทรัพยากรรวมกันไดโดยสันติ ซึ่งประกอบ

ดวยทักษะดานคุณธรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางจิตใจจึงเปนจุดรวมและแกนกลางของการ

ศึกษาที่ขาดไมได สวนทักษะอ่ืน ไดแก ทักษะดานสาระวิชาหลัก ทักษะชีวิตและอาชีพ 
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ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ลวนเปนทักษะ

สำหรับการสรางองคความรูเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพเพ่ือดำรงชีวิตอยูในสภาพสังคม

โลกาภิวัตนในปจจุบันได ดังกลาวน้ี จึงจะเปนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาปญญาของมนุษยให

สามารถสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหเปนสังคมท่ีมีการใชและสรางความรูไดดวยตัวเอง  

นำไปสูการเปนสังคมอุดมปญญาที่สามารถแบงปนทรัพยากรรวมกันโดยสันติได 
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°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘  

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ

พัสดุภัณฑ, ๒๕๔๕. 

ฉนัทนา จนัทรบรรจง. การปฏริปูการศกึษาของประเทศญีปุ่น. กรงุเทพมหานคร : สำนกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๐. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒. 

 . พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม. พิมพครัง้ที ่๑๘. กรงุเทพมหานคร : 

เพิ่มทรัพยการพิมพ, ๒๕๕๓. 

 . พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร 

: ธนธัชการพิมพ, ๒๕๕๓. 

 . พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. กรุงเทพมหานคร : เพ็ทแอนดโฮม, ๒๕๕๕. 

พทุธทาสภิกขุ. การศกึษาสมบูรณแบบ : คอืวงกลมทีคุ่มครองโลกถึงท่ีสดุ. กรงุเทพมหานคร : 

อุษาการพิมพ, ๒๕๔๙. 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, ๒๕๔๙. 

  
 

∫√√≥“πÿ°√¡ 



Ò. ∫∑π” 

ระบบการศึกษาเปนกลไกสำคัญในการสรางและพัฒนาความเปนพลเมืองโลกท่ีพึง

ประสงคโดยแนวทางการพัฒนาพลเมืองโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการณของโลก 

ความสำเร็จหรือความลมเหลวของการศึกษาข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ ตองอาศัย

ความรวมมือรวมใจจากกัลยาณมิตรหลายภาคสวน จุดมุงหมายประการสำคัญของการศึกษา

ไมวาจะเปนการศึกษาของประเทศใดก็ตาม คือการสรางความเปนพลเมืองดีใหกับเยาวชน

เพื่อการดำรงชีวิตสวนตนและสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ โจทยทางสังคมที่นาสนใจ คือ 

ระบบการศึกษาหรือระบบการเรียนรูเพื่อใหการศึกษาพลเมืองโลกในปจจุบันจะสามารถตอบ

สนองตอความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี ๒๑ ไดอยางไร ทำอยางไรท่ีระบบการ

ศึกษาจะเปนกลไกในการขับเคล่ือนการสรางและพัฒนาพลเมืองของไทย ของอาเซียนและ

ของโลกใหกาวขามความแตกตางแปลกแยกและนำความหลากหลายท่ีคลายคลึงกันมาสราง

ความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน เนนความรวมมือรวมใจพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพ่ือใหเกิดพลัง

สรางสรรคในการกำหนดความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกท่ีดีใน

อนาคต  

 

°“√æ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥– 
§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈° 

 
π‘¿“¿—∑√ Õ¬Ÿàæÿà¡ 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�
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Ú. ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°  

ปจจุบันแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความเปนพลเมืองดีในทศวรรษที่ผานมามีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางมากตามสภาพการณของโลก การเปนพลเมืองดีจึงมิใชเปนพลเมืองดี

ของประเทศท่ีตนอาศัยอยูเทานั้น แตควรมุงพัฒนาไปสูการเปนพลเมืองดีของโลกดวย 

Ú.Ò §ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’  

ความเปนพลเมืองดีของคนไทย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไดทรงให

ความคิดเห็นวาอุปนิสัยประจำชาติของคนไทยมีอยูสามประการ๑ คือ ประการที่หนึ่ง คนไทย

รักอิสระ คนไทยพยายามรักษาความเปนอิสระของไทยมาแตโบราณกาล จวบจนกระท่ัง 

ทุกวันนี้ ประการที่สอง คนไทยปราศจากวิหิงสา หมายถึง การมีจิตใจเปดกวางไมคับแคบ 

และ ประการที่สาม คนไทยรูจักประสานประโยชน ไดแก การรูจักอะลุมอลวย มีการผอน

หนักผอนเบา การรูจักการประสานประโยชน หมายถึง การไมเครงเถรตรงตอกฎหมายหรือ

หลักการแตเปนลักษณะแหงการพรอมท่ีจะยืดหยุน  

สุมน อมรวิวัฒน๒  ไดกลาวถึงลักษณะความเปนพลเมืองดีของเยาวชนไทยท่ีพึง

ประสงคในการดำรงชีวิตอยูในสังคมไทย และสังคมโลกไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพ ไว

ดังน้ี 

๑)  เปนผูมีความเขาใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รูจักปฏิบัติหนาท่ีของตน ใชสิทธิ

ของตนภายในขอบเขตของกฎหมาย มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสวนรวม  

๒)  เปนผูมีศีลธรรม มีความภาคภูมิในความเปนไทย รูจักรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมไทย สามารถท่ีจะถายทอดคุณคาและความภาคภูมิใจไปสูลูก

หลาน  

๓)  เปนผูที่จัดระบบชีวิตของตนไดอยางเหมาะสมกับฐานะ รูจักใชจายพอเหมาะกับ

รายได รูจักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปรับตัวเองใหเขากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไดดี  

๑ สิริวรรณ ศรีพหล. รายงานการวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เร่ืองการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อพัฒนาลักษณะความเปนพลโลกของนักเรียน สำหรับครูสังคมศึกษา, (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หนา ๑๙-๒๐. 
๒ สุมน อมรวิวัฒน. สมบัติทิพยของการศึกษาไทย. (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕). 
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๔)  เปนผูมีความรักชาติ ศาสนา จงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย  

๕)  เปนผูที่รักความสงบ มีทัศนคติที่ดีตอผูอื่น มีวิจารณญาณในการตัดสินวาส่ิงใดดี 

สิ่งใดชั่ว มีเหตุผล  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ ไดศึกษาพบวาคุณลักษณะสำคัญท่ีพึงประสงคของคน

ไทยตามแตละชวงวัย ที่มีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

อันจะมีสวนในการนำพาบุคคลและประเทศชาติใหประสบความสำเร็จได ควรมีลักษณะ 

ดังนี้๓ มีความสามารถในการคิด มีคุณธรรม ซื่อสัตย และรักความถูกตอง รางกายแข็งแรง 

สุขภาพดี และสูงใหญ รักการเรียนรู มีสุขภาพจิตดี ขยัน อดทน ทุมเท ทำงานหนัก มี

จิตสำนึกเพื่อสวนรวม มีระเบียบวินัย รูรอบดานและเทาทันเหตุการณ เห็นคุณคาใน

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 

การเรียนรูที่เช่ือมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบัน

การศึกษาในการอบรมกลอมเกลา พัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะของพลเมืองดีที่พึงประสงคของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

Ú.Ú §ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°  

การเปนพลเมืองโลกมีคุณลักษณะเชนเดียวกับการเปนพลเมืองดีของประเทศน่ันคือ

การเปนพลเมืองท่ีมีความรู มีทักษะความสามารถ มีเจตคติ คานิยม จริยธรรม และมีสวน

รวมตอสังคม คนีพ (Kniep, 1986) ไดเสนอวาพลเมืองโลกควรมีลักษณะ ดังนี๕้

๓ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ. รายงานคุณลักษณะสำคัญท่ีพึงประสงคของคนไทยตามแตละ
ชวงวัย. (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๗), หนา ๙๘. 

๔ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, เลม ๑๑๖ ตอนท่ี 
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)  ดานความรู การพัฒนาความเปนพลเมืองโลกควรมีความรูในทัศนะเชิง

ประวัติศาสตร ควรมุงใหผูเรียนเกิดความเขาใจวิวัฒนาการทางคานิยม จริยธรรมในเชิงสากล 

และทัศนะเกี่ยวกับความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในโลก พัฒนาการทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ

ระบบโลกในปจจุบัน สภาพการณที่เกิดข้ึนและสาเหตุที่ทำใหเกิดปญหาตางๆ ในโลกปจจุบัน 

การใหผูเรียนมีภาพลักษณในเชิงระบบจะทำใหผูเรียนรูจักตัวเอง ชุมชน ทองถิ่นของตน  

ในการดำเนินกิจกรรม ตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง นิเวศวิทยา และเทคโนโลยี

ที่สงผลแพรขยายไปทั่วโลก การใหผูเรียนมีความรูเพื่อการมีสวนรวมตอสังคมมิใชเพียงแตให

ผูเรียนมีมุมมองเชิงประวัติศาสตรและเชิงระบบเทานั้น แตจะตองมีความเขาใจสาเหตุปญหา

ตางๆ ที่เกิดขึ้น ผลและศักยภาพของแนวทางการแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับความม่ันคง

ปลอดภัย สันติภาพ การพัฒนาชาติและระหวางประเทศ สิ่งแวดลอมในประเทศและในโลก

รวมทั้งปญหาดานสิทธิมนุษยชน  

๒)  ดานทักษะความสามารถ ทักษะความสามารถท่ีจำเปนตอการเปนพลเมืองโลก

คือ ความสามารถในการเช่ือมโยงเหตุและผลในปญหาตางๆ อยางเปนระบบและเปนสากล 

ความสามารถในการแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาดวยวิธีการตางๆ ความสามารถในการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ การวิเคราะหความสัมพันธของเรื่องตางๆ การนำความรูไปใชในชีวิต

ประจำวัน การรูจักมองคาดการณอะไรลวงหนา การสังเคราะหขอมูลจากแหลงความรูตางๆ 

และนำมาใชเพื่อการตัดสินใจ ความสามารถในการศึกษาวิจัยคนควาเชิงวิทยาศาสตร และ

ความสามารถในการสื่อสารดวยวิธีการตางๆ  

๓)  ดานคานิยมจริยธรรม สืบเนื่องจากการลมสลายของลัทธิการปกครองแบบ

คอมมิวนิสตและสังคมนิยม ทำใหการต่ืนตัวในการปลูกฝงและสรางจิตสำนึกในคานิยม 

จริยธรรมตามวิถีทางประชาธิปไตยมีเพิ่มขึ้น คุณลักษณะของพลเมืองโลก จึงใหความสำคัญ

ตอการสรางคุณลักษณะการติดตอพ่ึงพาอาศัยกัน การใหความชวยเหลือแกผูอื่น การมี

มนุษยสัมพันธอันดีกับผูอื่น ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สิทธิมนุษยชน และความ

สมดุลในเชิงระบบนิเวศ โดยเนนการมีสวนรวม การรวมมือชวยเหลือ การยอมรับในความ

แตกตางและความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม การแกปญหาตางๆ ดวย

วิธีสันติ การสรางมาตรฐานความเปนพลเมืองโลกท่ีเปนผูมีความยุติธรรมใหความเสมอภาค 

การมีจิตใจแนวแนมั่นคง การมีเสรีภาพ ความซ่ือสัตย และภาคภูมิใจในศักด์ิศรีความเปน

มนุษย  

๔)  การมีสวนรวมตอสังคม คุณลักษณะนี้ถือเปนคุณลักษณะสำคัญของพลเมืองใน

สังคมประชาธิปไตยท่ีจำเปนตองใหผูเรียน ไดรับรูวาคนในสังคมเขาทำอะไร อยางไร ทำไม 
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ดวยการตระหนักในสิทธิความรับผิดชอบและการมีสวนรวม โดยเฉพาะบทบาทในการชวยให

โลกปลอดภัย ตองถือเปนบทบาทของพลเมืองโลกทุกคน พลเมืองโลกมิใชมีเพียงความรูและ

ตระหนักในสาเหตุ และผลท่ีเกิดข้ึนจากปญหาตางๆ พลเมืองโลกมิใชเพียงแครูจักคิดอยางมี

เหตุผล แตพลเมืองโลกตองเปนผูที่ลงมือกระทำการเพ่ือแกปญหาตางๆ โดยมีคานิยมและ

จริยธรรมกำกับอยูในการกระทำเหลานั้น  

จากคุณลักษณะของพลเมืองโลกดังกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการสรางและพัฒนา

บุคคลใหมีคุณลักษณะของพลเมืองโลกท่ีดีตองอาศัยระบบการศึกษาเปนกลไกในการให 

ความรู อบรมฝกฝน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ถายทอดประสบการณและทักษะชีวิตจาก

บรรพบุรุษสูลูกหลาน เพื่อตอยอดภูมิปญญา สืบสานวิถีชีวิตชุมชนใหดำรงคงอยูเปนตนแบบ 

เปนแหลงการเรียนรูและแลกเปลี่ยนแบงปนซึ่งกันและกัน 
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การศึกษาเปนการฝกฝนพัฒนาคน ใหรูจักดำเนินชีวิตอยางถูกตอง มีคุณคา เกื้อกูล 

เปนประโยชน และมีความสุข ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นเพื่อกาวไปสูจุดหมายในวิถีชีวิตท่ี

ดีงามยิ่งขึ้นสภาพการณของระบบการศึกษาไทยหลังป พ.ศ.๒๕๐๐ ในระยะเวลาหาทศวรรษ

ตองเผชิญกับกระแสความขัดแยงของโลก กระแสทุนนิยม ทุนนิยมสวนเกิน กระแสการ

ศึกษารับใชทุนนิยม สามารถสรุปปญหาการศึกษาไทยไดดังนี๖้  

๑)  ชื่นชมหลงใหลฐานความรูตะวันตก (Western Knowledge Based) มากเกิน

ไป จนละเลยมองขามคุณคาความรูตะวันออก ความรูและภูมิปญญาไทย  

๒)  สังคมไทยถดถอยทางวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมอยางตอเน่ือง สังคมไทย

ชื่นชมยินดี วัฒนธรรมกระแสนอกที่ไหลบาเขาสูสังคมไทยอยางเสรีไรขอบเขต วัฒนธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมไทยลนถอยคุณคา ไดรับการตีราคาใหม ดุลยภาพและการใหน้ำหนักใน

สังคมไทยเปลี่ยนไป  

๖ วิรุณ ตั้งเจริญ. “การศกึษาไทยและการพัฒนากระบวนการเรียนรู”, ใน หนังสือที่ระลึกวาระ

ประกาศเกียรติคุณ มศว ๖๐ ป ศรีสงามหานคร, วิรุณ ตั้งเจริญ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), หนา ๒๒๙. 
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๓)  ทนุนยิมสวนเกิน (Surplus Capitalism) ขยายตัว อยางรนุแรง ทนุนยิมตะวนัตก 

เปนฝายกำชัยชนะในการเมืองโลก กอใหเกิดทุนนิยมที่ไมรูจักพอ ทุนนิยมที่ไรจริยธรรม  

๔)  สังคมทวีความฟุงเฟอเหอเหิมจมไมลง การกูหนี้ยืมสิน เงินพลาสติกเติบโต 

วัตถุนิยม (Materialism) บริโภคนิยม (Consumerism) สขุนิยม (Hedonism) เขมแข็ง การ

ศึกษาเดินตามกนปญหาซับซอนเหลานั้น  

๕)  “ความเปนครู” ถดถอยและพายแพอำนาจเงิน “ความเปนครู” ถูกตีราคาใหม 

รวมทั้งการตกต่ำของผูที่ประสงคจะเปนครูอาจารย รัฐและสังคมมีเพียงคำหวานและการ

ชื่นชมอยางออนสาระและเปนนามธรรม  

จากประเด็นปญหาดังกลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นภาพวิวัฒนาการการจัดการ

การศึกษาของไทยไดเปนอยางดี หากอุปมาการจัดการศึกษาเสมือนการปลูกตนไมผูเขียน

คิดถึงบทรอยกรองบทหนึ่งที่สื่อความหมายของรองรอยประสบการณแหงการสรางและ

ผลิตผลความเช่ือมโยงแหงการพัฒนามนุษยจากระบบการศึกษาสูสังคมจนสามารถนำไปสู

การพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกำหนดแนวนโยบายพ้ืน

ฐานแหงรัฐในสวนท่ีเกี่ยวกับการศึกษาไวในมาตรา ๘๑ ใหรัฐจัดการปรับปรุงการศึกษาให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการ

ศึกษาแหงชาติ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกฎหมาย

แมบท เชื่อมตอกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และเปนกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา

ของประเทศ มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปจจุบันนี้นับเขาสูการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ทีส่อง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ท่ีมุงเนนใหคนไทยไดเรยีนรูตลอดชีวิตอยางมีคณุภาพ มเีปาหมาย 

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 การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ประชาคมอาเซียนและการสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

จากนโยบายการศึกษาของชาติจะเห็นไดวาระบบการศึกษาไทยกำลังเผชิญหนากับ

ความทาทายครั้งยิ่งใหญในการสรางและพัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยใหมีคุณคา มีคุณภาพ

ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศในภูมิภาคอาเซียนและในโลกโดยมีจุดหมายสูงสุดแหงการ

พัฒนาคือคุณคาความเปนมนุษยที่สมศักด์ิศรีในวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได มี

ดุลยภาพและอิสรภาพในการออกแบบระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการสรางพลเมืองไทย

ใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกได ประเด็นที่

นาสนใจคือระบบการศึกษาไทยในปจจุบันจะสามารถพัฒนาหรือออกแบบใหตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงนี้ไดอยางไร เพราะการศึกษาตองอาศัยเวลาในการสั่งสม เพาะบม ตกผลึก

ทางปญญาในการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาตนเอง  

 

Ù. °“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥–§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚≈°  

เคร่ืองมือหรือ วิธีการ ในการสรางจิตสำนึกของความเปนพลเมืองใหกับเด็กนักเรียน

คือการศึกษา ทำใหเกิดการเรียนรูที่จะยอมรับความแตกตาง เคารพสิทธิ และรูจักที่จะ

ทำงานรวมกับผูอื่น สำหรับการลงมือปฏิบัติจะทำใหเกิดจิตสำนึกที่จะเปนสวนหนึ่งของสังคม 

และพัฒนาไปสูการเปน พลเมือง ที่รวมกันรับผิดชอบตอสังคม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

Ù.Ò §ÿ≥≈—°…≥–·≈–»—°¬¿“æºŸâ‡√’¬π∑’Ë‡ªìπ “°≈ 

จากสภาพของความเปนสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ถูกขับเคลื่อนตามสภาพ

แวดลอมในดานตางๆ ในโลกอยางหลากหลาย จึงมีความจำเปนตองยกระดับผูเรียนใหได

มาตรฐานสากล เพราะสังคมโลกปจจุบันเปนสังคมท่ีประเทศไทยเขาไปเก่ียวของ ตองรีบเรง

พัฒนาคนรุนใหมใหมีศักยภาพท่ีเปนสากล (Global Competency) ตามปฏิญญาวาดวย

การจัดการศึกษาขององคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาต ิ

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 มีผลการเรียนดีเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติ 

มีความถนัดหรือความสามารถเฉพาะทางเปนท่ีประจักษ สามารถศึกษาตอในระดับ

อุดมศึกษาหรือระดับสูงทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

๒)  สื่อสารสองภาษา (Communicator) มีทักษะการส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธมี

ทักษะการเลือกใชวิธีการและเคร่ืองมือเพ่ือการส่ือสารมีประสิทธิผล ใชภาษาสื่อสารไดดีท้ัง

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น มีความสามารถเปนที่ยอมรับจากสถาบัน

ทางภาษาตางๆ 

๓)  ล้ำหนาทางความคิด (Thinker) มีความใฝรู สรางสรรค กลาเผชิญความเสี่ยง

คิดไดในระดับสูง มีเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ใครครวญ วิจารณ สังเคราะหและประเมินคา 

กลานำเสนอความคิดที่สรางสรรคและแตกตาง สามารถปรับตัว นำตนในสถานการณตางๆ 

ไดดี แกปญหา จัดการกับความซับซอนได 

๔)  ผลิตงานอยางสรางสรรค (Innovator) สามารถจัดลำดับความสำคัญ 

วางแผนและบริหารจัดการสูผลสำเร็จ สามารถใชเทคโนโลยี ในการเรียนรู ออกแบบ

สรางสรรคงาน สื่อสาร นำเสนอ เผยแพร มีผลงานออกแบบสรางสรรค ประดิษฐคิดคนท่ี 

นำเสนอ เผยแพรไดอยางกวางขวาง สามารถผลิตผลงานท่ีเหมาะสม มีคุณภาพสูง 

๕)  รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก (Global Citizenship) มีความตระหนักรู 

สภาวการณของโลก (Global Awareness) สามารถเรียนรูและจัดการกับความซับซอน 

คลุมเครือ มีความรู เขาใจ และตระหนักถึงความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีของไทยและของนานาชาติ 

หากวิเคราะหคุณลักษณะและศักยภาพผูเรียนที่เปนสากลจะพบวาพลเมืองโลกที่พึง

ประสงคในศตวรรษที่ ๒๑ ยังคงอยูในแนวคิดท่ีวาเปนคนเกง คนดี และคนที่มีความสุขตาม

วิถีชีวิตของตนเองและสังคมโลก 

๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการจัดการเรียนรูในโรงเรียน

มาตรฐานสากล, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด, ๒๕๕๓), 

หนา ๔-๘.  
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การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการสรางพลเมืองโลกในอนาคต (Curriculum 

Development for Future Global Citizens Conference) เพื่อนำผูเรียนสูความเปน

พลเมืองโลกของประเทศไทย มีนักวิชาการเสนอแนะแนวคิดและหลักการ๙ ดังนี้ 

๑)  หลักสูตรจะตองสรางใหเด็กรุนใหมใหมีความสามารถในการสื่อสารระดับสากล

โดยมีภาษาอังกฤษเปนภาษากลางพรอมที่จะเรียนรู เขาใจ และยอมรับในศาสนา วัฒนธรรม

และภาษาท่ีแตกตาง มีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาสังคมสวนรวมในวงกวางระดับ

นานาชาติโดยไมเห็นแกผลประโยชนของตน แตยังคงรักษาเอกลักษณของประเทศและของ

ตนไว  

๒)  หลักสูตรจะตองชวยใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพไดเต็มที่ รูจักคิดวิเคราะหและแก

ปญหา คิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใชเทคโนโลยีหาความรู มีความรูทั้งวิชาการ วิชาชีพและทักษะ

ชีวิต รูจักตนเองและใหเกียรติผูอื่น เปนผูนำและผูตามที่ดี ทำงานเปนทีมและมีคุณธรรม 

๓)  การสรางผูเรียนใหมีคุณภาพจะตองพัฒนาครูใหมีความเปนเลิศในวิชาท่ีสอน 

รูจักออกแบบการเรียนการสอน และประเมินวัดผลใหเกิดผลลัพธที่ดีตอผูเรียน  

๔)  การสรางผูเรียนใหเปนพลเมืองที่ดีของโลกนั้นครูมีบทบาทสำคัญที่สุดรวมทั้งควร

มีผูเชี่ยวชาญและผูประกอบอาชีพดานตางๆ เชน นักวิทยาศาสตรมาชวยครูในการใหความรู

แกผูเรียน 

๙ ดูรายละเอียดในการสัมมนาเร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการสรางพลเมืองโลกในอนาคต 

(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

วิทยาลัยอายร สกอตแลนด รศ.สุชาดา นิมมานนิตย กรรมการบริหารสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ 

โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ [ออนไลน]. แหลงที่มา https://

www.sites.google.com/site/miraclefolk/bth-thi8-kar-phungpha-xasay-kan-ni-lok-yukh-

lokaphiwathn [๒๙ เมษายน ๒๕๕๖]. 
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๕)  เด็กไทยยังมีจุดออนดานคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรู และไมแบงปนความ

รูใหเพื่อนๆ ซึ่งครูตองเปนผูนำในการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาและพัฒนาเด็ก 

๖)  เนื้อหาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานปพุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้นสามารถพัฒนา

เด็กใหเปนพลเมืองคุณภาพของโลกไดเปนอยางดี  

จากสิ่งท่ีกลาวมาขางตน การจัดการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาพลเมืองไทยใหเปน

พลเมืองโลกท่ีดีและมีคุณภาพน้ันขึ้นอยูกับนโยบายการศึกษาของชาติในแตละยุคแตละสมัย 

โดยมีการปรับปรุงใหสอดคลองและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสากล 

โดยองคาพยพของระบบการศึกษาไทยท่ีมีบทบาทสำคัญในการสรางและพัฒนาคนเพื่อเปน

พลเมืองที่ดีและพลเมืองโลก  
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การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเปนพลเมืองโลก มีอยูหลายแนวทาง เชน 

แนวทางสกลทรรศนศึกษา (Global Education) ซึ่งเปนแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุง

เตรียมเยาวชนของสังคมใหเปนพลเมืองดีของสังคมโลก โดยมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับพลเมืองของโลกที่อาศัยอยูในภูมิภาคอื่นๆ พัฒนาผูเรียนใหมีแนวคิดและเจตคติที่ถูก

ตองในเรื่องการอยูรวมกันของมนุษยชาติ ในแงความสัมพันธและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ

กัน รวมท้ังการฝกฝนใหมีทักษะการคิดอยางมีเหตุผลและความสามารถในการทำงานรวมกับ

ผูอื่นได จากความรู ความเขาใจ เจตคติ และทักษะดังกลาวจะนำเยาวชนไปสูการเปน

พลเมืองโลกที่มีคุณภาพได๑๐

การศึกษาตามแนวคิดพุทธศาสตรสามารถสรุปไดดังนี้ พระพุทธศาสนามองมนุษย

ทั้งในฐานะที่เปนเอกัตตบุคคลและในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมซ่ึงตองอยูรวมกับผูอื่น 

มนุษยเปนเวไนยสัตวหรือเวไนยบุคคล สามารถไดรับการส่ังสอน 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

ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองโลกที่มีหัวใจความเปนมนุษยนั้น ควรมีการศึกษาวิจัย

อยางเปนระบบถึงปจจัยแวดลอมของบุคคล (Personal Environment) ความสามารถใน

การควบคุมอารมณ (Emotional Regulation) พันธุกรรม (Genetics) ตลอดจนอารมณ

ทางสังคม (Social Emotion) เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดการศึกษาเพราะทิศทางการวิจัย

ดังกลาวมีความสำคัญในอนาคต๑๒ กลาวคือ 

๑)  แนวความคิดในการพัฒนาความรูเพื่อใหพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเปนคนเกง 

คนดี และมีความสุขนั้นตองอาศัยการบูรณาการจากฐานคิดท้ังทางดานวิทยาศาสตร (Basic 

Science) และดานจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Science) นั้นมีความเหมือนกันคือ

สามารถเปลี่ยนแปลงได (Change is Possible) 

๒)  การศึกษาเรื่องความเมตตากรุณานั้นไมควรจำกัดเฉพาะในระดับบุคคลเทานั้น 

แตควรศึกษาวาความเมตตากรุณามีผลตอการเปล่ียนแปลงรอบขางหรือของสังคมไดอยางไร 

(Social Impact) 

๓)  ควรกาวขามการทดสอบทางการศึกษาแบบปรนัย (Choice Test) เพราะไม

สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นควรเรงศึกษาถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงในตัว

มนุษยที่มีความหลากหลาย 

๑๑ สุมน  อมรวิวัฒน. “สามแนวความคิดหลักจากการศึกษาตามนัยพุทธธรรม”. [ออนไลน]. 

แหลงท่ีมา: 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) เพราะความเขาใจในเร่ืองนี้จะนำไปสูความเขาใจใน

พฤติกรรมของเยาวชนและกระบวนการเรียนรูของเยาวชน เพราะหากเด็กหรือเยาวชนมี

ภาวะอารมณเชิงลบหรือมีอารมณโกรธท่ีมากเกินไปจะทำลายศักยภาพและความเมตตา

กรุณาในตนเอง 

๖)  ควรเปนทีมวิจัยแบบบูรณาการ (Tran disciplinary Team) และมีการเชื่อมโยง

งานวิจัยพื้นฐานสูการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ (Translational Research to the Field) 

 

ı. ∫∑ √ÿª 

ความเจริญงอกงามจากการพัฒนาของมวลมนุษยชาติในโลกนี้เกิดจากการมีพลเมือง

ที่ดีของประเทศชาติและพลเมืองโลก การศึกษาเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะ

ความเปนพลเมืองโลกของประเทศไทยเพื่อสรางสังคมความเอื้ออาทรระหวางพลเมืองใน

ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลกใหอยูรวมกันอยางสันติสุข การพัฒนาระบบการ

ศึกษาไทยจากอดีตจนถึงปจจุบันและสูประชาคมอาเซียนในอนาคตนั้นเปนการยกระดับ

มาตรฐานการศึกษาไทยเพ่ือใหมีคุณภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศสามารถตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ได นโยบายการศึกษาของประเทศไทยมีความสอดคลอง

กับปฏิญญาการศึกษาสากลในการพัฒนาพลเมืองไทยใหเปนพลเมืองโลกที่ดี การพัฒนาการ

ศึกษาของไทยไมวาจะเพื่อประชาชนคนไทยหรือการเตรียมความพรอมคนไทยสูพลเมือง

อาเซียนและพลเมืองโลก ควรมีทิศทางที่นำไปสูการเปนคนดี คนเกง และคนท่ีมีความสุขดวย

การเห็นแจง (insight) ในการรูจักตนเองและผูอื่นอยางถองแทจึงจะบรรลุผลสำเร็จตามเปา

หมาย โดยกลยุทธในการขับเคลื่อนควรอาศัยจุดแข็งของสังคมไทยที่มีพุทธศาสนาเปนศาสนา

ประจำชาติและเปนรากฐานวัฒนธรรมไทยสรางกัลยาณมิตรทั้งในและตางประเทศในการ

จัดการศึกษาเพ่ือสรางคนเกงตามแนวคิดการศึกษาสากลผสมผสานภูมิปญญาตะวันออก 

สรางคนดีดวยพุทธธรรมและหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาใหมีหัวใจความเปนมนุษย  

มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทร และรับผิดชอบตอสังคม เพื่อนำพาผูเรียนใหเกิดความเจริญ

งอกงามและความสุขในชีวิตอยางแทจริง ดังนั้น การจัดการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู

เพื่อสรางคนรุนใหมที่มีความเมตตากรุณา (Compassion) มีสมรรถนะ (Competent)  
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มีจริยธรรม (Ethic) และเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม (Engaged Citizens) ใน

ทามกลางพัฒนาการของโลกและสังคมท่ีมีความซับซอนไรพรมแดน ไมสามารถวัดไดดวย

ความรูและทักษะ (Cognitive Skills and Knowledge) เพียงเทานั้น แตตองสรางเด็ก และ

เยาวชนรุนใหมที่ไดรับการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณเพียบพรอมทั้งกาย ใจ ปญญา 

และสังคมดวยกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) 

เนนความรวมมือรวมใจพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันของบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคสวนทุก

ระดับเพื่อใหเกิดพลังสรางสรรค ที่จะเปดรับปญญารวมและปญญาที่หยั่งลึกลงสูแผนดินไทย

ในการกำหนดความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่ดีตอไป 
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Ò. ¿“…“‰∑¬ : 

(Ò) Àπ—ß ◊Õ : 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ 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. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒. เลม ๑๑๖ ตอนที ่ 

๗๔ ก หนา ๓ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒). 

สิริวรรณ ศรีพหล. รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เรื่องการจัด 

การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะความเปนพลโลกของนักเรียนสำหรับครู

สังคมศึกษา”. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑ 

สุมน อมรวิวัฒน . สมบัติทิพยของการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการจัดการเรียนรูในโรงเรียน

มาตรฐานสากล.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ

ไทย จำกัด, ๒๕๕๓. 

วิรุณ ตั้งเจริญ. “การศกึษาไทยและการพัฒนากระบวนการเรียนรู”. ใน หนังสือที่ระลึกวาระ

ประกาศเกียรติคุณ มศว ๖๐ ป ศรีสงามหานคร. วิรุณ ตั้งเจริญ บรรณาธิการ. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒. 

∫√√≥“πÿ°√¡ 



132 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

(Ú)  ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å: 

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการสรางพลเมืองโลกในอนาคต “Curriculum Development for 

Future Global Citizens Conference)”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา https://
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

�

Ò. ∫∑π”  

ประเทศพมาหรือเมียนมารมีความหลากหลายทางชาติพันธุ เชน พมา มอญ และ

ไทยใหญ และหลากความเช่ือทางศาสนา โดยคนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ในแตละยุคนั้น

พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอความคิดและความเช่ือของคนในสังคม จึงไมนาประหลาดใจท่ี

ศาสนาจะถูกนำไปสัมพันธเช่ือมโยงกับการเมือง อีกทั้งในบางกรณีถูกใชเปนเครื่องมือทางการ

เมือง จึงเลี่ยงไมไดที่พระสงฆจะตองเกี่ยวของกับการเมืองโดยตรงหรือโดยออม บทความ

ฉบบันีจ้งึมุงศกึษาทำความเขาใจเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆกบัการเมืองในพมาวา พระสงฆ 

มีบทบาทหรือการแสดงออกทางการเมืองในแตละยุคอยางไร อะไรเปนเหตุและปจจัยให 

พระสงฆตองเกี่ยวของกับการเมือง   

 

Ú. ∫∑∫“∑æ√– ß¶å°—∫°“√‡¡◊Õß„πæ¡à“/‡¡’¬π¡“√å 

บริบทสภาพแวดลอมทางการเมืองของพมานับแตอดีตกาลจนถึงปจจุบันมีความ 

แตกตางกัน ตั้งแตปกครองโดยกษัตริย ตกเปนอาณานิคม ไดรับเอกราช ตกอยูภายใตรัฐบาล

ทหาร และยุคหลังการเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น ในการศึกษาทำความเขาใจเก่ียวกับบทบาท 

พระสงฆในการเมืองพมานั้น ผูเขียนจึงไดจำแนกเปน ๕ ยุค ตามบริบทของการเมืองในแตละ

ยุค ดังนี้ 
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๒.๑ ยุคกอนอาณานิคม (กอน พ.ศ. ๒๔๒๘ หรือ ค.ศ.๑๘๘๕) อิทธิพลของ 

พระสงฆมอญทำใหพมาเปล่ียนมานับถอืพุทธศาสนานิกายเถรวาทในสมัยพระเจาอโนรธามังชอ 

แหงราชวงศพุกาม และพระพุทธศาสนาเถรวาทเปนอุดมการณชาติ ทั้งนี้เชื่อวาสงครามครั้ง

แรกระหวางพมากับมอญก็เนื่องมาจากการแยงชิงคัมภีรสำคัญทางศาสนา สมัยราชวงศตองอู

มีการศึกษาพระอภิธรรมแพรหลาย ทั้งยังแปลคัมภีรภาษาบาลีเปนภาษาพมาและแตงตำรา

ภาษาบาลี๑  พระสงฆชาวมอญท่ีมีบทบาทสำคัญในทางการเมืองระหวางไทยกับพมาคือ 

มหาเถรคันฉอง โดยเปนผูถวายการสอนพระนเรศวรขณะอยูหงสาวดีในฐานะเชลย เปนผูให

ขอมูลเร่ืองแผนลอบปลงพระชนมท่ีเมืองแครงของพระเจาหงสานันทบุเรง ทั้งยังเปนผูใหฤกษ

การประกาศอิสรภาพไมขึ้นกับหงสาวดี มหาเถรคันฉองและครอบครัวมอญตองอพยพหนีภัย

มาอยูกรงุศรีอยุธยาและจำพรรษาอยูวัดพระศรีมหาธาตุ จนกระท่ังไดดำรงสมณศักดิ์เปนพระ

อริยวงศาคตญาณฯ กลาวไดวาการกระทำของมหาเถรคันฉองเปนการยุงเกี่ยวกับการเมือง

เพื่อปองกันการกระทำที่จะนำไปสูการฆาฟนและการใชความรุนแรง 

ตอมาในสมัยราชวงศคองบองหรืออลองพญา๒ พมาสูรบกับอังกฤษถึง ๓ ครั้ง การ

พายแพสงผลใหพมาสูญเสียเมืองยะไข (หรืออาระกัน) ลงมาจรดพมาตอนลางกับแถบ 

ตะนาวศรี เวนแตยางกุงและเมาะตะมะ สงครามอังกฤษ-พมาครั้งท่ี ๒ ทำใหพมาสูญเสีย 

ดินแดนสามเหลี่ยมปากแมน้ำอิระวดี เพื่อเปนการฟนฟูบำรุงขวัญราษฎร พระเจามินดงใน

ราชวงศคองบองจึงสรางวัดกุโสดอไวกลางเมืองมัณฑะเลย และทำสังคายนาพระไตรปฎกครั้ง

ที่ ๕ เมื่อสังคายนาเสร็จก็ไดสรางเจดียยอมๆ ถึง ๗๓๓ องค โดยในเจดียบรรจุแทงหินที่จารึก

ขอความในพระไตรปฎกไวครบถวนท้ังพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม๓  

ความเชื่อในพระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆชวยธำรงรักษาความเปนหนึ่งเดียวทาง

วัฒนธรรม พระสงฆเขาไปยุงเกี่ยวกับการเมืองโดยออม โดยใหคำแนะนำปรึกษาแกกษัตริยผู

ปกครองจนเปนประเพณีถือปฏิบัติสืบทอดกันมาคือ เมื่อเจาเมืองหรือเจาชายองคใดข้ึนดำรง

๑ วัชระ งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), หนา ๒๓. 
๒ ชาญวิทย เกษตรศิริ, พมา: ประวัติศาสตรและการเมือง พิมพคร้ังที่ 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 เม่ือพมาตอนลางตกเปนของ

อังกฤษจากการทำสงครามสองครั้ง อังกฤษไมยอมรับวาพระสังฆราชที่อยูยางกุง ซึ่งต้ังในเขต

พมาตอนบนมีอำนาจปกครองคณะสงฆในเขตพมาตอนลาง คณะสงฆพมาจึงแยกออกเปน

สองสวน ในขณะเดียวกันอังกฤษก็ละเลยมิไดทำนุบำรุง อุปถัมภคณะสงฆ ทั้งยังอนุญาตให

เผยแผคริสตศาสนา ทำใหประชาชนสวนหน่ึงเปล่ียนไปนับถือคริสต ในเดือนพฤศจิกายน 

๒๔๒๘ หรือ ค.ศ. ๑๘๘๕ เสนาบดีสภาของพมาจึงประกาศสงครามกับอังกฤษเปนคร้ังที่ ๓ 

โดยใหเหตุผลเพ่ือเปนการปกปองพระพุทธศาสนา การแพสงครามคร้ังนี้ทำใหพมาตองสูญ

เสียดินแดนท้ังหมดและตกเปนอาณานิคม โดยถูกผนวกเปนรัฐหน่ึงของอินเดีย (เปนดินแดน

ในอารักขาของประเทศราชของอังกฤษ)  

๒.๒ “กบฏเกือก” (The Shoe Question) ในยุคอาณานิคม (พ.ศ.๒๔๒๘-

๒๔๙๐ หรือ ค.ศ.๑๘๘๕-๑๙๔๗) ภายหลังที่ตกเปนอาณานิคม พระสงฆพมาจำนวนมากได

รวมตอตานอังกฤษและตอสูเพื่อเอกราชของพมา เชนเปนผูถายทอดโองการและหมายส่ัง

ตางๆ นัดหมายใหวัดตางๆ ลุกฮือขึ้นทำลายเสนทางรถไฟและสายโทรเลข๔ แมวาพระสงฆ

จะมีบทบาทโดดเดนในขบวนการตอตานอังกฤษ แตก็เปนเพียงผูจัดตั้งที่อยูหลังฉาก ยกเวน

กรณีของพระอูโอตตะมะเปนพระสงฆอีกรูปหน่ึงที่มีบทบาทในการตอตานอังกฤษ จาก 

หลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีการบันทึกหรือรายงานของอังกฤษ๕ ในชวงเกิดสงคราม พระ

อูโอตตะมะกังวลวาพระศาสนาตกอยูในอันตราย จึงไดรวมตอตานกองกำลังอังกฤษ ดวยเหตุ

ที่พระสงฆมีอิทธิพลในสังคมจึงมีผูเขารวมเปนจำนวนมากกลายเปนกองกำลังที่เขมแข็ง และ

ไดสมทบกับพระอูธองแหงวัดจองดอวยา เขาโจมตีและยึดเมืองสะคุได (แตไมสามารถรักษา

ไวไดนานกอนถูกอังกฤษยึดไปอีกครั้ง) อังกฤษไดต้ังคาหัวพระอูโอตตะมะถึง ๒๐๐ รูป  

พระอูโอตตะมะนำกำลังตอตานอังกฤษถึง ๓ ป ก็ถูกจับกุมไดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๒ 

พระอูโอตตะมะถูกตัดสินประหารชีวิต โดยอังกฤษใหโอกาสอุทธรณขอลดโทษ แตทาน

๔ ดูรายละเอียดใน นิ นิ เมียนต, พมากับการตอตานจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. ๑๘๘๕-

๑๘๙๕, 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
พมาตอนลางเปนเขตท่ีอังกฤษยึดครองมานาน การตอตานในเขตนี้มีหลวงพอวัดมยันซองเปน
หัวหนา ไดรับการสนับสนุนจากหลวงพอวัดจอกกาลัต หลวงพอวัดเปกกาเลต และหลวงพอ
วัดชเวเล โดยอังกฤษไดตั้งรางวัลนำจับ หลวงพอวัดมยันซองถูกจับและตอมาถูกแขวนคอ
ประจานหนาสถานีตำรวจจนเสียชีวิตเย่ียงวีรบุรุษผูพลีชีพเพ่ือชาติ๖ ในอีกสี่ปตอมาพระครู
ธันดเวก็นำชาวบานจากแควตนน้ำสันดอเวเขาโจมตีเผาที่ทำการศาลและตัวเมืองสันดอเว 
บางสวนเสยีหาย๗  

เดิมพระสงฆมีบทบาทในการจัดการศึกษาธรรมะและพระไตรปฎก ในสถานการณที่
พมาถูกรุกรานโดยจักรวรรดินิยมตะวันตกจนกลายเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ ในชวงท่ีตกเปน
อาณานิคม อังกฤษไดนำระบบการศึกษาสมัยใหมเขามาเพ่ือตอบสนองความตองการใชงาน
ของระบบการปกครองอาณานิคมและกลุมการคาของอังกฤษ จึงใหวัดสอนวิชาสามัญ การให
ครูซึ่งเปนบุคคลสามัญสอนในโรงเรียนวัดเปนแนวปฏิบัติที่ตางไปจากเดิม คณะสงฆไมพอใจท่ี
อังกฤษแทรกแซงการบริหารภายในซ่ึงเปนการคุกคามอำนาจของคณะสงฆจึงไดปฏิเสธ 
ประกอบกับไมตองการเปนสวนหน่ึงของรัฐอาณานิคมในฐานะครู 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 ดูรายละเอียดใน 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 ซึ่งคนพมายืนยันใหคนตะวันตกตองถอดรองเทาเม่ือเขา

ในศาสนสถาน โดยเฉพาะเม่ือเขาเจดียชเวดากอง ทั้งนี้เกิดเหตุการณที่เปนการใชความ

รุนแรงข้ึน เมื่อพระสงฆกลุมหน่ึงไดลุแกโทสะใชความรุนแรงกับชาวตะวันตกท่ีสวมรองเทา

เขาเจดียอินดอยา เมืองมัณฑะเลย พระสงฆ ๔ รูปถูกตัดสินวามีความผิดฐานพยายามฆาและ

ถูกตัดสินประหารชีวิต สมาคมยุวพุทธใชเรื่องการสวมรองเทาเขาวัด (The Shoe Question) 

เปนประเด็นรวมที่เหมาะในการสานพลังของกลุมตางๆ ที่เคลื่อนไหวในทางการเมืองในพมา

ใหมารวมมือกัน เน่ืองจากเปนการตอสูในเร่ืองธรรมดาท่ีชัดเจนในความเปนชาตินิยมของ

พมา ทั้งยังเช่ือมโยงกับพุทธศาสนา “การสวมรองเทาเขาวัด” หรือ “กบฏเกือก” จึงเปน

สัญลักษณของการเริ่มตอสูเพื่อเอกราชของพมา พระสงฆเปนจำนวนมากเขารวมการเรียก

รอง จนในที่สุดอังกฤษตองยินยอมตามขอเรียกรอง พระภิกษุที่มีชื่อเสียงและเปนพระนักวิชา

การคือพระครูเลดิ สยาดอ เปนผูยกรางขอตกลงในเร่ือง “การประพฤติตัวไมเหมาะสมโดย

สวมรองเทาในบริเวณเจดีย (The Impertinence of Wearing Shoes Within the 

Precincts of the Pagoda)”  

ในชวงป ๒๔๖๓ จนถึงยุคสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ไมมีนักการเมืองพมาคนไหนท่ีจะ

ประสบความสำเร็จไดหากไมมีพระสงฆใหการสนับสนุน พระสงฆมักรวมกลาวปราศรัยในชวง

การหาเสียงเลือกตั้ง สำหรับกลุมที่หัวรุนแรงหลายรูปถูกจับกุม พระอูวิซายา (หรืออูวิสาระ) 

อดอาหารประทวง เพราะถูกหามมิใหสวมจีวรระหวางถูกกุมขัง ทานมรณภาพในคุกเม่ือป 

๒๔๗๒ ภายหลังจากที่อดอาหารประทวงยาวนานถึง ๑๖๓ วัน นับเปนการพลีชีพเพื่อชาติอีก

รูปหน่ึง พระสงฆอีกรูปท่ีมีบทบาทเดนในการรณรงคตอสูเพื่อเอกราชของพมาจากจักรวรรดิ 

นิยมอังกฤษคือ พระอูโอตตะมะ ที่มีบทบาทปลุกเราคนพมาใหลุกขึ้นมาตอตานอังกฤษ โดย

ทานตีความขบวนการตอสูเพื่อเอกราชวาเปนขบวนการเพื่ออิสรภาพทางศาสนา ทำใหเกิด

ความนิยมแนวคิดการตอตานในระดับรากหญาที่เปนไปตามหลักธรรม โดยวิธีการประทวง

ตามหลักธรรมะกติกาคลายกับหลักสัตยาเคราะหของคานธี อยางไรก็ตาม พระอูโอตตะมะ

แมจะตอสูเพื่อเอกราชแตก็ตอตานการแยกตัวออกจากอินเดีย เพราะตองการเปนสวนหน่ึง

ของดินแดนพุทธภูมิ๑๐  พระอูโอตตะมะถูกจับหลายคร้ังดวยขอหากบฏ และทายท่ีสุด 

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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ทานเสียชีวิตในหองขังในป ๒๔๘๒ เปนการพลีชีพท่ีโดงดังที่สุดในขบวนการตอตาน

จกัรวรรดนิยิมเพื่อเอกราชของพมา 

การท่ีพระสงฆจำนวนมากเขามายุงเก่ียวทางการเมืองทำใหเกิดกระแสวิพากษ

วิจารณในหมูพุทธศาสนิกชนท่ีมีความเห็นวาเปนการขัดตอกฎระเบียบของคณะสงฆ  

พระสงฆแกนนำมีความเห็นแตกตางกันในเร่ืองแนวทางการตอสูเพื่อเอกราช พระอูวิซายา 

(หรืออูวิสาระ) และพระอูโอตตมะ จะใชวิธีการตอสูแบบอหิงสา ซึ่งไดรับความนิยมและเชื่อ

ถือศรัทธาจากประชาชนคนพมา แตชื่อเสียงของพระสงฆที่มีบทบาทนำในการตอสูเริ่มไดรับ

ผลกระทบเมื่อมีพระสงฆบางกลุมเขารวมในการจลาจลตอตานอินเดียและอินเดียเชื้อสาย

พมาในป ๒๔๘๑ โดยใชความรุนแรง ความแตกตางในกลยุทธการตอสูนี้มีจุดเริ่มมาจาก

เหตุการณที่เรียกวา “กบฏซายาซาน”๑๑ ที่เกิดในชวงป ๒๔๗๓-๒๔๗๕  

๒.๓ พุทธสังคมนิยมในยุคเอกราช (พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๐๕ หรือ ค.ศ.๑๙๔๘-

๑๙๖๒) ภายหลังจากถูกญี่ปุนยึดครองเปนชวงเวลาส้ันๆ 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 

“พุทธสังคมนิยม” โดยตีความมารกซิสมและทดลองผสานเขากับหลักของพุทธศาสนา  

ภายใตกรอบแนวคิดวา ลัทธิสังคมนิยม เปนแนวทางท่ีนำมนุษยไปสูสภาพท่ีไมมีกิเลสตัณหา

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. ในขณะท่ี Sylwia Gil ระบุวาซายาซาน เปนภิกษุรูปแรกท่ีจับ
อาวุธขึ้นตอสู และกลายเปนการจลาจลไปท่ัวประเทศ 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) โดยยกเหตุผลวาเพื่อเตรียมการทำสังคายนาครั้งท่ี ๖๑๔  

ในการสมัครลงรับเลือกต้ังทั่วไปคร้ังตอมา อูนุใชนโยบายดานศาสนาในการหาเสียง

โดยสัญญาวาจะประกาศใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติหากไดรับเลือกตั้ง สงผลให

ชนะการเลือกต้ัง อูนุจึงประกาศใหพมาเปนพุทธประเทศหรือพุทธรัฐ (Buddhist State) 

อยางเต็มที่ โดยมีลักษณะพิเศษ ๗ ประการคือ ๑) ประกาศศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำ

ชาติ ๒) รัฐบาลจะปกปอง เทิดทูน และสนับสนุนพุทธศาสนา พระธรรมคำสอน และการ

ตรัสรู ๓) รัฐจะชวยเหลือในการสรางเจดียและโรงพยาบาลสำหรับสงฆ ๔) จะใหมีการสอน

ศาสนาพุทธในโรงเรียนตางๆ และโรงเรียนที่จะต้ังขึ้นใหมในธรณีสงฆ ๕) กำหนดวันหยุดและ

เฉลิมฉลองตามพิธีศาสนาพุทธ ๖) เจาหนาที่รัฐบาลไมจำเปนตองนับถือพุทธ ๗) ประกันสิทธิ

และเสรีภาพในการสวดมนต บวงสรวงของทุกศาสนา๑๕  

ในชวงรัฐสภาอภิปรายแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำ

ชาติ ไดเกิดความวุนวายข้ึน และเกิดกิจกรรมทางการเมืองของเหลาสมาคมของกลุมพระ 

นักสู (militant monks’ associations) ทำใหหลายคนนึกถึงเหตุการณที่พระเขามายุงเกี่ยว

กับการเมืองในชวงกอนสงครามโลก อยางไรก็ตามการแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ือบรรจุใหพุทธ

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, สืบคนเม่ือ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๕. 
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๒.๔ การปฏิวัติ ๘.๘.๘๘ และการปฏิวัติผากาสาวพัสตร (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 

และกลุมพระสงฆ ๑,๒๑๙ รูป เปนตัวแทนคณะสงฆท้ังหมดในทุกระดับ๑๖  มีการต้ัง 

สมณศักดิ์ และพระสงฆทุกรูปตองจดทะเบียนภายในป ๒๕๒๓ รวมทั้งมีการควบคุมและ 

สอดสองกิจกรรมทางการศึกษาของพระสงฆ ปฏิรูปคณะกรรมการของวัดตางๆ โดยใหมีนาย

ทหารที่เกษียณอายุและไวใจไดเขาไปรวมเปนกรรมการอยูดวย๑๗  

การตอสูทางการเมืองท่ีมีพุทธศาสนาและพระสงฆเขาไปเก่ียวของท่ีรุนแรงที่สุดใน

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

ใชรถถังลอมวัดแหงหน่ึงจับพระสงฆหลายรอยรูปไปขังไว ที่นาสนใจคือทำไมทหารพมาซ่ึง

สวนใหญนาจะนับถือศาสนาพุทธจึงทำรายพระสงฆ นักวิชาการตะวันตกวิเคราะหทัศนคติ

และความเชื่อของรัฐบาลทหารวา แมวาคณะสงฆจะมีพลังทางสังคมและเปนชาตินิยม แตก็

เปนที่พึ่งหรือหลบภัยแกผูกระทำผิดดวยเชนกัน โดยอาชญากรหรือผูกอการรายหรือกบฏ 

อาจโกนหัวและสวมจีวรบังหนาก็ได รัฐบาลจึงมีเปาหมายท่ีเขาไปควบคุมและชำระพระ

๑๖ ดูรายละเอียดใน 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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ศาสนาใหบริสุทธ์ิ๑๘ นอกจากน้ีทางฝายรัฐบาลทหารไดเขาพบผูนำสงฆของพมา 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

ลงโทษจำคุกแกพระหรือเณรท่ีละเมิดขอหามท่ีกำหนดไวตามกฎหมายเก่ียวกับองคกรสงฆ 

ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญช่ัวคราวของพมาใหการยอมรับวาคนพมาสวนใหญนับถือศาสนา

พุทธ และพระพุทธศาสนามีสถานะพิเศษ หามใชศาสนาและองคกรทางศาสนาเพ่ือ

วัตถุประสงคทางการเมือง หามสมาชิกขององคกรทางศาสนาเปนผูแทนราษฎร หากนักการ

เมืองใชศาสนาเพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองก็จะถูกถอดถอน เปนตน 

พระสงฆเปนศูนยรวมทางจิตวิญญาณของคนพมา ดังนั้นการดึงสถาบันสงฆมาอยูใน

ฝายเดียวกัน จึงเปนการดึงศรัทธามาอยูในขางรัฐเชนกัน รัฐบาลทหารจึงพยายามสรางความ

ชอบธรรมทางการเมือง ดวยการแสดงใหเห็นวาใหการสงเสริมพุทธศาสนา เชน การสกัดหิน

ออนขนาดใหญมาทำพระพุทธรูปหินออนที่ใหญที่สุดในโลก การยกฉัตรเจดียชเวดากอง หรือ 

การทำพิธียกฉัตรของพระธาตุอุปปตสันติ ที่กรุงเนปดอว๑๙ ในทัศนะของผูเขียนเห็นวาการ

แสดงออกซึ่งความเปนพุทธมามกะนี้ เปนการใชพระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อสรางความ

ชอบธรรมในการไดมาซ่ึงอำนาจทางการเมือง 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 ความม่ันคงในโลกที่ไรพรมแดน, 

(กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๕๑), หนา ๗๓-๗๖.  
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อาจตีความไดวาเปนการท่ีพระสงฆใชอำนาจเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ในการปองกันความ

ไรระเบียบวุนวาย และเปนที่พึ่งแกประชาชน  

กอนการปฏิวัติผากาสาวพัสตร ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ องคกรสงฆหลายแหงไดมีการรวม

ตัวกัน๒๐ โดยสหภาพยุวสงฆแหงพมา คณะทำงานกลางประกอบดวยพระสงฆแกนนำ ๕ รูป 

โดยเลือกมาจากองคกรสงฆหลายแหง ในขณะเดียวกันก็มีการกอตั้งองคกรสงฆในเมืองตางๆ 

เพื่อหาแนวทางชวยเหลือประชาชนท่ีประสบความยากลำบากในการดำรงชีพในชวงวิกฤติ

เศรษฐกิจ พระสงฆเหลานี้มีกำหนดนัดประชุมหารือกันที่วัดในเมืองมัณฑะเลย เพื่อผนึกกำลัง

ของสหภาพยุวสงฆทั้งหมด กอตั้งเปนแนวรวมของพระสงฆพมา แตเมื่อพระสงฆจากวัด 

ปะโคะกู ออกมาสวดบทเมตตาสูตร เพื่อแผเมตตาใหแกสาธารณชนท่ีประสบความทุกขยาก 

กลับถูกทำรายจากทหารในสังกัดรัฐบาลทองถ่ิน และถูกมัดไวกับเสาไฟฟาและทุบตีดวยพาน

ทายปน เมื่อขาวนี้แพรกระจายไปทำใหเกิดความไมสงบขึ้น พระสงฆท่ัวประเทศตัดสินใจยื่น

ขอเรียกรองตอรัฐบาลมิเชนน้ันจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตร โดยเรียกรอง ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑) ขอขมาตอพระสงฆวัดปะโคะกู ภายในเที่ยงคืนของวันที่ ๑๗ กันยายน ๒) ลดราคาน้ำมัน

และสินคาจำเปน ๓) ปลอยตัว อองซาน ซูจี และนักโทษการเมืองทั้งหมด อยางไมมีเงื่อนไข 

และ ๔) จัดเสวนากับตัวแทนพรรคฝายคานเพื่อนำไปสูกระบวนการปรองดองในชาติ  

พระสงฆจำนวนมากซ่ึงเปนสมาชิกของกลุมองคกรของพระสงฆที่รวมตัวกันเปนแนว

รวมของพระสงฆ (All Burma Monks’ Alliance (ABMA))๒๑  ไดมารวมตัวกันท่ีเจดีย 

ชเวดากอง เจดียทินกันคยุน (Thingan-Kyun) และเจดียไกยกาซาน (Kyaikasan) เพื่อการ

แสดงออกเชิงสัญลักษณในการคว่ำบาตรคร้ังนี้ ภายหลังจากท่ีรัฐบาลทหารไมยอมปฏิบัติตาม

ขอเรียกรองขางตน เหลาพระสงฆไดรวมกันสวดมนตบทเมตตาสูตรตลอดระยะทางที่เหลา

พระสงฆเดินเทาไปยังเจดียชเวดากองเพ่ือเร่ิมการคว่ำบาตรรัฐบาลทหารพมาและครอบครัว 

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ นับเปนจุดเริ่มตนของเหตุการณที่เรียกวา “การปฏิวัติผา 

กาสาวพัสตร” เปนการประทวงแบบสันติวิธีที่นำโดยพระภิกษุสงฆ แมชี นักศึกษา และ

ประชาชน ซึ่งขอเรียกรองมีทั้งเรื่องที่เปนปญหาปากทองของประชาชนและเรื่องการเมือง 

๒๐ U Pyinya Zawta (02 January 2009) ใน Leading saffron monk’s memoir 

แหลงท่ีมา http://www.mizzima.com/edop/commentary/1497-leading-saffron-monks-

memoir.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 บทบาทพระสงฆกับการเมืองพมาในทามกลางพลวัตของการเปล่ียนแปลง

ในภูมิภาคยุคหลังการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๓-ปจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีประกาศ

ใช หามพระสงฆยุงเกี่ยวกับการเมืองและไมมีสิทธิในการเลือกตั้ง ภายหลังจากการปฏิวัติ 

ผากาสาวพัสตร พระสงฆจำนวนมากไดหลบหนีการไลลาจับกุมของทางการ การท่ีพระสงฆ

กลุมหนึ่งรวมเดินขบวนประทวงกับอีกกลุมท่ีจำพรรษาอยูภายในวัด และเพิกเฉยตอการที่

พระสงฆท่ีประทวงถูกทำรายโดยรัฐบาล สะทอนถึงความขัดแยงระหวางกลุมพระสงฆเอง 

ภาพความขัดแยงในกลุมผูตอตานรัฐบาลทหารเร่ืองอัตลักษณและชาติพันธุ เชน ระหวาง

กะเหร่ียงพุทธกับกะเหร่ียงคริสต หรือระหวางชาวพุทธยะไขกับมุสลิมโรฮิงญาในรัฐอาระกัน 

เปนตน บทบาททางการเมืองของพระสงฆในยุคนี้จึงยังไมชัดเจน เชนหวงเวลาที่ผานมา 

เมื่อพิจารณาบทบาททางการเมืองของพระสงฆในแตละยุคจะเห็นวา พระสงฆพมา

เริ่มมีบทบาทเก่ียวของกับการเมืองโดยตรงนับแตยุคที่ตกเปนอาณานิคมเปนตนมา หลายครั้ง

ในประวัติศาสตรพมาท่ีพระสงฆแกนนำตองถึงแกชีวิตในการตอสูเพื่อปกปองพุทธศาสนา 

และวีรกรรมของพระสงฆหลายรูปโดยเฉพาะอูโอตตะมะ และอูวิสาระ เปนแบบอยางให 

พระสงฆยุคตอมา ทั้ง “กบฏเกือก” และ “การปฏิวัติผากาสาวพัสตร” ซึ่งเปนกิจกรรม

ทางการเมืองท่ีพระสงฆพมามีบทบาทนำและยุงเกี่ยวดวยเหตุผลตางกัน ในขณะที่  

“กบฏเกือก” เปนการตอสูที่ใชกลยุทธปลุกกระแสชาตินิยม คุณคาทางวัฒนธรรม และความ

ศรัทธาตอพระศาสนา ในการระดมความรวมมือและผนึกกำลังทุกภาคสวนในการตอสูเพ่ือ

เอกราช ดวยเหตุผลเพื่อปกปองพระศาสนา “การปฏิวัติผากาสาวพัสตร” เปนการที่พระสงฆ

ใชอำนาจทางจริยธรรมตอสูกับรัฐบาลทหารดวยวิธีการสันติอหิงสาในประเด็นที่เกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนและเรียกรองความชอบธรรมทางการเมือง ทายที่สุดนำไปสูการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งทั่วไป อยางไรก็ตาม ดวยขอจำกัดของวิธีการศึกษาที่

เปนการศึกษาจากเอกสาร ทำใหขาดขอมูลเกี่ยวกับฐานคิดของแกนนำสงฆวายึดหลัก 

พระธรรมวินัยขอใดเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในแตละกรณี  
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Û. ∫∑ √ÿª 

การเมืองพมาแตละชวงเวลามีบริบทของสถานการณท่ีทำใหพระสงฆตองเขามา

เกี่ยวของกับการเมืองแตกตางกันไป ซึ่งเปนระดับบุคคลมากกวาการเคล่ือนไหวในระดับ

องคกรสงฆ ซึ่งมีทั้งกลุมที่ไมของแวะกับการเมือง และกลุมที่เกี่ยวของกับการเมือง  สำหรับ

กลุมที่เก่ียวของการเมืองน้ียังแยกออกไดเปนสองกลุม คือกลุมหน่ึงเชื่อวาพระควรพยายาม

เขาไปมีอิทธิพลในกระบวนการทางการเมืองเฉพาะในเวลาที่เกิดภัยคุกคามตอพุทธศาสนา ซึ่ง

เกิดขึ้นในชวงตอสูเพื่อเอกราช ในขณะที่อีกกลุมเชื่อวาพระควรพยายามเกี่ยวของกับ

การเมืองในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชนที่อุปถัมภพระศาสนา โดยการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองของพระสงฆ ฉะนั้นมีทั้งแบบสันติวิธี (เชนการคว่ำบาตร) หรือ

สนับสนุน/อยูเบ้ืองหลังการเคลื่อนไหวตอตานที่ใชกำลังตอสู จากการคนควาเอกสารไม

ปรากฎวาพระสงฆแกนนำแตละรูปมีการตีความหลักธรรมหรือพระวินัยอยางไร หรือนำหลัก

ธรรมขอใดมาใชในยามที่มีการเคล่ือนไหวทางการเมือง จึงเปนประเด็นที่ควรมีการศึกษาวิจัย

ตอไป 
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Ò. ¿“…“‰∑¬ : 

(Ò) Àπ—ß ◊Õ : 

ชาญวิทย เกษตรศิริ. พมา : ประวัติศาสตรและการเมือง. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพธรรมศาสตร, ๒๕๕๒. 

นิ นิ เมียนต. พมากับการตอตานจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ.๑๘๘๕-๑๘๙๕. แปลโดย 

ฉลอง สุนทราวาณิชย. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร, ๒๕๔๓. 

ดุลยภาค ปรีชารัชช. จับกระแสยุทธศาสตรการเมืองพมา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔. 

ดุลยภาค ปรีชารัชช. ผาการเมืองพมา ความขัดแยง ความม่ันคงในโลกท่ีไรพรมแดน.

กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๕๑. 

(Ú)  ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å : 

เสรีภาพ ณ ชะเยือง (๒๕๕๔). “ศาสนาและการเมืองในพมา”. [ออนไลน] แหลงที่มา: 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=freewisdom&month=22-

05-2011&group =2&gblog=2, สืบคนเมื่อ กุมภาพันธ ๒๕๕๕. 

 

Ú. ¿“…“Õ—ß°ƒ… 

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.  

David I. Steinberg. BURMA/MYANMAR: What everyone needs to know. 

USA: Oxford University Press, 2010. 
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Sylwia Gil. The Role of Monkhood in Contemporary Myanmar Society. 

Warsaw. Poland. September 2008, (Mimeographed). 

Juliane Schober. Colonial Knowledge and Buddhist Education in Burma. in 

Buddhism ; Power and Political Order. ed. by Ian Harris. New York: 

Routledge, 2007. 

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). 

Melford Spiro. Buddhism and Society: the Great Tradition and its 

Burmese Vicissitudes. second expanded edition. USA: University of 

California Press, 1982. 
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

�

Ò. §«“¡π” 

หากมีผูตั้งคำถามเมื่อยี่สิบปที่แลววาพระสงฆเปนนักการเมืองดวยไดหรือไม แนนอน

วาคนสวนใหญยอมตอบวาไมไดเพราะผิดหลักธรรมวินัยและไมใชกิจของสงฆ บทบาทของ

พระสงฆคือผูเผยแผหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา นอกจากเปนผูนำทางจิตวิญญาณ

และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแกคนในสังคมแลว สวนตัวพระสงฆเองก็ตองศึกษา

ปฏิบัติเพื่อความหลุดพนและไมเก่ียวของกับเร่ืองทางโลก แตในปจจุบันความเชื่อเชนนี้ไดมี

แนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป พระสงฆเริ่มเขาไปมีบทบาทเก่ียวของกับการเมืองโดยตรงและ

เปดเผยมากขึ้น จนถึงกับเขาไปทำหนาท่ีในรัฐสภา ดังเห็นไดจากผลการเลือกตั้งทั่วไปของ 

ศรีลังกาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ พระสงฆจากพรรคอนุรักษชาตินิยมสิงหล (Jahtika Hela 

Urumaya) ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง ๙ รูป๑
� ปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน

ครั้งนั้นทำใหวงการพระพุทธศาสนาส่ันสะเทือน และเกิดกระแสวิพากษวิจารณอยาง 

๑ พรรค Jahtika Hela Urumaya ( JHU) เปนพรรคการเมืองที่กอตั้งขึ้นโดยพระสงฆในเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยไดรับการสนับสนุนจากคนชั้นกลางที่เปนอนุรักษนิยมและกลุมยุวพุทธ มี

วัตถุประสงคเพ่ือปกปองพระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาวสิงหล ดูขอมูลเพิ่มเติมใน 

http://www.amarasara.net/jhu_news/news item, [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕]. 
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กวางขวางในหมูพุทธศาสนิกชนท้ังที่เปนพระสงฆและบุคคลท่ัวไป ในความเห็นของชาว 

ศรีลังกาสวนใหญการเมืองคือการโกงกินและหลอกลวง ไมสมควรสำหรับบุคคลผูมีจิตใจ

สูงสงเพียบพรอมดวยคุณธรรม๒
] พระผูใหญในสถาบันสงฆท่ีเปนกระแสหลักแสดงความเห็น

วา โดยธรรมเนียมแลวพระสงฆอาจใหคำปรึกษาแกผูมีอำนาจทางการเมืองได แตไมใชทำ

หนาที่เปนผูปกครองเสียเองF]  

จากการศึกษาในเบื้องตนพบวา นักวิชาการและนักการเมืองจำนวนมากตั้งขอสังเกต

ตอการท่ีพระสงฆเขาไปสัมพันธกับการดำเนินการกิจกรรมทางการเมือง และนักการเมืองใน

ประเทศศรีลังกา ฉะนั้น บทความน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางพระสงฆ

กับนักการเมือง ทั้งที่เปนการดำเนินกิจกรรมการเมืองทั้งโดยตรงและโดยออม เพื่อที่จะ

วิเคราะหเปรียบเทียบวาแนวทางดังกลาวสอดรับกับหลักการตามท่ีปรากฏในพระไตรปฎก

อยางไร ซึ่งคำตอบดังกลาวจะทำใหเอ้ือตอการวางแนวทางในการเขาไปเกี่ยวของระหวาง

พระสงฆกับกิจกรรมทางการเมืองที่สอดรับกับสังคมยุคปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ สรุปความจากลังกากุมาร, กรณีพระสงฆศรีลังกาเลนการเมือง รจนาโดย พระวัลโปละ ราหุล

เถระ, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชช่ิง, 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 

และสามารถทำใหพระเจาเทวานัมปยติสสะเปล่ียนมานับถือพระพุทธศาสนา๔ ] พระสงฆได

เขามามีบทบาทแทนพวกพราหมณในเรื่องการศึกษาและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

บทบาทที่สำคัญอยางหนึ่งคือการเปนผูใหคำปรึกษาแกกษัตริย ในสมัยโบราณพระสงฆมี

บทบาททางการเมืองมากถึงขั้นแตงตั้งหรือเลือกตั้งกษัตริยได๕]  

ในยุคอาณานิคม๖
] สถาบันสงฆที่ทรงอำนาจและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชาว 

ศรีลังกามายาวนานไดถูกทำลายจากนโยบายเผยแผศาสนาคริสตของชาวตะวันตก ดวยวิธี

การใชความรุนแรงและหลอกลอใหเปลี่ยนศาสนาดวยการศึกษาและตำแหนงงานท่ีดี๗ ] F หลัง

จากศรีลังกาไดรับเอกราชไดเกิดการเคลื่อนไหวของชาวพุทธเพื่อปลุกกระแสชาตินิยม 

หนังสือชื่อ The Heritage of the Bhikkhu แตงโดย พระวัลโปละ ราหุละ (พ.ศ. ๒๔๕๐-

๒๕๔๐) ถือเปนแรงบันดาลใจใหพระสงฆตระหนักถึงหนาท่ีในการที่จะรักษามรดกของ

ชนชาติสิงหลใหรอดพนจากเง้ือมมือของคนตางศาสนา คำวา “พระนักการเมือง” จึงไดเกิด

ขึ้นมาในสมัยนั้น๘
]  

๔ ดูรายละเอียดใน สุเทพ พรมเลิศ, คัมภีรมหาวงศ ภาค ๑ แตงโดย พระมหานามเถระและ

คณะบัณฑิต, (พระนครศรีอยุธยา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), บทที่ ๑๓ เรื่องการมาของ

พระมหินทเถระ และบทท่ี ๑๔ เรื่องการเขาไปสูพระนคร (ของพระมหินทเถระ), หนา ๑๑๗-๑๒๘. 
๕ ปยะนาถ (นิโครธา) บุนนาค, ประวัติศาสตรและอารยธรรมของศรีลังกา สมัยโบราณถึง

กอนสมัยอาณานิคม และความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางศรีลังกากับไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๒๗๔.  
๖ โปรตุเกสยึดครองศรีลังกาต้ังแตพ.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 ๗๔๓-
๗๔๕.  

๗ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธ์ิ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา, (กรุงเทพ-
มหานคร : สำนักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๕), หนา ๔๔๒-๔๔๓. 

๘ ลังกากุมาร, กรณีพระสงฆศรีลังกาเลนการเมือง, คำนิยมหนา ๓.  
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กลุมสหภิกษุที่เปนพระสงฆหัวกาวหนามีการศึกษาท่ีเรียกกันวากลุมวิทยาลังการะ   
ไดใหการสนับสนุนนโยบาย “ตองสิงหลเทาน้ัน” (Sinhala Only) ของพรรคเสรีภาพีลังกา  
(Sri Lanka Freedom Party) จนทำใหไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังทั่วไป และนาย 
บันดารานายเกไดเปนนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐบาลไดจัดงานฉลองพุทธชยันตี 
๒๕๐๐ ปแหงการตรัสรูของพระพุทธเจาอยางยิ่งใหญ แตชวงเวลาของการฉลองและการ
สมานสามัคคีไดถูกทำใหหมองมัวเม่ือนายบันดารานายเกถูกลอบสังหารโดยพระสงฆกลุมสห
ภิกษุที่ไมพอใจนโยบายประนีประนอมของรัฐบาล๙

] นางสิริมาโว บันดารานายเกท่ีสืบทอด
ตำแหนงตอจากสามียังคงดำเนินนโยบายสิงหลนิยม ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมป พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ไดระบุใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำชาติและภาษาสิงหลเปนภาษาราชการ๑๐

]  

ตอมามีพระสงฆกลุมหนึ่งไมพอใจรัฐบาลท่ีไมสามารถแกปญหาความขัดแยงใน
ประเทศ โดยเห็นวาประเทศมีแต “อธรรม” และตองการใหศรีลังกาเปนประเทศท่ีเปน 
“ธรรมรัฐ” จึงกอตั้งพรรคการเมืองข้ึนในชื่อวา “พรรคอนุรักษชาตินิยมสิงหล” (Jathika 
Hela Urumaya) โดยนำเสนอหลัก “ธรรมราชา” พุทธปรัชญาที่ใชเปนหลักปกครองในสมัย
พระเจาอโศก๑๑

] และในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘ พระสงฆจากพรรค JHU ไดรับเลือก
เขามาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง ๙ ที่นั่ง แตภายหลังไดเกิดความขัดแยงวุนวายในพรรค
และในรัฐสภา รวมถึงกระแสวิพากษวิจารณจากพระสงฆกระแสหลักและประชาชนเพ่ิมมาก
ขึ้น๑๒

] จึงไดลาออกไปจนเหลือเพียง ๓ ที่นั่ง และในการเลือกต้ังครั้งตอมาก็ไมมีพระสงฆ 
เขารับการเลือกตั้งอีกเลย  

๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความช่ือ Sri Lanka : The Untold Story Assassination 

of Bundaranaika, Hhttp://www.lankalibrary.com/pol/swrd.htm[ ๑๐H ธันวาคม ๒๕๕๕]. 
๑๐ อาจกลาวไดวานโยบายนี้ไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางชาวพุทธสิงหลกับชาวฮินดู

ทมิฬที่เสียโอกาสในการเขารับราชการและการประกอบอาชีพ ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นจนกลายเปนสงคราม

และการกอการรายของกลุมพยัคฆทมิฬอีแลม (LTTE) ที่ดำเนินมาอยางยืดเยื้อกวา ๒๕ ป มีผูเสียชีวิตจาก

สงครามกลางเมืองนี้กวา ๖๕,๐๐๐ คน สงครามสงบลงใน พ.ศ. ๒๕๕๒ สมัยของประธานาธิบดีมหินทรา 

ราชปกษา, ดูเพิ่มเติมในสาวิตรี สุวรรณสถิตย, ศรีลังกา สันติภาพท่ีรอคอย, (กรุงเทพมหานคร :  

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 กุมภาพันธ 

๒๕๕๕]. 
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การท่ีพระสงฆจากพรรค JHU อางหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือใชสรางความชอบธรรม

ในการเขามามีบทบาททางการเมืองเชนนี้ ในฐานะพุทธศาสนิกชนเราคงตองยอนกลับไปดู

แนวคิดในเรื่องการเมืองในพระไตรปฎก เพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบกับบทบาทของ “พระ

นักการเมือง” ที่เกิดขึ้นในศรีลังกา วามีประเด็นสอดคลองหรือแตกตางอยางไร  

 

Û. §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæ√– ß¶å°—∫°“√‡¡◊Õß„πæ√–‰μ√ªîÆ° 

พุทธทาสภิกขุใหความเห็นวาการเมืองคือความพยายามรวมกันของมนุษยที่จะขจัด

ปญหาในการอยูรวมกันของคนหมูมากเพ่ือใหเกิดความเปนปกติ เม่ือความเปนปกติเปน 

แกนสารของศีลธรรม ทาทีตอการเมืองของเราจึงไมตางอะไรจากทาทีที่มีตอศีลธรรม๑๓
] ซึ่ง

ในพระไตรปฎกไดกลาวถึงหลักธรรมท่ีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไวหลายแหง เชน 

การนำเสนอคุณคาและความสำคัญของผูปกครองในแงของการรักษาสังคมใหเปนปกติสุข  

คำวา “ราชา” จึงหมายถึงทำใหเกิดความสุขใจดวยความเปนธรรม๑๔
] การกลาวถึงบทบาท

ของผูปกครองในการแกไขปญหาเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธกับการเมืองการปกครอง๑๔
]  

การกลาวถึงการที่จะใหอาชญากรรมหมดไปตองทำใหเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นเสียกอน 

แสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงใหความสำคัญแกเศรษฐกิจวาเปนพื้นฐานที่สำคัญทางการ

เมือง๑๖
] ในสวนที่กลาวถึงคุณสมบัติของนักปกครองที่มีคุณธรรมพระองคจะทรงส่ังสอนเรื่อง

ทศพิธราชธรรม๑๗
] และราชสังคหวัตถุ ๔๑๘

] ที่ถือเปนหลักการสงเคราะหประชาชนของ 

นักปกครอง นโยบายธรรมวิชัยของพระเจาอโศกมหาราชมีกลาวถึงพระเจาจักรพรรดิผูทรง

ธรรมวา “พระองคทรงชำนะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตรา”  

 

๑๓พุทธทาสภิกขุ , การเมืองคืออะไร? หนทางรอดของมนุษยคือธัมมิกสังคมนิยม , 

(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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ในเร่ืองความสัมพันธระหวางรัฐกับพระสงฆในสมัยพุทธกาลไดแยกเร่ืองทางโลกและ

ทางธรรมออกจากกัน ในพระวินัยมีขอหามพระภิกษุไปดูกองทัพที่ยกไป หามพระภิกษุนอน

คางในกองทัพเกิน ๓ คืน และหามดูการรบ หากละเมิดตองอาบัติปาจิตตีย๑๙
] และหามบวช

ใหแกขาราชการท่ียังมิไดรับอนุญาตจากพระราชา๒๐
] นอกจากนั้นหามมิใหพระสงฆพูดคุย

เรื่องเดรัจฉานกถาท่ีขัดตอสมณเพศ เชน เรื่องพระราชา โจร มหาอำมาตย กองทัพ ภัย  

การรบ บาน นิคม เมือง เปนตน๒๑
] บทบาทของพระสงฆในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐคือการสั่งสอน

หลักธรรมะแกผูปกครองเพ่ือประโยชนและความสุขสูงสุดในฐานะความเปนมนุษย โดยจะไม

พยายามเขาไปแทรกแซงหรือใหคำปรึกษาในเร่ืองกิจการของรัฐโดยไมจำเปน ในกรณีท่ีมี 

ผูมาขอปรึกษาในเร่ืองการเมืองพระองคก็แสดงธรรมโดยวางพระองคเปนกลาง เชน  

วัสสการพราหมณ แตก็มีที่ทรงเขาไปมีบทบาทในการไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวางรัฐ เรื่อง

การแยงน้ำเพื่อทำการเกษตรระหวางแควนศากยะและแควนโกลิยะ ดวยทรงเล็งเห็น

ประโยชนสวนรวมในการสงเคราะหพระญาติ 

เมื่อพิจารณาจากหลักธรรมของพระพุทธเจา จะไมระบุอยางชัดเจนวาเปนคำสอน

เรื่องการเมือง  แตจะเห็นไดวาทรงสอนเฉพาะเรื่องเฉพาะคราวที่มุงเนนไปที่ตัวบุคคลที่

เกี่ยวของกับการเมืองโดยเฉพาะผูมีอำนาจปกครอง  แสดงวาทรงใหความสำคัญที่ตัวบุคคล

มากกวาระบอบ กลาวคือเมื่อผูปกครองเปนคนดีแลวไมวาจะปกครองดวยระบอบใดก็จะ

สามารถนำประชาชนไปสูความดีและความสุขไดทั้งสิ้น๒๒
] สอดคลองกับพุทธพจนที่วา  

“ถาโคผูนำฝูงไปตรง โคเหลานั้นยอมไปตรงท้ังหมด 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 ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการตำรา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๘๘. 
๒๓ อํ.จตุ. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕. 
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หากมองในบริบทของสังคม สถาบันสงฆถือเปนหนวยหน่ึงในสังคม มีฐานะเปน

พลเมืองของรัฐเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป  เมื่อการเมืองเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับรัฐจึงตอง

เกี่ยวของกับประชาชนทุกคนท่ีอยูในรัฐน้ัน แตการท่ีพระสงฆจะเขาไปเก่ียวของในทางการ

เมือง เปนสิ่งท่ีจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมวาบทบาทนั้นสมควรแกธรรมวินัยหรือ 

เขาขายเปน “โลกวัชชะ” (ชาวโลกติเตียน) หรือไม ในกรณีของศรีลังกาจะเห็นไดวา คัมภีร

มหาวงศถูกนำมาตีความในเร่ืองอุดมการณชาตินิยมและการปกปองพระพุทธศาสนาเพ่ือ

สรางความชอบธรรม๒๔ นโยบาย “ตองสิงหลเทานั้น” มีพื้นฐานจากความเชื่อที่วาสถาบัน

สงฆมีหนาท่ีรักษามรดกของชนชาติสิงหลไว ศาสนาไดกลายเปนเคร่ืองมือทางการเมืองและ

ทำหนาท่ีทั้งศรัทธา (ในสวนของประชาชน) และอุดมการณทางการเมือง (ในสวนที่เสริมสิทธิ

ธรรมของผูนำและผูปกครอง)”๒๕  ดังนั้นในการวิเคราะหบทบาทพระสงฆกับการเมือง 

ศรีลังกา ผูเขียนจึงไดสรุปประเด็นออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

๔.๑ ปจเจกบุคคล การที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยก็เพื่อความมีระเบียบ

แบบแผนในการอยูรวมกันเปนชุมชนของพระสงฆ และเพื่อใหเกิดความศรัทธาแกประชาชน

ทั่วไป พระสงฆจึงตองเอ้ือเฟอตอพระวินัย ดังนั้น ในการวิเคราะหจึงตองดูพระวินัยเปน

เกณฑหลัก แตเนื่องจากในปจจุบันบริบทของสังคมมีความซับซอนมากข้ึน จึงตองนำหลัก 

มหาปเทส ๔ หมวดวาดวยสิ่งที่ควรและไมควรแกพระวินัย๒๖  มาเปนเกณฑรองในการ

วิเคราะหตีความดวย ซึ่งถาใชพระวินัยเปนเกณฑวัดบทบาทของพระสงฆกับการเขาไปมีสวน

รวมทางการเมือง ยอมเห็นชัดวาเปนเร่ืองที่ขัดตอพระวินัย แมอีกมิติหนึ่งพระสงฆจะมี

บทบาทเปนพลเมืองของรัฐและในกฎหมายของศรีลังกาไมหามพระสงฆทำกิจกรรมทางการ

เมือง เชน การลงคะแนนเลือกตั้ง หรือการสมัครผูแทนราษฎร  ถึงแมในทางโลกจะเปนสิ่งที่

๒๔ อางแลว, หนา ๘. (อานเพ่ิมเติมใน 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) ทำใหเส่ือมศรัทธาตอศาสนา 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
] เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของระบบการเมืองอยาง

บูรณาการ จากแผนภาพขางลางแสดงถึงการทำงานของระบบการเมืองท่ีมีลักษณะ

เคลื่อนไหวเปนพลวัต (Dynamic) ซึ่งเห็นไดวาการสนับสนุนของประชาชนท่ีมีตอระบบ

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 ชูศักดิ์ ทิพยเกษร, พระพุทธศาสนาในศรีลังกา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :  

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 ธีรเวคนิ, การเมืองการปกครองของไทย, หนา ๙๓.  
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การเมืองขึ้นกับนโยบายท่ีตอบสนองขอเรียกรองของประชาชน ถานโยบายถูกตองตามความ

ตองการพรรคการเมืองน้ันจะไดรับเสียงตอบรับจากประชาชนวามีความพอใจและยังคง

ใหการสนับสนุนตอไป แตเมื่อนโยบายนั้นมีผลกระทบกับความเปนอยูของประชาชน ก็จะมี

ขอเรียกรองใหมที่อาจจะเปนกลุมสนับสนุนเดิมหรือกลุมตอตาน ผลักดันใหเกิดกระบวนการ

ตัดสินใจออกเปนนโยบายใหมขึ้นมาอีก ซึ่งถาไมตรงตามขอเรียกรองก็จะเปลี่ยนไปสนับสนุน

ฝายที่อยูตรงขามที่สามารถตอบสนองใหได ดังจะเห็นไดจากบทสรุปตามที่ปรากฏในตาราง

ภาพดานลาง ดังนี้ 

Demand
(ขอเรียกรอง)

Politicians
(นักการเมือง)

Support
(สนับสนุน)

Policy
(นโยบาย)

• Inputs

• Feedback • Outputs

• Political
 Systems

 

แผนภาพการทำงานของระบบการเมืองที่มีลักษณะเคลื่อนไหวตลอดเวลา (Dynamic) 

 

จะเห็นวา แมวาพระสงฆจะมีบารมีสวนตัว (Charismatic Leader)๓๒
] และไดรับ

การยอมรับนับถือจากประชาชนเปนอยางมาก แตเมื่อเขาสูระบบพรรคการเมืองท่ีตั้งอยูบน

หลักการของผลประโยชนรวมกัน ที่มีจุดมุงหมายเพื่อจะใหไดมาซึ่งอำนาจและเสียงสนับสนุน

๓๒ แนวคิดเรื่องบารมีของ Max Waber ในเรื่องบุญญาธิการ ซึ่งคนสวนใหญเช่ือวาสามารถมา

แกวิกฤติการณที่กำลังเผชิญอยู และมักเกิดขึ้นในสังคมท่ีกำลังมีปญหาและคนอยูในสภาพเควงควาง,  

ดูรายละเอียดในเรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓๑.  
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จากประชาชนใหมากท่ีสุด นโยบายของพรรคจึงสำคัญกวาบารมีสวนตัว นอกจากน้ีการที่

ประชาชนสนับสนุนพระสงฆเปนเร่ืองของศรัทธาในบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจและการ

สงเคราะหสังคมมากกวาบทบาทการเปนพระนักการเมือง  ในทางกลับกันนักการเมืองกลับ

จะใชบารมีของพระสงฆเปนเครื่องมือในการสรางภาพลักษณเพื่อเสริมอำนาจและแสวงหา

การสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในตัวพระสงฆนั้น 

 

ı. ∫∑ √ÿª 

บทความเร่ืองน้ีมุงที่จะตอบคำตอบท่ีวา “พระสงฆประเทศศรีลังกาเขาไปเก่ียวของ

และสัมพันธกับผูปกครองในฐานะนักการเมืองอยางไร” และเม่ือศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร 

งานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ทำใหพบคำตอบที่นาสนใจหลายประเด็นดวยกัน 

พระสงฆประเทศศรีลังกา เขาไปสัมพันธกับเมืองในหลายดาน ทั้งเปนความสัมพันธ

ระหวางชาวทมิฬกับสิงหลทางตรง ที่เขาไปเกี่ยวของในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ

เปนผูตั้งพรรคการเมือง และสนับสนุนพรรคการเมืองอยางชัดเจน ในขณะที่ทางออมน้ัน 

พระสงฆเขาไปเก่ียวของทั้งในการประทวง การแสดงความไมเห็นดวยตอนโยบายสาธารณะที่

นำเสนอโดยรัฐบาล หรือแมกระท่ังการช้ีนำใหมีการวางนโยบายระหวางชาวทมิฬกับสิงหล 

และสวนหน่ึงของการผลักดันและขับเคล่ือนดังกลาว ทั้งในการเขียนหนังสือ และการตีความ

หลักการทางพระพุทธศาสนา ทำใหรัฐบาลดำเนินการปราบปรามชาวทมิฬอยางรุนแรง 

ประเด็นที่นาสนใจประการหน่ึงคือ บทบาทในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ

พระสงฆศรีลังกาถือเปนประวัติศาสตรหนาใหมอันนาสนใจในวงการพระพุทธศาสนา และมี

แนวโนมที่จะเปนตนแบบใหกับประเทศอื่นๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาท่ีมีเงื่อนไขทางการ

เมืองและสังคมใกลเคียงกัน เชน ประเทศพมา ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย  

ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับการเมืองในประเทศศรีลังกาในลักษณะดังกลาว

นั้น กิจกรรมบางอยางสอดรับกับหลักการในพระไตรปฎกท้ังการใหขอเสนอแนะตอ 

ผูปกครอง การเขาไปแทรกแซงตอนโยบายสาธารณะท่ีไมสอดรับกับหลักศีลธรรม รวมไปถึง

การรวมพัฒนาพลเมืองเพื่อใหดำรงตนอยูในศีลธรรมอันดีงาม และทำใหผูปกครองสามารถ

ปกครอง และนำพลเมืองไปสูเปาหมาย และทิศทางที่พึงประสงคมากยิ่งขึ้น 



157ความสัมพันธระหวางพระสงฆในฐานะพลเมืองกับการเมืองในศรีลังกา

อยางไรก็ดี กิจกรรมบางอยางท่ีพระสงฆเขาไปสัมพันธกับการเมืองน้ัน กอใหเกิด

คำถามเชนเดียวกันวาสอดรับกับหลักการของพระพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏในพระไตรปฎก

มากนอยเพียงใด เชน การเขาไปเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือการตั้งพรรคการเมือง 

และการสนับสนุนพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบอยางชัดเจน เหตุผลเชิงประจักษที่อาจจะ

ทำใหไดรับการตั้งขอสังเกตคือ หลังจากการเลือกตั้งป พ.ศ. ๒๕๔๗ กระแสพระนักการเมือง

ที่รุงเรืองในศรีลังกาไดลดระดับลงมาอยางมาก สาเหตุเปนเพราะพระสงฆกระแสหลักรวมไป

ถึงประชาชนทั่วไปที่ยังยึดโยงอยูกับจารีตประเพณีแบบเดิมมีทาทีไมเห็นดวยและไมใหการ

สนับสนุนบทบาทในทางการเมืองของพระสงฆกลุมกระแสรองเหลาน้ี อีกท้ังตัวพระสงฆเอง

ไดตระหนักถึงความยุงยากวุนวายในวิถีทางการตอสูตามระบอบพรรคการเมืองที่พวกทาน

เหลานี้ไมคุนเคย จึงจำตองถอยหางออกไปสังเกตการณอยูวงนอก  

ถึงกระนั้น แนวโนมที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต คือ เมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤติการณและ

ประชาชนเกิดความเดือดรอน พระสงฆในฐานะเปนหนวยหน่ึงของสังคมที่ไดรับการอุปถัมภ

จากประชาชนในสังคม ยอมตองออกมาเปนผูนำการตอสูดวยอุดมการณทางการเมืองเชน

เดิม แตบทบาทและรูปแบบของการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองยอมตองเปล่ียนแปลงไป 

เพื่อดำรงไวซึ่งบทบาทหลักของพระสงฆทั้งในระดับปจเจกชนและสถาบัน ในดานการเปน

ผูนำทางจิตวิญญาณและเรียกความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนใหกลับคืนมาดั่งที่เคยเปน

มาในอดีตกาล.  
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°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. อรรถกถาภาษาไทย พระวินัยปฎก สมันตปาสาทิกา ภาค 

๓ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
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(๑) หนังสือ : 

ชูศักดิ์ ทิพยเกษร. พระพุทธศาสนาในศรีลังกา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : หางหุน

สวน จำกัด เชนปริ้นติ้ง, ๒๕๕๑. 
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ปยะนาถ (นิโครธา) บุนนาค. ประวัติศาสตรและอารยธรรมของศรีลังกา สมัยโบราณถึง

กอน สมัยอาณานิคม และความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางศรีลังกากับไทย. 

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

�

Ò. ∫∑π” 

มนุษยเปนสัตวสังคมที่อยูอยางโดดเดี่ยวไมได จำเปนตองมีเพ่ือน มีพวกพอง โดย

เริ่มตั้งแตคนใกลตัว กลาวคือ พอแม พี่นองในครอบครัว จากนั้นจึงมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน

บานใกลเคียงขยายตัวใหญขึ้นจากหมูบานเปนตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศในท่ีสุด 

เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันมากเขา ก็เปนเรื่องธรรมดาที่จะตองมีการกระทบกระท่ังขัดแยงทาง

ความคิดที่เหมือนกัน และตางกัน แตมนุษยจำนวนมากก็ยังอยูรวมกันไดโดยมีจุดหมายรวม

อันเดียวกัน ก็คือ ความสงบสุข 

ความเปนอยูที่ประกอบดวยความสงบสุขอันเปนรากฐานของชีวิต มีสวนประกอบมา

จากการเมือง ดังท่ีทานพุทธทาสภิกขุ ไดใหทัศนะไววา “การเมือง หมายถึง การจัดการทำ

ใหคนที่อยูกันมากๆ นั้นอยูกันดวยสันติสุข ดวยความสงบสุขอยางแทจริง”๑ เม่ือเปนเชนนี้

จึงเห็นไดวา การเมืองไมใชเรื่องไกลตัวของผูคนในสังคมอีกตอไป หากแตเปนเร่ืองของทุกคน

ที่อยูในสังคมตองรวมกันคิด รวมกันแกไขเพ่ือใหเกิดสันติสุขข้ึนแกสังคม ไมเวนแมกระท่ัง 

“พระสงฆ” ผูเปนพลเมืองคนหนึ่งของประเทศชาติดวย ทำใหเกิดคำถามขึ้นตอสังคมวา 

“การเมืองเปนกิจของสงฆหรือไม”  

 

๑ พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะกับการเมือง, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), 

หนา ๖. 
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กอนจะตอบคำถามที่วา “การเมืองเปนกิจของสงฆหรือไม” จะตองทำความเขาใจ

ถึงคำวา “การเมือง” ใหชัดเจนเสียกอน เพื่อจะไดเกิดความเขาใจท่ีถูกตองมากยิ่งขึ้น 

คำวา “การเมือง” มาจากคำในภาษาอังกฤษวา “Politics” ซึ่งมีรากศัพทมาจากคำ

ในภาษากรีกโบราณวา “Polis” แปลวา รัฐ หรือนครรัฐ “เปนการรวมตัวกันทางการเมืองที่

ใหญกวาระดับครอบครัวหรือเผาพันธุ”๒  สำหรับคำวา “การเมือง” นี้ อริสโตเติล 

(Aristotle) นักรัฐศาสตรชาวกรีกไดกลาววา “มนุษยเปนสัตวการเมือง (Man is a political 

animal) และนับตั้งแตมนุษยเกิดจนกระทั่งตาย มนุษยก็จะตองอยูในการเมืองของสังคมอยู

ตลอดเวลา ไมมีมนุษยคนใดที่จะหลีกเลี่ยงการเมืองไปไดพน ตราบใดท่ีเขายังเปนสมาชิกของ

สังคมของเขาอยู”๓ จากขอความน้ีทำใหทราบไดวา มนุษยทุกคนมีสวนรวมในสังคมทางการ

เมืองตลอดเวลา ไมวาบุคคลน้ันจะเปนประชาชนคนท่ัวไป หรือแมกระทั่งพระภิกษุผูเปน

นักบวชก็ตามที เพราะถือไดวาเปนสวนหนึ่งของสังคมทางการเมืองดวยเหมือนกัน 

จะเห็นไดวา ศาสนากับการเมืองมีความเก่ียวเน่ืองถึงกันอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ 

สมบูรณ สุขสำราญ จึงไดใหทัศนะในเร่ืองการเมืองกับศาสนาไววา “ศาสนากับการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่

เกิดข้ึนในการเมืองและสังคมยอมจะมีผลกระทบตอศาสนา และในทำนองเดียวกันการ

เปลี่ยนแปลงทางศาสนาก็จะมีผลกระทบการเมืองและสังคมเชนเดียวกัน”๔  หากพิจารณา

จากขอความน้ีจะทราบไดวา ศาสนากับการเมืองเปนเร่ืองใกลกัน ดังนั้น พระสงฆผูอยูใน

สังคม จึงถือวาเปนสวนหนึ่งของสังคมทางการเมือง เมื่อมองจากทัศนะขางตนจะพบวา พระ

สงฆนาจะยุงเกี่ยวกับการเมืองได แตจะยุงเกี่ยวกับการเมืองไดในลักษณะไหน คงตองศึกษาดู

จากแนวทางท่ีพระพุทธเจาและเหลาสงฆสาวกในครั้งพุทธกาลไดเคยกระทำไวเปนแบบอยาง 

 

๒ Prof. S.N., Modern Comparative Politics, (New Delhi : Prentice Hall of India 

Prive Ltd., 1999), p. 4. 
๓ คณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักวิชารัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร, 

รัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 

๒๕๒๖), หนา ๑๐. 
๔ สมบูรณ สุขสำราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หนา ๑. 
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ในสมัยพุทธกาล พระพุทธศาสนาไมไดยุงเกี่ยวกับการเมือง พระพุทธเจาทรงดำเนิน

การพระศาสนาอยางอิสระ ไมขึ้นตอพรรคการเมืองใดๆ หรือตอระบอบการปกครองใดๆ ทั้ง

สิ้น๕ ทรงวางพระองคเปนกลางตลอด ๔๕ พรรษา แตก็มีบางครั้งท่ีมีความจำเปนตองทรง

แสดงออกทางการเมืองบาง สามารถแบงออกไดเปน ๗ ดาน คือ  

๑) ดานการสอนธรรมท่ีเหมาะสมสำหรับนักปกครอง เชน ทศพิธราชธรรม๖  

จักรวรรดิวัตร ๑๒๗ และ ราชสังคหวัตถุ ๕๘ เปนตน 

๒) ดานการเปนท่ีปรึกษาของผูปกครองบานเมือง ตั้งแตระดับพระราชามหากษัตริย 

เชน พระเจาพิมพิสาร พระเจาปเสนทิโกศล และพระเจาอชาตศัตรู เรื่อยมาจนถึงระดับราช

กุมาร เชน โพธิราชกุมาร อภัยราชกุมาร เปนตน 

๓) ดานการเขาไปไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวางรัฐ เชน ทรงไกลเกลี่ยระงับ 

ขอพิพาทเหตุใหเกิดสงครามในการแยงกันปนน้ำเขานาระหวางพระญาติฝายศากยะและ 

โกลิยะ๙

๔) ดานการยับยั้งสงคราม เชน ทรงแสดงพระองคถึง ๓ ครั้งแกพระเจาวิฑูฑภะ 

เพื่อระงับยับย้ังการยกทัพไปตีแควนศากยะ๑๐

๕) ดานการลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนใหเบาบางลง เชน ทรงถามพระอานนทถึง

ราชอปริหานิยธรรมท่ีพวกเจาวัชชีปฏิบัติอยูเปนนิตย โดยต้ังใจใหวัสสการพราหมณไดยิน 

เพื่อนำไปกราบทูลถวายพระเจาอชาตศัตรู๑๑ ทำใหสามารถชะลอการยกทัพไปตีแควนวัชชี

ออกไปไดถึง ๓ ป  

๕ จำนงค ทองประเสริฐ , พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง , พิมพครั้งที่ 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) ดานการเขาไประงับอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน เสด็จไปโปรดองคุลิมาล 

ผูเปนอาชญากรเที่ยวไลลาฆาผูคนใหไดมาบวชในพระศาสนา๑๒

๗)  ดานการอุปถัมภตอชาวบานใหรักษาธรรม จัดเปนกิจทางออมที่สงผลทำใหบาน

เมืองมีความสงบสุข เนื่องจากหากชาวบานมีศีลธรรม บานเมืองก็จะปราศจากความวุนวาย 

มีแตความสงบรมเย็น ทำใหผูปกครองมีความสะดวกสบายในการบริหารปกครองบานเมือง

มากยิ่งขึ้น 

กิจท้ัง ๗ ดาน เปนกิจท่ีพระพุทธเจาไดทรงทำไวเปนแบบแผน เปนแนวทางแกพระ

สงฆสาวกผูใครจะเจริญรอยตามหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดงไว ทำใหเกิดคำถามขึ้นวา 

พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาจะแสดงออกทางการเมืองในลักษณะไหนไดบาง  

 

Ù. °‘®¢Õßæ√– ß¶å “«°„π§√—Èßæÿ∑∏°“≈  

พระสงฆสาวกในสมัยพุทธกาลมีหนาที่ในการเผยแผศาสนาซึ่งเปนการแสดงออก

ทางการเมืองในรูปแบบหน่ึงท่ีกอใหเกิดประโยชนแกรัฐและพระศาสนา แบงออกไดเปน ๒ 

ดาน คือ  

๑) ดานการแนะนำใหหันมานับถือพระพุทธศาสนา เชน พระรัฐบาลไดตอบคำถาม

เร่ืองความเสือ่ม ๔ ประการแกพระเจาโกรพัยะอันเปนเหตุใหเกิดความเล่ือมใสในพระศาสนา๑๓ 

หรือพระกุมารกัสสปะไดสนทนาธรรมกับพระเจาปายาสิเพื่อใหคลายจากความเห็นวาไมมี 

หรือนัตถิกวาทะจนหันมาถือเอาสรณคมน ประกาศตนเปนพุทธมามกะในที่สุด๑๔  

๒) ดานการทูตเผยแผพระพุทธศาสนา เชน พระกาฬุทายีกอนบวชเคยเปนอำมาตย

ที่พระเจาสุทโธทนะสงไปทูลเชิญพระพุทธเจาใหเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุในฐานะทูต เพื่อ

เจริญพระศาสนาในแควนศากยะ๑๕ หรือแมแตภายหลังพุทธกาลในรัชสมัยของพระเจาอโศก

ที่สงสมณทูตไปประกาศพระศาสนาถึง ๙ สาย๑๖  ก็จัดเปนการเผยแผพระศาสนาโดยใช 

สมณทูตเชนเดียวกัน 

๑๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๐/๔๒๕. 
๑๓ ม.ม. (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. 
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กิจทั้ง ๒ ดาน เปนกิจที่กอใหเกิดผลดีแกพระศาสนา ทำใหพระศาสนาแผไพศาล

ออกไปไดอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน แตการจะทำอยางนี้ได พระสงฆตองเปนผูที่มีการศึกษา

ในหลักธรรมวินัยอยางถูกตองชัดเจน มีความเขาใจในหลักธรรมเปนอยางดี หาไมแลวจะ

กลายเปนวา พระสงฆเขาไปยุงเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปเหมือนอยางพระเทวทัต ดังนั้น 

หากพิจารณาถึงกิจท่ีพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกเคยปฏิบัติไว พระสงฆในปจจุบันก็ควร

ปฏิบัติตามดวยดี นอกจากน้ียังตองปฏิบัติตามกิจเสริมที่จะเพ่ิมรากฐานของพระศาสนาใหมี

ความมั่นคงยิ่งขึ้นควบคูไปดวย 

 

ı. °‘®‡ √‘¡‡æ‘Ë¡√“°∞“π·Ààßæ√–»“ π“ 

กิจเสริมท่ีเพิ่มเติมรากฐานของพระพุทธศาสนาใหมีความม่ันคง เปนกิจท่ีสงเสริมให

พระสงฆในปจจุบันมีหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนาให

ยืนยาวยิ่งขึ้น แบงเปน ๔ ดาน คือ  

๑)  ดานการศึกษาธรรม ถือเปนจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนา บุคคลผูมีศรัทธา

เปนท่ีตัง้เมือ่เขาสูรมกาสาวพัสตรแลว จำเปนตองไดรบัการศึกษาพระธรรมคำส่ังสอนท่ีด ีดงัท่ี 

ปรากฏในสมณสูตรวา “กิจท่ีสมณะควรทำ เปนของสมณะ ๓ ประการ คือ การสมาทาน 

อธิสีลสิกขา, การสมาทานอธิจิตตสิกขา และการสมาทานอธิปญญาสิกขา”๑๗  กิจคือการ

ศึกษา หรอืปรยิตั ิถอืไดวาเปนกิจทีส่ำคญัของการดำรงอยูแหงพระพุทธศาสนา “เมือ่ปริยัตยิงั

ดำรงอยู พระศาสนายอมเปนอันตั้งอยู”๑๘ เม่ือพระสงฆมีความรูในการศึกษาดี จะสามารถ

นำความรูที่ไดจากการศึกษามาชวยถายทอดทำใหหมูนักปกครองและประชาชนในสังคมเปน

คนดีได  

๒)  ดานการประพฤติพรหมจรรย ถือเปนรากแกวของพระพุทธศาสนา ดังที่

พระพุทธองคตรัสกับเหลาปญจวัคคียในขณะที่ไดประทานการอุปสมบทใหเปนครั้งแรกวา 

“จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทำที่สุดทุกขโดยชอบเถิด”๑๙ เปนการครองชีวิตอยางประเสริฐ 

หรือการดำเนินชีวิตดวยความไมประมาทโดยมีพระนิพพานเปนที่สุด เมื่อพระสงฆครองเพศ

สมณะผูสงบประพฤติดีปฏิบัติชอบแลว ยอมไดชื่อวาผูมีจิตใจท่ีบริสุทธิ์หมดจด ควรคาแกการ

๑๗ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๘๒/๓๐๘. 

๑๘ ม.อุ.อ. (ไทย) ๒๒/๓๑๗. 
๑๙ จร พฺรหฺมจริยํ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาย, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. 
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ชี้โทษแนะนำสั่งสอนโดยปราศจากอคติแอบแฝงได 

๓)  ดานการเผยแผธรรม ถือเปนหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อพระ

สงฆไดศึกษาปริยัติ พรอมนำไปปฏิบัติเปนที่เรียบรอยแลว กิจตอไปที่สำคัญคือการเผยแผ

พระธรรมคำสอนใหเปนที่ปรากฏแกชาวโลก ดังพระพุทธพจนที่ตรัสไวเปนใจความสำคัญวา 

“พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจำนวนมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือ

ประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย”๒๐ ดวยเหตุนี้ กิจคือการเผยแผธรรม

จึงเปนหัวใจสำคัญของการทำใหพระพุทธศาสนาเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึงโดยมุง

ประโยชนของผูฟงซึ่งเปนชนหมูใหญ 

แตถึงอยางนั้น การแสดงธรรมก็ไมใชเปนเร่ืองที่งายดายถึงขนาดที่ใครก็ไดจะมา

แสดงธรรม เพราะฉะน้ัน พระพุทธองคจึงไดตรัสกับพระอานนทเกี่ยวกับเรื่องน้ีไวในอุทายี

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

หลายอนัจะบังเกดิในอนาคต ๗) เพ่ือความเล่ือมใสของคนท่ียงัไมเล่ือมใส ๘) เพ่ือความเล่ือมใส

ยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแลว ๙) เพื่อความต้ังมั่นแหงสัทธรรม ๑๐) เพื่อเอื้อเฟอวินัย”๒๒  

หากพิจารณาถึงกิจเสริมที่เพิ่มรากฐานท้ัง ๔ ดานแลว จะพบวา กิจเสริมทุกดานมี

ความสัมพันธกันอยางตอเน่ือง กลาวคือ หากพระสงฆไดรับการศึกษาท่ีดี มีการประพฤติ

๒๐ จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย  

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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พรหมจรรยอยางบริสุทธิ์บริบูรณแลว จะสามารถนำความรูที่ไดมาเผยแผหลักธรรมแก

มหาชนไดอยางชัดเจนทั้งอรรถและพยัญชนะ มหาชนก็จะมีความเปนอยูที่สงบสุขดวยการ

ประพฤติปฏิบัติและมีศีลธรรมอันงาม การเมืองในประเทศชาติก็จะเกิดความเปนปกแผน

มั่นคง ซึ่งถือวาเปนการรักษาธรรม คือ พระศาสนาใหเจริญรุงเรืองในทางออม นอกจากน้ี 

กิจดังกลาวจะตองไมขัดกับหลักพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวดวย ทำใหเกิด

คำถามวา “การแสดงออกทางการเมืองของพระสงฆผิดวินัยหรือไม” 

 

ˆ. æ√–«‘π—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡¡◊Õß 

หากพิจารณาในแงมุมของพระวินัยที่เปนอาทิพรหมจริยกาสิกขา หรือสิกขาบทท่ีมา

ในพระปาติโมกขทั้งหมด ๒๒๗ สิกขาบท มีสิกขาบทท่ีพอจะเก่ียวของกับการเมืองอยูใน

อเจลกวรรค ปาจิตติยกัณฑ ๓ สิกขาบท ดังนี้  

๑) อุยยุตตเสนาสิกขาบท อธิบายวา พระเจาปเสนทิโกศลทรงยกกองทัพออกรบ 

พวกภิกษุฉัพพัคคียก็ออกไปเพ่ือชมกองทัพที่กำลังเคล่ือนขบวนออกรบ จึงถูกพวกพลรบ

ตำหนิติเตียนที่มาชมกองทัพ 

๒) เสนาวาสสกิขาบท อธิบายวา พวกภกิษุฉพัพัคคยีมธีรุะตองเดินผานกองทพั ไดพกั

แรมอยูในกองทัพเกิน ๓ คืน จึงถูกพวกพลรบตำหนิติเตียนในเร่ืองที่มาพักแรมอยูในกองทัพ 

๓) อุยโยธิกสิกขาบท อธิบายวา พวกภิกษุฉัพพัคคียพักแรมอยูในกองทัพ ๒-๓ คืน 

ไปที่สนามรบบาง ที่พักพลบาง ที่จัดขบวนพลบาง ไปดูกองทัพที่จัดเปนขบวนแลวบาง ภิกษุ

ฉัพพัคคียรูปหน่ึงไปท่ีสนามรบแลวถูกยิงดวยลูกศร พวกชาวบานไดยินเขาจึงพากันเยาะเยย

ถึงการเขาไปยังสถานที่อันไมสมควร๒๓  

เมือ่พนิจิพเิคราะห ๓ สิกขาบทขางตนอยางถีถ่วนแลว จะเหน็ไดวา ในพระปาตโิมกข 

อันเปนสิกขาบทท่ีเปนกรอบแหงความประพฤติ และขอกำหนดมิใหการปฏิบัติของพระสงฆ

จะเปนการยุงเก่ียวกับกองทัพ เชน หามมิใหไปดูกองทัพ หามมิใหพักคางแรมในกองทัพโดย

ไมมีเหตุอันควรเปนตน แตก็มิไดมีสิกขาบทใดที่หามเกี่ยวกับเรื่อง “การเมือง” ไวอยาง

ชัดเจน ดวยเหตุนี้ พระวินัยที่มาในพระปาติโมกขจึงไมอาจช้ีชัดตัดสินไดวา พระสงฆควรยุง

เกี่ยวกับการเมืองไดแคไหน จึงตองพิจารณาดูจากหลักเกณฑที่สามารถใชในการตัดสินธรรม

วินัย เพื่อชวยในการกำหนดแนวทางปฏิบัติของพระสงฆใหถูกตองหลักธรรมวินัยสืบไป 

๒๓ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๓๑๑-๓๒๒/๔๕๑-๔๕๘. 
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ตลอดชวงระยะเวลา ๔๕ พรรษาที่พระพุทธเจาไดทรงเผยแผพระธรรมคำส่ังสอนแก

เหลาเวไนยสัตว พระพุทธองคไดทรงวางระเบียบแบบแผนไวเปนขอบัญญัติเพื่อความเสมอ

ภาคกันของเหลาสาวก แตเมื่อกาลเวลาเปล่ียนไป 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” ถาสิ่งนั้นอนุโลมเขากับส่ิงที่ไมควร ขัดกับ

สิ่งที่ควร สิ่งนั้นไมควร 

๒) สิ่งใดเราไมไดหามไววา “สิ่งนี้ไมควร” ถาสิ่งนั้นอนุโลมเขากับส่ิงท่ีควร ขัดกับสิ่ง

ที่ไมควร สิ่งนั้นควร 

๓) สิ่งใดเราไมไดอนุญาตไววา “สิ่งนี้ควร” ถาสิ่งนั้นอนุโลมเขากับสิ่งท่ีไมควร 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 สิ่งท่ี

เปนธรรม เปนวินัย เปนสัตถุศาสนมีลักษณะดังตอไปนี้ 

๒๔  วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๐๕/๑๓๙. 
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๑) ธรรมเหลานี้เปนไปเพ่ือความคลายกำหนัด ไมเปนไปเพื่อความกำหนัด 

๒) ธรรมเหลานี้เปนไปเพ่ือความพราก ไมเปนไปเพื่อความประกอบไว 

๓) ธรรมเหลานี้เปนไปเพ่ือการไมสะสม ไมเปนไปเพื่อความสะสม 

๔) ธรรมเหลานี้เปนไปเพ่ือความมักนอย ไมเปนไปเพื่อความมักมาก 

๕) ธรรมเหลานี้เปนไปเพ่ือความสันโดษ ไมเปนไปเพื่อความไมสันโดษ 

๖) ธรรมเหลานี้เปนไปเพ่ือความสงัด ไมเปนไปเพื่อความคลุกคลีหมูคณะ 

๗) ธรรมเหลานี้เปนไปเพ่ือปรารภความเพียร ไมเปนไปเพื่อความเกียจคราน 

๘) ธรรมเหลาน้ีเปนไปเพื่อความเปนคนเลี้ยงงาย ไมเปนไปเพื่อความเปนคนเลี้ยง

ยาก๒๕

จากหมวดธรรมที่ใชกลาวอางถึงแสดงใหเห็นวา การที่พระสงฆเขาไปยุงเกี่ยวกับ

การเมือง หากเปนไปเพื่อความคลายกำหนัด ไมสะสม มักนอย สันโดษ มีความสงัดจากหมู

เสียแลว การยุงเก่ียวกับการเมืองก็นาจะทำได เชน การแสดงออกทางการเมืองดวยการ

เทศนาใหคำแนะนำที่เปนกลางทางการเมือง เปนสิ่งท่ีทำใหคลายจากความกำหนัดคับแคนใจ 

มุงหวังใหมักนอย สันโดษ และสงัดจากหมู ก็เปนอันใชได ดวยเหตุน้ี หลักเกณฑทั้ง ๒ จึง

สามารถนำไปใชชวยในการตัดสินไดในระดับหนึ่งถึงกิจที่ควรทำหรือไมควรทำ  

 

¯. °‘®¢Õß ß¶åμàÕ°‘®°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß 

หากพิจารณาถึงกิจและหลักเกณฑดังกลาวมาต้ังแตตน จะพบวา การยุงเกี่ยวกับ

การเมืองนี้ สามารถมองไดหลายนัย มีทั้งสวนที่ยุงเกี่ยวไดและไมควรเขาไปยุงเกี่ยว กลาวคือ 

มีทั้งสวนที่เปนกิจของสงฆท่ีควรทำและสิ่งที่ควรละ ดวยเหตุนี้ จึงควรพิจารณาแยกแยะทีละ

สวน ดังนี้ 

Ò. °‘®∑’Ë “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘‰¥â 

๑.๑) เพ่ือประโยชนแกมหาชน  

พระสงฆสามารถเขาไปเกี่ยวของกับการเมืองได โดยยึดหลักกิจเสริมดานการเผยแผ

ธรรมเพื่อประโยชนสุขแกมหาชนหมูมากเปนสำคัญ และเปนไปตามทัศนะของทานพุทธทาส

ภิกขุที่วา “การเขาไปจัดการทำใหคนหมูมากอยูรวมกันอยางเปนสุข” โดยถือเปนหนาที่ของ

๒๕ วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๖/๓๒๔. 
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พลเมืองทุกคนในประเทศชาต ิ ไมเวนแมกระทั่งพระสงฆ แตมีขอยกเวนวา ตองไมเขาไป

กาวกายแทรกแซงกิจการภายในของรัฐมากเกินไป  

๑.๒) เพ่ือสั่งสอนและเผยแผธรรม 

พระสงฆควรเกี่ยวของกับการเมืองไดในเรื่องที่ตองการใหเกิดความถูกตอง โดยยึด

หลักพระธรรมวินัยใหมั่นคง คือ ตองแสดงออกอยางมีสติ มีสมณสารูป ไมใหสังคมติเตียน 

หรือที่เรียกวา “โลกวัชชะ” แตแสดงออกในเชิงใหคำแนะนำ ใหใชสติ ใชสันติวิธีในการตอสู

ทางการเมืองได และตองส่ังสอนใหชาวโลกรูจักเลือกคนดีเขามาปกครองบานเมือง จึงจะ

ทำใหบานเมืองเกิดความสงบสุขรมเย็น ดังพุทธพจนท่ีวา “ผูใดไดรับแตงต้ังใหเปนใหญ ถา 

ผูนั้นประพฤติชอบธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปดวย”๒๖  

๑.๓) การแสดงธรรมที่ถูกตอง   

พระสงฆควรแสดงธรรมตามที่ปรากฏไวในอุทายีสูตรท่ีระบุวา ควรแสดงธรรมไป

ตามลำดับ แสดงอางเหตุ แสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู แสดงธรรมแบบไมเพงอามิส และไม

ควรแสดงธรรมกระทบตนและผูอื่น การแสดงธรรมที่ดีตองประกอบดวยหลักดังกลาวอยาง

ครบถวน โดยเฉพาะขอท่ีสำคัญที่สุด คือ การไมควรแสดงธรรมกระทบตนและผูอื่น 

เนื่องจากการแสดงธรรมที่กระทบผูอื่นจะเปนเหตุกอใหเกิดความบาดหมาง วิวาท แตกแยก 

ขัดแยงกันได จึงตองรูจักระมัดระวังรอบคอบในการแสดงธรรมเปนอยางมาก เพื่อไมใหตก

เปนเคร่ืองมือของฝายใดฝายหนึ่งไดโดยงาย 

Ú. °‘®∑’Ë‰¡à ¡§«√ªØ‘∫—μ‘μàÕ°‘®°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß 

๒.๑) การพูดกระทบผูอื่น  

พระสงฆไมควรพูดโจมตีฝายตรงขามอยางมีอคติ ปราศจากเหตุผล เชน ยก

เหตุการณในครั้งอดีตมาโจมตีใหฝายตรงขามไดรับความเสียหาย ถือเปนการราดน้ำมันเขา

กองไฟ ทำใหเหตุการณมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และอาจสรางความพยาบาทโกรธแคนใหกับ

ผูฟงได การแสดงธรรมดังกลาวเปนสิ่งท่ีขัดกับหลักการแสดงธรรมท่ีเหมาะสม เปนขอหาม

เด็ดขาดสำหรับผูแสดงธรรมที่ดี 

๒๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๖. 
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๒.๒) การสนับสนุนเลือกฝายโดยขาดความเปนกลาง  

พระสงฆตองแสดงความคิดเห็นอยางเปนกลางแบบท่ีพระพุทธองคไดทรงเคยแสดง

เอาไว เพราะหากพระสงฆเขาขางฝายใด ฝายนั้นยอมเกิดความลำพองในใจที่มีคนเห็นดวย

กับตน สวนอีกฝายหนึ่งยอมเกิดความไมพอใจท่ีกำลังจะสูญเสียอำนาจอันเปนใหญของตนไป 

ดวยเหตุนี้ พระสงฆจึงไมควรเลือกฝาย แตควรยืนอยูบนความถูกตอง กลาวคือ ยึดความถูก

ตองไมใชยึดตัวบุคคลหรือฝาย เพราะตัวบุคคลหรือฝายเปนสิ่งที่ไมแนนอน เปนอนิจจัง 

เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา แตหลักการ คือความถูกตองจะคงอยูชั่วนิรันดร ดวยเหตุนี้ พระ

สงฆจึงไมควรเลือกฝาย และตองมองทุกฝายอยางปราศจากอคติ เปนผูประกอบไปดวยใจท่ี

เปนกลางเพื่อไมใหเปนที่ตำหนิติเตียนของชาวโลกได 

ดวยเหตุนี้ กิจท่ีควรทำเกี่ยวกับการเมืองของพระสงฆ จะตองเปนกิจที่เปนไปเพื่อ

ประโยชนของมหาชน เพื่อการส่ังสอน เผยแผ ใหคำแนะนำหลักธรรมในดานการปกครอง

บานเมือง และตองเปนการแสดงธรรมท่ีถูกตองตามหลักธรรมโดยไมกระทบกระท่ังผูอื่น มุง

เนนใหมีการเจริญสติ ใชสันติวิธีในการตอสูทางการเมือง สวนกิจท่ีควรละของพระสงฆ คือ 

การพูดกระทบผูอื่นอยางมีอคติ ไรเหตุผล และการแสดงจุดยืนท่ีไมมีความเปนกลาง จนกอ

ใหเกิดขัดแยงขึ้นแกสังคม  

 

˘. ∫∑ √ÿª  

ทุกคนที่อยูในสังคมตองมีสวนรวมทางการเมืองอยูเสมอเปนปกติ ไมเวนแมกระทั่ง

พระภิกษุผูเปนนักบวชท่ีแสวงหาความสงบตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และถือไดวา

พระสงฆเปนสวนหนึ่งของสังคมทางการเมืองดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้ พระสงฆจึงนาที่จะ

แสดงออกทางการเมืองได แตจะแสดงออกทางการเมืองเหมือนชาวบานทั่วไปไมไดในบาง

ประการ เนื่องจากมีหลักธรรมวินัยเปนเครื่องกำกับควบคุมใหประพฤติปฏิบัติดวย  

หากพิจารณาตามหลักธรรมวินัยของพระสงฆท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการเมืองแลว จะ

พบวา ไมมีสิกขาบทใดท่ีหามในเร่ืองของการเมืองไวอยางชัดเจน เนื่องจาก ๓ สิกขาบทท่ีมา

ในอเจลกวรรค ปาจิตติยกัณฑ ไมไดแสดงถึงขอหามทางการเมือง แตแสดงถึงขอหามท่ีมี

ความเก่ียวของกับกองทัพไวเทานั้น และหากพิจารณาตามหลักของกิจเสริมอันประกอบไป

ดวย การแนะนำส่ังสอน การเผยแพรธรรมแกประชาชน ก็ถือวาเปนหนาที่หลักโดยตรงของ

พระสงฆอยูแลว ที่จะตองทำการแนะนำสั่งสอนธรรมพรอมทั้งการเผยแพรหลักธรรมใหความ

รูความเขาใจอยางถูกตอง เมื่อประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมมากขึ้นแลว ยอม
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ประพฤติปฏิบัติอยูในศีลธรรมอันดี รูจักท่ีจะฝกอบรมจิตและเจริญปญญา ก็จะอยูรวมกัน

อยางสงบสุข บานเมืองก็จะมีความสงบรมเย็น นับวาเปนผลประโยชนทางออมแกแผนดิน 

เพราะเปนกิจที่เปนไปเพ่ือประโยชนแกมหาชนหมูใหญ  

ดวยเหตุนี้ พระสงฆจึงควรเขาไปเกี่ยวของกับการเมืองไดในลักษณะของการสั่งสอน 

หามปรามท้ังโดยตรงหรือโดยออม เชนที่พระพุทธเจาทรงหามสงครามแยงน้ำ หามทัพ 

พระเจาวิฑูฑภะ เปนตน พระสงฆจึงเขาไปเกี่ยวของกับการเมืองในลักษณะนี้ได และควรถือ

วาเปนกิจที่ตองทำโดยการนำธรรมะเขาไปชวยเหลือเยียวยาใหกับประชาชน เชน การเตือน

สติ ใหมีขันติธรรม เมตตาธรรม ใชเหตุผล ใชสันติวิธีในการแกปญหา เปนตน แตพระสงฆจะ

ไปเขาขางฝายใดฝายหน่ึงเพ่ือตอสูใหไดมาซึ่งอำนาจรัฐไมได พระสงฆควรวางตัวเปนกลาง

ทางการเมืองในทุกกรณี เพราะการเมืองเปนเรื่องของการแสวงหาใหไดมาซ่ึงอำนาจ ท่ีมี

ความแปรปรวนและเปล่ียนแปลงอยูเปนนิตย จึงไมควรหลงใหลไปกับอำนาจดังกลาว หาก

พระสงฆปฏิบัติตามหลักการขางตนไดอยางถูกตองดวยดี พรอมทั้งใชหลักธรรมเยียวยาใหสติ

แกประชาชนไดมีความรูความเขาใจในเรื่องของการเมืองไดอยางถูกตอง ก็จะเปนการนำหลัก

ธรรมไปใชเพื่อประโยชนแกผูคนในสังคมไดอยางกวางขวาง กิจทางการเมืองของพระสงฆที่

ทำแลวกอใหเกิดประโยชนแกมหาชนเชนนี้ นับไดวาเปนกิจที่สมควร แสดงใหเห็นวา “การ

เมืองเปนกิจของสงฆ” อยางแทจริง 
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�

Ò. ∫∑π” 

ในปจจุบันวัดสวนมากตั้งอยูในเขตตัวเมืองหรือชุมชน พระสงฆในบริบทสังคม

ปจจุบันจึงมีบทบาทเปล่ียนไปจากสมัยพุทธกาลท่ีจะใหความสำคัญกับการบำเพ็ญเพียรทาง

จิตอยูตามปาเขา เพื่อการรูแจงตรัสรูธรรมและมีภาระหนาท่ีเทศนาส่ังสอนประชาชนตาม

โอกาส กลายเปนมีภาระหนาที่เกี่ยวของกับสังคม (Engaged Buddhism) มากขึ้น กระแสท่ี

เกิดขึ้นกอใหเกิดแนวคิดแบงออกเปน ๒ กลุม ไดแก 

๑. กลุมที่มีแนวคิดเพ่ือการพัฒนาสังคม โดยเห็นวาพระสงฆควรทำประโยชนแก

สังคม ชวยเหลือสังคม เผยแผธรรมโดยยึดฐานทางการเกษตรหรือการอนุรักษปาไมที่ถูก

ทำลาย อาทิ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแกว พระไพศาล วิสาโล 

พระสมภพ โชติปฺโญ๑ เปนตน โดยในกรณีพระพยอม กลฺยาโณ นับเปนพระภิกษุอันดับ

ตนๆ ที่มีแนวคิดพัฒนาวัดโดยยึดหลักการเกษตร ซึ่งทานเห็นวาวัดสวนมากมีพื้นท่ีวางเปลา

ไมเกิดประโยชนที่ควรใชใหเกิดประโยชน จึงไดกอตั้งมูลนิธิวัดสวนแกวข้ึนในป ๒๕๒๙ ดวย

วัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อเผยแผ ๒) เพ่ือสงเคราะห ๓) เพ่ือพัฒนา สนับสนุน 

๑ พระนักเทศนนักปฏิบัติชื่อดังแหงภาคอีสาน ชักชวนพระสงฆและประชาชนใหรวมกันแกไข

ปญหาดินแหงแลงและพัฒนาวัดที่ขาดบรรยากาศรมรื่นสำหรับปฏิบัติธรรม โดยการปลูกปาสรางภูเขาช่ือ 

“ตุงคะวารีศรีวนาลัย” ดังวลีท่ีวา “ปลูกดงปลูกปาคือปลูกฟาปลูกดิน ปลูกศีลปลูกธรรมคือค้ำจุนโลกทั้ง

โลกใหรมเย็น”. 
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คนดีใหมีอาชีพ โดยมุงแกปญหาของคนไทยท่ีมีทุกข ๓ ประการ คือ ทุกขไมมีที่อยูอาศัย 

ไมมีที่ทำมาหากิน ทุกขไมมีงานทำ ทุกขไมมีเงินใช๒

๒. กลุมกระแสท่ีไมเห็นดวยกับแนวคิดพระสงฆทำการเกษตร โดยมีพระพรหม-

คุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ใหทรรศนะวาการเลี้ยงชีพของพระภิกษุสงฆตองไมประกอบอาชีพ

เอง ดังขอความวา “การบัญญัติไมใหพระทำมาหาเล้ียงชีพเอง แมแตจะไปเก็บผลไมฉันเองก็

ยังไมให ทั้งน้ีเพ่ือผูกชีวิตพระไวกับประชาชน หมายความวาพระจะหางจากประชาชนไมได 

ทานใหฝากทองไวกับประชาชน”๓

จากประเด็นปญหาและแนวคิดท่ีกลาวมาน้ี ผูเขียนตองการศึกษาหาคำตอบให

ชัดเจนตามแนวคิดพระพุทธศาสนาเถรวาท และหาแนวทางแกปญหาแบบบูรณาการใน ๓ 

ประเด็นคือ ๑) พระสงฆทำการเกษตรผิดหลักพระธรรมวินัยหรือไม อยางไร ๒) พระสงฆจะ

ทำการเกษตรเพ่ือนำมาบริโภคเอง หรือพัฒนาภายในองคกรสงฆจะมีแนวทางอยางไร 

๓) พระสงฆจะใชการเกษตรเปนฐานของการพัฒนาสังคม ควรมีหลักการอยางไรไมใหขัดกับ 

พระธรรมวินัย 
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ยุทธวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธองคทำใหพระพุทธศาสนาเขาถึงประชาชนไม

เพียงเฉพาะกลุมนักบวช แตสามารถเขาถึงประชาชนสวนใหญที่สามารถเรียนรูศึกษาธรรมะ

อยางเขาใจผานอาชีพท่ีตนมีความชำนาญอยูแลว เรียกวาสอนธรรมะชาวบานดวยภาษาชาว

บาน พระสงฆในอดีตก็ไดใชหลักวิธีนี้เผยแผธรรมะไปสูประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ใน

ประเทศไทยพระสงฆในอดีตก็ไดสอนชาวบานโดยนำหลักธรรม เชน ทาน ศีล จาคะ ปญญา 

เขาไปใสไวในกิจกรรมการเกษตรจนเปนจารีตท่ีถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมา 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 พระพรหมคุณาภรณ (ป . อ . ปยุตฺโต) , พระกับปา มีปญหาอะไร?, พิมพครั้งที่ ๕ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๕๓), หนา ๑๒. 
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หลักฮีต ๑๒๔  ของชาวไทยอีสาน ลวนเกี่ยวของกับการทำบุญและเกษตรกรรมตามวาระ

ตางๆ๕  

ในอดีตชาวบานทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคเองในชุมชนและกิจกรรมถูกยึดโยงเขา

กับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา พระสงฆใชการเกษตรเปนตัวสอนธรรมใหประชาชน

ทำใหสังคมเกิดสันติสุข เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปสังคมเกิดการพัฒนาดานตางๆ สงผลใหการ

เกษตรปจจุบันมุงไปเพื่อการคาขายต้ังอยูบนฐานของกิเลส พระสงฆไมอาจใชการเกษตรสอน

ธรรมใหแกประชาชนไดดังเดิมเพราะปญหาเร่ิมมีความซับซอนมากข้ึน แมสินคาทางการ

เกษตรจะมีราคาสูงเปนสินคาท่ีตลาดมีความตองการสูง แตในการผลิตก็ตองใชตนทุนสูงตาม

ไปดวยจึงมีปญหาหนี้สินตามมา มีการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อแกไขปญหาดวยทฤษฎีทาง

เกษตร หลายทฤษฎีถูกนำมาใช เชน ทฤษฎีเกษตรพอเพียงจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง๖ แนวคิดการเกษตรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมุงสงเสริมคุณภาพชีวิตคนใหดีขึ้นเปน

เกษตรกรรมทางเลือก (Alternative agriculture) ทั้งทางเลือกในแงการผลิต อุดมการณ 

และปรัชญา การฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น และงดใชสารเคมี เรียกวา “พุทธเกษตร” เปนการ

เกษตรแบบย่ังยืน๗
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ทฤษฎีทางการเกษตรท่ีนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช 

โดยนักวิชาการฆราวาสมีอยูหลายทาน ศ.นพ.ประเวศ วะสี เปนทานแรกที่ใชคำวา  

๔ ฮีต ๑๒ คือจารีตท่ีถือปฏิบัติในแตละเดือน คือ (๑) เดือนอาย–บุญเขากรรม (๒) เดือนย่ี– 

บุญคูณลาน (ขาวขึ้นลาน)  (๓) เดือนสาม–บุญขาวจ่ี  (๔) เดือนส่ี–บุญพระเวส  (๕) เดือนหา–บุญ

สงกรานต  (๖) เดือนหก–บุญบ้ังไฟ  (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 สิน พันธุพินิจ, การสงเสริมการเกษตร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรวมสาสน จำกัด, 

๒๕๔๔), หนา ๒๘๒. 
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“พุทธเกษตรกรรม” โดยอธิบายพุทธธรรมเช่ือมโยงกับเบญจขันธของชุมชนใหเกิดความ 

เขมแข็งเปนการพัฒนาแบบย่ังยืน ไดแก การพัฒนาทั้ง ๓ ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดลอม ซึ่งเชื่อมโยงและสัมพันธกันทั้งสามมิติ การพัฒนาใดๆ ตองคำนึงถึงองคประกอบ 

๓ ดาน ในแงของศาสนา การพัฒนาหมายถึงการพัฒนาตนทั้งดานรางกายและจิตใจ โดย

เนนในดานคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกตองพอดี ซึ่งใหผลประโยชนสูงสุดและเกื้อกูล

แกสรรพชีวิตโดยไมเบียดเบียนทำลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนาตองเอา

วัฒนธรรมเปนตัวตั้ง๘

พุทธเกษตรกรรมแบบชาวบานมุงแกปญหาเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเชิง

คุณธรรม ใหชีวิตไดรับการพัฒนาอยางย่ังยืน แตการพัฒนาเชิงคุณธรรมน้ีจะตองเช่ือมถึง 

พระสงฆและพระสงฆตองเขาใจบทบาทของตนเองผานพระธรรมวินัยและมีสวนรวมกับ

ชุมชน ที่ผานมาพระสงฆสวนใหญไมคอยมีบทบาท ขาดการมีสวนรวมในการเผยแผธรรมเชิง

เกษตร เพราะมองบนพื้นฐานของกรอบพระธรรมวินัยเปนหลัก อีกท้ังขาดความรูความเขาใจ

ในหลักปรัชญาแนวคิดและภาคปฏิบัติจึงไมมีความรวมมืออยางเต็มที่ 
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หลักพุทธเกษตรกรรมที่เปนบทบาทของพระสงฆน้ีเปนหลักการเกษตรแนวใหม ที่

รวมเอาทั้งพุทธวิธีการสอนธรรมผานอาชีพเกษตรกรรมและแนวคิดเชิงการบริหารจัดการ

พื้นที่ของวัดใหเปนประโยชนอันจะเปนฐานการพัฒนาชุมชนได ผูเขียนไดศึกษาคนควาพบ

ขอมูลในคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถาท่ีระบุถึงพระสงฆในสมัยพุทธกาลมีพื้นที่ดินท่ี  

ชาวบานมอบถวายและใหทายกหรืออารามิกชนทำเกษตรแลวนำมาบริโภค เปนการทำ

เกษตรรวมกันระหวางพระสงฆกับชาวบานแบงปนผลผลิตเพื่อบริโภคในองคกร๙ การเกษตร

จะเปนตัวเชื่อมและดึงชาวบานเขาสูธรรมะ เปนการเผยแผธรรมะสูการเกษตรท่ีตั้งอยูบน

รากฐานของ ศีล คือความไมเบียดเบียนชีวิต หรือทำลายส่ิงแวดลอม 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. 



178 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ยึดที่ของวัดและพระสงฆก็ไมสามารถเขาไปใชประโยชนได ดังนั้นพระสงฆจะแกปญหานี้ตอง

ใชประโยชนเองและนำผลผลิตมาแบงปนกัน ไดประโยชนกันทั้งสองฝาย๑๐

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางวัดกับชุมชนเกษตรกรรม โดยเฉพาะปญหาหน้ีสินเปน

ปญหาใหญ เม่ือพระสงฆเทศนาส่ังสอนเพียงอยางเดียวไมอาจนำหลักธรรมเขาไปสูวิถีชีวิต

ชาวบานได ชาวบานตองขายที่ทำกินใหนายทุนจนสุดทายเหลือแตวัดต้ังอยูทามกลางนิคม

อุตสาหกรรม จึงมีพระสงฆบางรูปลุกข้ึนมาทำหนาท่ีเผยแผธรรมะในรูปแบบของกิจกรรมให

ปฏิบัติ อยางกรณีพระสุบิน ปณีโต๑๑  ไดกอต้ังกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นโดยใชหลักธรรม

หัวใจเศรษฐีเขามาอธิบายในเชิงปฏิจจสมุปบาท เชน อารักขสัมปทา ทานอธิบายความวาคือ

การเก็บออมทรัพยเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูที่กำลังเดือดรอนไดพึ่งพากันเองในหมูบาน๑๒  

การสอนธรรมผานกิจกรรมเชิงสังคมดังตัวอยางที่กลาวมานี้ นับไดวาประสบผลสำเร็จอยาง

ยิ่งในปจจุบัน สามารถแกปญหาความยากจนใหแกชุมชน ทำใหประชาชนมีคุณธรรม ลดละ

เลิกอบายมุขไดและชุมชนเกิดความเขมแข็ง 

เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดข้ึนในอีกไมกี่ปขางหนา ประชากรกวา ๖๐๐ 

ลานคนมกีารตดิตอคาขายกนัมากข้ึน ในฐานะทีไ่ทยเปนประเทศท่ีมคีวามพรอมดานการเกษตร 

อาหารนับเปนสินคาหนึ่งที่เริ่มมีแนวโนมราคาสูงข้ึนเรื่อยๆ และจากปรากฏการณกลุมทุน 

ตางชาติอยางอาหรับ๑๓ และกลุมทุนจากประเทศจีน เขามากวานซ้ือที่ดินจำนวนมากเพื่อ

ปลูกขาวและพืชผลทางเกษตรสงกลับไปขายยังประเทศของตน หลายภาคสวนจึงเกิดความ

๑๐ ผูวิจัยกำลังทำโครงการปลูกกาแฟในพ้ืนที่วัด ๑๐๐ ไร ณ วัดเมืองงามใต ต.ทาตอน 

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 ลานบาทเพื่อใหสมาชิกกูยืมในอัตราดอกเบ้ียที่ต่ำเพียงรอยละ 

๑ บาท. ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖. 
๑๒ “พระอาจารยสุบิน ปณีโต ๑๗ ปแหงการกอต้ังกลุมสัจจะสะสมทรัพยแบบชีวิต 

พอเพียง”, [ออนไลน]. [แหลงท่ีมา] : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=192217.  

[๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖]. 
๑๓ “ขอมูลดีเอสไอ พบกลุมตางชาติอาหรับลงขัน ๑๘,๐๐๐ ลาน กวานซ้ือที่ดินในไทย 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
และคนในกลุมประเทศอาเซียนซ่ึงมีทุนนอยทำเกษตรเพียงเพ่ือเล้ียงครอบครัว และบางสวน
ไดละท้ิงอาชีพเดิมเพราะภาระหนี้สิน แนวทางของการพัฒนาการเกษตรตองใชทฤษฎีหลัก
พุทธเกษตร เพื่อผลักดันใหเกษตรกรผลิตพืชผลท่ีมีคุณภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและไม
เปนอันตรายตอสุขภาพ นอกจากจะชวยลดตนทุนแลวยังไดผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดมา 
บริโภค ซึ่งสินคาประเภทน้ีกำลังเปนที่ตองการของตลาดในสังคมยุคใหม ผูคนตางตระหนัก
และใหความใสใจตอสุขภาพ พระสงฆในฐานะท่ีเปนที่พึ่งของสังคมตองเขาไปมีสวนชวย 
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 โดยตองนำในเร่ืององคความรู หลักปรัชญาสูการสอนดวยกิจกรรมการเกษตรใชวัด
เปนพื้นท่ีทดลองวิจัย ใหชาวบานไดฝกงานจนเกิดทักษะประสบการณและนำผลผลิตที่ได
มาบริโภคหรือจำหนายเพื่อพัฒนาวัด กลาวโดยเฉพาะวัดที่เปนสำนักเรียนมีจำนวนพระภิกษุ
สามเณรมากหลายรอยรูป ปจจัยดานอาหารยอมไมเพียงพอตอความตองการ จำเปนตอง
พึ่งพาตนดวยการทำเกษตรผานตัวแทนอุบาสกอุบาสิกา 

แมแตสถาบันการศึกษาของคณะสงฆไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัยก็มีลักษณะเดียวกัน คือมีภาระคาภัตตาหารสำหรับบริการพระนิสิต คณาจารย เจา
หนาที่สวนตางๆ ซึ่งในแตละวันมีคาใชจายคอนขางสูง๑๕ เรื่องอาหารจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ไม

๑๔ “วัดธรรมิการาม ประจวบคีรีขันธ มีผูถวายที่ดิน ๗๓๒ ไร ที่จังหวัดปทุมธานี ไมไดใช
ประโยชนวัดจึงแสดงเจตนารมณขายท่ีธรณีสงฆ (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 ในขณะท่ียอดรับ
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 ผลไมในพ้ืนท่ีวัดวัดหน่ึงหรือหลายวัดโดยความรวมมือกันจะสามารถแกไขปญหา 

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

ดานพระวินัยเกิดขึ้น เรามักจะมองยอนกลับไปสูตัวคำสอนด้ังเดิมของพระพุทธองคใน 

พระไตรปฎก นำหลักนั้นมาใชตัดสินถือเปนขอยุติรวมกัน จะไมพยายามแกไขหรือปรับ

เปลี่ยนหลักการที่มีมาแตอดีตอยางเด็ดขาด กรณีพระสงฆที่ทำการเกษตรหรือการพึ่งพา

ตนเอง สามารถทำไดโดยมีหลักการอยางไร ผูเขียนขอจำแนกไปตามความสำคัญ ดังนี้ 

Û.Ò À≈—°°“√∑“ß»’≈ 

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 สวนท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร คือ จูฬศีล 

ดังน้ี 

ขอ ๑  ภิกษุเวนจากการฆาสัตว มีความละอาย มีความเอ็นดู มุง 

     ประโยชนเกื้อกูลสรรพสัตว 

ขอ ๒  ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม 

ขอ ๑๕ ภิกษุเวนจากการรับเรือกสวนไรนาและท่ีดิน๑๗

หลักมัชฌิมศีล แสดงรายละเอียดการงดเวนจากการทำลายพืชตางๆ ดังนี้ 

ขอ ๑ ภิกษุเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม พืชเกิดจากเหงา เกิดจากลำตน 

เกิดจากตา เกิดจากเมล็ด๑๘

แนวทางหลักการเล้ียงชีพตามหลักนิสัย ๔ ใหพระภิกษุเท่ียวบิณฑบาตแสวงหา

อาหาร สวนแนวทางเลือกรองลงมาทรงยืดหยุนใหรับสังฆภัต อุทเทสภัต เปนตน จากผู

ศรัทธาถวาย แนวทางเลือกรองนี้มีประเด็นใหพิจารณาหลายประการ เพราะไดกลายมาเปน

รูปแบบภัตรวมท้ังสิ้น ๑๘ ประเภทในเวลาตอมา๑๙  จนถึงการมอบถวายที่กัลปนาสำหรับ

เก็บผลผลิตเพื่อบำรุงวัด สวนหลักในจูฬศีลและมัชฌิมศีล พระพุทธองคมิใหเกี่ยวของโดยตรง 

แตหากจะทำการตองมีคนกลางคือมีทายกหรือสามเณรเปนผูทำแทน  

ลักษณะเชนนี้เปนกลวิธีที่พระพุทธองคทรงวางเง่ือนไขใหมีความซับซอนของการ

ปฏิบัติขึ้นมาเมื่อตองทำกิจใดๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางโลก เปนการปองกันมิใหพระสงฆ

ถลำล้ำเสนเขาไปสูกิจกรรมแบบฆราวาส หรือแมแตการส่ังใหผูอื่นปฏิบัติก็ตองไมสั่งแบบ

เจาะจง เชน ทานจงตัดตนไม ถอนตนไม แตใหเลี่ยงใชคำที่เหมาะสมแกสมณะ เชน จะขุด

หลุม ใชคำพูดวา “จงรูหลุมนี้สำหรับลงเสาตนนี้” เปนตน เรียกวา “กัปปยโวหาร”๒๐ เปน

๑๗ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๔/๖๕-๖๖. 
๑๘ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๕/๖๗. 
๑๙ พระมหาวัฒนา ปฺญาทีโป, “การบริหารจัดการปจจัย ๔ ของพระสงฆท่ีปรากฏในคัมภีร

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑๒๔-๑๒๕. 
๒๐ วิ.อ. (ไทย) ๒/๘๘/๔๓๑. 
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วิธีเลี่ยงอาบัติในพระวินัย เพราะบัญญัติทางพระวินัยมีขอกำหนดอยู ๒ ทางคือ ตองทำเอง 

หรือใชใหผูอื่นทำ จึงจะตองอาบัติได การใชใหผูอื่นทำแทนที่นำไปสูการลวงพระวินัยนั้นจะ

ตองมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง ถาคำสั่งไมระบุชัดก็ยอมไมตองอาบัติ ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่

พระพุทธเจาเปดชองทางไวเผื่อมีความจำเปนบางประการ ใชกับเร่ืองท่ีไมมีมูลเหตุมาจาก

กิเลสหรืออกุศลโดยตัวมันเองไมดีหรือชั่ว แตสังคมในยุคหน่ึงอาจมองวาไมเหมาะสม เมื่อ

กาลผานไปสงัคมอาจเห็นเปนอยางอื่น 
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ในคร้ังพุทธกาล กอนท่ีจะมีการบัญญัติสิกขาบทไดเกิดเหตุการณหนึ่งท่ีเปนตัววัด

พระภิกษุสงฆดานคุณภาพทางศีล ความอดทน และมักนอยสันโดษ ที่เมืองเวรัญชาไดเกิดฝน

แลงและทุพภิกขภัย ผูคนขาดแคลนอาหารลมตายกันเปนจำนวนมาก มีกองกระดูกมนุษยไป

ทุกแหง พระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆจำนวน ๕๐๐ รูป ไมสามารถบิณฑบาตได แตมีพอคา

มาถวายขาวนึ่งตากแหงที่เขาเก็บไวเปนอาหารมา พระภิกษุนำมาตำโขลกใสหินบดให

ละเอียดผสมน้ำ (ไมยอมหุงเปนขาวตมขาวสวยฉัน เพราะเกรงจะผิดรูปแบบวิถีของ

นักบวช)๒๑  เปนเชนนี้ตลอด ๓ เดือนในพรรษา พระพุทธเจาทรงยกยองพระอานนทและ

พระภิกษุทั้งหมดวา “อานนท ดีแลวๆ พวกเธอเปนสัตบุรุษ ชนะไดเด็ดขาดแลว ขาวสาลี 

เจือดวยเนื้อ เพื่อนพรหมจารีในภายหลังจะพากันดูหมิ่น”๒๒

เหตุการณนี้ทำใหพระเถระอยางพระสารีบุตรตระหนักถึงความเส่ือมของพระศาสนา

ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตดวยสาเหตุเพียงเกิดภัยธรรมชาติ และหากพระภิกษุสงฆดำรงชีพ

ดวยการบิณฑบาตเพียงอยางเดียว ยอมเปนขอจำกัดหน่ึงที่จะเปนเหตุใหศาสนาถึงความ 

สูญสิ้นไปโดยเร็ว จึงไดทูลใหพระพุทธองคบัญญัติสิกขาบทเพื่อหาทางปองกัน๒๓ ในคราวตอ

มา หลังจากทรงบัญญัติสิกขาบทแลวเกิดทุพภิกขภัยในเมืองเวสาลีอีก พระสงฆบิณฑบาตไม

ได พระองคก็ทรงผอนปรนขอสิกขาบทใหพระภิกษุเก็บของไวภายในท่ีอยูฉันได เปนตน  

ตอมาเมื่อคราวสงบก็ทรงใหงดการปฏิบัตินั้น๒๔  ทรงปรับพระวินัยเพ่ือใหสอดรับกับ

สถานการณความอดอยากท่ีเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ ก็เพื่อใหพระสงฆสามารถพ่ึงพาตนเองไดใน

๒๑ วิ.ม.อ. (ไทย) ๑/๑๖/๒๕๔. 
๒๒ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖/๙. 
๒๓ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๘-๒๑/๑๑-๑๓. 

๒๔ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๙๕/๑๑๖. 
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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

อีกกรณีหน่ึงที่นาศึกษาเก่ียวโยงกับแนวคิดเร่ืองการสะสมเสบียงในคร้ังพุทธกาล ซึ่ง

จะทำใหทราบถึงทาทีของพระพุทธองคเก่ียวกับการบริหารสงฆในวัดและทรัพยากรท่ีมีอยาง

เหลือเฟอ ในตอนแรกพระองคไมอนุญาตใหพระสงฆเก็บสะสมเสบียง แตเมื่อพระภิกษุมี

จำนวนหลายพันรูป การบิณฑบาตหาอาหารจึงไมเพียงพอ ชาวบานจึงไดคิดหาวิธีที่จะชวย

กันสงเสริมโดยการนำอาหารแหงตางๆ มากองไวนอกเขตวัดเพื่อทำอาหารเล้ียงพระภิกษุใน

แตละวัน จึงเกิดปญหาใหมตามมา อาหารเนาสงกลิ่นเหม็น เปนแหลงอาศัยของสัตวตางๆ 

พระพุทธองคจึงไดเริ่มมีแนวคิดที่ใหมีเรือนคลังขึ้นในวัด มีการแตงต้ังพระผูทำหนาที่ (อธิการ) 

รับบริจาคของสงฆตามแผนกอยางเปนระบบ มีผูรับ ผูเก็บรักษาดูแล ผูแจกจายแบงปน๒๖

การไดรับการสงเสริมจากทางฝายบานเมืองเปนเหตุผลหนึ่งที่ทำใหพระพุทธศาสนา

ปรับตัวเขาหาสังคม จะเห็นไดจากกรณีพระเจาพิมพิสารเล่ือมใสพระปลินทวัจฉะท่ีซอมแซม

เสนาสนะ มีพระประสงคใหมีคนงานในวัดจึงถวายแรงงาน ๕๐๐ คน ตั้งเปนหมูบาน 

(อารามิกคาม) คอยอุปฏฐากพระภิกษุ๒๗ แนวคิดนี้เองไดถูกพัฒนาตอมาในภายหลัง๒๘ เมื่อ

พระราชาทรงเลื่อมใสศรัทธาก็จะมอบบานสวยทั้งหมูบานหรือตำบลพรอมท้ังท่ีดินใหแกวัดที่

ทรงศรัทธา๒๙  เก็บภาษีท่ีไดนำไปบำรุงวัดนั้นๆ ไมตองเขาหลวง พระสงฆเองก็ทำ

เกษตรกรรมปลูกพืชผลในที่ชาวบานหรือใหชาวบานปลูกพืชผลในพื้นที่ของสงฆ ดังขอความ

ในพระไตรปฎกตอไปน้ี 

๒๕ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๙๙/๑๒๙. 
๒๖ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๔๓/๒๐๕. 
๒๗ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๐/๖๓. 
๒๘ ในพุทธศตวรรษท่ี 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 ปรากฏวามีการอุทิศท่ีดินและขาคนในรัชสมัยของกษัตริยคชพาหุ-

คามณีอภัย, ธวัช ปุณโณทก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว, หนา ๑๖๐. 
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“สมัยนั้น เขาปลูกพืชของสงฆในท่ีของบุคคล ปลูกพืชของบุคคลในท่ีของ

สงฆ ภิกษุทั้งหลายไดนำเร่ืองน้ีไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ พระผูมี 

พระภาครับสั่งวา “ภิกษุทั้งหลาย พืชของสงฆท่ีปลูกในที่ของบุคคลพึงใหสวนแบง

แลวบริโภคได พืชของบุคคลที่ปลูกในที่ของสงฆพึงใหสวนแบงแลวบริโภคได”๓๐

จากขอมูลนี้สามารถยืนยันไดวา ในสมัยพุทธกาลนั้นมีผูมอบถวายที่ดินใหแกวัดซ่ึงใน

เวลาตอมาเรียกวา “กัลปนา” เปนท่ีดินที่เขานำเอาผลผลิตที่ไดมาถวายวัด และยุคสุโขทัย

เปนตนมานิยมถวายท่ีดินใหแกวัดดังขอมูลในจารึกสมัยสุโขทัยวา “พระมหากษัตริยทรง

พระราชทานท่ีดินไรนาใหแกพระสงฆ ทั้งนี้ ไดถวายขาพระโยมสงฆใหแกวัดเพ่ือใหมีหนาที่

ดูแลพระสงฆและถาวรวัตถุตางๆ โดยตองทำไรนาบนผืนดินท่ีไดรับพระราชทาน เพื่อนำ

ผลผลิตไปบำรุงพุทธสถานและเปนปจจัยแกสงฆ”๓๑  

เรื่องการทำเกษตรรวมกันระหวางสงฆกับชาวบานนี้ในอดีตมีวิธีการแบงปนโดยให

พระสงฆไดเปรียบชาวบาน ๙/๑๐ สวน เพราะเปนรูปแบบบุญอยางหน่ึง๓๒ การแบงปนผล

ผลิตในลักษณะท่ีใหพระสงฆไดสัดสวนมากกวาเชนนี้ บงชี้ไดชัดวา ชาวบานและพระสงฆไม

ไดมองเชิงธุรกิจที่ตองไดสัดสวนเทาเทียมกัน หากแตมองในเชิงบุญที่ชาวบานตองการสงเสริม

กิจกรรมภายในวัด อาจดวยเหตุผลที่วัดมีพระภิกษุมากจนไมอาจบิณฑบาตหาอาหารไดเพียง

พอ ชาวบานจึงหาวิธีการรวมกันกับพระสงฆเพื่อดูแลพระใหมีอาหารเพียงพอสำหรับการ

ดำรงชีพประกอบกิจพระศาสนา 

 

Ù. æÿ∑∏‡°…μ√°√√¡„π∑»«√√…Àπâ“ 

ดังไดกลาวมาแลววาพืชผลผลิตทางการเกษตรในปจจุบันมีราคาแพงและตนทุนการ

ผลิตสูง กอใหเกิดปญหาหน้ีสิน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตต่ำ เพราะสาเหตุจากทำการเกษตร

บนพื้นฐานของกิเลสคื อความโลภ และความหลง ดังนั้นพุทธเกษตรกรรมในทศวรรษหนา

ตองสามารถตอบโจทยเหลาน้ี พระสงฆตองเขามาชวยเหลือสังคมโดยการสอนธรรมผาน

๓๐ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๐๔/๑๓๙. 
๓๑ ศิริสาร เหมือนโพธ์ิทอง, “การกัลปนาในจารึกสุโขทัย อยุธยา และธนบุรี-รัตนโกสินทร”, 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หนา ๔๗. 
๓๒ วิ.อ. (ไทย) ๓/๓๐๔/๒๓๒. 
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การเกษตรเหมือนในอดีต เพียงแตเม่ือสังคมมีความซับซอนของปญหามากจึงตองมองใน

หลากหลายมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ ใหประชาชนสามารถดำรงชีพไดดวยการพึ่งพาอาชีพ

เกษตรของตนซ่ึงตองพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพ โดยประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 

มองในดานสังคม ใชการเกษตรท่ีมีคุณธรรมเปนตัวแกไขปญหาสังคมใหประชาชนไดเรียนรู

หลักธรรม มีการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ มีความขยันหมั่นเพียรในอาชีพ ความเสียสละ  

(จาคะ) สมชีวิตา รูจักความพอดีพอเพียง มองในดานส่ิงแวดลอม ตองทำเกษตรโดยไม

เบียดเบียนส่ิงมีชีวิตหรือธรรมชาติ และสุดทายการเกษตรของพระสงฆกับชาวบานเปนทาง

เลือกหน่ึงสำหรับพระสงฆไดใชเปนฐานพ่ึงพาตนเอง และเปนศูนยกลางการพัฒนาระหวาง

บาน วัด โรงเรียน 

 

ı. ∫∑ √ÿª 

 สรุปไดวา พระสงฆทำเกษตรกรรม ไมควรทำดวยตนเองเพราะขัดกับหลักพระวินัย 

ผิดเจตนารมณของการเปนนักบวช เพราะเกิดความเสียหายในสวน ศีล สมาธิ ปญญา  

อันเปนไตรสิกขาเครื่องมือพัฒนาตน และกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาในศาสนาของ 

พุทธศาสนิกชนอีกดวย แมการทำเกษตรเพ่ือสังคมสงเคราะหจะเกิดประโยชนตอสังคมก็ตาม 

การทำเกษตรกรรมของพระสงฆท่ีเปนพุทธเกษตรกรรมน้ีตองยึดโยงเขากับหลักไตรสิกขาคือ 

ศีล สมาธิ ปญญา พระสงฆตองนำหลักธรรมเขาไปสูประชาชนโดยการทำกิจกรรมการเกษตร 

ใหประชาชนไดเรียนรูธรรมะผานกระบวนการมุงประโยชน ใน ๓ ดานคือ ๑) ประโยชนตน

คือ การปฏิบัติธรรม ๒) ประโยชนพระศาสนาคือ พัฒนาวัด ๓) ประโยชนสังคมคือ มีสวน

ชวยพัฒนาประชาชนใหมีคุณธรรม 

พระสงฆสามารถทำเกษตรกรรมไดและควรมีเปาหมายเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

พระสงฆเปนหลัก เชนกรณีเม่ือเกิดอุทกภัยขึ้นในป ๕๔ วัดที่ถูกน้ำทวมพระสงฆไมสามารถ

บิณฑบาตได เม่ือมีการทำเกษตรน้ียอมสามารถเปนเสบียงดูแลพระสงฆเหลานั้นได ซึ่งเปน

แนวคิดพึ่งพาตนเองที่สอดคลองกับหลักศีลและพระวินัยเปดชองไวให หรือกรณีวัดที่มี

กิจกรรมทางการศึกษา พระภิกษุสงฆอยูกันเปนจำนวนมาก ก็ยอมจะสามารถลดภาระ 

คาใชจายดานอาหารลง ในอนาคตอันใกลนี้ผลผลิตทางเกษตรมีแนวโนมสูงข้ึนเร่ือยๆ  

พระสงฆตองมีแนวทางสำรองในการดูแลองคกรซ่ึงอาจจะประสบปญหาตางๆ จาก 

ภัยธรรมชาติ หรือภัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนหลักประกันใหพระสงฆสามารถดำเนินชีวิตอยู

ไดและทำศาสนกิจเผยแผไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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พระสงฆควรใชหลักพุทธเกษตรกรรมเปนฐานพัฒนาสังคม ไมควรต้ังเปาหมายเพียง

แคการแกไขปญหาระดับปจเจกชน เชน บางวัดทำนาเพ่ือเลี้ยงสุนัขหรือแมว แตควรให

คณุคาในระดบัประเทศแบบองครวม มเีปาหมายรวมกนัระหวางวดักบัชมุชน สงฆกบัชาวบาน 

โดยพระสงฆตองเปนผูนำชาวบานดวยการประยุกตเอาหลักพุทธเกษตรกรรมเพ่ือการพึ่งพา

ตนเองโดยยึดหลักความสัมพันธทั้งสามดานคือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กรณีตัวอยาง 

สำนักสันติอโศกที่สามารถผลิตพืชผลทางเกษตรและมีรายไดจำนวนมหาศาลตอป ซึ่งเปน

สินคาคุณภาพและผูบริโภคใหการยอมรับ อีกท้ังการตลาดดี มีรานคาของตนเองแบบครบ

วงจร มีกระบวนการตั้งแตการผลิตจนถึงปลายทางผูจำหนาย ซึ่งถาพิจารณาสวนนี้ พระสงฆ

ตองมีกระบวนการสานความรวมมือกันกับพุทธบริษัทอื่นใหเปนผูดำเนินการในนามของวัด

เพื่อไมใหเสียภาพลักษณของคณะสงฆ 

เปาหมายใหญรวมกันที่ชาวพุทธควรรวมมือกันคิดและทำคือ ทำอยางไรประเทศ

ไทยจึงจะเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ซึ่งปฏิเสธไมไดวาการดำเนินกิจกรรม

ตางๆ ตองใชเงินทุนจำนวนมหาศาล ชองทางการรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาและขอความ

สนับสนุนจากรัฐบาลก็ไดในสวนที่จำกัด และไมเปนการยั่งยืนเพราะไมไดพึ่งพาตนเอง โดย

เฉพาะกิจกรรมเก่ียวกับสังคมสงเคราะห ในสวนคณะสงฆไทยยังมีการรวมมือกันนอยมาก 

เมื่อเทียบกับชาวพุทธทางฝายมหายานจากทางไตหวันที่มีทุนอยางมหาศาล สามารถทำ

กิจกรรมการเผยแผและสังคมสงเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราตองใชจุดแข็งท่ีมีอยูให

เปนประโยชนคือ มีพื้นท่ีวัด ที่กัลปนา หรือธรณีสงฆจากวัดท่ัวประเทศท่ีไมไดใชประโยชน 

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). นิติศาสตรแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 

๒๕๔๑. 

 . (ป. อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๒. 

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย). วิทยาพระสังฆาธิการ เลม ๑. กรุงเทพมหานคร :  

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. 

∫√√≥“πÿ°√¡ 
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สิน พันธุพินิจ. การสงเสริมการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน, ๒๕๔๔. 

 . รายงานการวิจัย เรื่องกลยุทธการสงเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงสำหรับเกษตรกรรายยอยภาคตะวันตกของประเทศไทย. มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓. 

สุมาลี มหณรงคชัย. มหายาน ภาษาคน-ภาษาธรรม. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพร้ินติ้ง, 

๒๕๕๐. 

(๒) วิทยานิพนธ : 

พระมหาวัฒนา ปฺญาทีโป. “การบริหารจัดการปจจัย ๔ ของพระสงฆท่ีปรากฏในคัมภีร 

พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ศิริสาร เหมือนโพธ์ิทอง. “การกัลปนาในจารึกสุโขทัย อยุธยา และ ธนบุรี-รัตนโกสินทร”. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๔๙. 

(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส : 

ขาวขอมูลดีเอสไอ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 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]. 

พระอาจารยสุบิน . [ออนไลน] . แหลงท่ีมา : http://www.oknation.net/blog/

print.php?id=192217. [สืบคนเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖]. 

ขาวมติชน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php? 

newsid =1349103880&grpid=03&catid=03 [สืบคนเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖]. 

Ú. ¿“…“Õ—ß°ƒ… : 

Don Martino de Zilva Wickremasinghe. Epigraphia Zeylanica, Being Lithic 

and other Inscriptions of Ceylon V.I 1904-1922. London : Oxford 

University Press, 1976. 
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�

Ò. ∫∑π” 

ในป ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ที่จะถึงนี้ ประเทศในกลุมอาเซียนจะรวมมือกันใน 

๓ เสาหลักเพ่ือนำไปสูความม่ันคงและเสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคม เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนของแตละประเทศใหดีขึ้น แมวาสมาชิกอาเซียนกอตั้งมาแลวกวา 

๔๕ ป มีการรวมมือกันในดานตางๆ เกือบจะทุกดาน และในความรวมมือตางๆ นั้นยังคงมี

อุปสรรคที่บางครั้งไมสามารถท่ีจะตกลงกันได แตละประเทศพยายามท่ีจะรักษาผลประโยชน

ของตนในระยะส้ัน โดยไมคำนึงถึงโอกาสท่ีดีในระยะยาว ผูเขียนขอต้ังขอสังเกตวาประเทศ

ไทยมีความพรอมมากนอยแคไหน ถามวาคนไทยควรมีบทบาทและทาทีตอวิถีของประชาคม

อาเซียนอยางไร ประเทศไทยจะมีแนวทางใดกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนเพื่อใหสอดรับ

กับ ๓ เสาหลักในทามกลางการแขงขันกันทางเศรษฐกิจ ปญหาพรมแดนระหวางไทยกับ

กัมพูชา มาเลเซียกับฟลิปปนส สถานการณการกอการรายใน ๓ จังหวัดชายแดนใตของไทย 

ตลอดจนการใชพลงังานธรรมชาต ิกาซธรรมชาตจิากพมาและในอาวไทย รวมทัง้อาเซยีน + 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 พลเมืองอาเซียนควรนำหลักขันติธรรมไปประยุกตเพ่ือการ

อยูรวมกันไดอยางสันติ ความสุขจึงจะเกิดมีขึ้นในทามกลางความแตกตางของเชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ บางคร้ังอาจมีกระทบกระท่ังกัน ทะเลาะวิวาท 

บาดหมางกันบาง เพราะตางก็มีกิเลสดวยกันทั้งนั้น ถาหากฝายใดฝายหน่ึงขาดความอดทน

แลว การทะเลาะวิวาทบาดหมาง ก็จะกอใหเกิดความแตกแยกที่แผขยายกวางออกไปจน

ทำใหเสียหนาท่ีการงานได เม่ือเปนเชนนี้ ประโยชนสุขก็จะไมเกิดข้ึน ซึ่งคุณธรรมในขอน้ีคือ

ผูที่มีความอดทน อดกล้ันและอดออม อดทนตอความรูสึกทั้งภายนอกและภายใน อดทนตอ

สิ่งที่ไมดี เพื่อการยืนหยัดในทางท่ีดีถูกตองดีงาม อดทนตอความยากลำบาก อดทนตอความ

ทุกขยากจากการทำงาน อดทนตอความเจ็บใจ ตอความโกรธที่มากระทบกระทั่งในจิตใจเรา 

ผูที่มีขันตธิรรมก็คือ 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

ศักยภาพดานการลงทุนและการทองเท่ียวสูง มีศักยภาพดานภูมิศาสตร เกือบทุกประเทศมี

ทางออกทะเล (ยกเวนประเทศลาว) ไมมีทะเลทราย ๓) พื้นท่ีเชื่อมตอไปสูเอเชียใต เอเชีย

ตะวันออกและทวีปออสเตรเลีย ๔) มีจุดแข็งดานแรงงาน เพราะคาแรงถูกและภาคแรงงานมี

ฝมือ จนเปนแหลงลงทุนจากประเทศอุตสาหกรรมตางๆ เมื่อมองถึงคุณลักษณะรวมท่ีมีของ

แตละประเทศแลว พบวาลวนมีประวัติศาสตรจุดเชื่อมความสัมพันธในแงมุมตางๆ กับ

ประเทศไทยท้ังดานท่ีดีและดานที่เราอาจไมช่ืนชอบนัก อยางเชน ลาวเปนประเทศท่ีมีภาษา 

๑ วีรวัฒน พันธครุฑ, สุขภาพดีวิถีอาเซียน (Asean Health Care System) รวมบทความ

วิเคราะหระบบบริการสุขภาพ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ, ๒๕๕๕), หนา ๕. 
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วัฒนธรรม ประเพณีใกลเคียงกับไทยที่สุด พมาเปนประเทศท่ีมีประวัติศาสตรเปนคูขัดแยง

ดานสงครามและอำนาจการปกครอง คนฟลิปปนสและลาวมีรูปรางหนาตาคลายคนไทย จึง

ทำใหคนมักทักผิดบอยๆ วาเปนคนไทยหรือเปลา สิงคโปรและเวียดนามเปนประเทศคูแขง

ทางการคาและเศรษฐกิจกับไทยมากที่สุด อินโดนีเซียและเวียดนามเปนประเทศคูแขงสำคัญ

ในกีฬาซีเกมส จึงเห็นไดวาความเปนอาเซียนนั้นมีทั้งดานที่สงเสริมกันและดานที่แขงขันกัน

อยูในตัว 

วัตถุประสงคเชิงหลักการของการกอต้ังสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) หรืออาเซียนเม่ือป 

พ.ศ.๒๕๑๐ นั้น ก็เพื่อสงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการบริหาร สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

รวมถึงการสงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ 

นโยบายการดำเนินงานของอาเซียนเปนผลมาจากการประชุมหารือในระดับผูนำ

รัฐบาล รัฐมนตรี และเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน ทั้งนี้การประชุมสุดยอด หรือการประชุมของ

ผูนำประเทศสมาชิกอาเซียนเปนการประชุมระดับสูง เพ่ือกำหนดนโยบายในภาพรวม และ

เปนโอกาสท่ีประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศเปาหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะ

ยาว 

ตลอดระยะเวลากวา ๔๕ ปมาแลว อาเซียนประสบความสำเร็จจนเปนที่ยอมรับ 

อาทิ การจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน การชวยแกปญหาความขัดแยงในกัมพูชา ตลอดจน

บทบาททางดานการสรางบรรยากาศการอยูรวมกันของประเทศในภูมิภาค ขณะท่ีโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปนดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทำใหพลโลก

ประชาคมอาเซียนตองเผชิญกับปญหาตางๆ มากมาย ไมวาปญหาทางดานการกอการราย 

ซึ่งเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงของประเทศ ปญหาแรงงานและคาแรง ปญหาอาชญากรรม

ขามชาติ ขามพรมแดน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดตางๆ เชน ไขหวัดนก ในประเทศ

เพื่อนบานชายแดนไทย-กัมพูชา ความเส่ียงทางดานการแขงขันทางเศรษฐกิจ กับประเทศ 

คูคาอืน่ๆ อยางเชน จนี ญีปุ่น อนิเดยี ประชาคมอาเซียนเองจะตองรวมมือกนัและตองปรบัตัว 

เพื่อรับมือกับปญหาเหลาน้ีอยางมีสติ 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 จัดต้ังประชาคม

อาเซียนดวยจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่ประกอบ

ดวย ๓ เสาหลัก ไดแก 

๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

เดิมตกลงวาจะดำเนินการใหเสร็จในป พ.ศ.๒๕๖๓ ตอมาในการประชุมสุดยอด

อาเซียน ครั้งท่ี ๑๒๒  ที่ เมืองเซบู ฟลิปปนส ผูนำประเทศอาเซียนตกลงท่ีจะเรงรัด

กระบวนการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ประเด็น

คำถามอยูที่วาประเทศไทยพรอมแลวหรือกับการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนซ่ึงจะมาถึง

ในอนาคตกาลอันใกลนี้ และการท่ีประเทศไทยตองเขาสูประชาคมอาเซียนในป 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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Û. §«“¡À¡“¬¢Õß¢—πμ‘∏√√¡ 

ในยุคแหงความสับสนวุนวายและส่ิงยั่วยวนท่ีมากมาย คุณธรรมขอหน่ึงที่กำลังจะ

หายไปจากจิตใจของชาวโลกท้ังหลายก็คือ ขันติ ความอดทน อดกล้ันและอดออม ทั้งดาน

วัตถุและจิตใจ คือทั้งภายนอกและภายใน จึงตองมาทำความเขาใจเกี่ยวกับคำนี้ 

ความหมายของคำวา “ขันติ” หมายถึง ความอดทนตอส่ิงที่ไมดี เพื่อจะยืนหยัดใน

ทางที่ดี สวนบุคคลผูที่ไมมีความอดทน ยอมตรงกันขามคือ เม่ือไดประสบกับอารมณที่ไม 

นาพอใจเขา ก็อาจจะแสดงกิริยาอาการอันไมงาม ไมนาชม ออกมาไดทุกเวลา ทุกโอกาส

สถานท่ี และเม่ือเปนเชนนี้ การประกอบกิจการทุกส่ิงทุกอยาง หรือการคบหาสมาคมกัน 

เพื่อที่จะใหเกิดประโยชนสุขตอกันนั้น ก็ยอมจะถึงกาลเสื่อมเสียไป 

ขันติ ความอดทนอดกล้ันนั้น ไมไดหมายความวาเราอยูในสภาพอยางไร ก็ทนอยูใน

สภาพอยางน้ัน ไมรูจักขวนขวายเสาะแสวงหาพัฒนา พยายามทำใหดีขึ้นกวาสภาพท่ีเปนอยู 

ความอดทนอยางน้ันไมเรียกวาขันติธรรม แตเปนการปลอยวางธุระ ขนัตินั้นเปนความอดทน

เพื่อใหพนจากสิ่งท่ีไมดีทั้งหลาย อดทนเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งที่ดี หนีจากสิ่งที่ไมดี จักกลาวถึง

ขันติธรรมในบริบทของการอยูรวมกันของประชาคมอาเซียน ดังตอไปนี้ 
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ผูเขียนพิจารณาลักษณะจากการจำแนกขันติออกเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๓.๑.๑ ขันติสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน คือ ขันติที่เปนคุณธรรม สนับสนุน

ใหการดำรงชีวิตประจำวันบรรลุเปาหมาย ซึ่งประกอบดวยขันติ ๓ ประการ๓ ดังนี้  

ประการท่ี ๑ อดทนตอความยากลำบาก หมายความวา อดทนตอทุกขเวทนาท่ีเกิด

จากความเจ็บไขไดปวย เพราะทุกชีวิตที่เกิดมาแลว ยอมไมพนจากความแก ความเจ็บและ

ความตายไปได บุคคลทุกประเภท จำตองประสบ ไมวาจะยากจนหรือร่ำรวยก็ตาม ลวนแลว

แตตองพบประสบดวยกันทั้งนั้น 

ประการที่ ๒ อดทนตอความตรากตรำ หมายความวา อดทนตอความทุกขยากจาก

การทำงาน เพราะคนทุกคนจะดำรงชีวิตอยูไดก็เพราะอาศัยอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย 

และยารักษาโรค ซึ่งบุคคลจะไดส่ิงเหลานี้มาเปนเครื่องเลี้ยงชีวิต ก็จะตองขยันประกอบ

๓ เสฐียรพงษ วรรณปก, สูตรสำเร็จชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง กรุป, ๒๕๓๓), 

หนา ๑๓๔. 
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อาชีพการงาน แตถาบุคคลเปนผูเกียจคราน ไมประกอบการงาน ก็จะมีความเปนอยูอยาง

ลำบาก หากมีความขยันหมั่นเพียร ไมเกียจครานแลว ก็จะหาทรัพยได ดังพุทธพจนที่วา 

บุคคลผูมีหนาที่ หมั่นขยันทำการงาน ยอมหาทรัพยได เมื่อมีหนาที่การงานแลวควรเปนผู

ขยันหม่ันเพียร ทำใหเหมาะสมกับหนาที่ ไมทอดท้ิงการงานท่ีไดรับมอบหมาย แตควรเพียร

พยายามทำใหเต็มกำลังความสามารถและสติปญญา การประกอบอาชีพการงานน้ัน 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 

หรือโทสะท่ีบันดาลใหเกิดการทำลายได แมกระท่ังคนท่ีรักกัน กอใหเกิดความแตกแยกจนถึง

ขั้นโกรธเคือง ใสรายปายสี ชิงชัง ทำรายเขนฆา หรืออาจลุกลามจนกลายเปนสงคราม ความ

หลงดวยจิตท่ีขาดสติสัมปชัญญะ ไมรูดีชั่ว บุญบาปไมรูเทาทันกิเลสตัณหา ยึดติดกับสิ่งที่ไม

ควรอันเปนหนทางไปสูปญหา กอใหเกิดทุกขทั้งตอตนเอง ครอบครัวและสังคม๕

๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๐. 

๕ พระมหาทวี มหาปฺโญ, ความงามในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, 

๒๕๕๕), หนา ๒๓๐-๒๓๑. 



195ขันติธรรม : แนวคิดกับการอยูรวมกันของประชาคมอาเซียน

ผูเขียนมองวาเพราะเหตุนี้บุคคลจึงตองฝกความอดทนอดกลั้นตอกิเลส คือ โลภะ 

โทสะ โมหะ ไมตามใจกิเลส เพื่อยกระดับจิตใจตนเองไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนผูมี

คุณธรรมในระดับที่สูงขึ้น สิ่งที่จะไดรับจากความอดกล้ันอดทน หรือที่เรียกวาอานิสงสของ

ขันติธรรมนั้น เปนเหตุใหงานสำเร็จลุลวงไป การไมยึดมั่นถือมั่นและรูจักวางใหเปน วางจาก

การยึดเหนี่ยวรั้งจากตัวตน เปนสุข สงบเย็น สบาย คลองใจ ไมมีอะไรมาบีบคั้น หรือติดขัด

คับของใจ ติดรั้งกับสิ่งใดทั้งปวง การรูจักปลอยวาง วางใหเปน ไมเปนทุกข วางเฉยดวยขันติ 

ไมยึดมั่นถือม่ัน เมื่อเรารักษาจิตใหดีไมเปนทุกข มีสติสัมปชัญญะดวยขันติธรรม สตินั้นจะ

กลับมารักษาคุมครองเราใหเปนสุขท้ังทางโลกและทางธรรม เปนภาวะแหงความเปนอิสระที่

ผูหลุดพนหรือผูเปนอิสระนั้นเขาถึงและรูสึกไดถึงความสุข สบายปลอดโปรง โลงใจในการอยู

รวมกันในประชาคมอาเซียน นอกจากจะอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขแลว ตัวเราน่ัน

แหละยอมเปนสุขยิ่งกวาอื่นใด ไมเบียดเบียนกันและกัน มีความอดทน อดกลั้นทั้งกายและใจ 

อดทนตอสิ่งที่ไมดี เพื่อจะยืนหยัดในทางที่ด ี

จึงสรุปไดวา ความอดกลั้นเปนอาการของจิตที่ยังมีความโกรธอยูแตไมแสดงออก

ความอดกลั้นเปนเร่ืองของคนที่ยังมีกิเลส มีขอบเขตจำกัด สวนความอดทนนั้นเปนเรื่องของ

จิตใจ จิตใจท่ีสงบเย็นยอมไมมีอาการของความโกรธปรากฏออกมาใหเห็น ซึ่งเปนคุณสมบัติ

ของบุคคลที่มีกิเลสบางเบาหรือหมดกิเลสแลว ดังนั้นการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียนจึง

จำเปนจะตองใชความอดกลั้นอยางมาก ผูที่มีขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นนั้น ยอมเปน 

ผูที่ปราศจากเวร และยังประโยชนสุขมาใหทั้งแกตนเองและผูอื่น 
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ขันติเปนธรรมของผูที่มีความอดทน บุคคลผูมีความอดทน ยอมไมมีอันตรายแก

ใครๆ มีแตจะนำประโยชนสุขมาใหแกบุคคลผูที่คบหาเสวนาดวยอยางเดียว เพราะบุคคลผูมี

ความอดทน ยอมเปนผูมีมงคลคือเหตุแหงความเจริญในตนอยูแลว จะประกอบกิจการทุกส่ิง

ลวนทำดวยปญญาอันประกอบดวยเหตุผลท้ังส้ิน อีกทั้งเปนผูหนักแนน ไมหวั่นไหวไดงาย 

ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสไววา “ภิกษุท้ังหลาย ขันติและโสรัจจะเชนนี้ไดเกิดขึ้นแลว

แกพระราชาเหลาน้ันผูทรงอาญาทรงถือศัสตราวุธ การที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรา

กลาวไวดีแลวอยางนี้จะพึงมีความอดทนและความสงบเสง่ียมนั้น ก็จะพึงงดงามในธรรมวินัย

นี้แน”๖ สวนบุคคลผูที่ไมมีความอดทน เมื่อไดประสบกับอารมณท่ีไมนาพอใจเขา ก็อาจจะ

๖ วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๓/๓๕๓. 
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แสดงกิริยาอาการอันไมงาม ไมนาชมออกมาไดทุกเวลา ทุกโอกาสสถานที่ และเมื่อเปนเชนนี้ 

การประกอบกิจการทุกส่ิงทุกอยาง หรือการคบหาสมาคมกันเพื่อที่จะใหเกิดประโยชนสุขตอ

กันนั้น ก็ยอมจะถึงกาลเสื่อมเสียไป 

ในทุกๆสังคมไมวาจะเปนชาติใด ภาษาใด จะมีความแตกตางทางวัฒนธรรมหรือไม

ก็ตาม การท่ีจะอยูรวมกันไดอยางปราศจากปญหาใดๆ เลยนั้นคงเปนไปไดยากย่ิงนัก การที่

จะอยูรวมกันโดยไมกระทบกระท่ังกัน รักใคร ปรองดองกันตองอาศัยความเขาใจกัน มีความ

รักเมตตา ใหอภัยตอกัน ในบางคร้ังและบางคราก็ตองอดกล้ันตออารมณและความรูสึก 

อดทนตอสิ่งท่ีเราไมตองการแตเราก็ตองเจอกับสิ่งเหลานั้น ดวยความอดทน 

นอกจากขันติธรรมแลว พระพุทธองคตรัสสอนใหอนุเคราะหผูอื่นดวยการเร่ิมตน

จากการปรับพฤติกรรมภายใน คือทรงเนนใหเริ่มตนที่จิต โดยใหต้ังจิตที่จะอนุเคราะหผูอื่น

อยางไมหวั่นไหว โดยใหจิตปราศจากกิเลส ละโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเปนการละกิเลสข้ันพ้ืน

ฐาน เมื่อจิตปราศจากกิเลสเหลานี้แลว การท่ีจะใหอนุเคราะห ใหความรักเมตตา ใหอภัยผู

อื่นทั้งภายใน (ธรรมทาน) และภายนอก (อามิสทาน) ก็สามารถเกิดข้ึนไดงาย๗ ดังพระพุทธ

พจนวา “เธอควรสำเนียกอยางนี้วา ‘จิตของเราจักไมแปรผัน เราจักไมเปลงวาจาชั่วหยาบ 

และจักอนุเคราะหดวยสิ่งที่เปนประโยชน อยูอยางผูมีเมตตาจิต ไมมีโทสะ’ เธอควรสำเนียก

อยางนี้แล”๘ ซึ่งในการอนุเคราะหผูอื่นไดนั้นไมไดเกิดขึ้นจากจิตภายในเทาน้ัน แตยังตองอิง

อาศัยการแสดงออกมาภายนอก โดยอาศัยผูที่มีคุณงามความดีเพ่ือใหสิ่งของภายนอก (วัตถุ) 

เก้ือประโยชนตอภายใน (จิตใจ) และเพื่อใหการอนุเคราะหในปจจุบันกอประโยชนในภาย

หนา ดังพระพุทธพจนที่วา “ผูใหของที่นาพอใจ ยอมไดของที่นาพอใจ”๙

ฉะนั้น ขันติธรรมจึงมีความสำคัญและมีประโยชนตอการปฏิบัติตอกันในการอยูรวม

กันในสังคมอยางรูสำนึก ผิดชอบชั่วดีถึงบาปบุญคุณโทษ ประโยชนและมิใชประโยชน อัน

ประกอบดวยเหตุและผล ซึ่งเกิดข้ึนกับใจของเราเองแลวรูจักระงับยับยั้งโทสะ ความ

เดือดดาลเรารอนในใจของเราลงเสียใหได โดยการมีสติระลึกรูอารมณความรูสึกที่เกิดข้ึนนั้น 

แลวขับไลอารมณฝายต่ำ คือ ความรุมรอน ความโกรธความขุนเคืองใหมันดับไปจากจิตจาก

ความคิดของเราใหได อยางนี้แหละคือ ขันติธรรมความอดทนอยางแทจริง ดังที่พระพุทธองค

ตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย ขันติและโสรัจจะเชนนี้ไดเกิดข้ึนแลวแกพระราชาเหลาน้ันผูทรง

๗ พระมหาทวี มหาปฺโญ, ความงามในพระพุทธศาสนา, หนา ๒๕.  
๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๒๔/๑๒๕. 
๙ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/ ๔๔/ ๖๙. 
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อาญาทรงถือศัสตราวุธ การท่ีพวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากลาวไวดีแลวอยางน้ีจะพึงมี

ความอดทนและความสงบเสง่ียมนั้น ก็จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้แน”๑๐ ซึ่งสิ่งที่เราตองอด

กลั้นอดทนน้ันคือ การท่ีเราจะตองอดทนตอความยากลำบากตรากตรำทางกาย ความเจ็บไข

ไดปวย ความรอน ความหนาว ความเหนื่อยลาในการทำงาน และความอดทนตออำนาจ

กิเลสฝายต่ำ อันไดแก โลภะ โทสะ และโมหะ สิ่งกระตุนฝายต่ำทั้งหลายดังท่ีพระพุทธองค

ไดตรัสไววา 

“เปนกิจที่ทำไดยากแสนยาก ก็ตอเมื่อไดเวนจากการปฏิบัติเล็กๆ นอยๆ 

และจากการบำเพ็ญตบะเชนนี้ ฉะน้ันจึงควรกลาววา 

‘สามัญคุณเปนกิจที่ทำไดยาก พรหมัญคุณเปนกิจที่ทำไดยาก’ 

หากภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ทำใหแจงเจโตวิมุตติ 

ปญญาวิมุตติ อันไมมีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง 

เขาถึงอยูในปจจุบัน ภิกษุนี้เราเรียกวาสมณะบาง วาพราหมณบาง”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 ดังที่พระพทุธองคไดทรงแสดงถึงโทษของผูที่ขาดขันติไวในพระสูตร๑๓ 

ดังน้ี “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. 
๑๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐. 
๑๒ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๑๕/๓๕๗. 

๑๓ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๑๖/๓๕๘. 
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อดทน กอใหเกิดการประพฤติผิดศีลอันกอใหเกิดโทษ กอเวรภัยใหเกิดขึ้น เปนผูดุราย มี

ความเดือดเนื้อรอนใจ หวั่นไหวเมื่อตองพบกับความตาย และยอมไปสูทุคติ แมในภพภูมิ

ปจจุบันยอมประสบแตความทุกข ไมเปนที่รักที่พอใจของคนทั้งหลาย 

นอกจากนี้ ขันติธรรมยังมีความสำคัญและมีประโยชนตอการอยูรวมกันในอาเซียน 

กลาวคือ ขันติความอดทน อดกล้ันทั้งทางกายและใจ ตอส่ิงที่มากระทบโดยแสดงพฤติกรรม

หรือกิริยาที่เหมาะสม จนกระทั่งอดทนตอกิเลส เพื่อประโยชนและความสำเร็จตอการอยูรวม

กันในสังคม ทำใหผูประพฤติขันติเปนที่รักใครของคนท่ัวไป ไมสรางเวรภัย ไมดุราย ไมกอ

โทษ ไมหลงลืมสติเม่ือพบกับความตายและไปสูสุคติภพ ขันติเปนคุณธรรมที่นำสูการบรรลุ

ธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา เปนหนึ่งในบารมี ๑๐ ประการของพระโพธิสัตว เพื่อการ

ตรัสรูเปนพระพุทธเจา ขันติธรรมเปนคุณธรรมท่ีกอประโยชนผูประพฤติตั้งแตระดับโลกิยะ

ไปจนถึงระดับโลกุตตระ๑๔ ซึ่งผูที่ทำใหขันติธรรมเจริญขึ้นในตนนั้นจะอยูรวมกันกับคนหมู

มากไดอยางมีความสุขและสันติ ฉะน้ัน จึงจำเปนมากท่ีพลเมืองประชาคมอาเซียนจะตอง

สรางความอดทนอดกลั้นในการอยูรวมกันในสังคม ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสแสดงปาติโมกข

ในที่ประชุมสงฆไววา 

“ความอดทนคือความอดกลั้นเปนตบะอยางยิ่ง 

พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสวานิพพานเปนบรมธรรม 

ผูทำรายผูอื่นไมชื่อวาเปนบรรพชิต 

ผูเบียดเบียนผูอื่นไมชื่อวาเปนสมณะ 

การไมทำบาปท้ังปวง การทำกุศลใหถึงพรอม 

การทำจิตของตนใหผองแผว  

นี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย”๑๕

จากประเด็นคำถามที่ ๓ พลเมืองอาเซียนนำหลักขันติธรรมไปประยุกตใชชีวิต

อยางไรจึงจะอยูรวมกันไดอยางสันติสุข จากการท่ีผูเขียนไดศึกษารายละเอียดในเจตนารมณ

การกอตั้งประชาคมอาเซียนนั้น พบวาการรวมกลุมของประชาคมชาติอาเซียนนั้นมุงไปที่

ลักษณะรวมหรืออัตลักษณรวม (Collective Identity) ก็คือการยอมรับการมีอยูของผูอื่น

๑๔ พระมหาทวี มหาปฺโญ, ความงามในพระพุทธศาสนา, หนา ๒๓๗. 
๑๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐. 
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มากกวาลักษณะเฉพาะของชาติพันธุ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยูรวมกันบนฐานของ

ความตางในประชาคม สังคม ชุมชน จะเห็นไดวาจากหลักการไดมีการสอดรับกับทาทีของ

พระพุทธศาสนา ซึ่งมุงเนนไปท่ีการพัฒนาในแงการดำรงอยูของชาติพันธุ ภาษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมท่ีดีงาม แตสิ่งหน่ึงท่ีตองระวังคือตองไมคิดหรือไปยึดติดวาเราดีกวาเขา ไปยึด

มั่นถือมั่นวาชาติตัวเองนั้นดีกวาชาติอื่น ไปดูถูกเหยียดหยามชาติอื่นอยางนั้นไมได ไมถูกตอง 

รวมทั้งภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมดวย ไมเปรียบเทียบหรือไปวาชาติอื่นนั้นลาสมัย ยอมรบั

ในความเหมือนและตางกันของแตละเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม เอื้ออาทร รูจักการ

ให ใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน ตองใจกวางพอที่จะยอมรับความคิด

เห็นของผูอื่น ชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมอ่ืนๆ อยางมีความอดทนอดกล้ัน มีขันติ  

อยูรวมกันไดเขากันไดอยางมีความสุข แมวาจะมีความตางกันมากนอยเพียงใดก็ตาม รูแบง

ปนกัน รูให รูอภัย เอาใจเขามาใสใจเรา ไมยึดม่ันถือมั่นในความคิดและความเชือ่ของตวัเอง

จนลืมนึกถึงสิ่งดีงามของผูอื่น วัฒนธรรมดีงามของชาติอื่น ประนีประนอม ถอยทีถอยอาศัย 

ไมมีการแขงขัน อยูรวมกันดวยความอดทนขันติธรรมสันติสุขก็เกิดข้ึน 

ในศตวรรษท่ี ๑๓ กอนคริสตศักราช พระเจาอโศกมหาราช พระเจาจักรพรรดิผูยิ่ง

ใหญของอินเดีย ผูนับถือพระพุทธศาสนา ทรงปฏิบัติตามหลักผอนส้ันและความเขาใจกัน 

เปนตัวอยางที่ดี พระองคทรงยกยองอุปถัมภบำรุงศาสนาอื่นๆ ทั้งปวงในจักรวรรดิอันไพศาล

ของพระองค ซึ่งเปนหลักฐานในการประกาศพระราชโองการฉบับหนึ่งของพระองคท่ีจารึกไว

บนแผนศิลาที่บุคคลจะอานไดแมปจจุบัน ดังนี้ 

บุคคลไมควรยกยองเฉพาะแตศาสนาของตนเองฝายเดียวและประณามศาสนาของ

ชนเหลาอ่ืน แตบุคคลควรยกยองศาสนาของชนเหลาอ่ืนดวย โดยเหตุผลอยางใดอยางหนึ่ง 

เมื่อกระทำเชนนี้บุคคลยอมชื่อวาชวยศาสนาของตนใหเจริญงอกงาม และวาใหความเอื้อเฟอ

ตอศาสนาของชนเหลาอื่น แมเมื่อกระทำโดยประการอื่นก็ชื่อวาทำอันตรายแกศาสนาอื่นดวย 

บุคคลใดก็ตามท่ียกยองศาสนาของตนเองและประณามศาสนาอ่ืนๆ ดวยความจงรักภักดีตอ

ศาสนาของตนดวยคิดวา “ขาพเจาไดเชิดชูศาสนาของขาพเจา” แตกลับเปนการทำราย

ศาสนาของตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นความปรองดองกันน่ันแหละเปนการดี ขอใหทุกคนจงรับ

ฟงและจงเปนผูที่เต็มใจจะฟงธรรมะอื่นหรือหลักคำสอนของคนอื่นที่เขานับถือดวย๑๖

๑๖ ชูศักดิ์ ทิพยเกษร, พระพุทธเจาทรงสอนอะไร. พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๓๖. 
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เมื่อรวมกันเปนประชาคมอาเซียนแลวนั้น ผูเขียนมองวาจะพัฒนาไปในทิศทางใด 

ลักษณะอยางไรจึงจะไมยึดมั่นถือมั่นวาน่ันเปนผลประโยชนของชาติใด โดยอาศัยความสุขท่ี

ไมอิงอาศัย ไมแขงขันแบงแยกวาเปนผลประโยชนของใคร ไมเอารัดเอาเปรียบกันตามความ

เชื่อในพุทธศาสนาแลวนั้น การที่คนเรามารวมกันเปนกลุมหรือประชาคมเดียวกัน เราจะตอง

มาเจอกัน ไมใชเรื่องบังเอิญ อาจเปนความสัมพันธของมิตรประเทศในแตละประเทศท่ี 

พลัดพรากจากกันดวยแรงบุญแรงกรรมตองไปเกิดอยูคนละประเทศคนละเชื้อชาติกัน อาจจะ

เปนพอแม พี่นอง ญาติเพื่อนศัตรูหรือคนรักในภพชาติกอนก็ไดเราทั้งผองพี่นองกันควรมี

ความรักตอกัน ที่กลาวมาน้ันไมใชสิ่งเล่ือนลอยเม่ือมีวาสนา ไมตองเรียกรอง ถึงเวลาก็มาเจอ

กัน แตเมื่อสิ้นวาสนาก็ตองจากกันไป รั้งยังไงก็ไมอยู แตในตอนท่ีเรามาใชชีวิตอยูรวมกันใน

ประชาคมอาเซียนเดียวกันนี้ เราพึงปฏิบัติตอกันอยางไรจึงจะอยูดวยกันอยางสันติสุขเหมือน

ครอบครัวเดียวกัน ไมรังเกียจเดียดฉันท ขมเหง รังแก แขงขันชิงดีกัน เอื้อเฟอแบงปนซึ่งกัน

และกัน 

การที่ตองใชชีวิตรวมกับผูคนจำนวนมากนั้นไมใชเรื่องงาย ควรปรับตัวเขาหากัน มี

ความเขาใจกัน ทำดีตอกันไวดีกวา เพราะไมมีใครรูวาชีวิตคนเราจะตองจากกันเม่ือไหร ดัง

นั้นทุกๆ วจีกรรม กายกรรม และมโนกรรม ที่เรานึกคิดพูดลวนเปนกรรมหมด อยูที่เจตนา

เปนบุญหรือบาป ลวนสงผลตอปจจุบันและอนาคตทั้งนั้น 
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ในความมุงมั่นและการสรางความพรอมอยางเต็มเปยมเพ่ือจะเขาสูประชาคม

อาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ตองมีการปรับตัวขององคกรเพื่อใหสอดรับกับสถานการณของ

การแขงขันทุกรูปแบบในการอยูรวมกันกับพลเมืองอาเซียนท่ีมีภาษา ศาสนา ชาติพันธุ และ

วัฒนธรรมท่ีแตกตางไดอยางมีความสุข พึงแสวงหาสัจจะและความสุขท่ียั่งยืนดังเชนที่

พระพุทธองคไดเพียรแสวงหาและคนพบดวยพระองคเอง เปนสภาวะท่ีจิตปราศจากราคะ 

โทสะ โมหะ รัก โลภ โกรธ หลง ชิงชัง มีจิตใจท่ีเยือกเย็นมั่นคง เขาถึงความสุข จิตใจต้ังมั่น

เปนสมาธิ๑๗  ซึ่งไมวาชาติพันธุ ศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรมใดก็ตาม ตองเขมแข็ง 

แข็งแกรง ทนทานตอสภาวะ ทนตอแรงเสียดทาน พรอมท่ีจะเผชิญหนากับปญหาโดยไมตก

๑๗ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่ออารยธรรมท่ียั่งยืน, พิมพครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๓๖. 
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เปนทาสของวัตถุ อารมณตางๆ ที่เขามายั่วยวน รบกวนจิตใจ ดำเนินชีวิตอยางรูเทาทันสิ่ง

ตางๆ ที่เขามากระทบ รูทันสภาวะน้ันตามความเปนจริงและเชื่อวาการใชหลักขันติธรรมใน

การเช่ือมใจสูใจของชาวอาเซียน คงไมมีพรมแดนหรือเสนแบงเขตประเทศใดมาขวางกั้น

ระหวางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ใหเกิดความเขาใจกันและกัน กอใหเกิดความมุง

มั่น เขมแข็ง อดทน ผูเขียนเช่ือวาประชาคมอาเซียนคงจะเปนฝนที่เปนจริง ไมรางเลือนอีก

ตอไป จับมือใหม่ันและกาวไปดวยกัน ดวยการใหดวยความอดทน น้ำใจแหงความมีขันติ

ธรรมและความเขาใจนี้ เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ควรมีอยางที่สุดในการอยูรวมกันในทามกลาง 

ความแตกตางทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรมของประชาคมอาเซียน 

การที่สังคมประชาคมอาเซียนอยูรวมกันอยางไรรอยตอไดนั้น นอกจากผูนำและ

พลเมืองในประชาคมอาเซียนของแตละชาติจะตองยึดหลักอดทนอดกลั้น หลักขันติธรรมใน

การอยูรวมกันอยางสูง ก็คือการให เม่ือมีการใหก็ยอมมีการไดเกิดขึ้นซ่ึงนับวาเปนจุดเริ่มตน

ในการสรางประชาคมใหเขมแข็ง รักใครสามัคคี ปรองดอง จะเห็นไดวาหลักในทาง 

พุทธศาสนาที่เปนขอปฏิบัติเบื้องตนนั้นไดแกทาน ก็คือการใหน่ันเอง 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 และชาติตะวันตกน้ันดวยระบบท่ีมีการแขงขันแยงชิงผลประโยชน ยิ่ง

เจอคูแขงคูตอสูที่มีอิทธิพล มีอำนาจ สามารถครอบงำสังคมหรือชาติไดน้ัน สภาพจิตใจของ

ผูคนในชาติจะมุงไปในดานการเห็นประโยชนตนอยางแรงโดยไมรูตัว และเม่ือเราไดรวมตัว

เปนประชาคมอาเซียนเดียวกันแลวถารูจักแบงปน รูจักการให ดวยความอดทน มีขันติตอ

การไดอยูรวมกัน เราก็ไมตกเปนทาสของกิเลสตัณหาแหงราคะ โลภะ โมหะ โทสะ โดยที่มุง

จะเปนฝายไดเพียงอยางเดียวโดยไมยอมเสียอะไรเลย การที่ประชาคมอาเซียนจะประสบผล

สำเร็จในการรวมกันหรอืไมนั้น ก็ตองมีการพัฒนาตนเองของแตละชาติ รูจักการให ควบคูไป

กับการไดพัฒนาความสามารถในการมีขันติ มีความอดทนท่ีจะมีความสุขขึ้นมาสมดุลกับ

ความสามารถที่จะแสวงหาสิ่งเสพบำเรอความสุข การฝกให และความอดทนตอปญหาและ

แรงเสียดทานตางๆ นั้น เปนวิธีการท่ีจะชวยใหประชาคมอาเซียนอยูดวยกันอยางสันติและมี

เหตุมีผล 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

ชาติชาย เชษฐสุมน. ประชาคมอาเซียน ผลกระทบตอกฎหมายไทย. กรุงเทพมหานคร : 

วิญูชน, ๒๕๕๕.  

ชูศักดิ์ ทิพยเกษร. พระพุทธเจาทรงสอนอะไร. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน. พิมพครั้งที่ ๓. 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙.  

พระมหาทวี มหาปฺโญ. ความงามในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, 

๒๕๕๕.  

วีรวัฒน พันธครุฑ. สุขภาพดีวิถีอาเซียน (Asean Health Care System) รวมบทความ

วิเคราะหระบบบริการสุขภาพ. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ศรีเมือง 

การพิมพ, ๒๕๕๕. 

เสฐียรพงษ วรรณปก. สูตรสำเร็จชีวิต. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พร้ินติ้ง กรุป, ๒๕๓๓. 
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�

Ò. ∫∑π” 

ความสุขเปนอำนาจที่มนุษยทุกยุคทุกสมัยแสวงหา ความพยายามสรางความสุขได

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของชีวิตและโลกในรูปแบบตางๆ จากยุคสูยุคเร่ือยมา จนกระท่ัง

นำมนุษยชาติกาวเขาสูโลกยุคปจจุบันที่เรียกวา “ทุนนิยม” เปนยุคที่มีความเจริญกาวหนา

ทางวิทยาการสมัยใหม ที่เนนการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติเปนสินคาและบริการ เพ่ือ

สนองความตองการบริโภคไวอยางครบถวน ทั้งในดานรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และอารมณ

ที่เกิดขึ้นกับใจ สงผลให “เงิน” มีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใด เพราะเงินถูกนิยามใหเปนส่ือกลางท่ี

มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนทุกสิ่งเพื่อความสุขได อิทธิพลของกระแสทุนนิยมซึ่งเนนความ

เจริญทางดานวัตถุมากกวาจิตใจน้ี ไดสงผลใหผูคนมีทัศนคติวา การมีเงินและวัตถุที่พรอม

สนองตอความตองการไดครบทุกดาน จะนำมาซ่ึงความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี และสง

ผลใหมนุษยมีความสุขมากข้ึนตามไปดวยเชนเดียวกัน แตทวาความเปนไปของชีวิตทามกลาง

กระแสทุนนิยมกลับพบวา ผูคนตองดิ้นรนแสวงหาความสุขรูปแบบใหมๆ โดยไมมีทีทาวาจะ

หยุดยั้ง ความสุขบนพื้นฐานความตองการที่ไมมีขีดจำกัดนี้ ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ

ผูคนและสิ่งแวดลอมอยางใหญหลวง สังคมไทยซึ่งเคยมีความอุดมสมบูรณดวย “ทรัพยในดิน 

สินในน้ำ” หมายถึง สิ่งที่มีอยูหรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจนํามาใชใหเปนประโยชนได๑นั้น 

๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทนานมีบุคสพับลิเคชั่นส จำกัด, ๒๕๔๖), หนา ๕๐๓. 



204 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ไดถูกบั่นทอนทำลาย กอใหเกิดความขัดแยงและเกิดการแบงแยกของผูคนท่ีดำรงอยูรวม

ธรรมชาติเดียวกันอยางหลีกเล่ียงไมได จากวิกฤตการณดังกลาว สงผลใหมนุษยมีแนวคิดใน

การรวมมือกันแกปญหาที่ทับซอนมาอยางตอเนื่อง จึงเกิดการรวมตัวกันเปนประชาคมตางๆ 

ดังเชน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนตน เพื่อเพิ่มศักยภาพหรืออำนาจในการขับเคล่ือน

กลุมประชาคมของตนผานกลไกของระบบทุนนิยมไปสูเปาหมาย 

พระพุทธศาสนาสอนใหเขาใจเกี่ยวกับชีวิตและความสุขไดลึกซ้ึงที่สุด หลักธรรมคำ

สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามุงเนนการพัฒนาปญญาใหเปนเครื่องมือสำคัญใน

ทุกกระบวนธรรมแหงความเปนไปของชีวิต ดังพุทธพจนที่วา “ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” 

หมายถึง ปญญาเปนแสงสวางในโลก๒ และพุทธโอวาทท่ีทรงประกาศตลอด ๔๕ พรรษาน้ัน 

ยอลงในปจฉิมโอวาทเพียงบทเดียวคือความไมประมาท๓  ใหมีสติสัมปชัญญะและมีปญญา

เฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตอยูทามกลางโลกไรพรมแดนที่เปลี่ยนแปลงไมเคยหยุดนิ่งแม 

ชั่วขณะ จึงนำไปสูประเด็นท่ีนาสนใจวา พระพุทธศาสนามีแนวทางการพัฒนาทุนชีวิตแนว

พุทธใหพรอมรับกระแสทุนนิยมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางไร เพ่ือเปนแนวทางใน

การนำผูคนไปสูทางออกจากวิกฤตการณดานตางๆ ที่กำลังเผชิญรวมกัน ซึ่งจะไดนำเสนอใน

รายละเอียดตอไป 

 

Ú. «‘°ƒμ‘¥â“π∑ÿπ™’«‘μ·≈–§«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥¢Õß¡πÿ…¬å 

ความพยายามแสวงหาความสุขดวยการสรางอำนาจภายนอกบนพื้นฐานที่มีความ

แตกตางและไมเทาเทียมกันของหมูชนท่ีอยูในระบบธรรมชาติเดียวกันนี้ ไดกอใหเกิดการ

เบียดเบียนลางผลาญธรรมชาติ การเอารัดเอาเปรียบแยงชิงกันครอบครองโภคทรัพยในทุก

รูปแบบโดยคำนึงถึงตนเองเปนสำคัญ สงผลใหประชากรโลกเกิดความขัดแยงกันอยาง

มากมาย โลกจึงถูกหมุนวนพลวัตไปตามภาวะแหงจิตใจของมนุษย เกิดเปนรูปแบบและแนว

คิดใหมๆ อยางไมหยุดยั้ง มนุษยในยุคกระแสทุนนิยมจึงเติบโตไปดวยการมีอำนาจตอโลก

ภายนอก สามารถพัฒนาความรูความสามารถในการบริหารจัดการทุกอยางรอบตัวภายนอก 

แตกลับสูญเสียความสุขหรืออำนาจภายในที่มีความสำคัญอยางยิ่งในฐานะเปนทุนชีวิต 

มนุษยมีศักยภาพเหนือหลายสิ่งหลายอยาง แตขาดศักยภาพที่จะนำตนใหพบกับความสุข

๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕. 
๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๘/๖๖. 
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ความพอใจที่สามารถมีไดตามธรรมชาติ และแมวามนุษยจะสามารถแกปญหาหลายอยางได 

แตทวากลับเปนการสรางปญหาใหมขึ้นอีกหลายอยางไปพรอมๆ กัน กอใหเกิดวิกฤตท่ี

กระทบตอทุกสิ่งในระบบธรรมชาติซ่ึงนับวันจะซับซอนและทวีความรุนแรงมากขึ้นจนยากตอ

การเยียวยาแกไข ทั้งนี้เปนผลจากความพยายามดิ้นรนแสวงหาความสุขและหลีกหนีความ

ทุกขของมนุษยชาติทั้งสิ้น  

มนุษย ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และศาสนธรรม เปนทุนชีวิต ที่ยัง

ชีวิตใหเปนไปอยางไดดุลยภาพ แตดวยมิจฉาทิฏฐิ มนุษยในโลกไดทำลายทุนชีวิต เพื่อ

เปลี่ยนใหเปน ‘เงิน’ เงินนิยมหรือทุนนิยมจึงทำลายทุนชีวิต กอใหเกิดวิกฤตการณแกมนุษย

และธรรมชาติไปท้ังโลก วิกฤตการณคร้ังนี้แกไมไดในภพภูมิอันเปนภพภูมิทางวัตถุ 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

มนุษยกับส่ิงแวดลอม ใหดำเนินไปโดยเง่ือนไขที่คับแคบและบีบคั้น จึงเปนจุดเร่ิมตนของการ

แบงแยกและการเบียดเบียนท้ังตนเองและธรรมชาติ นำไปสูความขัดแยงและวิกฤตดาน

ความอยูรอดของทุกสิ่งในระบบธรรมชาติเดียวกันอยางหลีกเลี่ยงไมได 

หลักสำคัญในการสรางรากฐานชีวิตเพื่อความสุขตามธรรมชาตินั้น เกี่ยวของกับ

ความตองการในดานความเปนอยูขั้นพื้นฐานของชีวิตและเปนอิสระจากเง่ือนไขท่ีคับแคบ 

บีบคั้น สามารถดำเนินชีวิตไปโดยสัมพันธกับโลกอยางไมขัดแยง ดังนั้น ขอปฏิบัติที่กอใหเกิด

ความสุขเปนอำนาจภายในอยางแทจริงและย่ังยืน จึงขึ้นอยูกับความสามารถที่จะรูจักวิถีการ

ดำเนินชีวิตที่มีความพอดี มีคุณภาพ ไมเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่น อีกทั้งเขาใจคุณคาและจุด

มุงหมายที่แทจริงของการบริโภควาเปนไปเพื่อการดำรงชีวิต และเปนโอกาสใหชีวิตทำหนาท่ี

ที่แทจริงของชีวิตได จนเกิดเปนรากฐานของอำนาจที่มั่นคงอยูภายใน พรอมรับการพัฒนา

ศักยภาพของชีวิตใหกาวไปสูจุดหมายในระดับที่สูงกวา เพื่อยกระดับชีวิตโดยรวมใหสูงขึ้น 

๔ พระไพศาล วิสาโล , พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต , 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๒), หนา คำนำ โดยประเวศ วะสี. 
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ปญหาดานเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐศาสตรในกระแสทุนนิยมและในทรรศนะทาง

พระพุทธศาสนานั้นมีประเด็นแตกตางกัน คือ การบริโภคแบบปลายเปดกับแบบปลายปด 

หรือการบริโภคท่ีมีจุดหมายตอกับไมมีจุดหมายตอ กระแสทุนนิยมเนนการสนองความ

ตองการไมจำกัด เมื่อเกิดความตองการขึ้นแลวทำอยางไรจะไดสนองความตองการ จึง

เปนการสนองตอความตองการแบบไมรูจบ แตในทรรศนะทางพระพุทธศาสนายึดหลัก

มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง มุงที่ความพอดีหรือสมดุล โดยพิจารณาตอไปวา ถาเปน

ความตองการท่ีเปนโทษ ทำลายคุณภาพชีวิต เบียดเบียนตนและผูอื่น ก็ใหสามารถระงับ

ความตองการนั้นไดดวย๕ จะเห็นไดวา พฤติกรรมการบริโภคที่ยึดหลักสายกลางนี้ กอใหเกิด

ความพอดีในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกิดประโยชนสุขทั้งตอตนเอง สังคม และสภาพ

แวดลอม สงผลใหการอยูรวมกันของมนุษยและธรรมชาติเปนไปอยางเก้ือกูล กลาวไดวา 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยนี้เอง เปนแนวทางสำคัญในการแกปญหา

วกิฤตดานเศรษฐกิจทีป่ระชาคมตางๆ กำลงัเผชิญและพยายามหาทางออกรวมกัน  

พระพุทธศาสนาในฐานะเปนเคร่ืองมือพัฒนาทุนชีวิตมีทรรศนะวา ความอยูรอดของ

มนุษยทามกลางวิกฤตของทุนชีวิตนั้นข้ึนอยูกับความสามารถในการเปล่ียนแปลงและแกไขท่ี

ตัวมนุษยเอง โดยเนนที่การพัฒนาศักยภาพของมนุษยจากภายในจิตใจใหเจริญงอกงามดวย

คุณธรรมและสติปญญา เกิดเปนรากฐานอำนาจที่มั่นคงอยูภายใน ไมหวั่นไหวไปตามแรง

กระตุนจากสิ่งเราภายนอก สงผลใหมนุษยสามารถที่จะรูจักตนเอง จัดการกับตนเองและ 

สิ่งแวดลอมท่ีเขาไปเกี่ยวของไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอยูทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงของโลกไปตามเงื่อนไขอยางเปนทุกขนอยที่สุด 

หลักพื้นฐานของความอยูรอดของมนุษยขึ้นอยูกับวัฒนธรรมท่ีเนื่องมาจากศาสนา

โดยตรง ซึ่งมนุษยแตละหมูละพวก ยอมจะมีวัฒนธรรมของตัวเอง อันเกิดขึ้นตามความ

จำเปนหรือเหมาะสม เพ่ือชีวิตที่กาวสูความสุขท่ีอิสระ ชาวพุทธก็มีวัฒนธรรมของชาวพุทธ 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับแนวทางชีวิตของมนุษยบนรากฐานของพระพุทธศาสนาน้ัน ประกอบ

ดวยความขยันขันแข็ง ความสุภาพออนโยน ความกตัญู ความมีศีลมีสัตย ความประหยัด

และสันโดษ ความเมตตากรุณาและใจกวางใจบุญ ความอดทนอดกลั้น การใหอภัย การไม

ตามใจกิเลส และ มีแบบฉบับของชาวพุทธเองในการกิน อยู แก เจ็บ ตาย ซึ่งท้ังหมดที่กลาว

๕ พระธรรมปฏก (ป. อ. ปยุตฺโต), ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย, พิมพครั้ง
ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๓), หนา ๗๒-๗๓. 
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มานี้ เปนพื้นฐานท่ีสงเสริมใหไปสูจุดหมายปลายทาง คือ วิมุตติ๖

เพื่อความอยูรอดของมนุษยทามกลางวิกฤตของทุนชีวิต จึงตองเรงแกไขท่ีตัวมนุษย

เอง โดยการพัฒนาศักยภาพของคนในระดับจิตใจใหมีคุณธรรมและสติปญญา เพื่อภาวะแหง

จิตใจที่มี ดุลยภาพและความมั่นคง สงผลใหมนุษยสามารถวางใจและวางทาทีที่ถูกตองตอ

การดำเนินชีวิตในกระแสทุนนิยม ไมหว่ันไหวไปตามแรงกระตุนจากส่ิงเราภายนอก สามารถ

ที่จะรูจักตนเองและกำหนดแนวทางในวิถีชีวิตของตนใหอยูบนพื้นฐานของความพอดี ไม

เบียดเบียนท้ังตนเองและสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิตอยางเหมาะสม พรอมรับกับ

สถานการณการเปล่ียนแปลงของโลกไดอยางสอดคลองกับชวงเวลาของชีวิต ซึ่งมีอยูอยาง

จำกัดและมีเพียงเล็กนอยเทานั้น 

 

Û. π‘¬“¡§«“¡ ÿ¢„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ 

หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนากลาววาสรรพส่ิงลวนอยูภายใตกฎธรรมชาติ โดย

กลาวถึงความเปนเหตุเปนผลของส่ิงทั้งหลาย ครอบคลุมความเปนไปท้ังฝายวัตถุและฝาย

จิตใจ หลักการท่ีสำคัญของกฎธรรมชาติ คือ ความเปนปจจยาการ๗ หมายถึงอาการที่เปน

เหตุเปนผลตอเนื่องกันไปไมขาดสาย กลาวคือ ธรรมทั้งหลายลวนอาศัยกันและกันเกิดข้ึน

ตามเหตุปจจัย “เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้ไมมีสิ่งนี้จึงไมมี”๘ สงผลใหธรรมทั้งปวงดำเนิน

ไปโดยความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบ ความจริงแทที่เรียกวากฎธรรมชาตินี้ เปนหลัก

สากลที่อยูเบ้ืองหลังความเปนไปขอสรรพสิ่งและมีอิทธิพลตอแนวคิดหรือรูปแบบความเปนไป

ของโลก และแมรูปแบบของชีวิตและโลกจะมีมากมาย แตการเปล่ียนแปลงท้ังหลายท่ีหมุน

วนไปตามกลไกของสัตวโลกนั้น ก็สรุปลงในนิยามหรือกฎธรรมชาติไดเพียง ๒ รูปแบบหลัก

คือ รูปแบบท่ีประกอบดวยเหตุปจจัยดี ยอมดำเนินไปสูผลท่ีดี 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 เพราะภาวะแหงจิตใจท่ีงดงาม
ยอมเปนเหตุปจจัยใหชีวิตงดงามดวยเชนกัน สงผลใหมนุษยสามารถกำหนดทาทีตอชีวิตและ
โลกไดอยางถูกตอง ใหมนุษยสามารถมีตนเปนทีพ่ึง่แหงตน และบริหารจัดการชีวติตนไดอยาง
ถกูตองเหมาะสม กลาวไดวารากฐานอันเปนจุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่สำคัญคือ 
การเปล่ียนแปลงจากภายในจิตใจ ที่เช่ือมโยงกับความเปนไปของชีวิตภายนอกทุกๆ ดาน  
สงผลใหชีวิตมีความสุขท่ีเปนอิสระจากเง่ือนไขปจจัยที่เกินความจำเปนพื้นฐานของชีวิตได 
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  

ขั้นท่ี ๓ ความสุขเกิดจากการดำเนินชีวิตถูกตอง สอดคลองกับความเปนจริงของ
ธรรมชาติ ไมหลงอยูในโลกของสมมติ ถูกสมมติลอหลอก อยูดวยความหวังสุขจากสมมติที่ไม
จริงจังยั่งยืน  

ขั้นที่ ๔ ความสามารถที่จะเปนสุข ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของมนุษยคือ ปรุงแตงทุกข
ก็ได ปรุงแตงสุขก็ได 

ขั้นท่ี ๕ สุดทาย ความสุขเหนือการปรุงแตง คือ อยูดวยปญญาที่รูเทาทันความจริง
ของโลกและชีวิต ทำใหวางจิตวางใจลงตัว มองโลกดวยปญญาท่ีรูความจริง ดวยใจท่ีกวาง
ขวางและรูสึกเกื้อกูล คนที่พัฒนาความสุขมาถึงขั้นสุดทายนี้พรอมที่จะเสวยความสุขทุกอยาง
ใน ๔ ขอแรก๙

 หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาชวยใหมนุษยเขาใจชีวิตและความสุขอยางแทจริง 
อีกทั้งมีขอปฏิบัติเพื่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหสามารถเขาถึงความสุข ซึ่งเปนอำนาจ
ภายในที่มนุษยสามารถมีไดตามธรรมชาติ จนกระทั่งความสุขเปนคุณสมบัติของชีวิตที่พรอม
อยูภายในตัวเองตลอดเวลา สงผลใหชีวิตกาวสูอิสระและเปนชีวิตท่ีงดงามอยางแทจริง 

๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), คูมือชีวิต, พิมพครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

พิมพสวย จำกัด, ๒๕๕๐), หนา ๑๔๐-๑๔๙. 
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ทุนนิยม เปนนิยามท่ีถูกบัญญัติขึ้นตามรูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษยในยุค

ปจจุบัน ที่ไดนำวิทยาการสมัยใหมเขามาเปนเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูป

ทรัพยากรธรรมชาติ ใหเปนสินคาและบริการท่ีหลากหลาย เพื่อสงมอบความสุขใหกับผู

บริโภคทั้งดานปริมาณและความพอใจซึ่งแตกตางกันไปตามบุคคล จะเห็นไดวา จุดมุงหมาย

ของกระแสทุนนิยมเนนการเพิ่มขีดความสามารถดานการพัฒนาวัตถุทุกรูปแบบ เพื่อให

สามารถสนองตอความตองการภายในจิตใจของมนุษยไดอยางครบถวน โดยมีลักษณะที่

สำคัญ ๓ ประการ คือ 

๑) การปลูกฝงความเช่ือหรือศรัทธาในการบริโภคปจจัย ไปพรอมๆ กับการกระตุน

ความตองการบริโภค โดยคำนึงถึงผลประโยชนท่ีมีมูลคาเขามาเก่ียวของเสมอ ผูคนในยุค

กระแสทุนนิยมจึงตัดสินใจตามเชื่อความรูสึกพอใจมากกวาการคำนึงถึงคุณคาที่แทจริง ซึ่งสง

ผลตอวิถีชีวิตผูคนและสิ่งแวดลอมอยางมาก 

๒) การแขงขันเพื่อครอบครองอำนาจ การมีอำนาจตอโลกภายนอกมีความสำคัญ

อยางยิ่ง เพราะเปนปจจัยสำคัญตอความอยูรอดของชีวิตในสังคมยุคกระแสทุนนิยม สงผลให

ความสามารถที่จะสุขซึ่งเปนคุณสมบัติของชีวิตตามธรรมชาติขาดหายไป เพราะหลายสิ่งที่

สำคัญในชีวิตไมสามารถกำหนดดวยราคาเพื่อซื้อหาแลกเปล่ียนได เชน ความสุข ความรัก 

ความกรณุา คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ ความกตัญู ความมีสามัญสำนึก เปนตน รูปแบบ

การดำเนินชีวิตที่เนนการพัฒนาอำนาจภายนอกจึงเปนการบ่ันทอนภาวะแหงจิตใจท่ีดีงาม

ของมนุษยชาติใหคอยๆ ลดลงและเลือนหายไป 

๓) พัฒนาหวงโซความสัมพันธ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตทุกรูปแบบ

เพื่อใหสามารถตอบสนองความสุขบนพ้ืนฐานความตองการท่ีไมมีขีดจำกัดไดอยางครบถวน 

ความสุขจึงไมมีความม่ันคงและเท่ียงแทแนนอน เพราะข้ึนอยูกับเง่ือนท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม

ความตองการตลอดเวลา 

ลักษณะท้ัง ๓ ประการดังกลาว มีอิทธิพลครอบงำอิสรภาพซ่ึงเปนความตองการ 

พื้นฐานของมนุษย โดยเฉพาะอิสรภาพทางจิตใจซ่ึงเปนอำนาจภายในที่สำคัญอยางยิ่ง เมื่อใด

จิตใจขาดอิสรภาพ เมื่อนั้นยอมเปนเหตุใหชีวิตเปนทุกข ความพยายามที่จะมีความสุขตามรูป

แบบทุนนิยมจึงสงผลใหเกิดความสับสนของความรูสึกนึกคิดภายในตัวบุคคล และเกิดความ

เหลื่อมล้ำระหวางบุคคลในสังคมอยางใหญหลวง มนุษยชาติจึงติดจมอยูกับความขัดแยงทั้ง

ในระดับชีวิต บุคคล สังคม และสิ่งตางๆ รอบตัว เปนการบั่นทอนทำลายศักยภาพของ
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มนุษยใหสูญเปลา ไมสามารถกาวไปสูจุดหมายท่ีสำคัญของชีวิตคือการพัฒนาศักยภาพดาน
จิตใจและปญญา อันเปนจุดมุงหมายสำคัญ ที่มนุษยทุกคนสามารถพัฒนาและเขาถึงไดตาม
ธรรมชาติ เพื่อความพนทุกขสิ้นเชิงถาวรตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

จะเห็นไดวา นิยามความสุขในกระแสทุนนิยมและนิยามความสุขในทางพระพุทธ
ศาสนามีความแตกตางกัน ทุนนิยมเนนความสุขที่เกิดจากการบริโภคและครอบครองวัตถุ
โดยมองขามความสุขทางจิตใจ จึงไมครอบคลุมธรรมชาติโดยรวมของชีวิต ซึ่งเปนระบบ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติที่เชื่อมโยงประสานกัน ทั้งดานกาย สังคม จิตใจ 
และปญญา สงผลใหชีวิตซึ่งมีความพรองและมีความทุกขเปนพื้นฐานตามธรรมชาติอยูแลว 
ตองถูกบีบคั้นตามกลไกการกระตุนความตองการจากกลุมอำนาจภายนอกท่ีมีความเหล่ือมล้ำ
และแตกตางกัน สงผลใหเกิดการแบงแยกของประชากรที่อยูในระบบธรรมชาติเดียวกันออก
เปนกลุมประชาคมตางๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพหรืออำนาจในการขับเคลื่อนกลุมประชาคมของ
ตนผานกลไกของระบบทุนนิยมไปสูเปาหมาย ดังจะเห็นไดจากการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีเปาหมายหลัก ๓ ดาน ไดแก 

๑) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community : APSC) 

๒)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน (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
เศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากยิ่งข้ึน และประชาชนในอาเซียนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน อาเซียนใหความสำคัญกับการเรงรัดการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานสูประชาคม
อาเซียนท้ังสามเสา เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ โดย
เฉพาะการเรงรัดการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตภายในภูมิภาคเปนหลัก  
และลดการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน ในขณะเดียวกันก็ใหความสำคัญกับการพัฒนา



211การพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธใหพรอมรับกระแสทุนนิยมในประชาคมอาเซียน

เศรษฐกิจเพื่อใหมีความเสมอภาคกันระหวางสมาชิกมากขึ้น๑๐

กลาวโดยสรุปไดวา การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเพ่ิมศักยภาพ

หรืออำนาจในการขับเคลื่อนกลุมประชาคมของตนผานกลไกของระบบทุนนิยมไปสูเปาหมาย

นั้น ตองคำนึงถึงความสุขแบบองครวมตามแนวพุทธธรรม คือ ครอบคลุมท้ังดานกาย ดาน

สังคม ดานจิตใจ และดานปญญา เพราะธรรมชาติของชีวิตนั้นมีความสอดคลองกันอยางเปน

ระบบ และความสุขที่แทจริงตามธรรมชาติเปนความสุขที่เปนอิสระจากเงื่อนไขบีบคั้น ดังจะ

เห็นไดจากวิถีชีวิตประจำวันของผูคน กลาวคือ เมื่อใดมนุษยไมตองดิ้นรนเดือดรอนเรื่องการ

กินการอยูจนเกินความพอดี รูจักพอใจ และรูจักพอประมาณ สามารถดำเนินชีวิตไปโดย

สัมพันธกับโลกตามวิถีแหงธรรมชาติอยางไมขัดแยง เมื่อนั้นชีวิตยอมเขาถึงภาวะแหงจิตใจท่ีมี

ความสงบสุขอยางมั่นคงและยั่งยืน  
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ทุนชีวิต เปนคุณสมบัติที่จำเปนในระดับรากฐานเพ่ือสันติสุขและความม่ันคงของ

ชีวิต เปนภาวะแหงจิตใจหรืออำนาจภายในที่สำคัญตอความอยูรอดและความเปนไปของชีวิต

ตามธรรมชาติ การพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธเนนที่การพัฒนาศักยภาพในระดับบุคคล เปนการ

พัฒนาจากภายในจิตใจใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรมและสติปญญา กอเกิดเปนอำนาจอยู

ภายในบุคคลท่ีสงผลตอทัศนคติ วิถีชีวิต และพฤติกรรมของมนุษย ครอบคลุมท้ังดานกาย 

สังคม จิตใจ และปญญา สงผลใหมนุษยกับธรรมชาติดำเนินไปอยางเกื้อกูลกัน รูปแบบการ

พัฒนาทุนชีวิตสอดคลองกับหลักไตรสิกขาท่ีประกอบดวย ศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งเปน

ความจำเปนตั้งแตระดับพื้นฐาน จนถึงความเปนอยูเปนไปทุกๆ ดานของมนุษยตลอดชีวิต 

หลักการพัฒนาทุนชีวิตประกอบดวยคุณธรรม ๘ ประการ ดังนี้  

๑) การพัฒนาทุนชีวิตในทางพระพุทธศาสนาเริ่มตนที่การมีระเบียบวินัย ดวยการมี

ศีลธรรมกำกับชีวิต เพราะศีลธรรมเปนรากฐานที่สำคัญตอความเจริญงอกงามของคุณธรรม

ทั้งหลาย ชีวิตและโลกเปนธรรมคูกันภายใตกฎธรรมชาติ ตองอิงอาศัยกันและกันตามเหตุ

๑๐ กระทรวงการตางประเทศ , การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป ๒๕๕๘ 

(ค.ศ.๒๐๑๕), (กรุงเทพมหานคร : กลุมงานนโยบาย กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ, 

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 และใจน้ัน เปน

เหตุนำมาซึ่งความทุกขและความสุข จึงควรตั้งสติใหรูเทาทันปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการ

รับรูตามความเปนจริง การดำเนินชีวิตประจำวันมีประสบการณทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง

ล้ิน ทางกาย และการปรากฏขึ้นในใจอยูตลอดเวลา ดังน้ัน การดำเนินชีวิตที่จะไดผลดีก็คือ

การรับประสบการณใหเปน ใหไดผลดีแกชีวิต ไดรับความรูความเขาใจและส่ิงที่มีคุณคาเปน

ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางประสบการณใหเปนจึงเปนจุดเร่ิมตนของ

กระบวนการสรางคุณคาแหงชีวิตที่สำคัญมาก๑๑

๓) บริโภคใชสอยปจจัย ๔ อยางรูคุณคา โดยยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา๑๒  คือขอ

ปฏิบัติอันเปนกลาง ดำเนินชีวิตไปโดยสัมพันธกับโลกตามวิถีแหงธรรมชาติอยางไมขัดแยง 

หลักสันโดษ๑๓  คือความรูจักยินดีพอใจ และหลักโภชเนมัตตัญุตา๑๔  คือความรูจัก

ประมาณในการบริโภค คุณธรรมดังกลาวน้ีกอใหเกิดความสุขขั้นพื้นฐานของชีวิตที่สำคัญ ที่

เรียกวา สามิสสุข คือสุขท่ีตองอาศัยวัตถุ และความสุขอีกประเภทหนึ่งที่ลึกซึ้งและประณีตไป

กวาน้ัน เรียกวา นิรามิสสุข คือสุขที่พนจากวัตถุส่ิงเสพทำใหชีวิตมีอิสระท่ีแทจริง๑๕  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), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธ
ศาสน อธิบายศัพทและแปลความหมายคำวัดที่ชาวพุทธควรรู, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๓), หนา ๗๗๒. 

๑๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๘๔. 
๑๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (ชำระ-

เพ่ิมเตมิ ชวงท่ี ๑), พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), 
หนา ๒๙๓. 

๑๕ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒ (อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒), 
พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๕๒. 
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ความสุขที่เกิดจากความสงบภายในจิตใจที่แลกซ้ือไมไดดวยเงิน แตไดมาดวยการฝกฝน

ปฏิบัติตนอยางตอเนื่อง จนเกิดความรูความเขาใจอยางถองแทและประจักษไดดวยตนเอง 

การบริโภคใชสอยปจจัย ๔ อยางรูคุณคานี้ จึงเปนขอปฏิบัติเพื่อการขัดเกลาจิตใจไปพรอม

กับกิจวัตรที่ดำเนินไปในชีวิตประจำวันอยางตอเนื่อง เพราะธรรมชาติของชีวิตนั้น เมื่อใดไม

ตองดิ้นรนเรื่องการกินการอยู อีกทั้งไมมีปญหาดานสุขภาพใหเดือดรอนกระวนกระวายใจ 

เม่ือนั้นจิตใจก็ยอมสงบตั้งมั่น วิถีชีวิตแนวพุทธจึงเปนรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ดูแลใสใจทั้ง

ดานสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมๆ กัน และความสัมพันธอยางเกื้อกูลกันของ

มนุษยและธรรมชาติน้ีเอง เปนการสรางฐานรากของความสุขท่ีแทจริงและย่ังยืนใหกับชีวิต

และโลก 

๔) การมีอาชีพที่ถูกตองเหมาะสมกับตน เพราะชีวิตตองพึ่งพาปจจัย ๔ มนุษยจึง

ตองประกอบอาชีพเพ่ือใหไดมาซึ่งปจจัยที่พอเพียง และใชปจจัยนั้นไปในทางท่ีเกี่ยวของกับ

ปจจัย ๔ อยางเหมาะสม เพ่ือรักษาชีวิตใหยืนยาวและมีสุขภาพดี เพ่ือสรางคุณคาหรือ

ประโยชนสุขตางๆ ใหเกิดขึ้นทั้งตอตนเอง เพื่อนมนุษย และส่ิงแวดลอม 

๕) เมื่อชีวิตมีความสุขในเบื้องตนจากการกินการอยูตามธรรมชาติของชีวิตโดยไม

เดือดรอนแลว จิตใจก็ยอมสงบ ตั้งมั่น ไมตองกระวนกระวายดิ้นรนเพื่อปากเพ่ือทอง สงผล

ใหบุคคลสามารถใชเวลาของชีวิตซ่ึงมีอยูอยางจำกัด เรงทำหนาท่ีสำคัญของชีวิตดวยความ

เพียร เพื่อประโยชนสูงสุดท่ีชีวิตพึงมีได ดังพุทธพจนที่วา “มนุษยมีอายุนอย บุคคลผูฉลาด

พึงเรงประพฤติธรรมเหมือนคนถูกไฟไหมศีรษะ เพราะความตายจะไมมาถึงไมมี”๑๖  และ

พุทธพจนที่วา “วันคืนลวงเลยไป ชีวิตก็ใกลหมดส้ิน อายุของสัตวทั้งหลายก็หมดส้ินไป 

เหมือนน้ำในแมน้ำนอยจะแหงไป”๑๗ ดังนั้น คุณคาและจุดมุงหมายแทจริงของทุกชีวิตก็คือ 

การพัฒนาศักยภาพดานจิตใจใหมีคุณธรรมและสติปญญา ใหโอกาสชีวิตไดทำหนาที่กาวไปสู

จุดหมายในระดับท่ีสูงกวา คือการประพฤติพรหมจรรยอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อความ 

พนทุกขของชีวิตในระดับตางๆไปจนถึงการพนทุกขอยางส้ินเชิงถาวร 

๖) ศรัทธาในความถูกตอง จากขอที่ ๑-๕ เปนการสรางความสมบูรณและไดสมดุล

ของชีวิตที่ดำเนินไปพรอมๆ กับความตองการขั้นพ้ืนฐานของชีวิตประจำวัน ความพรอม 

ดังกลาวเปนรากฐานในการพัฒนาทุนชีวิตของมนุษย กอใหเกิดความสามารถที่จะสุขเปน

๑๖ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๔๕/๑๘๕. 
๑๗ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๔๖/๑๘๖. 
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อำนาจอยูภายใน ที่สงผลตอทุกความเปนไปของชีวิตภายนอก สงผลใหชีวิตมีดุลยภาพและมี

ความม่ันคงอยางย่ังยืน เม่ือใดบุคคลสามารถปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของตนเอง

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 บุคคลท่ีไดพัฒนาศักยภาพดวยคุณธรรม ๗ ประการ

ดังขางตนนี้ ยอมเปนบุคคลที่สมบูรณแบบ มีทุนชีวิตอยูภายในที่พรอมตอการทำหนาท่ีของ

ตนดวยความสำนึกรับผิดชอบ มีจิตใจที่ดีงาม รูจักเกื้อกูลและใสใจ ทั้งตอตนเอง เพื่อนมนุษย 

สังคม และสิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบตัว เมื่อใดมนุษยมีอำนาจจากภายในเปนทุนชีวิตแลว เมื่อนั้น

ชีวิตยอมมีดุลยภาพและความม่ันคง ไมหวั่นไหวไปตามแรงกระตุนจากสิ่งเราภายนอก 

สามารถที่จะมีความสงบและความสุขอยูภายในตนตลอดเวลาและทุกสถานการณ เปนบุคคล

ผูเปนอยูเปนไปดวยคุณธรรมและสติปญญา มองโลกและชีวิตดวยปญญาที่รูเทาทันความจริง  

๑๘ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๗๑/๒๘๒. 
๑๙ พระพุทธโฆสเถระ, 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

ประมวลศพัท (ชำระ-เพ่ิมเตมิ ชวงที ่๑), หนา ๔๓๒. 
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จะเห็นไดวา หลักการพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธดวยคุณธรรม ๘ ประการนี้ มีความ

เปนสากลและเหมาะสมกับผูคนทุกยุคทุกสมัย เพราะประสานแนวคิดเรื่องชีวิตและโลกไว

อยางสอดคลองกันเปนระบบ เชื่อมโยงตั้งแตความสุขซ่ึงเกิดจากความพอใจในความตองการ

ขั้นพื้นฐานของชีวิตไปจนถึงความสุขจากการมีชีวิตที่เปนอิสระจากเงื่อนไขอยางสิ้นเชิง โดยมี

หลักการท่ีสำคัญคือ การพัฒนาบุคคลจากรากฐานภายในจิตใจ อันเปนจุดเร่ิมตนของความ

เปนไปของชีวิตในทุกๆ ดาน เพื่อใหบุคคลมีความรูความเขาใจและนำไปฝกฝนใหเกิดทักษะ 

จนเปนคุณสมบัติที่พรอมอยูภายในตน มีความสามารถพรอมที่จะดำรงตนและทำหนาที่

แทจริงของตนไดตลอดเวลา 

การพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธใหเปนอำนาจภายในจึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการ

ดำเนินชีวิตของผูคนในโลกยุคกระแสทุนนิยม กอใหเกิดอำนาจจากภายในที่สมบูรณแบบ มี

ความสำคัญอยางยิ่งในฐานะเปนเครื่องมือเพื่อความอยูรอดของมนุษยและธรรมชาติ เพราะ

คำนึงถึงความตองการพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการกินการอยูเพ่ือความอยูรอดของมนุษย ที่

ดำเนินไปโดยสัมพันธกับธรรมชาติอยางไมขัดแยง ดังนั้น ไมวาจะเปนยุคใดสมัยใด การ

พัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธนี้ก็ยังเปนเครื่องมือเพื่อสันติสุขและความมั่นคงของชีวิต ที่มีความ 

ทันสมัยอยูเสมอไมเคยเปลี่ยนแปลง 

 

ˆ. ∫∑ √ÿª 

การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่คำนึงถึงความมั่นคงของอำนาจ

ภายนอก เพื่อขับเคลื่อนกลุมประชาคมของตนผานกลไกของระบบทุนนิยมไปสูเปาหมายนั้น 

แมจะมีความสำคัญและจำเปนตามสภาวการณปจจุบัน แตทวาการคำนึงถึงอำนาจภายใน

หรือความสุขที่แทจริงและย่ังยืนของผูคนในประชาคมกลับมีความสำคัญยิ่งกวา นั่นเพราะ 

จุดมุงหมายหรือความตองการแทจริงในวิถีชีวิตของผูคนในประชาคมลวนตองการความสุข

ขั้นพื้นฐานของชีวิตในเร่ืองของการกินการอยูที่ดำเนินไปโดยสัมพันธกับธรรมชาติอยาง 

ไมขัดแยง กอใหเกิดภาวะแหงความสุขที่ประสานเช่ือมโยงกันท้ังทางกาย สังคม จิตใจ และ

ทางปญญา ดังนั้น พระพุทธศาสนาในฐานะเคร่ืองมือพัฒนาทุนชีวิตจึงมีความสำคัญและ

จำเปนอยางย่ิงตอชีวิตและโลกทุกยุคทุกสมัย เพราะเปนการพัฒนาศักยภาพบุคคลจาก

ภายในจิตใจใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรมและสติปญญา กอเกิดเปนอำนาจอยูภายในบุคคล

ที่สงผลตอการมีทัศนคติ ความเช่ือ วิธีคิด และวิถีการดำเนินชีวิตที่ถูกตอง โดยมีหลักสำคัญ

คือ ความรูจักพอประมาณ ความรูจักพอใจ และการดำเนินชีวิตสายกลาง เปนขอปฏิบัติที่



216 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

สอดคลองกับหลักไตรสิกขา ที่ครอบคลุมทั้ง ศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งเปนความจำเปนตั้งแต

ระดับพื้นฐานจนถึงความเปนอยูเปนไปทุกๆ ดานของมนุษยตลอดชีวิตไวอยางครบถวน สง

ผลใหชีวิตเกิดภาวะแหงความสุขแบบองครวม ที่ประสานกันอยางเปนระบบทั้งทางกาย ทาง

สังคม ทางจิตใจ และทางปญญา ความรูความเขาใจในคุณคา ความหมาย และความสัมพันธ

ของชีวิตกับสิ่งแวดลอมอยางลึกซึ้งถองแทนี้ ทำใหมนุษยสามารถที่จะรูจักตนเอง จัดการกับ

ตนเองและสิ่งแวดลอมที่เขาไปเก่ียวของไดอยางถูกตองเหมาะสม สงผลใหมนุษยดำรงชีวิตอยู

รวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางเก้ือกูลและเปนทุกขนอยท่ีสุด การพัฒนาทุนชีวิตแนวพุทธจึงเปน

เครื่องมือนำผูคนออกจากวิกฤตดานทุนชีวิตไดทุกยุคทุกสมัย เพราะเมื่อใดผูคนในประชาคม

มีทุนชีวิตยอมทำใหชีวิตมีดุลยภาพและความม่ันคง ไมหวั่นไหวไปตามแรงกระตุนจากส่ิงเรา

ภายนอก พรอมรับสถานการณการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีหมุนเวียนเปล่ียนไปตามเหตุปจจัย 

สุขงายสุขเปน ลดเง่ือนไขท่ีซับซอนเกินความจำเปนพ้ืนฐานของชีวิตไดแลว เมื่อนั้นการรวม

ตัวตามความมุงหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยอมเปนเหตุปจจัยที่เกื้อกูลและกอให

เกิดประโยชนสุขท้ังในระดับชีวิต บุคคล สังคม และโลก ไดอยางแทจริง 

ความอยูรอดของมนุษยทามกลางวิกฤตของทุนชีวิต จึงขึ้นอยูกับความสามารถใน

การเปลี่ยนแปลงและแกไขที่ตัวมนุษยเอง เพราะไมวาโลกจะมีวิวัฒนาการกาวหนาหรือ

ประชากรโลกจะมีวิธีการสรางอำนาจของตนโดยการรวมตัวกันเปนประชาคมตางๆ หรือจะมี

รูปแบบอื่นอีกเชนไร มนุษยและธรรมชาติก็ยังคงเปนระบบความสัมพันธที่อิงอาศัยกันเปน

ปจจยาการอยูเชนนี้ไมมีเปล่ียนแปลง กลาวไดวา เม่ือใดมนุษยสามารถมองเห็นขอบกพรอง

ของตนเอง สามารถยอมรับ ยอมแกไขท่ีตัวเอง และสามารถอบรมฝกฝนตนจนเกิดเปนความ

สามารถท่ีจะสรางความสุขใหเปนอำนาจภายในหรือเปนทุนชีวิตไดแลว เม่ือนั้นมนุษยยอม

สามารถเขาถึงศักยภาพสูงสุด คือ ดำรงชีวิตอยูอยางมั่นคง สามารถพ่ึงทุนชีวิตซ่ึงเปน

คุณสมบัติพรอมอยูภายในตน นำชีวิตกาวสูความสุขท่ีเปนอิสระจากเง่ือนไขไดอยางแทจริง

และยั่งยืน 
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Ò. ¿“…“‰∑¬ : 

°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

กระทรวงการตางประเทศ. การรวมตวัเปนประชาคมอาเซียนภายในป 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. พิมพคร้ังที่ 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. 

 . รุงอรุณของการศึกษา เบิกฟาแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน . พิมพครั้งที่ ๒ .  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ พิมพสวย จำกัด, ๒๕๔๖. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). คูมือชีวิต. พิมพครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

พิมพสวย จำกัด, ๒๕๕๐. 

∫√√≥“πÿ°√¡ 
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 . พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบบัประมวลศพัท (ชำระ-เพิม่เตมิชวงที ่๑). พิมพคร้ัง

ที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

 . พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพคร้ังที่ ๓๒. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ 

ผลิธัมม, ๒๕๕๕. 

พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีรวิสุทธิมรรค. แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย  

(อาจ อาสภมหาเถร). พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส จำกัด, ๒๕๕๑. 

พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต. 

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๒. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทนานมีบุคสพับลิเคชั่นส จำกัด, ๒๕๔๖. 



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

 
π¿“æ√ «√ “¬—≥Àå 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�

Ò. ∫∑π” 

ปจจุบันนี้ คำวา “ประชาคมอาเซียน” อยูในความสนใจของประชาชนในแถบ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือที่เรียกวา “กลุมอาเซียน” โดยมีความยินดีในการสราง

ขอตกลงความรวมมือของกลุมประเทศที่มองเห็นโอกาส ความเจริญกาวหนาทัดเทียมกันของ

ประเทศในโลกตะวันตกท่ีกาวหนาไปกอน สิ่งเหลานี้มาพรอมกับการเล็งเห็นถึงปญหาตางๆ 

ทั้งที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน และที่อนุมานไดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต  

ขอตกลงเชิงนโยบายถูกสรางข้ึนอยางรัดกุมตามกฎบัตรอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือน

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

ประกอบดวย ประเทศบรูไน หรือชื่อเปนทางการวา “เนการาบรูไนดารุสซาลาม”  

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม และสหภาพเมียนมาร หลายฝายมองวามีความแตกตางกันในเร่ือง 

เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม การปกครอง และมองวาส่ิงเหลานี้จะเปนสาเหตุใหญที่

ทำใหคำวา “หนึ่งอัตลักษณ” ในอาเซียนไมสามารถทำใหเปนจริงได 

ประเทศไทยมีนักวิชาการตางๆ ใหความสนใจศึกษาและอภิปรายเพื่อหาขอยุติเกี่ยว

กับ “อัตลักษณ” ของอาเซียนกันอยางกวางขวาง ตางใหแนวคิด นิยาม และแนวทางแกไข

ตางๆ เม่ือไดพิจารณาถึงเหตุที่ทำใหมีขอสรุปแตกตางกันจะพบวา เหตุผลหน่ึงนั้นเกิดจาก

การตีความคำวา “อัตลักษณ” ไวตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับพ้ืนฐานความคิดและประสบการณเชิง

วิชาการที่แตกตางกันนั่นเอง 

ความจริงแลว คำวา “หนึ่งอัตลักษณ” ในคำขวัญอาเซียนท่ีบัญญัติไวในกฎบัตร

อาเซียน นั่นแสดงวา ไดมีการศึกษาเร่ืองความเปนไปไดมาแลวเปนอยางดีกอนจะบัญญัติไว

ในธรรมนูญอาเซียนดังกลาว แตความเห็นที่แตกตางกันจนถึงวิพากษคำวา “หน่ึงอัตลักษณ” 

ในอาเซียนเปนเรื่องที่เปนไปไมได หรือเปนไปไดยากนั้น นาจะเกิดจากการตีความคำวา “อัต

ลักษณ” ผิดไปจากบัญญัติตนเรื่อง ฉะนั้นจึงเปนเหตุใหผูเขียนมีความสนใจวา แทจริงแลว 

“อัตลักษณ” ในประชาคมอาเซียนควรเปนเชนไร และโดยวิถีชาวพุทธแลว เราสามารถท่ีจะ

นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสงเสริม “หนึ่งอัตลักษณ” ใหเกิดขึ้นจริงในประชาคม

อาเซียนไดอยางไร  
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ในปจจุบันยังไมมีคำจำกัดความที่ชัดเจนของคำวา “อัตลักษณ” ในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน ฉะนั้นการใหความหมายคำวา อัตลักษณ จึงเกิดขึ้นทั้งจากการแปลตาม

รูปของคำผสม และลวงเลยถึงการตีความเพ่ือนำมาปรับใชใหเปนรูปธรรม ในท่ีนี้ ผูเขียน 

ขอนำเสนอแนวคิดตามความเขาใจรวมถึงการตีความเพื่อนำมาใชในการอธิบายวิธีสราง 

อัตลักษณรวมในบทความนี้ 
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อัตลักษณ สำเร็จรูปมาจากคำศัพท ๒ คำ คือ อตฺต ที่แปลวา ตน และ ลกฺขณ ที่

แปลวา ลักษณะ หรือในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา “สิ่งสำหรับ

กำหนดรู เคร่ืองกำหนดรู อาการสำหรับหมายรู เคร่ืองแสดงส่ิงหน่ึงใหเห็นวาตางจากอีก 

สิ่งหน่ึง 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” ของสังคมอ่ืน ก็เปนไปในทำนองเดียวกัน เชน อัตลักษณของโรงเรียน 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย อัตลักษณของประเทศ เปนตน  
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จากการศึกษาเร่ือง “อัตลักษณรวม” ในประชาคมยุโรปซ่ึงเปนตนแบบแนวคิดเร่ือง 

“อัตลักษณรวม” ในประชาคมอาเซียนน้ันพบวา อัตลักษณที่ประกาศในปฏิญญาวาดวย 

อัตลักษณของยุโรป (Declaration on European Identity) เนนเรื่อง “อัตลักษณรวม” 

(Collective Identity) ซึ่งใหความสำคัญแกจุดยืนรวม (Common Position) นโยบายรวม 

(Common Policy) และมรดกรวม (Common Heritage) ซึ่งวิธีการใหคุณคาของยุโรป

หรือเจตนารมณของการกอตั้งอาเซียนเนนไปที่ลักษณะรวมหรืออัตลักษณรวม มากกวา

๒ ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒). 
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ลักษณะเฉพาะหรือขอปลีกยอยที่เปนลักษณะเฉพาะของกลุมคน ชาติพันธุ ศาสนา ภาษา 

และวัฒนธรรม 

อัตลักษณรวม (Collective Identity) มีแนวคิดดังนี้ 

๑.  เจตคติท่ีสมาชิกท้ังหมดของกลุมมีลักษณะรวมทั้งความคิดและพฤติกรรม ซึ่ง

ทำใหเขาเหลานั้นแตกตางจากผูอื่น 

๒.  การกำหนดอัตลักษณจึงใชความสัมพันธรวมหรือความเปนสมาชิกภาพตาม

ลำดับ ยกเวนผูที่มิใชสมาชิก 

๓.  เรายอมรับการมีอยูของผูอื่นและอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางระหวาง 

“เรา” และ “บุคคลอื่น”  
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การรวมกลุมประชากรที่มีคุณลักษณะแตกตางกันทางสังคม วัฒนธรรมนั้น มิไดมี

เฉพาะการรวมกลุมระดับชาติที่เปนประชาคมเทาน้ัน หากเราพิจารณาในสังคมที่เล็กลงมาจะ

พบวา โดยธรรมชาติแลว มนุษยเปนสัตวสังคม มีการรวมกลุมกันในหลายรูปแบบอยูแลว 

เริ่มตนจากสังคมครอบครัว สังคมวงศสกุล สังคมนอกบาน ตั้งแตสังคมที่รวมที่อยูอาศัย เปน

หมูบาน สังคมการศึกษา สังคมการทำงาน ซึ่งทุกสังคมตองมีการสมาคมสัมพันธระหวางกัน 

โดยมี “อัตลักษณ” เปนเครื่องแสดงออกถึงความเปนพวกเดียวกันทั้งสิ้น อัตลักษณของ

ครอบครัวทำใหตางจากครอบครัวอื่น แตก็อยูรวมกันไดในสังคมและมีอัตลักษณของสังคม

นั้นๆ รวมกัน โดยไมตองละท้ิงอัตลักษณของครอบครัว สิ่งเหลาน้ีเกิดจากการปรับตัวหลอ

หลอมทัศนคติ ความรูสึกความเปนพวกเดียวกันเปนเบื้องตน กอใหเกิดการยอมรับ ทุกคนจึง

มีความเปนสมาชิกของหลายสังคม เชน เปนสมาชิกครอบครัวของตนเอง เปนศิษยเกาหรือ

ศิษยปจจุบันของโรงเรียน มหาวิทยาลัย เปนพนักงานบริษัท เปนขาราชการ เปนคนไทย 

และตอไปเม่ือประเทศกาวเขาสูอาเซียน การเพ่ิมความเปนสมาชิกของอาเซียนจึงเปนเพียง

การเพ่ิมสถานะอีกอยางหน่ึงของประชากรท่ีเสมือนการกาวเขาสูสังคมขยายเทานั้น ซึ่งตองมี

การศึกษาและปรับตัวเพื่อใหกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกันตอไป 
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เนื่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความแตกตางกันอยางมากใน

เรื่องของ ภาษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม และทุกประเทศมีความเปนชาตินิยมอยูใน

ตัวเอง การจะกำหนดวา อัตลักษณของอาเซียนเปนอยางใดอยางหนึ่งจึงเปนไปไดยาก  

นักวิชาการบางกลุมกลาววา อัตลักษณอาเซียนคือความหลายหลาก “หนึ่งอัตลักษณ” ของ

อาเซียนเปนเพียงภาพสวยงามท่ีเปนไปไมได๓ ซึ่งในเร่ืองน้ีผูเขียนมีความเห็นท่ีแตกตางดังได

กลาวมาแลววา มนุษยมีธรรมชาติที่รูจักยืดหยุนและปรับตัวตามสถานการณรวมถึงการ

ยอมรับ “อัตลักษณ” ใหมๆ ของสังคมใหมๆ มาต้ังแตเยาววัยอยูแลว การขยายสังคมให

กวางข้ึนอีกระดับหน่ึงน้ัน เปนเพียงอีกกาวท่ีจะตองมีการปรับตัวในการรับอัตลักษณใหม

เทาน้ัน เมื่อพิจารณาเจตนารมณการกำหนด “อัตลักษณอาเซียน” โดยอาศัยแนวคิดเร่ือง 

“อัตลักษณรวม” ของประชาคมยุโรปเปนหลักแลว จะเห็นวาเปนการสราง “อัตลักษณรวม” 

๓ ประการ ไดแก ๑. จุดยนืรวม (Common Position) ๒. นโยบายรวม (Common Policy) 

และ ๓. มรดกรวม (Common Heritage) ดวยแลว ยิ่งพบวามีความยืดหยุนสูงพอสมควร 

ซึ่งพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ. ดร. (นักวิชาการดานศาสนา) ใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ไววา 

“จุดเดนของอัตลักษณรวม (Collective Identity) คือการยอมรับการมีอยู

ของผูอื่น และอยูรวมกันบนฐานความแตกตางระหวาง “เรา” กับ “เขา” ใน

ประชาคม สังคม และชุมชน จากหลักการน้ีสอดรับอยางมีนัยสำคัญกับทาทีของ

พระพุทธศาสนาที่มุงเนนใหพัฒนาจาก “อตัลักษณ” ไปสู “อนัตลักษณ” กลาวคือ 

แมวาการดำรงอยูของเผาพันธุ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมจะเปนสิ่งที่ดีและ

งดงาม แตส่ิงท่ีตองระวังคือ “อัตตวาทุปาทาน” ซึ่งหมายถึงการยึดมั่นวาแนวคิด 

ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมของตัวเอง กลุมตัวเองดีกวา วิเศษกวากลุมคนอ่ืนๆ 

ในประชาคมและสังคม ซึ่งทาทีเชนนี้จะนำไปสูการดูถูก เหยียดหยาม ชิงชัง อันจะ

สงผลตอการเขาไปทำลาย ลดทอน ครอบงำ หรือกินพื้นที่ของกลุมคนอื่นๆ  

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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จากบริบทตอเน่ืองจากคำวา “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

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร นายกสมาคมจดหมายเหตุสยาม และอดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดกลาวไววา 

“ดวยความท่ีชาติสมาชิกของอาเซียนประกอบไปดวยประเทศท่ีมีความแตก

ตางกันในหลายดาน ไมวาจะเปนการเมืองการปกครอง ศาสนา สังคม 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 การเมืองการปกครองท่ีเปน

แบบอำนาจนิยม ระบบอุปถัมภ การคอรรัปชั่น ความไรระเบียบวินัย (ยกเวนสิงคโปร) หรือ
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ความเปนชาตินิยมลนปรี่ ที่กลายเปนอุปสรรคตอการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนที่มี 

อัตลักษณเดียวกัน๕

ปณญานัตย วิเศษสมวงศ สวนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธตางประเทศ๖ ได

แสดงความเห็นไวในบทความเร่ือง “กรมประชาสัมพันธ...กับบทบาท ‘การสรางอัตลักษณ

อาเซียน’” วา 

“ความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรมไดเกิดข้ึนกอนหนา ผานการเช่ือม

โยงระหวางประชาชนกับประชาชน นับยอนถอยหลังไปถึงประวัติศาสตรรากเหงา

กันเลยทีเดียว โดยหลักฐานมีปรากฏใหเห็นมากมายจากเทศกาล พิธีกรรมทาง

ศาสนา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม แมกระท่ังการกินการอยูในชีวิตประจำวัน 

เพียงแตการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการคร้ังนี้ เปาหมายและมาตรการ

สำคัญท่ีจะรวมกันสรางอัตลักษณอาเซียน ไดถูกระบุไวชัดเปนลายลักษณอักษร 

ปรากฏในแผนการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อใหทุกประเทศ

ขับเคลื่อน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม” 

จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวา การปลูกฝงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดขึ้นรวมกัน 

สามารถเริ่มตนจากจุดเล็กๆ ในสังคม คือจากประชาชนสูประชาชน ผานความเปนอยูในวิถี

ชีวิตตามปกติ แลวผานกาลเวลาจนกลืนเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม กลายเปนอัต

ลักษณของสังคมนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดท่ีผูเขียนไดกลาวไวขางตนวา เปน

ธรรมชาติของมนุษยที่เปนสัตวสังคม ซึ่งจะมีการปรับตัวตามธรรมชาติเพื่อความกลมกลืนใน

สังคมใหม การรับ “อัตลักษณ” ของสังคมใหมเปนสวนหนึ่งของตนเอง  

จากตัวอยางแนวความคิดของนักวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับ “อัตลักษณ” จะพบวา ยัง

มีการมองในมุมที่แตกตางกัน บางคนมองเจาะลึกในรายละเอียด บางคนมองในมุมกวางเร่ือง

รูปแบบ 

๕ งานสัมมนา “อัตลักษณอาเซียนมีหรือไม”, ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อาคารหอประชุม กรม

ประชาสัมพันธ. 
๖ “กรมประชาสัมพันธ กับบทบาท ‘การสรางอัตลักษณอาเซียน’”, แหลงท่ีมา :http://

www.aseanthai.net, ศูนยขอมูลขาวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ. 
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ในเบื้องตนท่ีผูเขียนไดศึกษาขอมูลที่มาของ “อัตลักษณ” ซึ่งมีอัตลักษณของ

ประชาคมยุโรปเปนตนแบบและเห็นดวยกับแนวคิดของ รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 

วา อัตลักษณของอาเซียนจะมีลักษณะเปนอัตลักษณรวม ที่มีลักษณะเดนอยูที่การยอมรับ

ความมีอยูของผูอื่นและอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางระหวาง “เรา” กับ “บุคคลอื่น” 

ไมยึดมั่นวาตนดีกวาผูอื่น แตในเร่ืองศัพทเฉพาะท่ีนำมาใชนั้น ผูเขียนมีความเห็นแตกตางเล็ก

นอยคือ การอธิบายดวยศัพทเฉพาะวา “ตองพัฒนาอัตลักษณไปสูอนัตลักษณ” อาจกอให

เกิดความเขาใจผิดไดหลายประการ เชน 

ในกฎบัตรอาเซียนวาดวยคำขวัญ ทานใชคำวา “หนึ่งอัตลักษณ” คือ อาเซียนตองมี

อัตลักษณเฉพาะ ดังนั้นหากใชคำวา “อนัตลักษณ” ซึ่งโดยรูปศัพทมีความหมายตรงขามกับ 

“อัตลักษณ” อาจทำใหผูที่นำขอมูลไปถายทอดตอโดยมิไดทำความเขาใจในบริบทท่ีผู 

นำเสนอตองการส่ือสาร เกิดความเขาใจผิดวามีการปฏิเสธเร่ือง “อัตลักษณ” ที่บัญญัติไวใน

กฎบัตรอาเซียน ซึ่งถือเปนธรรมนูญหลักของขอตกลง 

อีกประการหน่ึง การอธิบายวาอนัตลักษณคือลักษณะไมยึดมั่นถือมั่นวาตนดีกวา 

ผูอื่น นับวาไมสอดคลองกับความหมายโดยนัยท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวในอนัตตลักขณ

สูตร  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เมื่อผูเขียนจะกลาวถึงแนวทางการสราง “อัตลักษณ

รวม” ในอาเซียน คือ การอยูรวมกันอยางสงบโดยการยอมรับในความมีอยูของผูอื่นโดย

เคารพน่ันเอง 
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ผูเขียนไดวิเคราะหมาแลววา มีความเปนไปไดในการสราง “อัตลักษณ” อาเซียน 

สวนประเด็นที่มีผูวิตกกังวลวา ความแตกตางหลากหลายท้ังในเร่ืองภาษา ศาสนา วัฒนธรรม 

ของประเทศสมาชิกเปนปญหาใหญนั้น เมื่อไดตรวจสอบขอมูลของแตละประเทศแลว พบวา

ทุกประเทศในอาเซียนตางอยูในภาวะการอยูรวมกับความหลายหลากเหลานั้นในประเทศ

ของตนเองอยูแลว เชน 

ในประเทศบรูไน มีประชากร ๓๗๔,๕๗๗ คน ในจำนวนนี้นับถือศาสนาอิสลาม 

๖๗% ศาสนาคริสต ๑๐% ศาสนาพุทธ ๑๓% นอกนั้นเปนศาสนาอื่น  



227อัตลักษณรวมในสังคมพหุวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน

ในประเทศกัมพูชา มีประชากร ๑๔ ลานคน นับถือศาสนาพุทธ ๙๕% ศาสนา

อิสลาม ๐.๒% นอกนั้นเปนศาสนาอื่น๗

ขางตนเปนเพียงการยกตัวอยางความแตกตางดานศาสนาที่ทุกประเทศในอาเซียนมี

อยูในปจจุบัน แมแตเรื่องเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมก็เปนไปในทำนองเดียวกัน ขอเท็จ

จริงที่พบคือ ในความแตกตางนั้น ประชากรของทุกประเทศก็สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข 

จะมีก็แตในบางประเทศเทานั้นที่มีการกระทบกระท่ังกันจนเกิดเปนปญหาขัดแยงกันเอง ซึ่ง

นับวาเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาอยูแลว สิ่งสำคัญมากกวาความขัดแยงที่อาจเกิด

ขึ้นไดก็คือ ทำอยางไรจึงจะยุติความขัดแยงเหลานั้นไดโดยไมใหมีการสูญเสียและเปนไปอยาง

รวดเร็วมากกวา  
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ในเมื่อแตละประเทศในอาเซียนตางก็คุนเคยกับการอยูรวมกันของประชากรที่มี

ความแตกตางกัน ทั้งในดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมอยูแลว จึงเกิดคำถามวา 

แลวอะไรเปนปญหาในการสราง “อัตลักษณรวม” ในกลุมประชาคมอาเซียน 

โดยแนวทางการแกไขปญหาทางพระพุทธศาสนาน้ัน 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

ไมอาจรอมชอมไดมักเกิดจากความคิดเร่ืองความเปนคนละพวกมากกวาที่จะเกิดจากตัว

ปญหาเอง อุปมาเหมือนพี่นองในครอบครัวเดียวกัน แมเกิดปญหาขัดแยงบางประการก็จะ

ตกลงรอมชอมกันไดงายกวาปญหาขัดแยงอยางเดียวกันเม่ือเกิดกับครอบครัวอื่น จึงอาจ

กลาวไดวาความเปน “ชาตินิยม” ของแตละประเทศน่ันเองท่ีอาจกอใหเกิดปญหาความ 

ขัดแยงระหวางประเทศ 

๗ ขอมูลจาก http://www.aseanthailand.org ศูนยขอมูลขาวสารอาเซียน กรม

ประชาสัมพันธ 
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¯.  “‡Àμÿ¢Õßªí≠À“  

ธรรมชาติของมนุษยในโลกน้ีเปนที่รวมของกิเลส ๓ ประการคือ โลภ โกรธ หลง 

(โมหะ) มนุษยจึงมี “อัตตา” (ตางจากอัตลักษณ) ยึดมั่นถือมั่นในความมีอยู ซึ่งจัดเปนกิเลส

คือ โมหะ  

ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้เองชื่อวา “มานะ” คือ ความถือตน ซึ่งทางพระพุทธ

ศาสนาแบงออกเปน ๓ ประการ ดังปรากฏเนื้อความในพระไตรปฎกวา 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรละตัณหา ๓ ประการ และควรละมานะ ๓ 

ประการ..........มานะ ๓ ประการอะไรบาง คือ ๑.มานะ (ความถือตัววาเสมอเขา) 

๒.โอมานะ (ความถือตัววาดอยกวาเขา) ๓.อติมานะ (ความถือตัววาดีกวาเขา) นี้คือ

มานะ ๓ ประการที่ภิกษคุวรละ 

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 อันเปนสิ่งที่ทำใหเกิดความขัดแยงท่ีบานปลาย ดังเชน สังคมไทยใน

ปจจุบัน หรือสงครามศาสนาในหลายๆ ประเทศ 

 

 

 

๘ องฺ.ฉกฺก ๒๒/๑๐๖/๖๒๗-๖๒๘. 
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˘. ·π«∑“ß°“√¥—∫ “‡Àμÿ·Ààßªí≠À“Õ“‡ ’́¬π 

เมื่อทราบแลววา สาเหตุของปญหาอยูที่มานะท่ีอยูในใจของมนุษยแตละคน ทางดับ

ปญหาก็คือ การลดมานะในใจนั่นเอง ซึ่งจะพิจารณาทั้ง ๓ ประการไดดังนี้ 

๑.  มานะวาตนดอยกวาผูอื่น ตองเพ่ิมคุณธรรมเรื่องมุทิตา (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.  ศึกษา เรียนรูธรรมชาติของความแตกตางอยางมีสติ เพื่อการอยูรวมกันได  

(สติ หมายถึง ความระลึกได นึกได ความไมเผลอ การคุมใจไวกับกิจ หรือกุมจิตไวกับส่ิงที่

เกี่ยวของ จำการท่ีทำและคำท่ีพูดแลว แมนานได)๑๐ ธรรมชาติของมนุษยไดเรียนรูเร่ืองการ

ปรับตัวเขาหาสิ่งที่แตกตางอยูแลว เพียงลดชองวาง ความถือเขาถือเรา ความคิดวาเปนคนละ

พวกท้ิงเสีย ใหนึกวาทุกประเทศก็คืออาเซียนเหมือนกัน เปรียบเสมือนเปนครอบครัวใหญขึ้น 

จากขอตกลงที่จะอยูรวมกันอยางสมัครใจ ตองมีสติและปรับตัวเขาหากัน 

๒.  ตองเปดใจรับฟง เคารพและใหเกียรติตอความแตกตางน้ันโดยอาศัยคุณธรรมคือ 

“ขันติ” เพราะมีความเปนไปไดวา ความแตกตางอาจกอใหเกิดความไมเขาใจ ตองการเวลา

๙ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๖๘๘/๔๓๖. 
๑๐ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๓๙๕. 
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และความอดทนสำหรับส่ิงที่อาจไมชอบใจอยูบาง (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 หรือหากเกิดปญหาข้ึนแลว ก็ตองมีกระบวนการยุติธรรม

โดยไมมีอคติ ๔๑๓  (ฉันทาคติ-ลำเอียงเพราะชอบ โทสาคติ-ลำเอียงเพราะชัง โมหาคติ-

ลำเอียงเพราะหลง ภยาคติ-ลำเอียงเพราะกลัว) การอยูรวมกันจึงจะเปนไปอยางราบร่ืนและ

มีสันติสมตามเจตนารมณ และอัตลักษณรวมของอาเซียนคือการอยูรวมกันอยางสงบสุขใน

สังคมพหุวัฒนธรรม 

 

ÒÒ. ∫∑ √ÿª 

จากคำถามเบื้องตนวา “อัตลักษณ” ในอาเซียนควรเปนเชนไร และโดยวิถีชาวพุทธ

แลว เราสามารถที่จะนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสงเสริม “หนึ่งอัตลักษณ” ใหเกิดข้ึน

จริงในอาเซียนไดอยางไรน้ัน หลังจากไดศึกษาแนวคิดเร่ือง “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. 
๑๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๖/๘๒. (รายละเอียด ธรรม ๗ ประการเพื่อความสามัคคีของเจาวัชชี) 
๑๓ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗/๒๙. 
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๑.  ศึกษาเรียนรูธรรมชาติความตางอยางมีสติโดยการยอมรับและมองใหเห็นปญหา

วา ความขัดแยงในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น สามารถเกิดข้ึนไดเนื่องจากความมี “มานะ” วามี

ความดอยกวา ดีกวา หรือเสมอกับผูอื่น และพรอมที่จะแกไขสิ่งเหลานั้นใหหมดไป  

๒.  รับฟง เคารพ ใหเกียรติตอความตางน้ันอยางมีขันติ เปนการปองกันไมใหเกิด

การกระทบกระท่ัง  

หากสามารถทำได สังคมพหุวัฒนธรรมในอาเซียนก็จะอยูรวมกันไดอยาง “สันติ” 

ตาม “อัตลักษณรวม” ของอาเซียนที่พึงเปน ขณะเดียวกันก็เปนไปตามคำขวัญอาเซียนท่ีวา 

“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 : ราชบัณฑิตย-

สถาน, ๒๕๔๒. 

(๒) บทความ : 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. บทความเร่ือง “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. 

∫√√≥“πÿ°√¡ 
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นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�

Ò. ∫∑π” 

กระแสการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ที่กำลังมาถึงในป 

พ.ศ.๒๕๕๘ มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดานภายใต ๓ 

เสาหลัก คือ ๑) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 

Community-APSC) ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-

AEC)  ๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-

ASCC)๑ อันสงผลโดยตรงตอวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได 

กระแสรอนแรงดังกลาวน้ีเปนเพียงการเตรียมพรอมเทานั้น หลายหนวยงานใหความ

สนใจอยางมาก จึงเกิดงานวิจัยเพื่อสำรวจความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนในกลุมประเทศ

สมาชิกอาเซียนมากมาย โดยเฉพาะงานวิจัยเร่ืองการเตรียมความพรอมการผลิตกำลังคนสู

การเปนประชาคมอาเซียนและเปดเสรีการคาดานอุดมศึกษาของ รศ. ดร.นันทนา คชเสนี  

“ผูบรหิารเครอืขายมหาวทิยาลยัอาเซยีนเกีย่วกบัทศันคตแิละการตระหนกัรูเกีย่วกบัอาเซยีน” 

จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง ๑๐ ประเทศ พบวา 

นักศึกษาไทยเห็นวาประเทศไทยไดประโยชนจากความเปนพลเมืองอาเซียนเกณฑคอนขาง

๑ กระทรวงการตางประเทศ กรมอาเซียน, แผนงานการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (๓ เสา), 

(กรุงเทพมหานคร : คาริสมา มีเดีย, ๒๕๕๕), หนา ๓. 
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ต่ำ และท่ีสะดุดใจท่ีสุดคือนักศึกษาไทยมีความรูความเขาใจตออาเซียนนอยท่ีสุด๒ แสดงให

เห็นวา นักศึกษาไทยยังขาดความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนมาก สวนงานวิจัยอีกชิ้น

หนึ่งที่มีกลุมตัวอยางคือประชาชนในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกระทรวงการตาง-

ประเทศไดรับรายงานจากคณะผูแทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการตา รายงานผล

การสำรวจความตระหนักเก่ียวกับอาเซียน (Survey on ASEAN Community Building 

Efforts) พบวา เรื่องความเขาใจอันดีตอการเขาสูประชาคมอาเซียน มีคนไทยเพียง ๒๕% ที่

เขาใจในดานดังกลาว จัดเปนอันดับท่ี ๕ ของกลุม และมีความเขาใจอยูในอันดับสุดทายใน

เรื่อง ความเขาใจในแนวโนมการสูญเสียอุตสาหกรรมหลัก๓ แสดงใหเห็นวาทั้งคนไทยและนัก

ศึกษาไทยท่ีเปนกำลังสำคัญและอนาคตของชาติในปจจุบัน สรุปไดวาคนไทยยังไมพรอมใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน 

จากปญหาดังกลาว ผูเขียนเห็นวาเราควรเตรียมความพรอมดานจิตใจควบคูไปดวย 

เพื่อเปนหลักอันมั่นคงสอดคลองกับดานกายและดานวาจา จึงขอเสนอการเตรียมความพรอม

ดานจิตใจของคนไทยตามหลักฆราวาสธรรม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใชหลักธรรม

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีขอบเขตเฉพาะหลักฆราวาสธรรม ๔ เปนสำคัญ 
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ผูเขียนขอนำโครงสรางของคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ที่จัดต้ังขึ้นตามมติคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 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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รวมองคประกอบคณะกรรมการจำนวนทั้งส้ิน ๒๗ คน๔ แตโครงสรางของคณะกรรมการฯ 

กลับไมมีผูแทนของฝายศาสนาที่ชัดเจน หรือแมแตในการเตรียมความพรอมทางจิตวิทยา 

เพื่อเปนแนวทางในเร่ืองจิตใจตามแนวคิดตะวันตกก็ไมมีใหเห็นเชนกัน เปนแตเพียงกลาว

คลุมๆ ไว ผูเขยีนเหน็วายงัขาดการเตรยีมความพรอมในดานจติใจอยางเหน็ไดชดั ดงัแผนภาพ 

ตอไปนี ้

คณะอนุกรรมการวาดวยความ
เชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน

คณะกรรมการสำหรับคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน

แผนภาพ : คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติของไทย

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ
คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ

คณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อจัดต้ังประชาคมการเมือง

และความม่ันคงอาเซียน

คณะอนุกรรมการดำเนินการตาม
แผนงานไปสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

 

 

เหตุที่ผูเขียนเนนไปท่ีการเตรียมความพรอมดานจิตใจ รวมถึงสนใจในผูแทนของฝาย

ศาสนา สืบเนื่องมาจากปญหาใหญที่เรื้อรังอันเกี่ยวของกับศาสนาในประเทศไทย คือ

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 ในจำนวนน้ันเปนผูนับถือศาสนาพุทธและอิสลามเปนสวนใหญ๕   

สิ่งนี้เองอาจเปนแนวทางที่จะบอกวา ปญหาภายในประเทศยังคงอยูและยังไมไดรับการแกไข 

แตหากตองมารวมกันเปนประชาคมอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศที่แตกตางในดานการนับถือ

ศาสนา ยอมมีแนวโนมสูงในการเกิดความขัดแยง ที่จะลุกลามเปนวงกวางจนกลายเปนปญหา

ระดับอาเซียน โดยขอเสนอการแบงกลุมประเทศตามศาสนา ที่ประชากรสวนใหญของกลุม

ประเทศสมาชิกนับถือได ๓ กลุม คือ 

๑. ประเทศท่ีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คือ กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม 

สิงคโปร และประเทศไทย รวม ๖ ประเทศ 

๒. ประเทศท่ีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คือ บรูไน อินโดนีเซีย และ

มาเลเซีย รวม ๓ ประเทศ 

๓. ฟลิปปนสประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต รวม ๑ ประเทศ 

นอกเหนือจากความแตกตางทางศาสนาแลว ปญหาชนกลุมนอยที่มีจำนวนมาก ซึ่ง

แนนอนวายอมจะมีความแตกตางทางความเช่ือ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรม๖ สิ่งนี้เองคือสาเหตุที่ควรเตรียมความพรอมดานจิตใจของคนไทย 

ผูเขียนยังศึกษาตอไปเพ่ือหาขอมูลผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน จากการเขาสูประชาคม

อาเซียนจากหลายหนวยงาน สรุปออกมาเปนปญหาและอุปสรรคสำคัญของการเขาสู

ประชาคมอาเซียนจำนวน ๕ ขอดังตอไปน้ี 

๑) การเมืองการปกครองมีรูปแบบที่แตกตางกัน เชน ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 

ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบด ีและสังคมนิยม 

๒) สังคมและวัฒนธรรมท่ีประกอบไปดวยหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา ชนกลุมนอย 

รวมทั้งการใชภาษาอังกฤษที่ยังถือวานอยในประเทศไทย 

๓)  ความเหมือนของสินคาสงออกของกลุมประเทศอาเซียนแยงตลาดกันเอง 

๔) ความขัดแยงดานพรมแดน เชน ไทย-กมัพูชา และมาเลเซีย-ฟลปิปนส-อินโดนเีชยี 

๕ ชัยวัฒน สถาอานันท, “ความเขาใจเรื่องความรุนแรงกับศาสนาอิสลามในส่ีจังหวัดภาคใตของ

ไทย”, รายงานการวิจัย, (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย : ศูนยเทคโนโลยีสาร

สนเทศและการสื่อสาร, ๒๕๕๕). 
๖ ประชาคมอาเซียน. ปญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญของประชาคมอาเซียน. [ออนไลน]. แหลง 

ที่มา : http://ประชาคมอาเซียน.net/objections [วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖]. 
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๕)  การปกปองผลประโยชนของชาติตนเปนหลัก คือรายไดหลักของแตละประเทศ

มาจากการเก็บภาษีศุลกากรสินคาขาเขาและขาออก แตการรวมกันคร้ังนี้มีการยกเลิกการ

เก็บภาษีระหวางกันหรือเก็บภาษีนอยลง๗  ทำใหรายไดขาดหายลงไปมาก การรวมกลุม

ทำการคาจึงยากจะเปนไปไดโดยงายหากขาดการตกลงรวมกันที่ดีพอ 

จากปญหาและอุปสรรคสำคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีกลาวมาแลวท้ัง ๕ 

ขอ จะเห็นวาความแตกตางกันในดานการเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ดานความ

ขัดแยงเรื่องพรมแดน ดานเศรษฐกิจ การกลัวเสียผลประโยชนของตน สิ่งเหลานี้เปนปญหาที่

เกิดจากการขาดความรูความเขาใจที่แทจริงทั้งของตนเองและประเทศสมาชิก ความไมเขาใจ 

ไมยอมรับความแตกตาง ความไมอดทนอดกล้ันกับความแตกตาง ความไมรู การกระทบ

กระทั่ง อันจะนำมาซึ่งความขัดแยงที่จะขยายวงกวางมากขึ้น แทนที่จะเกิดความรวมมือกัน

เพื่อการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน๘  ตามวัตถุประสงคของประชาคมอาเซียน 

และหากไมมีแนวทางท่ีเหมาะสม ผูเขียนใครนำเสนอหลักฆราวาสธรรม ๔ ขององคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนแนวทางการเตรียมความพรอมดานจิตใจของคนไทย 
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เบ้ืองตนไดกลาวถึงปญหาในการเขาสูประชาคมอาเซียน จึงขอกลาวถึงความเหมาะ

สมของหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดกลาวถึงหลักธรรม ที่

สามารถนำมาปรับใชในกรณีดังกลาวถูกบันทึกไวในพระไตรปฎก แตละหลักธรรมถึงแมจะมี

ความคลายในบางสวน แตก็มีความตางในบางสวนเชนกัน แลวแตเราจะเนนสาระสำคัญไปใน

เรื่องใด สวนหลักธรรมนำเสนอแนวทางมีดวยกัน ๓ หลัก โดยหลักแรกท่ีนำเสนอ คือ รุงอรุณ

การศึกษา ๗ ซึ่งเปนหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนการหา

แนวทางการพัฒนามาสูตน มี ๗ ประการ คือ  

๑) กลัยาณมติตตา แสวงหาแหลงปญญาและแบบพัฒนาชีวติ 

๒) สีลสัมปทา มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต 

๗ ประชาคมอาเซียน. ปญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญของประชาคมอาเซียน. [ออนไลน]. แหลง

ที่มา : http://ประชาคมอาเซียน.net/objections [วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖]. 
๘ กระทรวงการตางประเทศ กรมอาเซียน, แผนงานการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (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  ฉลาดคดิแยบคายใหไดประโยชนและความจริง๙

รุงอรุณการศึกษานี้เนนการหาตัวแบบที่เหมาะสมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาชีวิต 

โดยไมยอทอ มีเหตุผล มีวินัย ไมประมาท และท่ีสำคัญคือ การใชความคิดสติปญญา มอง

ตามความจริง ไมหลอกตัวเอง หรือสัมมาทิฏฐิ๑๐  ทำความเห็นใหถูกตอง เขาใจในกฎแหง

ความเปนจริง ถูกทำนองคลองธรรม ปราศจากอคติ 

หลกัท่ีสองคอื 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 มีบางสวนท่ีสอดคลองกับรุงอรุณการศึกษา แต

ความแตกตางอยูตรงท่ีความมีสุขภาพทางกายท่ีดีเพิ่มเติมเขามา อันทำใหสุขภาพใจดีขึ้นตาม

ไปดวย จึงมีความคิดสติปญญาที่แจมใส สดชื่น คิดทำการสิ่งใดก็แคลวคลองวองไว รางกาย

สามารถตอบสนองสิ่งที่ใจคิดไดดี 

สวนหลักธรรมที่ผูเขียนเห็นวาครอบคลุมการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซียนอยางเหมาะสมท่ีสุด 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 ไมมีธรรมะใดท่ีจะสรางตัวใหประสบ

ความสำเร็จยิ่งกวาการสรางสัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะใหเกิดขึ้นในตนอีกแลว หรืออีกนัย

หนึ่งก็คือ คนที่จะยืนหยัดผานอุปสรรคจนกระทั่งพบความสำเร็จตองสรางหลักฆราวาสธรรม 

ใหเปนคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของตนกอน จึงถือวามีความมั่นคงทางจิตใจเพียงพอ และฝกตน

ดวยจึงจะพรอมจริง เมื่อผูเขียนนำหลักฆราวาสธรรม ๔ เปรียบเทียบกับรุงอรุณการศึกษา ๗ 

และวัฒนมุข ๖ ซึ่งเปนหลักในการพัฒนาตนเชนกัน แตตางกันตรงท่ีรุงอรุณการศึกษา ๗ เนน

ไปท่ีการศึกษา และฝกตน สวนวัฒนมุข ๖ เนนไปท่ีหาแบบอยางท่ีดี และมีสุขภาพท่ีด ีและ

ฆราวาสธรรม ๔ เนนไปท่ีซื่อสัตย เสียสละ และท่ีสำคัญคือการรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง

จากตนโดยไมเห็นแกตัว จึงศึกษาหาความรูความเขาใจ ยอมรับความคิดเห็น ความแตกตาง

ของคนอ่ืนอยางอดทนอดกล้ัน และลงมือกระทำอยางเต็มกำลังความสามารถไดจริง ความ

เสียสละประโยชน ความสุข ผลประโยชนสวนตน รวมทั้งมีจิตใจกวางขวาง รับฟงความคิด

เห็น ความทุกข ความแตกตางของผูอื่น จนพรอมจะรวมมือ รวมใจ 

ผูเขียนขอนำเสนอใหเห็นวาฆราวาสธรรม ๔ สอดคลองกับ ๓ เสาหลัก โดยเรียงตาม

ลำดับความสำคัญของหลักฆราวาสในขอยอย กับสาระสำคัญของเสาหลักขอน้ันในรูปแบบ

ตาราง ตอไปน้ี 
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ตารางแสดง: ความสอดคลองของหลักฆราวาสธรรม ๔ กับ ๓ เสาหลักประชาคมอาเซียน 

ที่ เสาหลักดาน ฆราวาส
ธรรม ๔

ขยายความสาระ
ของหลักฆราวาสธรรม

๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 
เพื่อแกไขขอขัดแยงระหวางกัน รับมือ
กับภัยคุกคามดานความมั่นคงของ
ประชาคม 

- สัจจะ 
- ทมะ 
- ขันติ 
- จาคะ 

๑. สัจจะ ความจริง ซื่อตรง 
ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง 
ทำจริง 

๒. ทมะ การฝกฝน การ 
ขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว 
รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัด 
แก ไขปรั บปรุ ง ตน ให
เจริญกาวหนาดวยปญญา 

๓. ขันติ ความอดทน ตั้ง
หนาทำหนาท่ีการงาน
ด ว ย ค ว ามขยั นหมั่ น
เพียร เขมแข็ง ทนทาน 
ไมหวั่นไหว ยึดมั่นในจุด
หมาย ไมทอถอย 

๔. จาคะ ความเสียสละ ผล
ประโยชนสวนตน ใจ
กวาง พรอมรับฟงความ
ทุกข ความคิดเห็น และ
ความตองการของผูอื่น 
รวมมอืชวยเหลอืเอือ้เฟอ
เผื่อแผ ไมเห็นแกตน
หรือเอาแตใจตัว 

๒. 
 
 
 
 
 
 

๓. 
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพื่อใหมีความเปนปกแผน มั่งคั่ง ดวย
การอำนวยความสะดวกดานการติดตอ
สื่อสารและคาขายระหวางกัน รวมกัน
แขงขันกับภูมิภาคอ่ืน และพัฒนาใหกิน
ดีอยูดีทั้งประชาคม 
 
ประชาคมสั งคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 
เพื่อใหประชาคมอยูรวมกันดวยความ
เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรีตอกัน รวมทั้ง
สวัสดิการความมั่นคงในระยะยาว โดย
เนนที่ประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ทีค่รอบคลุมในหลายดาน ไดแก เยาวชน 
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
สตรี แรงงาน การจัดการภัยพิบัติ และ
กิจการพลเรอืนเปนตน 

- ทมะ 
- ขันติ 
- จาคะ 
- สัจจะ 
 
 
 
- จาคะ 
- ขันติ 
- สัจจะ 
- ทมะ 
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จากตารางแสดง: ความสอดคลองของหลักฆราวาสธรรม ๔ กับ ๓ เสาหลัก

ประชาคมอาเซียน๑๓ จะเห็นวาหลักฆราวาสธรรมทั้ง ๔ ขอครอบคลุม ๓ เสาหลักประชาคม

อาเซียนทั้งหมดเชนกัน เพียงแตจะใชหลักฆราวาสธรรมขอใดเนนสำคัญที่สุดในเสาหลักนั้น 

สวนความสอดคลองของหลักฆราวาสธรรม ๔ กับการเตรียมความพรอมดานจิตใจเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียน ที่เปนปญหาท่ีถูกมองขาม และเปนขอเสนอแนะแนวทางการเตรียมความ

พรอมดานจิตใจของคนไทยตามหลักฆราวาสธรรม ๔ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนนี้ สิ่งที่

สำคัญนอกเหนือจาก ๓ เสาหลักประชาคมอาเซียนดังที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะประชาชน

ทั่วไปมีความคาดหวังวา ประโยชนสูงสุดของการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน คือ 

สันติภาพและความมั่นคง แตจะมีสันติภาพและความมั่นคงไดอยางไร หากจิตใจเรายังคับ

แคบ มีอคติ แบงพวกเขาพวกเรา หรือเหยียดหยามดูหมิ่นประเทศเพ่ือนบานอยางท่ีเราไดยิน

ไดฟงมาโดยตลอด๑๔ แตประเทศเพ่ือนบานเหลานั้นกลับพัฒนาจนมีความรูความเขาใจอยูใน

เกณฑที่สูงกวาประเทศไทยหลายดาน จึงขอเสนอรายละเอียดของหลักฆราวาสธรรม ๔ วา

จะปรับใชกับการเตรียมความพรอมครั้งนี้ดังตอไปนี้ 

๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทำจริง มิใชเพียงการเปน

แกนนำดานการศึกษา แตผลการวิจัยกลับชี้ใหเห็นวานักศึกษาไทยเขาใจในเรื่องประชาคม

อาเซียนเปนอันดับทายสุด โดยเฉพาะรัฐบาลท่ีมุงเนนที่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมใน

อันดับแรก เพราะตองการสรางอัตลักษณของอาเซียน เพ่ือสงเสริมการสรางประชาคมในอีก 

๒ เสาหลักเพ่ือใหคนไทยเขาถึง เขาใจการอยูรวมกันกับประเทศเพ่ือนบานที่มีวัฒนธรรมการ

กิน การอยู การดำเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน เปนการสรางความรูสึกรวมกันโดยผานระบบการ

ศึกษา เพื่อผลักดันใหอาเซียนเปนประชาคมของประชาชน๑๕ การเตรียมความพรอมของคน

ไทยเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน ควรจะมีการแสดงออกที่ชัดเจนตั้งแตระดับนโยบาย การ

วางโครงสรางคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ แสดงใหเห็นอยางจริงจังเปนรูปธรรม  

๑๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. เอกสารต้ังตน. รัฐสภาไทยกาวสูประชาคมอาเซียน. 

[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.parliament.go.th [๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖].  
๑๔ กระทรวงพาณิชย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. ไทยรูเร่ืองอาเซียนอันดับ 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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ผูเขยีนเหน็วา การจดัองคการแบบพรีะมิดหวักลับหรอื Inverted Pyramid Organization๑๖ 
ของ Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ซึ่งสอดคลองกับหลักฆราวาสธรรมในขอสัจจะ
ที่วา การพูดจริงทำจริงน้ีสามารถใชตัวแบบการจัดโครงสรางองคการแบบเปนทางการ 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
ความเปนจริง  เพ่ือสรางความพรอมใหเกิดข้ึนกับคนไทยอยางไดผล และเม่ือสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาจุดบกพรองได ก็จะทำใหเกิดความพรอมในดานความรู ความเขาใจใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากความรูภายนอกที่มีงานวิจัยจำนวนมากออกมา
แสดง แตจะเปนการฝกฝนตนใหกาวหนาไปดวยกำลังสติปญญาของตนไดจริงอยางมี 
เปาหมาย 

๓. ขันติ คือ ความอดทน ตั้งหนาตั้งตาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียนดวยความ
ขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ทนทาน ไมหว่ันไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย อันเปนหัวใจสำคัญ
ในทุกกิจการ เพราะหากขาดแรงผลักดันจะทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคได ถึงแมองคประกอบ
อื่นจะครบถวน แตองคประกอบดานขันติ ความอดทน ที่ตองทำซ้ำแลวซ้ำเลา ขันตินี้เองท่ี
พระอานนทถามเรื่องอุโบสถในพระพุทธเจาท้ัง ๗ พระองควาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
พระพุทธองคไดกลาววาเปนหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา อันเปนหัวใจของ
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). 
๑๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพ 

ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : องคการสงเคราะหทหารผานศึก, ๒๕๕๑), หนา ๕๘๐. 
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๔. จาคะ คือ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตน

ได ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น พรอมที่จะ

รวมมือ ชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว เพราะการเขาสู

ประชาคมอาเซียน คือ การรวมตัวของความแตกตางในดานผิวพรรณ วัฒนธรรม เชื้อชาติ 

ศาสนา ความเชื่อ การดำเนินชีวิต กฎหมาย ฯลฯ หากเรามีจาคะเปนหลักยึดเหน่ียวเพื่อ

ความพรอม จะทำใหสามารถเขาใจไดถึงความแตกตางของผูอื่นนอกจากตัวเอง จนทำใหเรามี

ความเขาถึงอยางแทจริงกับสภาพแวดลอมตางๆ สามารถปรับจิตใจใหเห็นส่ิงตางๆ รอบดาน

ไดจนละแตประโยชน ความสุขสบายสวนตน เพ่ือใหความแตกตางที่เกิดขึ้นในอาเซียน เปน

เพียงความแตกตางภายนอกที่ไมใชสาระสำคัญ แตภายในทุกผูทุกนามในอาเซียนจะอยูกันได

ดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ รวมมือรวมใจกันไดสมกับความตั้งใจ มุงมั่นที่จะอยูรวมกันเปนกลุม

ประชาคมอาเซียน 

 

Ù. ∫∑ √ÿª 

การรวมกันเพื่อเปนประชาคมอาเซียน ถือเปนการรวมมือของทุกฝายใหเกิดความ

เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แมมีความแตกตางกันหลากหลาย โดยนำหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาปรับใช มี ๔ ประการ คือ ๑) สัจจะ ซื่อสัตยพูดจริงทำจริง

ต้ังใจจริง เปนหลักคิดเพื่อเตรียมความพรอมดานจิตใจ ๒) ทมะ แกไขขอบกพรอง ปรับปรุง

ตัวเองที่มีอยู เราตองรูเขารูเราและพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น ๓) ขันติ อดทนเพื่อใหไปสูจุดหมาย 

ใหพรอมทั้งประเทศอยางแทจริง และ ๔) จาคะ ไมเห็นแกประโยชนของตนเพียงฝายเดียว 

รับฟง เขาใจความแตกตางทั้งความคิด วัฒนธรรม ภาษา สภาพแวดลอม ฯลฯ  

การยอมรับดวยความเขาใจในขอแตกตางของผูอื่นอยางไมเห็นแกตัวนี่เอง เปนจุดที่

สำคัญของการเตรียมความพรอมดานจิตใจของคนไทยเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

ดังกลาวมาแลวน้ัน ผูเขียนเห็นวาเราควรเตรียมความพรอมดานจิตใจควบคูไปดวย เพ่ือเปน

หลักอันมั่นคงสอดคลองกับดานกายและดานวาจา โดยใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา อันเปนกุญแจสำคัญในการเตรียมความพรอมดานจิตใจของคนไทยเพื่อ

เขาสูประชาคมอาเซียนไดสำเร็จโดยแทจริง 
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Ò. ¿“…“‰∑¬ : 

°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

(๑) หนังสือ : 

กระทรวงการตางประเทศ กรมอาเซียน. แผนงานการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (๓ เสา). 

กรุงเทพมหานคร : คาริสมา มีเดีย, ๒๕๕๕. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรงุเทพมหานคร : องคการสงเคราะห

ทหารผานศึก, ๒๕๕๐. 

 . พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร :  

องคการสงเคราะหทหารผานศึก, ๒๕๕๑. 

อัลเบิรต ฮัมฟรีย. การตลาดข้ันเทพ. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๔. 

(๒) รายงานวิจัย : 

ชัยวัฒน สถาอานันท. “ความเขาใจเร่ืองความรุนแรงกับศาสนาอิสลามในส่ีจังหวัดภาคใตของ

ไทย”. รายงานการวิจัย. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย : 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ๒๕๕๕. 

(๓) หนังสือพิมพและวารสาร 

กมล ปุญชเขตตกิกุล. “ประชาสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน-ASCC”. หนังสือพิมพบานเมือง, 

(วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) : หนา ๖. 

อีริค ซี ทอมสัน และ ผศ. ดร.จุลนี เทียนไทย. “อาเซียนจากมุมมองของนักศึกษา ๑๐ 

ประเทศ”, ประชากรและการพัฒนา. ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๕ (มิถุนายน-กรกฎาคม 

๒๕๕๕). 

∫√√≥“πÿ°√¡ 
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(๔) เอกสารอื่นๆ : 

ชินวรณ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ. บรรยาย : การเตรียมความ

พรอมของไทย เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ป พ.ศ.๒๕๕๘. ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๓. 

(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส : 

กระทรวงพาณิชย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. “ไทยรูเร่ืองอาเซียนอันดับ ๕ เสพ

ขอมลูผานเน็ตต่ำสุด”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://www.dtn.go.th/ [สืบคน

เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖]. 

ประชาคมอาเซียน. “ปญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญของประชาคมอาเซียน”. [ออนไลน]. 

แหลงที่มา : http://ประชาคมอาเซียน.net/objections [สืบคนเมื่อ ๒๖ มีนาคม 

๒๕๕๖]. 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. เอกสารต้ังตน. “รัฐสภาไทยกาวสูประชาคม

อาเซียน”. [ออนไลน]. แหลงทีม่า : http://www.parliament.go.th/ และ popup/

asean_parliament.htm  [สืบคนเมื่อ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖]. 

 

Ú. ¿“…“Õ—ß°ƒ… : 

Max Weber. The Theory of Social and Economic Organization. New York : 

Oxford University Press, 1966.  
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ª≥—™≠“ ≈’≈“¬ÿ∑∏ 
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�

Ò. ∫∑π” 

ในสภาพสังคมปจจุบันการส่ือสารมีบทบาทสำคัญอยางย่ิง สัมพันธกับการดำเนิน

ชีวิตของบุคคลหลายหนวยงานหลายอาชีพท่ีอยูรวมกันในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีจะตอง

เขามามีสวนเก่ียวของกับระบบการเมือง เพราะการท่ีพลเมืองมีความรู ความเขาใจทางการ

เมืองก็จะมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศไดมากขึ้น จึงจำเปนตองอาศัยการสื่อสารเปน

เครื่องมือ การส่ือสารทางการเมืองเปนการส่ือสารท่ีมีอำนาจเปนไปเพ่ือการตอรองใหเกิด

ความชอบธรรม สรางสามัคคีธรรม และเกิดสันติสุขในสังคม แตปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม

ปจจุบันนั้น มีความขัดแยงทางดานความคิด โลกทรรศน และผลประโยชน อันนำมาสูความ

ขัดแยงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งตางฝายตางไมยอมรับแนวทางรวมกัน ผลลัพธที่ตามมา

ทำใหสังคมไดรับความเสียหายและบอบช้ำจากความขัดแยงทางความคิดและเหตุผลของ

แตละฝาย การนำเสนอผานสื่อนั้น กลุมตางๆ ไดเสนอความคิดเห็นทางการเมืองที่สอดคลอง

กับมุมมองของตน และแบงขั้วแยกขางกันอยางเห็นไดชัด จนทำใหความรุนแรงไดขยายตัวไป

ถึงระดับครอบครัวซึ่งนำพาไปสูความสัมพันธที่แตกราวจนนำมาซ่ึงการสูญเสียอยางประมาณ

คามิได 

จากสภาพสังคมในปจจุบันที่เกิดปญหาดังกลาวนี้ ควรมีการนำแนวทางเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนามาใชเปนแนวทางในการสื่อสาร ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจาไดนำวิธี

การตางๆ มาเปนกุศโลบายอยางแยบคายในการอุปมาอุปมัย การโนมนาว ไกลเกล่ียขอ

พิพาทและเสนอหลักธรรมในการปฏิบัติตอพลเมืองท่ีอยูรวมกันในสังคมไวอยางนาสนใจ 

ตัวอยางเชน พระพุทธเจาไดใชหลักการอยางไรในการแกปญหาของกรณีการทำสงคราม
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ระหวางกษัตริยดวยกัน พระองคทรงสั่งสอนใหศาสนิกงดเวนจากการฆาและการเบียดเบียน

กัน ในการศึกสงครามน้ันยอมมีการฆาและเบียดเบียนกัน เม่ือเปนเชนน้ี พระองคไดแสดง

ทาทีตอการศึกสงครามไวอยางชัดเจน สงผลใหกลุมบุคคลท่ียุงเกี่ยวกับการศึกสงครามนั้น มี

ทั้งผูที่ประกาศตนเปนอุบาสก เชน พระเจาพิมพิสาร พระเจาปเสนทิโกศล พระเจาอชาตศัตรู

และกลุมบุคคลท่ีมิไดนับถือพุทธศาสนา และท่ีสำคัญย่ิงในประเด็นน้ีคือ หากมองในเชิงพุทธ 

สังคมที่พระพุทธเจาปรารถนาจะเห็นคือ “สังคมแหงความพรอมเพรียง” เพราะวา “ความ

พรอมเพรียงแหงหมูคณะนำความสุขมาให” สังคมแบบพหุนิยมนั้นเปนสังคมที่จะตองเปด

พื้นที่ใหกลุมคนตางๆ ไดดำรงอยูอยาง “มีศักดิ์ศรี” และ “เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน” 

สิ่งสำคัญอยางยิ่งก็คือ “การสรางกฎเกณฑในการอยูรวมกัน” ที่ทกุฝายยอมรับได เพื่อทำให

สังคมเชิงพุทธเพียงพอที่จะรองรับกลุมคนตางๆ ใหไดรับความยุติธรรมอยางเทาเทียม เพ่ือใช

ความยุติธรรมเปนเคร่ืองสราง “สามัคคีธรรม” ใหเกิดข้ึน และพรอมที่จะรองรับบรรยากาศ

แหง “สันติธรรม”  

      

Ú.  ∂“π°“√≥å¥â“π°“√ ◊ËÕ “√∑“ß°“√‡¡◊Õß 
 ¢Õßæ≈‡¡◊Õß‰∑¬„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π 

การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) เปนกระบวนการทางการ

เมืองที่ เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ทัศนะและความคิดเห็น ตลอดจน

ประสบการณตางๆในทางการเมืองระหวางบุคคล การส่ือสารทางการเมืองนับเปน

กระบวนการพิเศษที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกของสังคมการเมือง และทำใหบุคคล

สามารถดำรงชีวิตอยูไดในสังคมการเมือง๑

ในยุคปจจุบันวิกฤติการณการส่ือสารทางการเมือง คือ การส่ือสารที่ขาดสัมมาวาจา 

โดยเนนการส่ือสารเชิงลบ กอใหเกิดความแตกแยกท่ีนำสังคมไทยไปจอท่ีขอบเหวแหง 

มิคสัญญีกลียุค๒ และขาดความเมตตากรุณาเปนพ้ืนฐาน 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/

ประเวศช้ี ๑๐ ขอนายกฯใหมควรทำ.html [เม่ือ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖]. 
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การฟงและขาดการพูดคุยดวยความเขาอกเขาใจ ซึ่งสงผลตอการสานสัมพันธกับผูอื่นไดอยาง

ลึกซึ้ง จนนำไปสูความขัดแยง และกลายเปนความรุนแรงในท่ีสุด๓ ดังท่ีอดัม คาเฮน นักสันติ

วิธีชื่อดังไดชี้ใหเห็นวา การสื่อสารทางการเมืองที่เนน “อำนาจ” หรือ “ความแข็งกราว” แต

เพียงประการเดียว โดยมิไดตระหนักรูถึงความสำคัญของ “ความรัก” ซึ่งเปนตัวเช่ือมสมาน

ใหเกิดความรัก ความเอ้ืออาทร และปรารถนาดีตอบุคคลอื่นๆ มักจะนำไปสูความขัดแยง 

และแบงฝกแบงฝายเสมอ๔

แนวทางการสื่อสารทางการเมืองผานส่ือตางๆ เชน การใหสัมภาษณทางส่ือวิทยุ 

โทรทัศน หนังสือพิมพ และการโพสตขอความเก่ียวกับการเมืองลงในเฟซบุค หรือทวิตเตอร 

มักจะมุงหวังผลประโยชนตอความนิยมของกลุมตน ซึ่งมีนัยที่สะทอนใหเห็นวา เปนการ

สื่อสารที่มีเปาหมายเพื่อที่จะ “ได” จากกลุมผูรับสาร โดยไมคำนึงถึงวิธีการ และความ

สัมพันธวาจะกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบตอบุคคลอื่น หรือกลุมคนอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก

การส่ือสาร โดยเฉพาะอยางย่ิงการส่ือสารท่ีนำไปสู “ความแปลกแยก” “แบงแยก” และ 

“แตกแยก” ของคนในสงัคม ซึ่งเนนการ “เสียดสี” “การสอเสียด” หรือ“การพูดเพอเจอ”๕ 

จนทำใหนายมารตติ อาหติซาริ อดีตประธานาธิบดีฟนแลนดไดแสดงขอหวงใยในประเด็นน้ี

วา “ตนอยากจะใหสื่อมวลชนไทยมีบทบาทชี้นำสังคมไทยใหเกิดความปรองดองมากขึ้น”๖

การนำเสนอหลักการและแนวทางในการส่ือสารตามท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาจะ

สามารถเปนทางเลือกที่จะนำไปสูการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือสันติในสังคมไทย ที่จะทำให

นักการเมือง สื่อมวลชน และพลเมืองทั่วไปสามารถคิด พูด และแสดงออกตอกันดวยความ

จริงใจ รัก เคารพ และใหเกียรติซึ่งกันและกันมากย่ิงขึ้น ในการรับรูและปลูกฝงรวมกัน  

๓ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, “การจัดการความขัดแยงอยางสันติวิธีและการส่ือสารทางการ

เมืองในภาวะวิกฤต”, ใน ประมวลสาระชุดวิชาการส่ือสารทางการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ ๑๓, (นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๙). 
๔ ดูเพิ่มเติมใน อดัม คาเฮน, พลังรัก พลังอำนาจ, ดร.สันติ กนกธนาพร และ ดร.สุมิท  

แชมประสิทธิ์ แปล (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพโพสตบุกส, ๒๕๕๓). 
๕ ดูเพิ่มเติมใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, สัมมาวาจา: พูดดี ดูดี สังคมดี (กรุงเทพมหานคร : 

๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔). 
๖ มารตติ อาหติซาริ. “การแลกเปล่ียนประเด็นวาดวยการสรางความปรองดองในสังคม

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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อันจะสงผลตอการส่ือสารทางการเมืองของนักการเมือง สื่อสารมวลชน และพลเมือง ใหอยู

รวมกันอยางมีความสุขในสังคมตอไป 
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ประเด็นท่ีผูเขียนมุงจะนำเสนอในงานน้ีคือ ในขณะท่ีมนุษยและสังคมกำลังเผชิญ

หนากับสถานการณของความขัดแยงและความรุนแรงน้ัน พระพุทธเจาไดใชกระบวนการ

สื่อสารอยางไร ตอคูกรณี เพ่ือใหคูกรณีเกิดการย้ังคิด และตระหนักรูมากย่ิงขึ้น แมวาใน

สถานการณบางอยาง อาจจะไมสามารถทำใหความขัดแยงสงบระงับลงได แตการสื่อสารดัง

กลาวสามารถทำใหเราไดเห็นรองรอย หรือแงมุมที่พระพุทธเจาพยายามท่ีจะทำใหความ 

ขัดแยงไดรับการจัดการ หรือในบางกรณีพระองคไดพยายามที่จะเปลี่ยนผานความขัดแยงให

เปนไปในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น 

ฉะนั้น บทความเรื่องนี้จะจำกัดวงของการส่ือสารที่มุงเนนใหเกิดสันติภาพแกคูขัด

แยงใน ๓ กรณีเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานการณความขัดแยงที่เกี่ยวของกับความ

รุนแรงทางการเมือง ซึ่งผูนำหรือผูปกครองเขาไปเผชิญหนาซ่ึงกันและกัน และพระพุทธเจา

พยายามใชถอยคำ หรือนำเสนอชุดถอยคำบางอยาง เพื่อใหสถานการณเปนไปในเชิงบวก

มากยิ่งขึ้น  

จากการศึกษาวิเคราะหบริบทของการส่ือสารท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยง และความ

รุนแรงท่ีพระองคไดออกแบบและนำไปใชกับผูนำ หรือผูปกครองทางการเมืองในคัมภีรพระ

ไตรปฎก ทำใหเราไดพบประเด็นที่นาสนใจในชุดของการส่ือสาร ดังตอไปนี้ 

Ò) Õª√‘À“π‘¬∏√√¡π” —ß§¡ Ÿà —πμ‘ ÿ¢  

ชุดของการสื่อสารในลักษณะนี้ เปนรูปแบบท่ีพระองคไดสอบถามกับพระอานนท

เกี่ยวกับ “หลักการอปริหานิยธรรม” ที่ทำใหสังคมของชาววัชชี หรือหลักการที่รอยรัดให

ชาววัชชีสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข เพราะหลักการน้ีหมายถึงหลักการท่ีทำใหองคกร 

หรือสังคมไมเผชิญหนากับความเสื่อม หากกลุมคนตางๆ พากันประพฤติ และปฏิบัติรวมกัน

อยางสม่ำเสมอ เพราะเปนหลักการที่จะทำใหสังคมอยูรวมกันอยางสมัครสมานสามัคคี 

ปรองดองระหวางกันและกัน 
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สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงสามัคคีธรรมในอปริหานิยธรรม๗  คือ การพรอมเพรียงกัน

ปรึกษาหารือในคราวที่จะตองประชุม การบัญญัติหรือการยกเลิกบัญญัติขอระเบียบและกฎ

เกณฑตางๆ ที่ออกแบบมารวมกันใชในสังคม การเคารพยกยองและใหเกียรติผูหลักผูใหญใน

สังคม การใหเกียรติสตรี การเคารพยกยองปูชนียสถานท่ีแสดงออกถึงส่ิงที่เปนมงคล และ

การดูแลเอาใจผูนำทางจิตวิญญาณไมใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาไปทำรายหรือเบียดเบียน 

การส่ือสารในแงมุมนี้ของพระองคมุงเนนที่จะย้ำเตือนทั้งวัสสการพราหมณ และ

ประชาชนในแควนวัชชีใหตระหนักรูถึงคุณคาและความสำคัญของอปริหานิยธรรมวาเปน

หลักการท่ีจะนำไปสูสันติสุขแกมนุษยและสังคมท่ีอาศัยอยูรวมกันไดอยางไร แมนักคิดบาง

ทานอาจจะตีความวา สื่อสารของพระพุทธเจาในลักษณะดังกลาวไดเปดชองทางใหวัสสการ-

พราหมณไดโอกาสและเห็นชองทางท่ีจะยึดเมืองวัชชีตามความตองการของพระเจาอชาต-

ศัตรูก็ตาม แตหากมองในอีกมุมหนึ่งจะพบวา พระพุทธเจาพยายามจะส่ือสารใหเห็นถึงความ

สำคัญของสามัคคีธรรมตามแนวของอปริหานิยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระองคไดอาศัย

ตัวอยางของชาววัชชีที่ปฏิบัติตามครรลองของอปริหานิยธรรมใหพระสงฆซ่ึงอยูภายใตการ

ปกครองของพระองคไดปฏิบัติตนตามแนวของอปริหานิยธรรมเชนเดียวกัน 

ดังนั้น การสื่อสารของพระองคท่ีมีตอกรณีนี้จึงครอบคลุมไปทั้งการเตือนวัสสการ

พราหมณ ชาววชัชี และพระสงฆวา หากคนหรือกลุมคนใดก็ตามไดประพฤติใหสอดคลองกับ

หลักการนี้ ยอมสามารถเปนหลักประกันไดวา สังคมนั้นจะมีความมั่นคงทั้งสภาพเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม ซึ่งจะสงผลการอยูรวมกันของกลุมคนตางๆ อยางสันติและเกื้อกูลกันใน

ฐานะเปนสัตวสังคม (Social Animals) แตเม่ือใดก็ตามท่ีกลุมคนตางๆ ละเลยหลักการน้ี 

ยอมนำไปสูความเสื่อมดังจะเห็นไดจากการลมสลายของกลุมคนชั้นนำของชาววัชชีที่แตก

ความสามัคคีเพราะหวาดระแวงซึ่งกันและกัน และเมื่อตองเผชิญหนากับสงครามจากพระเจา

อชาตศัตรู จึงไมสามารถรวมพลังเพื่อทัดทานความเขมแข็งของกองกำลังทหารได 

Ú) ‡≈◊Õ¥¬àÕ¡¢âπ°«à“πÈ”  

ประเด็นท่ีนาสนใจคือ พระองคทรงใชวิธีการอุปมาอุปมัยนำกรณีพิพาทการแยงชิง

น้ำหรือสงครามน้ำ เพ่ือเชื่อมโยงระหวางน้ำกับเลือดวาสิ่งใดมีคามากกวากัน 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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ความสำคัญของสถานะกษัตริยของท้ังสองแควน เนนการสอนเร่ืองตัณหา ทิฏฐิ และมานะ 

กรณีของการแยงชิงน้ำของสองตระกูลระหวางศากยวงศกับโกลิยะ ปญหา “สงครามน้ำ”๘ 

เปนการแยงชิงทรัพยากรน้ำระหวางชาวศากยะกับโกลิยะ ซึ่งที่มาของสงครามก็คือทาสและ

กรรมกรที่อางสิทธิ์ในการใชทรัพยากรน้ำในแมน้ำโรหิณี  

ในขณะท่ีทรัพยากรมีจำนวนนอย แตความตองการของประชาชนท้ังสองกลุมมีมาก

กวา ฉะน้ัน เมื่อทั้งคูไมไดนำเอาผลประโยชนมาเปนตัวตั้ง แตกลับยืนอยูบนจุดยืนของตัวเอง

อยางเหนียวแนน การเจรจาตอรองเพื่อผลประโยชนทางทรัพยากรน้ำจึงเกิดความลมเหลว 

และผลจากความลมเหลวดังกลาวจึงทำใหสถานการณลุกลามไปสูความรุนแรงดวยการ

ทะเลาะวิวาท และทำรายรางกายซ่ึงกันและกัน ขอที่นาสนใจคือประเด็นเรื่อง “ชาติพันธุ” 

ของกษัตริยแตละฝายเปนตัวเพิ่มความรุนแรง สถานการณขอขัดแยงไมเพียงแตจำกัดวงอยู

ในกลุมของทาสและกรรมกรเทานั้น หากแตไดขยายวงจากกรรมกรไปสูอำมาตย เสนาบดี 

และกษัตริยของท้ังสองแควนดวย จึงทำใหกษัตริยทั้งสองแควนตัดสินใจนำกำลังรบท้ังทาง

บกและทางน้ำเพื่อทำสงครามระหวางกัน    

จากความขัดแยงในประเด็นเร่ืองน้ำ๙  ลุกลามไปสูประเด็นท่ีวาดวยปญหาเร่ือง 

“ชาติพันธุ” ของเหลาบุรพกษัตริยพาดพิงมาจนถึงกษัตริยในยุคปจจุบัน ทำใหเราเห็นวา 

แทนที่ผลการเจรจาเพื่อหาทางออกใหแกเร่ืองน้ำ ซึ่งเปนประเด็นปญหาเฉพาะหนา และมี

ความสำคัญตอวิถีชีวิตของชาวเมืองท้ังสองโดยตรงวา ควรจะทำอยางไร ควรจะแบงน้ำ

อยางไรควรจะแบงเทาๆ กัน หรือควรจะใหฝายหนึ่งฝายใดเก็บเกี่ยวแลวนำขาวที่ไดไปแบง

กัน ประเด็นปญหาเหลาน้ีซึ่งเปนประเด็นหลักกลับถูกละเลย บทสรุปก็คือ ปญหาหลักท่ีเปน

ความจริง (Fact) ซึ่งเปนปญหาในเร่ืองน้ำถูกแทนท่ีดวยปญหารองคือเร่ืองทางอารมณความ

รูสึก (Feeling) ซึ่งเปนประเด็นที่วาดวยเรื่องชาติพันธุ และโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องชาติพันธุ

ของผูปกครองสูงสุดของตนเอง 

พระพุทธเจาตระหนักรูถึงปญหาดังกลาว จึงส่ือสารเพ่ือใหสอดรับกับสถานการณวา 

“ระหวางน้ำกับกษัตริย สิ่งใดมีคามากกวากัน” จากประโยคนี้ พระองคพยายามจะเตือนวา 

“เลือดกับน้ำ สิ่งใดสำคัญมากกวากัน” ในฐานะท่ีกษัตริยสองแควน คือ ศากยะและโกลิยะ 

ที่เปนคูขัดแยงกันโดยตรงนั้น ยอมเขาใจในประเด็นท่ีพระพุทธเจาพยายามจะสื่อสารออกมา

๘ ดูเพิ่มเติมใน ขุ.สุ.อ. ๒/๓๖๒/๑๗๖-๑๗๗ และ ขุ.ชา.อ. ๘/๕๓๖/๓๐๘-๓๑๒. 
๙ ขุ.สุ.อ. ๒/๓๖๒/๑๗๖ และ ขุ.ชา.อ.๒/๗๖/๑๑๘. 
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วา “พระพุทธเจาพยายามจะเนนใหเห็นถึงคุณคาของความเปนญาติระหวางกันและกัน” 

โดยเฉพาะอยางย่ิง พระองคมีความสัมพันธทางสายเลือดกับทั้งสองแควน และสองแควนได

อยูรวมกันมาอยางตอเนื่องและยาวนาน อีกท้ังตนตระกูลน้ันก็ถือไดวาเปนกลุมคนเดียวกัน 

มาจากกษัตริยที่อยูในราชสกุลเดียวกัน ดังนั้น การทำลายหรือฆากันนั้นถือวาเปนการฆา

ตระกูลหรือสายเลือดเดียวกัน 

การนำประเด็นเรื่อง “ญาติทางสายเลือด” มานำเสนอโดยชี้ใหเห็นวา “เลือดขน

กวาน้ำ” นั้น มีนัยที่แสดงใหเราเห็นอีกมุมวา ทั้งคูเปนญาติทางสายเลือด ในขณะท่ีปญหา

ที่แทจริงไมไดมาจากน้ำ แตมาจากปญหาเรื่องชาติพันธุ คือสายเลือดของทั้งสองกลุม ที่ตาง

ฝายเห็นวาไดรับการดูถูกเหยียดหยามซ่ึงกันและกัน ฉะน้ัน การส่ือสารของพระพุทธเจาจึง

เปนการแยกแยะออกมาใหเห็นวา ประเด็นอยูตรงไหน แลวชี้ประเด็นใหคูกรณีไดตระหนักรู

ถึงปญหาท่ีแทจริง และทางเลือกท่ีพึงประสงคตอสถานการณความขัดแยงท่ีกำลังเผชิญหนา

อยู 

จะเห็นวา การสื่อสารในลักษณะนี้เปนการวิเคราะหที่มาของคูกรณีอยางลึกซึ้ง ไมวา

จะเปนสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และชาติพันธุ เมื่อเขาใจแงมุมตางๆ อยางรอบ

ดานแลว ยอมจะสงผลตอการผลิตชุดของถอยคำ แลวสื่อสารใหคูกรณีไดเขาใจถึงที่มาอยาง

ชัดแจง ในบางสถานการณนั้น การสื่อสารมากเกินความจำเปน หรือใชถอยคำที่ผานการผลิต

ซ้ำมากจนเกินไป จะทำใหสถานการณความขัดแยงขยายตัวมากย่ิงขึ้น การเขาใจ

ประวัติศาสตร และที่มาของความขัดแยงจะเอื้อตอการผลิตวาทกรรมและนำเสนอตอคูกรณี 

Û) ºŸâ™π–¬àÕ¡°àÕ‡«√ ºŸâ·æâ¬àÕ¡πÕπ‡ªìπ∑ÿ°¢å 

พระพุทธเจาไดตรัสพระดำรัสท่ีเปนวาทกรรมและส่ือสารวา “ผูชนะยอมกอเวร  

ผูแพยอมนอนเปนทุกข บุคคลผูละความชนะและความพายแพเสียแลว มีใจสงบ ยอมนอน

เปนสุข”๑๐ ประเด็นนี้เปนประเด็นที่พระองคตองการสื่อสารไปถึงพระเจาปเสนทิโกศลที่พาย

แพตอการรบคร้ังแรกกับพระเจาอชาตศัตรู และผลจากการพายแพตอการรบน้ันทำให

พระเจาปเสนทิโกศลไมไดเขาไปบำเพ็ญบุญและสนทนาธรรมกับพระพุทธเจาดังเชนที่เคย

กระทำ  

การส่ือสารในลักษณะน้ี เปนการมุงหวังท่ีจะส่ือไปถึงการตอสูของผูนำและ 

๑๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๑/๕๒. 



253พระพุทธศาสนากับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือสันติของพลเมือง

ผูปกครองโดยตรงวา การชนะและการพายแพเปนสิ่งที่สามารถเกิดข้ึนไดอยูตลอดเวลา แต

เมื่อใดก็ตามท่ีผูนำประสบชัยชนะ มักจะเปนผลใหผูนำเกิดความฮึกเหิมลำพองใจในความเกง

กลาสามารถของตัวเอง และจะสงผลใหกอเวรตอไปไดอยางไมมีที่สิ้นสุดดังเชนท่ีพระเจา

อชาตศัตรูไดปฏิบัติ แตเมื่อวันหน่ึงตองประสบความพายแพ ยอมสงผลตอความทุกขทรมาน

ดังเชนพระเจาปเสนทิโกศล การส่ือสารของพระองคในลักษณะน้ี ตองการที่จะใหผูนำอยู

เหนือความพายแพและชัยชนะที่อยูในใจใหได เพื่อจะไดอยูอยางสันติสุข และไมตองกอเวร

ตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด 

จะเห็นวา การที่พระเจาปเสนทิโกศลเขาใจแงมุมดังกลาวของพระพุทธเจา เมื่อ

จำเปนตองรบกับพระเจาอชาตศัตรูอีกคร้ังเพ่ือแยงชิงดินแดนระหวางกัน และผลท่ีเกิดข้ึนคือ 

พระเจาปเสนทิโกศลประสบชัยชนะและสามารถจับพระเจาอชาตศัตรูมาเปนเชลยศึก จึงได

ตัดสินใจปลอยพระเจาอชาตศัตรูไปและกลาววลีประโยคสำคัญวา “คนผูนี้เปนหลานของ

เรา”๑๑  ซึ่งการตัดสินใจดำเนินการดังกลาวของพระเจาปเสนทิโกศลไดทำใหสังคมท้ังสอง

แควนเกิดความรมเย็นและมีสันติสุขตลอดการดำรงพระชนมชีพของพระองค 

เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบขาวดังกลาวจากเหลาสาวกและประชาชนในแควนโกศล 

จึงไดสื่อสารแงมุมดังกลาววา “บุรุษจะแยงชิงเขาไดสำเร็จ ก็เพียงชั่วคราวเทาน้ัน แตเมื่อ

ใดถูกคนเหลาอื่นแยงชิงกลับ ผูนั้นยอมเปนผูถูกแยงชิง เพราะวาคนพาลยอมสําคัญวาเปนสุข 

ตราบเทาที่บาปยังไมใหผล แตบาปใหผลเมื่อใด คนพาลยอมประสบทุกข เมื่อนั้น ผูฆา 

ยอมไดรับการฆาตอบ ผูชนะยอมไดรับการชนะตอบ ผูดายอมไดรับการดาตอบ และผูโกรธ 

ยอมไดรับการโกรธตอบ”๑๒

 การส่ือสารของพระองคในลักษณะนี้ ทำใหเราไดเห็นชุดวาทกรรมในสองประเด็น

ใหญ คือ ๑) การทำสงครามแยงชิงทรัพยภายนอกนั้น ขึ้นอยูกับตัวแปรตัวตางๆ โอกาสที่จะ

ไดมาและสูญเสียยอมมีเทาๆ กัน การไมแยงชิงคนอ่ืนจะสงผลดีตอการท่ีคนอ่ืนจะไมแยงชิง

เรากลับไป ๒) การแยงชิงนั้น ยอมทำใหเกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน เม่ือมีการฆา

เกิดขึ้น ยอมนำไปสูการฆากันอยางไมมีจุดสิ้นสุด และจะกอใหเกิดผลเสียตามมาทั้งชีวิต 

ทรัพยสิน และเลือดเนื้อทุกครั้งที่มีการแยงชิงและตอสู 

พระพุทธเจาตองการท่ีจะส่ือสารให ๑) พระเจาอชาตศัตรูไดเขาใจขอเท็จจริงเชนน้ี 

๑๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๘. 
๑๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๙. 
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เพราะสงครามคร้ังแรกน้ัน พระองคชนะการรบโดยไดพื้นที่บางสวนไป และตองพบกับความ

พายแพในการรบคร้ังที่สอง ซึ่งการชนะไดครอบครองพ้ืนที่เปนการไดเพียงชั่วคราวเทาน้ัน 

และการพายแพครั้งที่สองเกือบจะทำใหพระองคสิ้นชีวิต ๒) พระเจาปเสนทิโกศลหรือผูนำใน

แควนอื่นๆ จะไดตระหนักรูแงมุมนี้เชนกัน การตัดสินใจยกกองทัพเพ่ือไปแยงชิงดินแดนกับ

แควนอ่ืนๆ นั้น ยอมจะกอใหเกิดผลตามมาในระยะยาวท้ังชีวิตของทหาร พลเรือน และ

ทรัพยสิน  

จะเห็นวา พระพุทธเจาไดอาศัยประเด็นของสงคราม ความขัดแยง และความรุนแรง

ในแควนโกศลกับแควนมคธ ซึ่งนำโดยพระเจาปเสนทิโกศล และพระเจาอชาตศัตรูนั้น เปน

เครื่องมือในการส่ือสาร และนำเสนอหลักการในพระพุทธศาสนาวา พระพุทธเจามีจุดยืนตอ

ประเด็นดังกลาวอยางไร นอกเหนือจากการใหสติแกผูนำแลว พระองคยังไดใหแนวทางใน

การดำเนินนโยบายทางการเมืองตอประเทศเพ่ือนบานท่ีอยูรวมกันในฐานะเปนเพ่ือนมนุษย

ที่รักความสุข เกลียดกลัวความทุกขเชนเดียวกัน 

 

Ù. ∫∑ √ÿª 

การสื่อสารทางการเมืองตามแนวทางของพระพุทธเจานั้น พระพุทธเจาไดมีแนวทาง

ในการเจรจาตอรองโดยใชกลยุทธตางๆเพื่อโนมนาวใจทั้ง ๒ ฝายใหเขาใจในจุดแข็งของแตละ

ดาน ทรงใชการส่ือสารจากความเปนจริงที่สอดรับกับบริบท  ทรงประนีประนอมไกลเกลี่ย

และทรงใชกระบวนการเขาไปแทรกแซงการดำเนินการของคูขัดแยง เพื่อลดขอขัดแยง ทรงชี้

ใหเห็นจุดเดนของท้ังสองฝายในการตัดสินใจเผชิญหนากัน ทรงไมเขาไปยุงเก่ียวกับฝายใด

ฝายหนึ่งจนทำใหเกิดความไมเปนกลางสรางสถานการณใหลุกลามบานปลาย แมวา

เหตุการณบางอยางนั้น พระพุทธองคสามารถที่จะเขาไปแทรกแซง ดวยเหตุผลที่เปนพระ

สายโลหิตเดียวกันกับพระพุทธเจา  แตในที่สุดแลวก็ตัดสินพระทัยไมทรงเขาไปยุงเกี่ยว และ

คงปลอยใหเปนเรื่องของเหตุปจจัยตางๆ บางประเด็นทรงเสนอแนวทางที่เปนพุทธสันติวิธี

เพื่อเปนทางออกไปสูความสงบสุขสามัคคี มีความเมตตาตอกันและกัน ไมใหเกิดความรุนแรง 

เพราะผลลัพธที่ตามมาคือความเสียหาย ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการตัดสินใจของผูนำหรือ

กลุมบางกลุมเทาน้ันที่จุดประเด็นปญหาข้ึนมาเปนเพียงปมเล็กๆท่ีเกิดจากการไมส่ือสาร

ปญหาดวยความเขาใจที่ดีตอกัน  
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จากประเด็นขางตน ทำใหเห็นมุมมองการตัดสินพระทัยของพระพุทธเจาท่ีทรง

ปฏิบัติตอทั้งสองฝายดวยสันติวิธี อันเปนแนวทางเพ่ือประโยชนสูงสุดแกมหาชนโดยรวม 

ดวยวิธีการตางๆในสมัยยุคพุทธกาล ซึ่งวิธีการตางๆเหลานี้ที่พระพุทธเจาไดเลือกนำมาใชเพื่อ

ใหเหมาะกับโอกาส เวลา กาละ บุคคล สถานการณและสถานท่ี อยางเหมาะสม จนทำให

เหตุการณที่อยูในชวงวิกฤตนั้นคลี่คลายไปในทางท่ีดี ซึ่งเปนสิ่งที่สังคมในยุคปจจุบันนาจะนำ

มาใชเปนแนวทางใหกับสังคมเพื่อสรางสันติสุขใหเกิดขึ้น เปนกระบวนการเพื่อการสื่อสาร

ทางการเมืองใหสรางสันติวิธีและความสงบสุขใหเกิดในสังคมปจจุบัน  

การสื่อสารทางการเมืองในสังคมปจจุบันเราจะมีวิธีการอยางไรเพ่ือใหสังคมไมเกิด

การแปลกแยกเปนฝกเปนฝาย แมจะมีความเห็นตางกันของแตละฝาย ซึ่งตางก็มีเหตุผลทาง

ความคิดที่ตางกัน แตก็ไมไดหมายความวา เหตุผลท่ีตางกันของอีกฝายไมเพียงพอที่จะรับ

ฟงได ซึ่งท้ังสองฝายตางก็พยายามหาเหตุผลท่ีดีของแตละฝายมาสนับสนุนคำพูดใหดูมี 

น้ำหนัก เพื่อใหอีกฝายยอมรับในความคิดของตน และสามารถท่ีจะอยูรวมกันไดโดยไมเกิด

ขอขัดแยงท่ีรุนแรง ทำอยางไรท่ีจะใหคนกลุมเหลาน้ีสามารถอยูรวมกันในสังคมท่ีตางความ

คิดไดอยางสันติสุข โดยไมกระทบกระทั่งความรุนแรงทางกายภาพ จนเปนท่ีมาของสงคราม

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. 

. ฎกีาภาษาบาลี ฉบบัมหาจฬุาฏีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๙-๒๕๔๕ 

. ปกรณวิเสสภาษาบาล ี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓. 

มหามกฏุราชวทิยาลยั. พระไตรปฎกภาษาบาล ีฉบบัสยามรฏฐเตปฏก.ํ กรงุเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

 . อรรถกถาภาษาบาล ี ฉบับสยามรฏฐเตปฏกอฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพมิพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

 . พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล. ชดุ ๙๑ เลม. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

(๑) หนังสือ : 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). พุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม. กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ สุขุมวิทการพิมพ, ๒๕๕๕.  

∫√√≥“πÿ°√¡ 
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�
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นักวิชาการดานสันติภาพหลายทานมีขอสังเกตตอการนิยาม หรือใหคำจำกัดความ

ตอสันติภาพเอาไวอยางนาสนใจวา “การเขาใจความหมายของสันติภาพท่ีแตกตางกัน อาจ

จะทำใหเกิดทัศนคติตอสันติภาพแตกตางกันได” การตั้งขอสังเกตเชนนี้ ทำใหเกิดประเด็น

คำถามตามมาวา “เปนไปไดหรือไม ที่สังคมโลกกำลังเผชิญกับสถานการณของความขัดแยง

และความรุนแรงอยูในขณะนี้ เปนเพราะแตละคน หรือกลุมคนใหคำนิยามคำวาสันติภาพ

ตางกัน เมื่อเปนเชนนี้ จึงนำไปสูการปฏิบัติ หรือการแสวงหาเคร่ืองมือเพื่อเขาถึงสันติภาพ

แตกตางกัน” 

จะเห็นวา ทัศนคติที่แตกตางกันจัดไดวาเปนประเด็นที่นาสนใจวา ทำไมจึงเห็นตาง 

เปนการเห็นตางท่ียืนอยูบนฐานของชุดแนวคิดหรือการปฏิบัติอะไร แตประเด็นที่นาสนใจย่ิง

กวานั้นก็คือ ทัศนคติที่แตกตางกันดังกลาวนั้น ไดนำไปสูวิธีการ หรือการปฏิบัติที่จะเดินทาง

ไปสูสันติภาพแตกตางกันดวย หรืออีกขอสังเกตหนึ่งคือ จริงหรือไมเมื่อมีการ “ตีความ” 

หรือ “ใหคา” สันติภาพบนฐานของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่แตกตางกัน ยอม

มีผลตอการสรางเครื่องมือ หรือใชเครื่องมือเดินไปสูสันติภาพที่แตกตางกันดวย หากเปนเชน

นี้ สันติภาพท่ีพยายามจะกลาวถึงและเขาถึงน้ัน จะบรรจบพบกันไดอยางไร จึงจะทำใหอยู

รวมกันอยางมีความสุข 

ดังนั้น จึงเปนที่นาสนใจอยางยิ่งวา โฮจิมินหใชสันติภาพอยางไร ผูเขียนจะเร่ิมตนนำ

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 ถือกำเนิดข้ึนในจักรวรรดิโรมัน คำๆ นี้หมายถึง ชวงเวลาที่

ไมมีสงครามหรือสงครามกลางเมือง กลาวคือ เปนภาวะของความสงบเรียบรอย 

สันติภาพ (Peace) เปนสังคมแหงเปาหมายท่ีมนุษยชาติมุงหวังที่จะอยูรวมกันอยาง

มีความสุข นักสันติภาพบางทานอาจจะตีความสันติภาพวาเปน “เปาหมาย” ของชีวิตและ

สังคม แตเนื่องจากสังคมโลกประกอบดวยวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาจำนวนมาก 

ฉะนั้น การตีความคำวา สันติภาพ จึงมักจะมีความแตกตางกันไปในเชิงเปาหมาย เชน บาง

ทานมองวาสันติภาพคือภาวะที่ไรซึ่งความขัดแยงและความรุนแรง บางทานจะตีความวา

สันติภาพน้ันมนุษยสามารถขัดแยงกันได แตไมควรจะใชความรุนแรงเขาเปนเคร่ืองมือในการ

แกปญหา การตีความท่ีแตกตางยอมนำไปสูการปฏิบัติที่แตกตางกันเชนกัน  ดังกลาวนี้  

ผูเขียนจึงประมวลความหมายของคำวา สันติภาพ (Peace) ตามที่มีนักสันติภาพหรือ 

นักวิชาการดานสันติภาพ และนักวิชาการท่ัวไปไดนิยามไวโดยสังเขป ดังนี้ 

พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปฺโ) อธิบายคำวา “สันติภาพ” คือ ความสงบสุข  

ไมมีความทุกข เปนส่ิงท่ีตรงกันขามกับคำวา “วิกฤตการณ” ที่หมายถึง ความโกลาหล 

วุนวาย ระส่ำระสาย เดือดรอน ผิดปกติ ไมมีความสงบ๑

พระไพศาล วิสาโล อธิบายคำวา “สันติภาพ” คือ ภาวะท่ีสงบ ราบร่ืน 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 สันติภาพในส่ือ, กาญจนา 

แกวเทพ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๘), หนา ๒๔-๒๗. 
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คำวา สันติภาพ ในความหมายของแนวทางแหงสันติวิธี คือ วิธีการที่ไมใชความรุนแรงในการ

แกปญหาหรือดำเนินการใดๆ๓

ในทัศนะของผู เขียน คำวา “สันติภาพ” คือ สภาวะแหงสันติ ซึ่งหมายถึง 

สภาวการณของสังคมท่ีปราศจากความขัดแยงอยางรุนแรงจนถึงขั้นใชกำลังเขาประหัต

ประหารกัน 
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พระธรรมโกศาจารย (เงื่อม อินฺทปฺโ) หรือท่ีรูจักกันในนามวา “พุทธทาสภิกขุ”  

นับเปนสงฆไทยรูปแรกที่บุกเบิกการใชโสตทัศนูปกรณสมัยใหมสำหรับการเผยแผธรรม ทาน

พุทธทาสภิกขุมองสันติภาพวาเปนเร่ืองสำคัญ เน่ืองจากชีวิตทุกชีวิตทุกระดับลวนตองการ

สันติภาพและอยูไดดวยความมีสันติภาพ 

ทานไดกลาวไววา สันติภาพน้ันอาจจำแนกออกเปนสันติภาพระดับบุคคล สันติภาพ

ระดับสังคม และสันติภาพระดับโลก ซึ่งสันติภาพเหลาน้ีเปนสันติภาพในแงภาษาคน หรือ

สันติภาพระดับโลกิยะ เนื่องจากเปนสภาวะท่ียังมีความเก่ียวของกับกิเลสอาสวะอยู 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 รุงธรรม ศุจิธรรมรักษ, “สันติศึกษากับสันติภาพ”, เอกสารการสอนชุดวิชาสันติศึกษา, 

(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑), หนา ๒. 
๔พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปฺโ), สันติภาพของโลก : คำบรรยายประจำวันเสาร ภาค

อาสาฬหบูชาของ พุทธทาสภิกข,ุ หนา ๑๐๕-๑๐๖. 
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ในดานสังคม สันติภาพ คือ ความสงบสุขอยางแทจริงที่เกิดจากองคประกอบตางๆ 

ของสังคมเริ่มตั้งแตองคประกอบระดับพ้ืนฐานท่ีสุดคือมนุษยแตละบุคคล ซึ่งมีมนุษยธรรม 

มิตรภาพ ศีลธรรม และธรรมะ แลวขยายไปจนถึงระดับโลกซึ่งเปนสังคมขนาดใหญที่สุด 

ในดานการเมือง สันติภาพคือความสงบสุขหรือความผาสุกเกิดจากระบบการเมืองท่ี

มีธรรมะ ที่เรียกวา  “ธัมมิกสังคมนิยม” ซึ่งเปนระบบที่เนนประโยชนของสังคมมากกวา

ประโยชนสวนบุคคล เปนระบบท่ีไมใชความรุนแรงท้ังปวง เนื่องจากมีธรรมเปนพื้นฐาน 

ในดานเศรษฐกิจ สันติภาพ คือ ความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากการที่มนุษยดำเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมีศีลธรรมและมีความรักใหเปนระบบธรรมะท่ีสามารถทำใหคน

ร่ำรวยและคนยากจนอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ดังคำกลาวท่ีวา “ระบบเศรษฐกิจท่ีเปน

ธรรมะหรือเนื่องอยูกับธรรมะเทานั้น ที่จะชวยใหโลกนี้อยูกันเปนผาสุก ใหอยูกันไดเปนผาสุก

ทั้งที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเหมือนกับวาตนไมสูงสุดก็อยูไดกับตะไครน้ำ อยางนี้เปนตน” 

ในดานวัตถุ สันติภาพ คือ สิ่งธรรมชาติท้ังหลายที่อยูในภาวะปกติไมถูกทำลายและ

ดำเนินไปตามหนาที่ของมัน ดังคำกลาวที่วา “สันติภาพมีความหมายวาธรรมชาติทั้งหลายไม

ถูกทำลาย เด็กๆ ก็จะมองเห็นในแงของรูปธรรมวา ธรรมชาติตามที่มีอยูเปนสิ่งตางๆ ในตัว

โลกน้ี ที่มันเปนอยูเองน้ัน จะไมถูกทำลาย เพราะวามนุษยมีคุณธรรมท่ีสูง ถึงกับรูวาทำลาย

ไมได ถาทำลายแลวมันก็จะเกิดผลตามมาอยางรายกาจ จึงมีแตจะสงเสริมใหธรรมชาติยังคง

เปนธรรมชาติที่ครบถวน เรียบรอย งดงาม ปกติ ธรรมชาติทางวตัถุไมถูกทำลาย” 

ในดานจิตใจ สันติภาพ คือ ความสงบสุขในสวนจิตใจ ทางจิต ทางวิญญาณ ทางสติ

ปญญา ที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้นตามลำดับของมนุษยแตละคน ตั้งแตการ

ไมตกเปนทาสของวัตถุ ไมมีความเห็นแกตัว จนในที่สุดไมมีกิเลสอาสวะใดๆ อยูในจิตใจน่ัน

คือนิพพาน ซึ่งจัดเปนสันติภาพอยางที่เปนธรรมะ ดังคำกลาวท่ีวา “สันติภาพอยางโลกๆก็มี 

สันติภาพอยางที่เปนธรรมะก็มี สันติภาพอันมหาศาลใหญหลวงก็เปนของโลก สันติภาพเล็กๆ 

นอยๆ ก็เปนของคนแตละคน แตอยาลืมวาของใหญก็เกิดจากของนอยของเล็กประกอบกัน

ข้ึน เรามองไปท่ีตั้งสันติภาพจะแยกออกเปนสวนของคนก็ได เปนสวนของโลกท้ังโลกก็ได ใน

ความหมายที่เปนของโลกๆ เพียงแตสงบทางวัตถุทางบุคคลนี้ก็ได แตถามองลึกก็เปนความ

สงบสุขในสวนจิตใจ ทางจิต ทางวิญญาณ ทางสติปญญา ที่เปนตนเหตุของความถูกตองโดย

ประการทั้งปวง เลยเปนสันติภาพในทางวิญญาณ สันติภาพของสติปญญา”๕

๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๐-๑๐๑. 
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กลาวไดวา แนวคิดเรื่องสันติภาพของทานพุทธทาสน้ันมิไดเนนไปท่ีภาวะของความ

สงบอันเกิดข้ึนจากการไมมีความขัดแยงหรือความรุนแรงภายนอกเพียงอยางเดียว หากแต

รวมถึงสันติภาพภายในอันเกิดจากความสงบสันติภายในตัวบุคคลแตละบุคคล ดังนั้น 

สันติภาพตามแนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุนั้นจึงมีลกัษณะเปนองครวม อันประกอบขึ้นจาก

หนวยเล็กๆ คือ ปจเจกบุคคลแตละคน จนแผขยายไปสูสันติภาพที่กวางใหญขึ้น ซึ่งก็คือ

สันติภาพของโลกนั่นเอง 

 

Ù. ª√–«—μ‘‚Œ®‘¡‘πÀå  

โฮจิมินห หรือลุงโฮ ที่ลูกหลานชาวเวียดนามเรียกกัน เกิดเม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 

ค.ศ.๑๘๙๐ ที่หมูบานคิมเลียน ตำบลหนัมดาน มณฑลเงอัน เปนบุรุษสืบตระกูลมาจาก

ขุนนางชั้นผูนอย ภายหลังจากที่ฝรั่งเศสไดเขาไปมีอำนาจเหนือเวียดนามทั้งหมดหลายสิบป 

จึงเรียกไดวาระยะเวลาท่ีโฮจิมินหกำเนิดข้ึนมาบนโลกน้ัน เปนระยะเวลาแหงการด้ินรนตอสู

ของบรรดากลุมชาตินิยมชาวเวียดนามอยูแลว หรืออาจกลาวไดวา โฮจิมินหเกิดขึ้นมาใน

ทามกลางกลิ่นไอแหงการปฏิวัติเพื่อเอกราชและความเปนไทของชาติเวียดนาม โฮจิมินหมีชื่อ

ตอนแรกเกิดวา เหงียน วัน กูง ตอมาเขาเปล่ียนไปใชชื่ออีกชื่อหนึ่งวา เหงียน ทัต ธันห และ

ตอมาในระยะแรกๆ ที่มีการเคล่ือนไหวเพ่ือการปฏิวัติเขาก็เปล่ียนไปใชอีกช่ือวา เหงียน  

ไอ ควอก 

นอกจากนี้ ในระหวางท่ีเขาพำนักอยูในประเทศจีน เขาก็ยังเปลี่ยนชื่อที่ไดใชอยูใน

ระหวางน้ันวา ลีชุย และเวืองซอนนี่ และชื่อโฮจิมินหนั้นเปนชื่อสุดทายที่ผูคนพากันเรียกขาน

บุรุษผูนี้ 

โฮจิมินหมีพี่นองทั้งหมด ๓ คน มีพี่ชายชื่อ เหงียน ทัตดัต สวนบั๊กเลียนนองสาว

ของเหงียน ทัตดัต ซึ่งเปนพี่สาวของ โฮจิมินห มีความคิดเห็นกาวหนารุนแรงแบบนักปฏิวัติ 

โฮจิมินห ในวัยเด็ก ไดรับการศึกษาอบรมจากโรงเรียนฟรังโกอานัมไมท ในขณะท่ีพี่ชายกับพี่

สาวเขารับการศึกษาอบรมตามแบบลัทธิขงจ๊ือของจีน 

จากการที่พอของโฮจิมินห มีการศึกษาท่ีมีความรูพอที่จะมีเวลาสอนหนังสือใหกับ

ลูกไดเปนอยางดี และไดนำเอาวิชาการเมืองเขาไปสอนใหกับลูกวันละนิดละนอยจนฝงใน

สมองของโฮจิมินหตั้งแตเล็กมา ซึ่งระยะน้ันเวียดนามตกอยูในฐานะเปนเมืองข้ึนของฝร่ังเศส 

พอของโฮจิมินหถึงกับสอนใหลูกชายจงเกลียดจงชังฝร่ังเศส ดวยความยากจนในสมัยนั้น

ทำใหโฮจิมินหเปนเด็กที่ผอมบาง ขี้โรค ดูออนแอ ซึ่งปรากฏวา โฮจิมินหมีเชื้อจำพวกทีบีอยู
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ดวย แตประหลาดท่ีวาเขามีชีวิตอยูรอดมาจนกระท่ังไดเปนใหญเปนโตขึ้น และไปไดไกลเสีย

ยิ่งกวาคนท่ีมีลักษณะดีเดนกวาเขา๖  

เมื่อโฮจิมินหสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฟรังโกอานัมไมท โดยสอบไดประกาศนีย-

บัตรมัธยมศึกษา เมื่อป ค.ศ.๑๙๐๗ อายุได ๑๗ ป จากนั้นเขาไดรับแตงตั้งใหเปนครูใน

โรงเรียนประถมแหงหนึ่ง เมื่อโฮจิมินหอายุ ๒๐ ป พอของโฮจิมินหสงเขาไปอยูที่ปารีสโดยให

ไปอยูกับฟานจูตรินห นักชาตินิยมคนหน่ึง โดยการเขียนจดหมายฝากฝงใหชวยดูแลและ

ฝกฝนอบรม พอของโฮจิมินหจัดหาวิธีการใหโฮจิมินหไดเดินทางไปเปนคนรับใชในเรือเดิน

ทะเลลำหนึ่ง ซึ่งเดินทางไปมาประจำระหวางเมืองมารแซยของฝร่ังเศสกับไซงอน 

ในป ค.ศ.๑๙๑๒ โฮจิมินหอายุได ๒๒ ปก็ไดเดินทางพรอมกับจดหมายฝากฝงจาก

พอถึงฟานจูตรินห ไปลงเรือเอส เอส ลาตูช-เตรวิลล ออกจากทาไซงอนไปยังประเทศฝร่ังเศส 

โฮจิมินหใชชีวิตเปนผูชวยคนครัวอยูในเรือเดินทะเลของฝร่ังเศสเปนเวลา ๒ ป ไดพบปะผูคน

มากมายหลายชาติ หลายภาษา และหลายเมืองทา อาณานิคมของฝร่ังเศสในแอฟริกา จาก

สเปน โปรตุเกส ถึงแอลจีเรีย ตูนีเซีย เปนประเทศในแถบแอฟริกาตะวนัออก โฮจิมินหพบวา

ประชาชนในทองถ่ินนั้น นอกจากจะยากจน อดยาก ประชาชนในอาณานิคมเหลาน้ันยังได

รับการปฏิบัติที่โหดรายทารุณจากนักลาอาณานิคม ที่ถือตนวาเปนประเทศศิวิไลซ ภาพเหลา

นี้ไดจารึกอยูในความทรงจำของโฮจิมินห และเปนแรงกระตุนใหโฮจิมินห มีมานะ บากบ่ัน 

ศึกษาเรียนรูในสรรพวิชาที่จะชวยใหชาติของโฮจิมินห ไดรบัเอกราชกลับคืนมา 

เมื่อโฮจิมินหไดเขาไปสูแหลงสรรพวิชาของชาวอารยประเทศ เจาอาณานิคม คือ 

ภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ ดังนั้น ในขณะที่โฮจิมินหวางจากการชวยเหลือพอครัวภายในเรือ

เดินสมุทรแลว เขาไมปลอยเวลาวางนั้นใหเปลาประโยชน หากแตใชเวลาสั้นๆ นั้น ศึกษาเพิ่ม

เติมภาษาฝรั่งเศสที่โฮจิมินหมีความรูพื้นฐานอยูบางแลว รวมถึงการศึกษาภาษาอังกฤษดวย

ตนเอง และดวยวิธีการเรียนรูที่ไมมีหลักสูตร และไมมีกำหนดตารางเวลาเรียน วางเม่ือไรก็

เรียนเม่ือนั้น ทั้งจากบทสนทนากับเพ่ือนกะลาสีเรือ ทั้งจากหนังสือพิมพ นิตยสารท่ีมีคนซ้ือ

มาอานในเรือและทิ้งไว 

แตในทัศนะของโฮจิมินห ชาวเวียดนามคือผูถูกกดข่ีขูดรีด 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 และจักรวรรดิฝร่ังเศส และเขายังไดเรียนรูถึงประวัติการ

ตอสูกูชาติอ่ืนอยางกลาหาญของประชาชน และท่ีใกลตัวที่สุด คือ การตอสูของคนใน

ครอบครัวของเขาเอง ทั้งพอ พี่ชายและพี่สาวของเขา รวมถึงตัวเขาเอง และท่ีเขาตองออกมา

เผชิญชีวิตอยูนอกประเทศครั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาเครื่องมือ คือ ความรูที่จะนำกลับไปทำการ

ตอสูปลดปลอยชาติอันเปนที่รักของเขา ใหพนจากการครอบครองของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส  

ดังนั้น โฮจิมินหจึงรูจักแยกแยะไดวาส่ิงไหนดีหรือไมดี สิ่งไหนเปนประโยชนหรือไม

เปนประโยชน ชีวิตในเรือเดินสมุทรของเขาถึงแมวาจะมีความทุกขยากลำบากเหมือนเพชรใน

หิน แตเขาก็สามารถถลุงเอาหินออกไปไดเปนตันๆ จนเหลือแตเพชรเม็ดงาม และน่ีคือ  

โฮจิมินห เพชรเม็ดงามแหงเอเชียและของโลก๗

 

ı. °“√æ—≤π“ —πμ‘¿“æ¢Õßæ≈‡¡◊Õßμ“¡·π«∑“ß‚Œ®‘¡‘πÀå  

เหตุการณที่ทำใหเวียดนามตองมีการสูรบตอไปอีก เนื่องจากฝรั่งเศสยังตองการที่จะ

มีอำนาจและผลประโยชนในประเทศท่ีเปนอาณานิคม และหลังจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) สถาปนาข้ึน เมื่อ ๒ กันยายน ค.ศ.๑๙๔๕ และ

เพิ่งจะไดรับเอกราชแตก็แข็งแกรงเขมแข็งพอท่ีจะรักษาอำนาจอธิปไตยของชาติเอาไว ถึง

แมวาฝร่ังเศสจะไดรับการสนับสนุนจากจีนและสหรัฐอเมริกาในขณะน้ัน แตก็ไมอาจที่จะใช

กำลังทหารเขาจัดการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามที่เพ่ิงจะไดรับเอกราชนั้นได 

สภาวการณบังคับใหฝรั่งเศสจำตองเปดการเจรจากับโฮจิมินห ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ

ที่เพิ่งกอตั้งในเวลาตอมา ซึ่งโฮจิมินหก็ตระหนักดีวายังไมมีกำลังพอที่จะผลักดันใหฝร่ังเศส

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 การเจรจาระหวางฝร่ังเศสกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

เวียดนาม ไดเปดขึ้นท่ีเมืองดาลัต โดยมีนาย Jean Sainteny เปนผูแทนจากฝรั่งเศส การ

เจรจาครั้งนี้ถึงแมวาฝรั่งเศสพยายามเอารัดเอาเปรียบก็ตาม แตในการที่ฝรั่งเศสยอมเจรจา

ดวยก็เทากับวาฝรั่งเศสยอมรับในอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามแลว 

จึงนับเปนชัยชนะทางการเมืองเปนครั้งแรกที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามมีตอฝรั่งเศส

อันนำมาซึ่งชัยชนะในทางการทูตและทางการทหารในเวลาตอมา การเจรจาครั้งนี้ โฮจิมินห

ยึดถือหลักการเอกราชของชาติเปนประการสำคัญ ดังนั้นในการรักษาหลักการบางคร้ังก็จะ

ตองยอมสูญเสียบางสิ่งบางอยาง เชนเดียวกับพุทธภาษิตที่วา “เสียทรัพยสินเงินทองเพ่ือ

รักษาอวัยวะ เสียอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต เสียชีวิตเพ่ือรักษาธรรม” และการดำเนินการเจรจา

ระหวางประเทศบนหลักการเชนนี้ก็เชนเดียวกับสัญญาเบรสท-ลิตอฟสค ระหวางโซเวียตกับ

เยอรมันของไกเซอรในสงครามโลกครั้งท่ี ๑ 

การทำขอตกลงเมืองดาลัต เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ค.ศ.๑๙๔๖ ระหวางสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเวียดนามของโฮจิมินหกับจักรวรรดินิยมฝร่ังเศส ภายใตสถานการณทาง

เศรษฐกิจขณะน้ัน ซึ่งประชาชนประสบทุพภิกขภัย อดอาหารตายเปนจำนวนมาก กองกำลัง

ทหารก็ยังไมเขมแข็งพอท่ีจะทำศึกต้ังรับตามรูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบกำลังของฝร่ังเศสท่ี

กลับเขาไปควบคุมเวียดนามใตตลอดทั้งในลาวและเขมร ภายใตการสนับสนุนของอังกฤษแลว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามท่ีเพิ่งไดรับเอกราชคงไมสามารถเอาชนะได จึงจำเปนตอง

หยุดพักเพื่อสรางสมกำลัง โฮจิมินหจึงจำตองยอมรับขอเสนอของฝร่ังเศสท่ีจะใหสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเวียดนามเปนรัฐหนึ่งอยูในสหพันธรัฐอินโดจีน (อันประกอบดวย ตังเกี๋ย อันนัม 

โคชินไชนา ลาว และเขมร) ที่มีขาหลวงใหญฝร่ังเศส เปนผูปกครองสูงสุด และใหสหพันธรัฐ

อินโดจีนเขาอยูในสหภาพฝรั่งเศส 

ถึงแมฝร่ังเศสพยายามทำรูปแบบการปกครองอินโดจีนวาเปนประเทศเอกราช 

แมแตเปลี่ยนชื่อผูปกครองสูงสุดของอินโดจีนจากเดิมที่เรียกวา Governor General มาเปน 

High Commissioner ก็ตาม แตแทที่จริงก็คือเมืองขึ้นนั่นเอง โดยใชวิธีการแบงแยกแลว

ปกครองของจักรวรรดินิยม โดยแบงเวียดนามออกเปนสวนๆ มีตังเกี๋ย (เวียดนามเหนือ)  

อันนัม (เวียดนามกลาง) โคชินไชนา (เวียดนามใต) แลวผนวกเอาลาวและเขมรเขาไปรวมเปน

สหพันธรัฐอินโดจีน แผนการสหพันธรัฐอินโดจีน จึงเปนแผนการของจักรวรรดินิยมฝร่ังเศส

นักลาอาณานิคมท่ีเสนอโดย Monsieur Jean Sainteny ตัวแทนรัฐบาลฝร่ังเศสท่ีเจรจากับ

ฝายสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามท่ีเมืองดาลัตเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๙๔๖ หาใช 

เปนแผนการของคอมมิวนิสตอินโดจีน ดังที่มีการโฆษณาชวนเชื่อกันในเวลาตอมา 
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ตรงกันขาม โฮจิมินหกลับเสนอแผนการรวมเวียดนามเปนหนึ่งเดียว โดยให

ประชาชนในเวียดนามใตหรือโคชินไชนาไดแสดงประชามติอยางเสรีวาจะเขารวมกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือเวียดนามเหนือ (ตังเกี๋ยและอันนัม) หรือไม เพราะ

เปนคนเช้ือชาติเดียวกันเพียงแตอยูกันคนละภาคสวนของประเทศเทานั้น 

การเจรจาที่เมืองดาลัตครั้งนี้จึงยังคงตกลงในรายละเอียดอะไรไมได เปนแตตกลงใน

หลักการใหญ เพื่อเปนพื้นฐานในการเจรจาตกลงในรายละเอียดท่ีจะมีขึ้นในเดือนกันยายน 

ค.ศ.๑๙๔๖ ณ ประเทศฝรั่งเศสตอไป 

หลักการใหญที่วาฝรั่งเศสยอมรับรองอธิปไตยของรัฐบาลฮานอยหรือรัฐบาลแหง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม และใหถือวาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเปนสวน

หนึ่งของสหภาพฝรั่งเศส และมีเงื่อนไขวา 

๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามจะยอมใหฝร่ังเศสเคล่ือนพลเลยเสนขนานท่ี 

๑๖ ขึ้นไปบริเวณเวียดนามสวนเหนือ แทนทหารกกมินตั๋งของเจียง ไคเชก ที่ถอนตัวออกไป 

(ตามการตกลงแลกเปล่ียนผลประโยชนระหวางจีนกับฝร่ังเศส) โดยมีเง่ือนไขวา ฝรั่งเศสตอง

ถอนทหารออกทุกป จนหมดสิ้นภายใน ๓ ป 

๒) จะตองมีการแสดงประชามติในโคชินไชนาอยางเสรีวาประชาชนจะเขารวมเปน

หนึ่งเดียวกับตังเกี๋ยและอันนัมหรือไม 

สัญญาดาลัตดังกลาวน้ีก็เชนเดียวกับสัญญาเบรสท-ลิตอฟสค พวกคนหนุมสาวชาว

เวียดนามหัวรุนแรงภายในพรรคคอมมิวนิสตอินโดจีนไมพอใจและกลาวหาโฮจิมินหอยาง

รุนแรง หาวาเปนสายลับของฝร่ังเศส เปนคนทรยศขายชาติ โฮจิมินหและบรรดาผูนำแหง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามตระหนักดีในประเด็นน้ี วาฝรั่งเศสไมเคยคิดจะใหเอกราช

กับอินโดจีนท่ัวทั้งแผนดิน (ตังเกี๋ย อันนัม โคชินไชนา) และสันติภาพไมอาจจะมาจากการ

หยิบยื่นใหของฝรั่งเศส แตภายใตการนำของโฮจิมินหผูมีจิตใจที่ปฏิวัติอยางเลนินและพรอม

ทั้งมีจิตใจสันติอยางคานธี ไดเคลื่อนไหวตอสูกับฝรั่งเศสตามเงื่อนไขทางภววิสัย โดยยืนอยู

บนจุดยืนที่แนวแนวา เอกราชแหงชาติและสันติภาพของสังคมจะไดมาก็ดวยการตอสู ทั้ง

ดานการเมือง การทูต และการทหาร 

เมื่อฝร่ังเศสไมมีความจริงใจท่ีจะใหเอกราชแกอินโดจีน ที่ฝรั่งเศสเจรจาน้ันก็เปน

เพียงแผนการเทานั้น ในชวงท่ีโฮจิมินหกับฝรั่งเศสกำลังเปดการเจรจากันที่พระราชวังฟอง

แตนโบล ประเทศฝรั่งเศสนั้น ในอีกดานหนึ่งฝร่ังเศสไดสงทหารจากยุโรปเขาไปในอินโดจีน

เปนจำนวนแสน ทหารเหลาน้ีมีทั้งทหารท่ีเปนชาวฝรั่งเศสและทหารจากอาณานิคมใน
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แอฟริกา ในขณะท่ีการเจรจากำลังดำเนินอยูนั้นฝร่ังเศสท่ีคุมกำลังอยูทางอินโดจีน ไดสง

ทหารเขาโจมตีและเขนฆาประชาชนรอบๆ กรุงฮานอย ไฮฟอง และท่ีอื่นๆ จึงไดมีการปะทะ

กันขึ้นกับทหารของโว เหงียน เกี๊ยบ อยูเปนประจำและในขณะเดียวกันทหารของ โว เหงียน 

เกี๊ยบ ก็ไดซุมโจมตีกองทหารฝร่ังเศสเม่ือสบโอกาส ในท่ีสุดการเจรจาท่ีปารีสก็ไมไดขอสรุป

ไปกวาการเจรจาที่ดาลัต ไดมีการตกลงวาจะมีการเจรจาอีกคร้ังหนึ่งภายในเดือนมกราคม 

ค.ศ. ๑๙๔๗ เปนอยางชา ขอตกลงที่ปารีสไดลงนามกันเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ค.ศ. ๑๙๔๖ 

หลังการเจรจาท่ีลมเหลว นักหนังสือพิมพอเมริกันท่ีประจำอยูปารีสชื่อ David 

Sehoenbrun ไดสัมภาษณโฮจิมินหมีความตอนหนึ่งวา “ทำไมเลา เราก็ตองตอสูกัน

แนนอน” “แตทานประธานาธิบดียอมรูวา ฝรั่งเศสเปนชาติมหาอำนาจ มีเครื่องบิน รถถัง 

และอาวุธทันสมัยมากมาย ทานไมมีอาวุธทันสมัย ไมมีเครื่องบิน ไมมีรถถัง ไมมีแมแตเครื่อง

แบบ ทานเปนชาวนา ทานจะตอสูกับพวกเขาไดอยางไร” 

“เราก็เหมือนกับเสือ เม่ือชางแข็งแรงและพักผอนใกลเสบียง เราจะตองไมหนี ถา

เสือหยุดนิ่ง ชางก็จะอวดกำลัง แตถาเสือไมยอมหยุด ชางก็คงจะเบ่ือตายเพราะความเบ่ือ

หนาย” และในเวลาตอมา ชางก็เบ่ือตายไปเองจริงๆ ตามคำใหสัมภาษณของโฮจิมินห ดังที่

ทราบกันดีอยูแลว 

โฮจิมินหกลับจากฝร่ังเศสถึงฮานอยเม่ือตนเดือนตุลาคม ค.ศ.๑๙๔๖ ถึงแมวา 

โฮจิมินหจะไมประสบความสำเร็จในการเจรจาแลวและจะมีการประชุมอีกคร้ังในตนป ค.ศ. 

๑๙๔๗ แตการออกสูโลกภายนอกของโฮจิมินหในฐานะประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเวียดนามก็ไดรับการตอนรับจากนานาประเทศที่โฮจิมินหไปเยือนและเดินทาง

ผานอยางอบอุน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศฝายสังคมนิยม ซึ่งรวมทั้งชาวสังคมนิยมและชาว

คอมมิวนิสตฝรั่งเศสที่มีความเห็นใจประเทศอินโดจีน การเดินทางออกนอกประเทศของโฮจิ

มินหกับคณะครั้งนี้ ถึงแมวาเขาจะไมประสบความสำเร็จในการเจรจาทางการทูต แตเขาก็ได

รับชัยชนะในทางการเมือง จนกระท่ังสัญญาลงวันท่ี ๖ มีนาคม กับสัญญาลงวันท่ี ๑๔ 

กันยายน ค.ศ. ๑๙๔๖ ที่ระบุไววาจะใหประชาชนเวียดนามไดลงประชามติวาจะเขารวมอยู

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือไม ไดถูกฝรั่งเศสทำลายแลวดวยการใชกำลังโจมตี

ขบวนการเวียดมินหดังกลาว 

การทำสงครามกูชาติเปนคร้ังแรกหลังจากท่ีทำสงครามขับไลกองทหารญ่ีปุนออก

นอกประเทศในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ไดเริ่มขึ้นอีกคร้ัง และเปนสงครามท่ีโฮจิมินหไดนำ

ยุทธศาสตรการตอสูแบบยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้นความอดทนจึงเปนหลักการที่สำคัญท่ีสุด 

และยุทธวิธีที่พรอมกับความอดทนในการตอสูหรือกำลังขาศึกที่เขมแข็งกวา ก็คือยุทธวิธีอัน
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ทันสมัยตลอดกาลของซุนวูที่วา ขาศึกมาใหมุด ขาศึกหยุดใหตี ขาศึกหนีใหตาม ในขณะท่ี

ฝรั่งเศสประสบความลมเหลวจากการจัดตั้งรัฐเวียดนามใหมที่มีจักรพรรดิบาว ได เปน

ประมุข ขบวนการเวียดมินหไดเติบโตเขมแข็งยิ่งขึ้น และไดสรางความสูญเสียใหกับกองกำลัง

ของฝรั่งเศสทั้งบาดเจ็บและลมตายระหวางป ค.ศ.๑๙๔๗-๑๙๔๙ ในสงครามกองโจรเปน

จำนวนเกือบแสนคน ตอมาในเดือนมกราคม ๑๙๕๐ สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชน

จีน และประเทศสังคมนิยมอ่ืนๆ ไดรับรองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม นับแตนั้นมา

ขบวนการเคลื่อนไหวในฝรั่งเศส ในประเทศอาณานิคม และในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกตาง

ใหการสนับสนุนสงครามตอตานการลาอาณานิคมของเวียดนามเพ่ิมมากข้ึน แตกระน้ันก็ดี 

เวียดมินหก็ไมสามารถมีชัยชนะตอฝรั่งเศสไดอยางเด็ดขาด และยังไมมีขีดความสามารถเพียง

พอที่จะทำการรบแบบ “แบบแผน” กับกองทัพฝรั่งเศสได จนกระทั่งถึงป ค.ศ.๑๙๕๐ ภาย

หลังจากท่ีพรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถปลดปลอยประเทศจีนไดอยางเด็ดขาด ในป 

ค.ศ.๑๙๔๙ รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งสหภาพโซเวียตจึงสงความชวยเหลือ

ใหแกขบวนการเวียดมินห ทั้งดานอาวุธยุทธภัณฑ และท้ังดานใหการฝกอบรมแกสมาชิก

เวียดมินหทุกระดับที่สงเขาไปฝกอบรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงทำใหเวียดมินหที่เปน 

กองโจรกลายมาเปนกองทัพและสามารถทำการรบตาม “แบบแผน” ของกองทหารประจำ

การได จนกระท่ังสามารถเอาชนะฝรั่งเศสไดอยางเด็ดขาดในศึกเดียนเบียนฟู 

เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสากลที่แบงโลกออกเปน ๒ ฝาย คือ โลก

สังคมนิยมที่มีสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนแกนนำ กับโลกทุนนิยมที่มี

สหรัฐอเมริกาเปนผูนำ และในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๕๑ ไดมกีารประชุมสมัชชาแหงชาติ

ของพรรคคอมมิวนิสตอินโดจีนครั้งที่ ๒ เพ่ือปรับยุทธศาสตรการสงครามและยุทธวิธี

การเมืองของประชาชาติตางๆ ในการตอตานฝร่ังเศส ที่มีโฮจิมินหเปนประธาน ที่ประชุมไดมี

มติใหเปลี่ยนชื่อพรรคคอมมิวนิสตอินโดจีนเปนพรรคกรรมกรเวียดนาม (Dang Lao Dong 

Viet Nam : Vietnam Workers’ Party) หรือพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ทั้งนี้เพื่อให

องคกรทางการเมืองสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีดำรงอยูในขณะน้ัน จึงจำเปนตองให

ประชาชาติตางๆ ในอินโดจีนตั้งพรรคการเมือง ตามแนวทางเชื้อชาติของตนและในขณะนั้น

พรรคกรรมกรเวียดนามมีสมาชิกถึง ๗๖๐,๐๐๐ คน๙ สวนสมาชิกพรรคท่ีเปนคนลาวและ

กัมพูชา ซึ่งรวมเคลื่อนไหวตอสูอยูในพรรคคอมมิวนิสตอินโดจีน เพื่อเอกราชของลาวและ

๙ วินัย คุณอุดม (บรรณาธิการ), โฮจิมินห, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพประกายพรึก, 

๒๕๓๔), หนา ๑๒๑-๑๓๑.  
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กัมพูชานั้น ก็ไดแยกตัวออกมาจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสตลาวและพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชาใน

เวลาตอมา ในปลายป ค.ศ.๑๙๕๐ ฝร่ังเศสซ่ึงเคยถูกลอบยิงหรือถูกลอบจูโจมจากกำลัง

เวียดมินห ดวยกำลังคนเพียงครั้งละไมเกิน ๒๐ คน จึงไดรูจักกับกองทัพของเวียดมินห 

กองทัพที่จัดรูปแบบการบังคับบัญชาเชนเดียวกับกองทหารประจำการท่ัวๆ ไป กองทัพที่ได

รับการฝกหัดและไดรับการติดอาวุธมาจากแผนดินจีน และเปนกองทัพที่สรางความพายแพ

ใหแกฝรั่งเศส และสามารถปลดปลอยเขตยึดครองของฝร่ังเศสเปนลำดับมานับตั้งแตเคาบัง 

ลางซอน เลาเก วินหเย็น ฮัวบิน นินทบิน 

นอกจากพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามหรือพรรคลาวดอง ภายใตการนำของโฮจิมินห 

ไดทำการรุกทางการทหารจนปลดปลอยเมืองตางๆ ที่ฝร่ังเศสยึดครองกลับมาไดจำนวนหน่ึง 

และยังไดรุกทางการเมืองและทางการทูตอยางไมลดละ จนในท่ีสุดจากการรุกทางการทูต ได

บังคับใหฝรั่งเศสจำตองเขาประชุมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามรวมท้ังลาวและ

กัมพูชา อีกคร้ังหนึ่งท่ีเจนีวา ระหวางวันท่ี ๒๖ เมษายน -๒๑ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๕๔ ใน

หัวขอเจรจาเรื่องปญหาอินโดจีน โดยสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนเปน

ประเทศที่เสนอใหสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส รวมทั้งรัฐเวียดนามใตของจักรพรรด ิ

บาว ได ที่มีโง ดินห เดียม เปนนายกรัฐมนตรี มาเขารวมประชุม ในระหวางเจรจา ในสนาม

รบอินโดจีนฝรั่งเศสกำลังเสียดุลอยางมาก เดียนเบียนฟูปอมปราการท่ีแข็งแกรงที่สุดกำลังจะ

ถูกตีแตก และเมื่อถึงเวลานั้นฝรั่งเศส ก็จำตองปดฉากลัทธิอาณานิคมในอินโดจีนลงและลัทธิ

ที่จะเขามาแทนท่ีตอไปคือ ลัทธิคอมมิวนิสตของพรรคลาวดอง ที่มีโฮจิมินหเปน 

ผูนำ๑๐

กลาวโดยสรุปไดวา จากการพายแพของฝร่ังเศสในชวงของการกูชาติครั้งที่ ๑ ซึ่งส้ิน

สุดในสงครามเดียนเบียนฟูนั้นเกิดจากการที่ฝรั่งเศสประมาทฝายตรงขามไมวาในเร่ืองของ

ดานอาวุธหรือยุทธศาสตรการรบและดานการเมืองที่ปกครองอยางเอารัดเอาเปรียบ

ประชาชนมากเกินไปจึงทำใหพรรคคอมมิวนิสตภายใตการนำของโฮจิมินหที่ทำเพื่อกอบกู

เอกราชแกเวียดนามและเพ่ือประชาชนเปนหลัก จึงทำใหโฮจิมินหไดรับการสนับสนุนจาก

ประชาชน ซึ่งในศึกสงครามท่ีเดียนเบียนฟูนั้นฝรั่งเศสไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา

ทั้งทางดานทหารและเงินชวยเหลือ ทั้งนี้เพราะสหรัฐอเมริกาเกรงวาถาเวียดนามตกอยูภาย

ใตระบอบคอมมิวนิสตแลวก็จะทำใหประเทศที่อยูในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเปน

๑๐ ดรูายละเอยีดใน ภวูดล ทรงประเสรฐิ, อนิโดจนีในครสิตศตวรรษที ่๒๐, (กรงุเทพมหานคร : 

 สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๓๕), หนา ๓๑-๔๑. 
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คอมมิวนิสตตามกันไปหมด เพราะอเมริกาเช่ือวาเวียดนามเปนประเทศท่ีจะเปนโดมิโนตัว

แรกที่จะทำใหลมจึงไดเขาสนับสนุนฝรั่งเศส ภายหลังจากการทำสงครามติดตอกันนานถึง 

๕๕ วันจนในท่ีสุดกองทัพฝรั่งเศสก็ตองยอมจำนนตอกองทัพเวียดมินหในวันที่ ๗ พฤษภาคม 

ค.ศ.๑๙๕๔ และภายหลังจากการพายแพคร้ังนั้น ในสนามรบรัฐบาลฝร่ังเศสก็ถูกประชาชน

ของตนผลักดันใหมีการเจรจาสงบศึกกับเวียดมินห โดยไมมีอำนาจตอรองที่เคยเหนือกวากอง

กำลังสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) ในอาณานิคมนี้เหลืออีกเลย 

เพราะฝร่ังเศสยังมีทหารที่ถูกเวียดมินหจับเปนเชลยอยูประมาณ ๑๖,๒๐๐ คน จึงทำให

ฝรั่งเศสยอมถอนตัวออกจากเวียดนามตามสนธิสัญญาเจนีวา ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.๑๙๕๔ 

 

ˆ. ∫∑ √ÿª 

สันติภาพ (Peace) ในสังคมเปนเปาหมายที่มนุษยชาติมุงหวังท่ีจะอยูรวมกันอยางมี

ความสุข ผูเขียนมีความเห็นดวยอยางยิ่ง ในความหมายนี้ ไมวานักสันติภาพทั้งหลายจะให

ความหมายแตกตางกันไปบาง แตสุดทายก็จบลงดวยการอยูดวยกันอยางมีความสุขเหมือนๆ 

กัน ปราศจากความขัดแยงใดๆ ทั้งสิ้น แนวคิดสันติภาพของนักวิชาการ ผูเขียนเห็นวา

แนวคิดของทานพุทธทาสน้ันมิไดเนนไปท่ีภาวะของความสงบอันเกิดขึ้นจากการไมมีความขัด

แยงหรือความรุนแรงภายนอกเพียงอยางเดียว หากแตรวมถึงสันติภาพภายในอันเกิดจาก

ความสงบสันติภายในตัวบุคคลแตละบุคคล จากประวัติของทานโฮจิมินหนั้น  ผูเขียนเห็นวา

ทานเปนนักตอสูที่ยิ่งใหญ ทานเกิดในมณฑลเงอัน เปนมณฑลที่กลาวขานกันวาเปนดินแดน

แหงนักปฏิวัติ เพราะมณฑลแหงน้ีเปนที่ใหกำเนิดแกบุคคลสำคัญหัวรุนแรงท่ีเต็มไปดวย

อุดมการณอันเปนเช้ือไฟแหงการปฏิวัติเปนจำนวนมาก รวมท้ังตระกูลของโฮจิมินหดวย ถึง

แมตัวทานเองจะเปนคนไมแข็งแรงเหมือนคนทั่วๆ ไป แตทานเปนนักใฝรู จะเห็นวาทานใช

เวลาวางใหเปนประโยชนในการศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา จนทำใหทานเรียนรูภาษาได

ถึง ๕ ภาษา และมุงมั่นในอุดมการณที่ตั้งไววาจะกูชาติใหไดดวยวิธีสันติภาพ  

โฮจิมินหเรียกรองสันติภาพอยูตลอดเวลากับฝรั่งเศส เจาอาณานิคมที่ปกครองแบบ

กดขี่ขมเหงชาวเวียดนามอยูตลอดเวลา ในเดือนมีนาคม ค.ศ.๑๙๔๖ การเจรจาระหวาง

ฝรั่งเศสกับโฮจิมินห เกิดขึ้นที่เมืองดาลัต โดยมีนาย Jean Sainteny เปนผูแทนจากฝร่ังเศส 

การเจรจาคร้ังนี้ถึงแมวาฝรั่งเศสพยายามเอารัดเอาเปรียบก็ตาม แตในการท่ีฝรั่งเศสยอม

เจรจาดวยก็เทากับวาฝรั่งเศสยอมรับในอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

เวียดนามแลว จึงนับเปนชัยชนะทางการเมืองเปนคร้ังแรกท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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เวียดนามมีตอฝรั่งเศสอันนำมาซึ่งชัยชนะในทางการทูตและทางการทหาร  ผูเขียนมีทัศนะวา 

“การพัฒนาสันติภาพของพลเมืองตามแนวทางโฮจิมินห” เปนสันติภาพท่ีดำเนินไปพรอมกับ

การทำสงคราม โดยการเนนเรื่องการเจรจาสันติภาพ เพราะเปาหมายสูงสุดของโฮจิมินห คือ 

การไดรับเอกราชและความสงบสุขของประชาชนชาวเวียดนาม 
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Ò. ∫∑π” 

ชุมชนลมสลาย ยุทธศาสตรที่หายไปยามเม่ือไทยเปล่ียน (ไม) ผาน จากยุคไทย 

เขมแข็งสูวิกฤตประชานิยม นโยบายรัฐทุกยุคสมัยมุงเนนผลทางเศรษฐกิจและการเมืองเปน

หลัก จึงนำไปสูการพัฒนาทางสังคมชุมชนท่ีผิดทาง ทำใหบุคคลนิยมเสพบริโภควัตถุ ขาด

นโยบายหรือยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคคล ปญหาความแตกแยกลมสลายของชุมชนเร่ิม

เกิดข้ึนเมื่อแนวคิดของชาวตะวันตกที่กำหนดบทบาทในการจัดการงานดานตางๆ โดยรัฐ 

ภายใตคำวา “การพัฒนา” ตามหลักทุนนิยม๑ สัญญา สัญญาวิวัฒน กลาววา การพัฒนา

หมายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีไดวางแผนไวแนนอนลวงหนา (Planned change)๒ หรือ การ

พัฒนาคือการสรางความทันสมัย 

อยางไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาตามแนวคิดดังกลาวไดรับการวิพากษจากนัก 

วิชาการหลายสำนัก วากอใหเกิด “วิกฤตการณการพัฒนา” (Development crisis) เพราะ

ผลจากการพัฒนาน้ันไมสามารถลดทอนความไมเทาเทียมกันระหวางคนยุคเดียวกัน (Intra-

generation) 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  ผลกระทบท่ีตามมาคือ การลมสลายของชุมชนไทยจากแนวความคิดการ

พัฒนาของชาวตะวันตก อันกอใหเกิดความแตกแยก ขัดแยง แบงฝาย การพัฒนาในลักษณะ

เชนนี้ตอไปอาจกอใหเกิดหายนะ และสามารถทำลายลางโลกจนถึงกาลอวสานภายในชั่วอายุ

ขัยของเรา๔ ความเสื่อมทางดานจิตใจและความถดถอยทางสังคมเกิดข้ึนอยางมากมาย เชน 

ปญหาโสเภณี ปญหาวัยรุนกวนเมือง ปญหาเด็กวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหา

ความยากจน๕  ที่นาเปนกังวลท่ีสุดคือ ปญหาเหลาน้ีเกิดกับเยาวชนท่ีมีอายุต่ำลงมาเร่ือยๆ 

อันจะนำไปสูความลมสลายของชุมชนและสังคมไทยในอนาคต 

ดังนั้น สถาบันทางศาสนาจะเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือบริหารจัดการชุมชน

และสงัคมไดอยางไร บทความน้ีจงึเสนอการร้ือฟนแนวคดิ “บวร” ในรูปแบบ “๓ ส. โมเดล” 

ตามหลักพระพุทธศาสนาใหชุมชนนำไปปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาวิกฤตการณทางสังคมในยุค

ปจจุบัน 

 

Ú. §ÿ≥§à“·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß∫«√ 
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สำหรับการแกไขปญหาทางสังคมโดยท่ัวไปมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดประชาสังคม 

(Civil society) ซึ่งเปนแนวคิดที่มุงสรางสังคมจากความรวมมือขององคกรในสังคมในมิติเชิง

การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจากหลายๆ ฝาย มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย

ของคำวา Civil society ไว พอยกตัวอยางไดดังนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ใหความหมายของคำ

วา “ประชาคม” หมายถึง การที่ประชาชนจำนวนหน่ึงมีวัตถุประสงครวมกัน 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 ปริญญ ปราญชญานุพร, การพัฒนาบนรอยตอแหงวัฒนธรรมภูมิปญญาตะวันออก

วิทยาการตะวันตก,  (กรุงเทพมหานคร : คบไฟ, ๒๕๓๙), หนา ๗๘. 
๕ ปกรณ คุณารักษ, ปญหาสังคม, (ขอนแกน : คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๖), หนา ๖๘-๙๗. 
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ซึ่งเนนกระบวนการการมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทุกฝายในระดับพื้นที่ 

นอกจากน้ี นพ.ชูชัย ศุภวงศ ไดใหความหมายวา “ประชาสังคม” หมายถึง การท่ีผูคน 

สังคม สภาพการณหรือสภาพปญหาในสังคมที่สลับซับซอนยากแกการแกไข รวมตัวกันโดยมี

วัตถุประสงครวมกันในการนำไปสูการกอจิตสำนึก (Civic consciousness) รวมกันเปนกลุม

หรือองคกร (Civic group) ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) ใน

ลักษณะเปนทุนรวมกันเพื่อแกปญหาหรือกระทำการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งดวย

ความรัก ความสมานฉันทเอื้ออาทรตอกัน ภายในระบบการบริหารจัดการโดยมีการเชื่อมโยง

เปนเครือขาย๖  จากแนวคิดขางตน สามารถสรุปไดวา ประชาสังคม (Civil society)  

หมายถึง ระบบการบริหารจัดการโดยความรวมมือของบุคคลและองคกร เพื่อแกปญหาทาง

สงัคมท่ีเกดิข้ึน และการจัดการทรัพยากรท่ีมอียูในชมุชนรวมกันดวยความรัก ความสมานฉันท 

เอื้ออาทรตอกัน 

ตอมามีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดการมีสวนรวม (Participation) ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิด “ประชาสังคม” ขึ้น โดยกาญจนา แกวเทพ และกนกศักด์ิ 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 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการส่ือสารสองทาง 

ที่มี เปาหมายโดยรวมเ พ่ือให เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและไดรับการสนับสนุนจาก

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, การพ่ึงตนเอง ศักยภาพในการพัฒนาชนบท, 

(กรุงเทพมหานคร : สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, ๒๕๓๐), หนา ๔๐. 
๘ ประเวศ วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาว

บาน, ๒๕๔๐), หนา ๒๒. 
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สาธารณชน”๙  จากแนวคิดการมีสวนรวมน้ี สามารถสรุปไดวา การมีสวนรวม คือการมี

โอกาสในการรวมบริหารจัดการองคกรของตนดวยตนเอง โดยเปนกระบวนการท่ีดำเนินไป

ตามความตองการและมีสวนรวมกับรัฐในการตัดสินใจดานตางๆ รวมกัน 

ในอดตี พระภกิษุสงฆมสีวนรวมในระบบสงัคมของไทยเปนอยางมาก การศกึษาในแขนง

วชิาตางๆ ลวนแลวแตเริ่มจากในวัดโดยมีพระภิกษุเปนผูใหความรู วัดเปนศูนยกลางแหงการ

ศกึษาเรียนรูของประชาชน สถานทีใ่หการศึกษา ไดแก บาน วดั วงั สวนครผููสอนไดแกพระ

ภิกษุสงฆ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

พระองคทรงจัดการศกึษาใหเปนระบบโรงเรียน เพือ่ใหประชาชนท่ัวไปมโีอกาสสงบตุรหลานมา

เรียนไดมากข้ึน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนหลวงข้ึนเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๔ คร้ันถึง 

พ.ศ.๒๔๑๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระสงฆสอนหนังสือไทยในพระอารามหลวงทุก

อาราม และทรงประกาศต้ังโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรข้ึนเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๘๑๐ โดยจัดต้ัง

โรงเรียนข้ึนในวัด และใชศาลาวัดเปนสถานท่ีเรียน และใหพระสงฆเปนครูสอนโดยเร่ิมท่ี 

“โรงเรียนวัดมหรรณพาราม” เปนแหงแรก  

การท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนข้ึนใน

วัดและใหพระสงฆเปนครูสอนนั้น เนื่องจากพระองคทอดพระเนตรเห็นในตางประเทศวา 

“เขาจดัการศกึษาในลกัษณะทีเ่ปนบรกิารของทางศาสนา โดยพวกหมอสอนศาสนาเปนผูดำเนนิ

การบริหารจดัการและใชศาสนาเปนรากฐานของการศึกษา เพือ่อบรมบมนสิยัเยาวชนใหมีพืน้

ฐานทางจิตใจใฝประพฤติชอบตั้งแตเยาววัย เม่ือเติบโตขึ้นก็จะไดเปนพลเมืองดีมีคุณธรรม

ประจำใจ”๑๑ จากพระราชดำรัสนี้ จะเห็นไดถึงความสัมพันธของบาน วัด และโรงเรียน วามี

ความเกี่ยวเนื่องกันตามหนาที่คือ การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีดี

มีคุณธรรมน้ันไมใชหนาท่ีของฝายใดฝายหน่ึง แตตองเกิดจากความรวมมือของ ๓ เสาหลัก

ของชุมชน ไดแก บาน วัด และโรงเรียน ที่ตองทำหนาที่รวมกันอยางกลมกลืน 

 

๙ อางใน  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการ

และเคร่ืองมือจัดการความขัดแยง, (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 ไดมีการร้ือฟนขึ้นอีกคร้ังในช่ือวา 

“บวร” สำหรับคำวา “บวร” มาจากการนำตัวอักษรสามตัวมาเรียงตอกัน จนไดความหมาย

ที่แสดงถึงลักษณะความสัมพันธและโครงสรางที่ลึกซึ้งของสังคมไทย จากพระราชดำรัสและ

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๔ โดยตัว

อักษร “บ” แทนความหมายของคำวาบาน ซึ่งก็คือท่ีพักอาศัยหรือครอบครัว ที่ใหความรัก

ความอบอุนผูกพัน แมจะเปนหนวยหรือสถาบันเล็กที่สุดในโครงสรางของสังคม แตเปนจุด

เริ่มตนของสังคมใหญๆ เปนฟนเฟองช้ินเล็กท่ีมีความหมายสำคัญมาก ตัวอักษร “ว” แทน

ความหมายของคำวาวัด วัดทำหนาที่ทั้งทางโลกและทางธรรม คือ สอนหนังสือรวมกับชุมชน 

และรวมทำทุกพิธีกรรมที่ชุมชนตองการตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย เปรียบเสมือนศูนยกลางทาง

จิตใจของคนไทยมาแตคร้ังอดีต เปนสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อบรมสั่งสอนคนในชุมชนโดย

รอบวัดใหประพฤติถูกทำนองคลองธรรม วัดนอกจากจะเปนสถานท่ีประกอบศาสนกิจของ

พระสงฆแลว สำหรับชาวบานยังเปนสถานท่ีใหคนในชุมชนพบปะกัน ใครเดือดเน้ือรอนใจก็

มาปรึกษากัน กลับจากวัดก็ไดคำสอนดีๆ กลับไปมากมาย  

อยางท่ีทราบกันดีวา ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่ง

ทุกศาสนาไมวาจะเปนอิสลาม คริสต ลวนมีหลักคำสอนใหผูคนประพฤติและปฏิบัติดี โดยนัย 

“ว” จึงหมายรวมถึงศาสนาตางๆ ที่อยูบนผืนแผนดินไทย สวนตัวอักษร “ร” แทนความ

หมายของคำวาโรงเรียน โรงเรียนคือสถานที่ที่ใหความรูอยางมีแบบแผน สำหรับเยาวชนซ่ึง

จะเติบโตข้ึนเปนผูใหญในอนาคต ภาระของโรงเรียนอาจดูหนักอยูบางในปจจุบัน เน่ืองจาก

โรงเรียนตองดูแลเหลาลูกศิษยเหมือนลูกหลานของตน นอกจากน้ีโรงเรียนจะตองใหความรู

ทางวิชาการอยางเต็มท่ี รวมถึงทำใหศิษยเปนคนดีแกสังคม๑๒ จากคำจำกัดความและความ

สัมพันธของส่ิงเหลาน้ีอันรวมเรียกวา “บวร” ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแสดงแนว

พระราชดำริใหนำไปปฏิบัตินี้ มีความสอดคลองกับวิถีชุมชนของไทยเปนอยางดี อันจะกอให

เกิดความเขมแข็งยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยสวนรวมมากยิ่งขึ้น 

 

๑๒ ดูรายละเอียดใน วาไรต้ี, ‘บวร’ ประสานพลังสรางสังคมม่ันคง, เดลินิวส, (๗ ธันวาคม 

๒๕๔๗) : หนา ๑๗. 



280 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

Û. ∫«√ : «‘∂’æÿ∑∏„π°“√æ—≤π“™ÿ¡™π 

การกลับคืนสูฐานะของวัดในปจจุบัน พระสงฆจำเปนอยางยิ่งที่ตองเขาไปมีบทบาท

เพื่อสรางความเขาใจอันดีงามใหเกิดข้ึนแกประชาชน โดยเฉพาะการเขาใจวิถีชีวิตแหงชุมชน

อยางแทจริง ไมวาจะเปนวัฒนธรรมประเพณี หรือความเปนอยูของประชาชน จนสามารถ

เปนผูนำทางดานความรูความเขาใจในสิ่งที่ถูกตองได ซึ่งก็คงจะเปนการยอนไปสูบทบาทของ

พระสงฆในอดีตนั่นเอง ไมใชสิ่งใหม เพียงแตนำสิ่งตางๆ มาประยุกตและปรับปรุงใหเกิด

ความเหมาะสมมากย่ิงขึ้นตามสภาพปจจุบัน ดงัทีไ่อนสไตนกลาววา “ถาจะมีศาสนาใดศาสนา

หนึง่ทีต่อบสนองความตองการทางวทิยาศาสตรสมยัใหม ศาสนานัน้กค็อืพระพทุธศาสนา” (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

นำคนในสังคมไปสูความเจริญทางปญญาไดโดยวิถีทางท่ีเหมาะสมและมีหลักเกณฑ วิธีที่จะ

ทำใหพระสงฆเขาถึงประชาชนไดอยางแทจริง พระสงฆจะตองตระหนักม่ันอยูเสมอในหนาที่

เดิมแทตามธรรมวินัย และปรับปรุงบทบาทเกาขึ้นในรูปแบบใหมใหเหมาะสมกับสภาพสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป”๑๔ ฉะนั้น หากพระสงฆไดศึกษาและพัฒนาตนเอง รวมมือกับชุมชนและ

โรงเรียนอยางกลมกลืน รูจักบูรณาการ (Integration) ศาสตรสมัยใหมที่มีอยูมาใชอยางถูก

ตองเหมาะสมรวมกัน มีการวางแผน การบริหารจัดการบุคลากร และทรัพยากรตางๆ ที่มีอยู 

ประยุกตใชใหเปนระบบ สมควรแกสมณสารูป พระธรรมวินัย และชุมชนแลว ยอมเกิด

ประโยชนสูงสุดตอการดำรงอยูของชุมชนอยางเขมแข็งและย่ังยืนได ดังคำกลาวของ 

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, “ยุทธศาสตรพระพุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศไทย”, พุทธชยันตี 

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

ดำรงอยูอยางเขมแข็งและย่ังยืนของสังคมชุมชนแบบองครวม การพัฒนาบุคคลตามหลักการ

ทางพระพุทธศาสนา ดวยการพัฒนาระบบการดำเนินชีวิตทั้งสามดานใหเปนการพัฒนาเต็ม

ทั้งคนกอน จึงจะเปนการพัฒนาที่ไดผลคือระบบแหงไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา โดย

เนนเฉพาะประเด็นที่พึงพัฒนา 

ดานพฤติกรรม เปนชองทางใหเกิดการพัฒนาตอเนื่องไปถึงการพัฒนาดานจิตใจและ

ดานปญญาไดดีดวย ดานพฤติกรรมไดแกละความเคยชินที่ไมเก้ือกูลโดยใชวินัยและ

วัฒนธรรม เพื่อเรงแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเอาจริงเอาจัง และใหความสำคัญกับพฤติกรรม

การหาความสุข เพราะมีผลกระทบตอการพัฒนามาก จึงควรมีทั้งการใหคูกับการรับ 

ดานจิตใจ พัฒนาจิตใหมีศักยภาพในการหาความสุขไดงายข้ึน เสพบริโภคดวยเทาที่

มีก็ได ไมมีก็ได จนถึงขั้นมีก็ได ไมมีก็ดี อยางฉลาด และมีจุดหมายที่นิรามิสสุข หมายถึงการ

มีความสุขเปนอิสระโดยไมอาศัยการเสพ มีคุณธรรมและมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน 

เก้ือกูลเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอม 

ดานปญญา มีความรูเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริงของธรรมชาติ เสพบริโภค

ดวยรูเขาใจคุณคาแท เปนผูบรรลุจุดหมายของการพัฒนามนุษย และเปนผูที่เอื้อเฟอเก้ือกูล

ตอสังคม มนุษย และธรรมชาติสิ่งแวดลอม จึงจะบรรลุสูจุดหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สำหรับดานเศรษฐกิจ ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาของพระธรรมปฎก  

(ป. อ. ปยุตฺโต)๑๗ จะเนนการดำเนินกิจกรรมโดยมีการนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามา

เปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสนองความมุงหมายทางเศรษฐกิจ โดยการใชอยาง

สรางสรรคกอเกิดปญญา ดวยการดำเนินการเช่ือมโยงกับการพัฒนาบุคคล ยึดหลักมัชฌิมา

ปฏิปทา๑๘ หรือทางสายกลาง คือ มีกิน มีใช ไมเปนหนี้ และหลักมัตตัญุตา๑๙ จากธรรม

หมวดสัปปุริสธรรม ๗ คือ ความพอประมาณในการบริโภค พอเพียงสำหรับการดำรงชีพ 

๑๖ ดูรายละเอียดใน พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ียั่งยืน, (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 ควรมองธรรมชาติเปนส่ิงรื่นรมย ในฐานะเปนเพ่ือนรวมกฎ

ธรรมชาติเดียวกัน และมีคุณคาเกื้อกูลในการพัฒนาบุคคล “บวร” ควรรวมสรางสภาพ

แวดลอมรวมกันตามหลักปรโตโฆสะ๒๐ ไดแก ๑. อาวาสสัปปายะ (Suitable abode) คือ มี

อาคารสถานที่พักอาศัย และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางเพียงพอ และเหมาะ

สม  ๒. โคจรสัปปายะ(Suitable Resort) คือ มีแหลงเรียนรูตรงตามความตองการของ

ชุมชน ๓. ภัสสสัปปายะ (Suitable speech) คือ มีบรรยากาศที่สงเสริมการพัฒนา 

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 มีการดำเนินกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

กับสมาชิกในชุมชน 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรโตโฆสะในการจัดสภาพแวดลอมนี้มีความสัมพันธตอหลัก

ธรรมในการสรางเสริมพฤติกรรมของบุคคล ๒ ประการ คือ ปรโตโฆสะ การแนะนำส่ังสอน

คำแนะนำจากบุคคลท่ีเปนกัลยาณมิตร๒๑  และโยนิโสมนสิการ๒๒ คือการใชความคิดถูกวิธี 

ความรูจักคิดเปน คิดอยางมีระเบียบ เปนสิ่งเกื้อกูลตอกันซ่ึงเปนส่ิงที่สถาบันหลักแหง 

“บวร” ตองรวมกันสรางขึ้นดวยความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทาง

ดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของพุทธทาสภิกขุ ในช่ือ “ธัมมิกสังคมนิยม”๒๓   

อันเปนการตกผลึกทางความคิดที่ไดจากกระบวนการ “สิกขา” อยางเปนระบบในหลัก 

พุทธธรรมทั้งในระดับปจเจก ชุมชน และไดนำเสนอภายใตหลักศาสนธรรม 

การที่พระสงฆจะนำแนวทางบวรเชิงพุทธไปใชในสังคมไทยปจจุบัน จะตองนำตน

เขาไปสูสถานะผูนำใน ๒ ดาน๒๔ คือ ดานศีลธรรม จิต-วิญญาณ ศาสนา และดานสติปญญา 

๒๐ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. (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 และวิชาอ่ืนๆ ที่เกื้อกูลตอการ

เขาใจพระพุทธพจน สังคม วัฒนธรรม และความเปนไปของโลก  ๒. เผยแผคำสอน โดย

เรียนรู รูจักใชภาษา และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมอยางเหมาะสม และแบงปนความสุข

สงบรมเย็น และ ๓. แกขอกลาวหา ขจัดเสี้ยนหนาม และปกปองคุมครองพระพุทธศาสนา

อยางมอบกายถวายชีวิตให จากการศึกษาแนวทาง หลักธรรม และการปฏิบัติตามหลัก

พระพุทธศาสนาท่ีผานมาขางตน จึงนำไปสูประเด็นท่ีนาสนใจวา สถาบันพระพุทธศาสนาจะ

มีวิธีการดำเนินการอยางไรในการรื้อฟนแนวคิด “บวร” กลับสูสังคมไทยในปจจุบันใหมีความ

เขมแขง็และยั่งยืน 

 

Ù. ∫«√: Û  .  Ÿà™ÿ¡™π‡¢â¡·¢Áß·≈–¬—Ëß¬◊π„πªí®®ÿ∫—π 

“บวร” บาน วัด และโรงเรียน เปรียบเสมือนทุนทางสังคมท่ีเปนมรดกตกทอดจาก

สังคมไทยในอดีต สูการนำมาปรับใชในปจจุบัน โดยความรวมมือของ ๓ สถาบันเสาหลักที่

สำคัญของสังคมไทย คือ บานหรือชุมชน ในฐานะสถาบันการปกครองยอย วัดในฐานะ

สถาบันทางศาสนา และโรงเรียนในฐานะสถาบันทางการศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธและเชื่อม

โยงกันในกิจกรรมตางๆ ทางสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม สำหรับแนวทาง

การร้ือฟน “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

ที่มาจากภาครัฐในรูปแบบอ่ืนๆ ดวย “ว” วัด ประกอบดวย ผูนำทางศาสนาและสมาชิก 

ไดแก เจาอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา กลุมหรือชมรมทางศาสนา และ

หมายรวมถึง องคกร หรือ สถาบันทางศาสนาอ่ืนๆ ในชุมชนน้ันดวย สวน “ร” โรงเรียน 

ประกอบดวยสมาชิกท่ีเกี่ยวของกับสถาบันการศึกษา ไดแก ครูใหญหรืออาจารยใหญ  

คณะครู นักวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ทั้งใน

ระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองคกรทางการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน

ดวย ซึ่งตองตระหนักในการทำหนาที่ของตน  
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กลาวคือ บานทำหนาที่ ๒ อ. คือ ใหความอบอุน ใหการอบรมส่ังสอน เปนแหลง

รวมของบุคคลและระบบชีวิตที่กอเกิดกิจกรรมทางสังคมท่ีหลากหลายของสมาชิกในชุมชน 

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 

และสรางเสริมระเบียบวินัย การดำเนินงานของ “บวร” หรือ บาน วัด และโรงเรียน 

เปนการเชื่อมโยงกิจกรรมในชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เขาไว

ดวยกัน จะตองเปนไปในลักษณะไตรภาคีที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนกัลยาณมิตรตอกัน 

มีสิทธิและการรับรูขอมูลขาวสาร และมีอำนาจรวมกันทำหนาที่เปนแกนกลางในการพัฒนา

สภาพแวดลอมตามหลักปรโตโฆสะ ตัดสินใจ แกปญหาทั้งของตนเองและชุมชน รวมกันคิด 

สราง กำหนดแผนแมบทของชุมชน และการบริหารจัดการชุมชนของมวลสมาชิกท่ีรวมกัน

เปนเจาของอยางมีโยนิโสมนสิการ เพื่อการบมเพาะเยาวชนและสมาชิกในชุมชนทั้งดาน

พฤติกรรม จิตใจ และปญญา รวมกัน ดวยภูมิปญญาและทรัพยากรท่ีมีของชุมชน 

๒. สรางความเขมแข็ง เมื่อสามารถแสดงใหเห็นถึงประโยชนในการประสานความ

รวมมือเปนไตรภาคีของประชาสังคมแบบ “บวร” ที่มีความเปนหนึ่งเดียวกันในชุมชนของตน

ไดแลว ก็สามารถนำเสนอแนวคิดนี้ออกไปสูชุมชนรอบขางที่อยูรวมกันไดในเชิงประจักษ 

เพื่อใหเกิดการขยายตัวอยางตอเน่ืองไปสูชุมชนอื่นที่อยูโดยรอบ ซึ่ง “ว” วัดตองทำหนาท่ี

เปนศูนยกลางการถายทอดองคความรูและกระจายหลักการไปสูการปฏิบัติใหแกชุมชนอื่นๆ 

ปญหาที่จะนำไปสูความลมสลายของชุมชนจากความแตกแยก ขัดแยง แบงฝาย และปญหา

สังคมอ่ืนๆ จากส่ือภายนอกชุมชน ก็จะไดรับการปองกันจากความรวมมือและการประสาน

งานกัน ชวยเหลือดูแลมวลสมาชิกในระหวางชุมชนท่ีแผขยายออก อันจะกอใหเกิดความเขม

แข็งทางสังคมในวงกวางสืบไป 

๓. สูความยั่งยืน การพัฒนาท่ีถูกตองเหมาะสม คือ การพัฒนาบุคลากรซึ่งเปน

สมาชิกในชุมชนและสภาพแวดลอมของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนารวมกัน มีการ

วางแผน การบริหารจัดการบุคลากร และทรัพยากรตางๆ ที่มีอยู ประยุกตใชใหเปนระบบ

สมควรแกบุคคลและชุมชนแลว ยอมเกิดประโยชนสูงสุดตอการดำรงอยูของชุมชนอยาง 

เขมแข็งและย่ังยืนได ดังคำกลาวของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่วา “ศาสนาควรบูรณาการกับ

การพัฒนาทุกเร่ือง” เมื่อสมาชิกในชุมชนและสภาพแวดลอมทรัพยากรตางๆ ไดรับการดูแล

และใชประโยชนอยางถูกตองเหมาะสมรวมกัน ยอมกอใหเกิดความเขมแข็งของการขยายตัว



285บวร : การรื้อฟนเพ่ือสรางชุมชนอยางเขมแข็งและยั่งยืน

จากชุมชนหนึ่งไปสูชุมชนโดยรอบในเชิงประจักษ จนกระทั่งกลายเปนความย่ังยืนของชุมชน

พลเมืองและสังคมโลก 

ดังนั้น เมื่อ “บวร” บาน วัด โรงเรียน ทำหนาท่ีของตนและรวมมือกันไดอยาง

กลมกลืนแบบองครวมในรูปแบบ “บวร ๓ ส. โมเดล” ตามหลักพระพุทธศาสนาและเปน

กัลยาณมิตรตอกันแลว การร้ือฟนและการดำรงอยูของชุมชน 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 นโยบายภาครัฐซ่ึงมุงเนนผลทางเศรษฐกิจและการเมืองเปน

หลัก จึงนำไปสูการพัฒนาทางสังคมชุมชนที่ผิดทาง ทำใหบุคคลนิยมเสพบริโภควัตถุ ขาด

นโยบายหรือยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคคล ปญหาความแตกแยกลมสลายของชุมชนเกิดข้ึน

จากแนวคิดแบบ “รัฐชาติ” ของชาวตะวันตกที่เขาสูประเทศไทย และไดปลูกฝงแนวความ

คิดที่รัฐกำหนดบทบาทในการจัดการงานดานตางๆ อันนำไปสูความลมสลายของชุมชนและ

สังคมไทย สำหรับการมีสวนรวมในการแกไขวิกฤตการณทางสังคม วัดจะตองดำเนินการใน

ฐานะผูนำ ๒ ดาน คือ ดานศีลธรรมและดานสติปญญา เพื่อทำหนาท่ีประสานงานปรับ

โครงสรางทางสังคมของชุมชนใหกลับสูรูปแบบ “บวร” ตามรูปแบบ “๓ ส.” เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืนบาน วัด และโรงเรียน ตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคคลในชุมชนเปนส่ิงที่สมาชิกในชุมชนตองมีสวนรวมในการพัฒนาทุก

ดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพราะบุคคลในชุมชนยอมมี

ความรูเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดลอมของตนอยางถูกตองและดียิ่งกวาผูอื่น รวมท้ังการกำหนด

นโยบายดานการศึกษาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ตองมีหลักสูตรชุมชน

เพิ่มเติมและตองดำเนินไปอยางกลมกลืนกับหลักสูตรปกติ คือมีการพัฒนาและบูรณาการ

อยางตอเนื่องทุกระดับการศึกษาในทุกหลักสูตรและตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบ

องครวมอยูเสมอ 

ดังนั้น การพัฒนาสูระบบสังคมชุมชนรูปแบบ “บวร ๓ ส. โมเดล” ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาน้ี มุงพัฒนาบุคคลแบบองครวมเปนหลัก ซึ่งตองมีการฝกฝนพัฒนาตลอด

เวลา ทั้งทางกาย วาจา และใจ ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา พรอมกับ

พัฒนาสภาพแวดลอมตามหลักปรโตโฆสะ ซึ่งเปนสวนสำคัญท่ี บาน วัด และโรงเรียน อัน

เปนสถาบันหลักของชุมชน ตองมีสวนรวมในการดำเนินการบริหารจัดการรวมกันดวยความ

เปนกัลยาณมิตร เพื่อความดำรงอยูของชุมชน พลเมือง และสังคมโลกอยางเขมแข็งและ 

ยั่งยืนสืบไป 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. 

กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

(๑) หนังสือ : 

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖. 

กาญจนา แกวเทพ และกนกศักด์ิ แกวเทพ. การพ่ึงตนเอง ศักยภาพในการพัฒนาชนบท. 

กรุงเทพมหานคร : สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, ๒๕๓๐. 

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. พิมพคร้ังที่ ๕. กรุงเทพมหานคร :  

สำนักพมิพวิภาษา, ๒๕๕๔. 

ปกรณ คุณารักษ. ปญหาสังคม. ขอนแกน : คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๖. 

ปริญญ ปราญชญานุพร. การพัฒนาบนรอยตอแหงวัฒนธรรมภูมิปญญาตะวันออก

วิทยาการตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพคบไฟ, ๒๕๓๙. 

ประเวศ วะสี. พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : หมอชาว

บาน, ๒๕๔๐. 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). วิธีการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัย

ใหม. กรุงเทพมหานคร : หจก. สามลดา, ๒๕๕๒. 

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ียั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๙. 

 . พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม. พมิพคร้ังที ่๑๓. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
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พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและ

เครื่องมือจัดการความขัดแยง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด, 

๒๕๕๔. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). สถาบันสงฆในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

การศาสนา, ๒๕๓๐. 

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสจิตฺโต). สงฆผูนำสังคม (SOCIAL LEADING MONKS). 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พลาดิศัย สทิธธิญักจิ. รชักาลที ่๕ กบัการปฏรูิปเมอืงสยาม. กรงุเทพมหานคร : สำนกัพิมพ 

กูดมอรนิ่ง, ๒๕๔๙. 

ศุภชัย เจริญวงศ. ถอดรหัสการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาการเมือง, ๒๕๔๔. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน. การพัฒนาชุมชน. พิมพคร้ังที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖. 

สุมน อมรวิวัฒน. “การศึกษา”. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ๒, ๒๕๓๓.  

(๒) วารสารและหนังสือพิมพ : 

ประเวศ วะสี. “ยุทธศาสตรพระพุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศไทย”. พุทธชยันตี 

๒,๖๐๐ ปแหงการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา. กรุงเทพมหานคร : สาละ, 

๒๕๕๕. 

วาไรตี้. “‘บวร’ ประสานพลังสรางสังคมมั่นคง”. เดลินิวส, (๗ ธันวาคม ๒๕๔๗) : หนา 

๑๗. 

(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส : 

พุทธทาสภิกขุ. “ธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาสภิกขุ”. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://

www.buddhadasa.org/html/articles/1_bdb/dhm_soc. html. [๒๑ 

เมษายน ๒๕๕๖]. 

พระมหาสุเทพ สุวณฺโณ. ประชาสังคม “บวร” เพื่อความเขมแข็งของชุมชน. [ออนไลน]. 

แหลงท่ีมา : http://blctoday.org/2012/05/13/ประชาสังคม “บวร” เพื่อความ

เขมแข็งของชุมชน. [๒๑ เมษายน ๒๕๕๖]. 



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

 
 ÿ‡¡∏ ∫ÿ≠¡–¬“ 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�

Ò. ∫∑π” 

มนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและสำคัญอยางย่ิงของกระบวนการพัฒนาในทุกภาค

สวนของสังคม ทั้งระดับบุคคล กลุม  องคการ หรือสังคมระดับชาติ รวมไปถึงระดับ

นานาชาติ โดยมีองคประกอบดานการศึกษาเปนหัวใจสำคัญในกระบวนการพัฒนาศักยภาพ

ของมนุษย เนื่องจากการศึกษาคือรากฐานของการดำเนินชีวิตในทุกชวงวัย มนุษยแตละคน

จึงจำเปนตองมีพัฒนาการดานการศึกษาเพื่อเสริมสรางกระบวนการการพัฒนาทางสังคม 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนนสอนใหมนุษยเกิดกระบวนการเรียนรูและฝกฝนตนเอง

กอนเปนอันดับแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพจากภายในสูภายนอก ภายใตกฎเกณฑและความ

เปนไปตามกฎธรรมชาติ เพื่อใหบุคคลทุกคนสามารถเรียนรูและฝกฝนตนเองใหบรรลุเปา

หมายทุกระดับของชีวิตได พระพุทธองคจะทรงใหความสำคัญในเรื่อง “จิต” เปนอันดับแรก

จากทุกหมวดธรรม โดยเฉพาะในเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เปนหลักธรรมสำคัญสูงสุด ที่แสดงถึง 

“เพราะความมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น”  

แตมนษุยและสัตวโดยมากลวนมีจติใจท่ียุงเหมือนปมดายยุงทีพ่นักนัยุงเปนกลุมใหญ๑ 

กระบวนการดานการพัฒนามนุษยจึงตองเริ่มตนจากใจกอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี

ดานจิตวิทยาท่ีเปนหลักการทางวิทยาศาสตร และหลักการท้ัง ๒ ศาสตรดังกลาวน้ีได 

นำเสนอคุณลักษณะของบุคคลในการแสดงพฤติกรรม โดยมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกท้ังจาก

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 การติดตอส่ือสาร การทำงานเปนทีม การให

ความรวมมือรวมใจในดานตางๆ โดยเฉพาะในระดับองคการท้ังภาครัฐและเอกชนทุกระดับ 

จะตองคำนึงถึงพฤติกรรมที่ดีของความเปนพนักงานที่มีใหแกองคการ (Organization 

Citizen Behavior : OCB) ดังท่ี Organ and Konovsky๒ ไดกลาวถึงพฤติกรรมการให

ความชวยเหลือ (Altruism) เพื่อนรวมงานเมื่อเขามีปญหาบางอยาง เพื่อปรับปรุงสภาพการ

ทำงานและพฤติกรรมการใหความรวมมือ (Compliance) เพื่อเปนการปฏิบัติในส่ิงที่

องคการตองการใหทำและปฏิบัติตามกฎ เชน การมาทำงานตรงเวลาและใชเวลาทำงานอยาง

คุมคา จึงจะเปนบทบาทท่ีชวยสนับสนุนใหเปาหมายขององคการบรรลุไดตามท่ีคาดหวัง 

ทำใหเกิดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีในดานจิตวิทยาการทำงานรวมกันอยางมีความ

สุขภายในองคการ 

จิตวิทยาจึงเปนศาสตรที่มุงศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมภายในหรือจิตใจโดยตรง โดยมี

พื้นฐานมาจากวิชาปรัชญาเชนเดียวกับวิทยาศาสตรแขนงอื่นๆ ปจจุบันไดถูกประยุกตเพ่ือให

สอดคลองกับบริบทในการทำงานของบุคลากรขององคการในทุกสาขาวิชาชีพอยางหลาก

หลาย เชน จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาแนะแนวและการ

ปรึกษา พฤติกรรมศาสตร จิตเวช หรือแทรกอยูในศาสตรอื่นๆ อยางหลากหลาย ทฤษฎีทาง

จิตวิทยาก็มีอยูมากมายในการอธิบายความเปนไปและพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นของมนุษย มีการ

ทดลองคนควาการทำงานของสมองซึ่งในระยะแรกจะใหความสำคัญกับความสามารถของสติ

ปญญา (IQ: Intelligence Quotient) และปจจุบันไดพัฒนาไปมากพอสมควรโดยมีการ

ศึกษาวิจัยและคนพบเกี่ยวกับความสามารถที่เกี่ยวของโดยตรงกับจิตใจ เชน ความสามารถ

ทางอารมณหรือสติอารมณ (EQ: Emotional Quotient หรือ 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. 
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ถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ หรือสถานการณรอบขาง สามารถรับรูและเขาใจอารมณของ

ผูอื่นไดเปนอยางดี รูจักแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่นได 

พรอมท้ังสามารถสรางแรงจูงใจอยางสรางสรรคใหเกิดขึ้น เพื่อผลักดันตนเองบรรลุเปาหมาย

และประสบความสำเร็จในชีวิตอยางครอบคลุมทุกดาน๓  

ในการนำเสนอบทความนี้ ผูเขียนมุงเนนการศึกษาเพื่อคนหาคำตอบเกี่ยวกับรูป

แบบความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางแกนธรรมท่ีสำคัญย่ิงทางพระพุทธศาสนากับตัวแปร

เชิงพฤติกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธของบุคคลทางดานจิตวิทยา  สามารถบูรณาการรวมกันเพ่ือนำ

ไปเปนตัวแบบของการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการการทำงานในทุกภาค

สวนของสังคมอยางแทจริงและยั่งยืนไดอยางไร. 
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กระบวนการศึกษาพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน ซึ่งเปนพฤติกรรมของ

บุคคลที่แสดงออกภายนอก และพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นไดยาก คือการศึกษาทาง

กระบวนการทำงานของจิตเพ่ือการปรับตัวในสถานการณตางๆ ซึ่งเปนหลักสำคัญของการ

ศึกษาทางดานพฤติกรรมศาสตรมีความซับซอนและขอบเขตที่กวางขวาง เนื่องจากพฤติกรรม

ของมนุษยเกิดจากการทำงานและส่ังการจากระบบประสาท แตศูนยกลางทั้งหมดอยูภายใต

ใจคิดและรูสึก แลวสงผลตอการแสดงออก ทั้งยังรวมไปถึงความเช่ือถือ คานิยมและการ

ประพฤติปฏิบัติของตัวบุคคลน้ันดวย ซึ่งหลักของจิตวิทยาแนวพุทธจะนำบางสวนของ

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสวนแกนกลางท่ีกลาวถึงความทุกขทางใจ กระบวนการเกิดและ

ดับของความทุกขทางใจ โดยอาศัยคำอธิบายของกระบวนการทางจิตใจท่ีใชกันอยูในจิตวิทยา

มาประยุกตรวมกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันสำหรับคนในยุคปจจุบัน 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 เพราะการพูดช่ัวทำชั่วน้ัน ทุกขยอมติดตามเขาไปเหมือนลอ

หมุนตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนไป ฉะน้ัน”๔  พุทธพจนที่กลาวมานี้แสดงใหเห็นถึงความ

รูสึกนึกคิดที่เปนความตองการภายในหรือพฤติกรรมภายในของมนุษยนั้น เปนตัวกำหนดให

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมภายนอกทางดานรางกาย เปรียบเสมือนรอยเทาเกวียนที่ตองหมุน

ตามรอยเทาโคท่ีกำลังลากเกวียนใหไปตามทิศทางท่ีตองการ ซึ่งสอดคลองกับหลักธรรมท่ีอยู

ภายใตกฎแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ นั่นคือหลักปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจจยตา โดยมี

องคประกอบแหงองคธรรม ๑๒ ประการ ซึ่งเปนปจจัยแกกันและกันจนเปนพฤติกรรมที่

เก่ียวเนื่องกัน ดังนี๕้

๑) อวิชชา (Ignorance lack of knowledge) คือ ความไมรูไมเห็นตามความเปน

จริง 

๒) สังขาร (Volitional activities) คือ ความคิดปรุงแตง 

๓)  วิญญาณ (Consciousness) คือ ความรูตออารมณที่เกิดข้ึนในทุกสภาวะ 

๔) นามรูป (Animated organism) คือ ความมีอยูของรูปธรรมและนามธรรม 

๕) สฬายตนะ (The sixth sense-bases) คือ ภาวะแหงอายตนะท่ีสอดคลองกับ

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 ความยดึมัน่ถอืมัน่ในเวทนาท่ีชอบหรอืชัง 

๔ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑/๒๓, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓. 
๕ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๐๙-๑๑๐.  
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๑๐) ภพ (Process of becoming) คือ กระบวนพฤติกรรมท้ังหมด 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 ซึ่งอาสวะกิเลสน้ีจะเปนปจจัยใหเกิดอวิชชาท่ีหมุนเปนวงจร

สืบเนื่องกันเปนวัฏจักรในสายท่ีทำใหเกิดความทุกขคือ สมุทยวาร และสวนที่ทำใหเกิด

กระบวนการดับทุกขคือ นิโรธวาร โดยปฏิจจสมุปบาทในบริบทนี้จะมุงนำเสนอในรูปแบบ 

“ขณิกปจจยการ” คือการเกิดขึ้นที่นี่ ตรงน้ี และเด๋ียวนี้ เทานั้น๖  

โดยพฤติกรรมของมนุษยตามแนวคิดของศาสตรสมัยใหมอยางจิตวิทยาก็มี

กระบวนการศึกษาเรียนรูบนพื้นฐานของหลักการแหงปฏิจจสมุปบาท คือ เมื่อคนเรามีความ

ตองการ (Needs) ก็จะแสวงหาส่ิงที่มาตอบสนองความตองการน้ัน ซึ่งจะนำไปสูการเกิด

พฤติกรรมที่หลากหลายอันมาจากแรงขับ (Drive) หรือแรงจูงใจ (Motivation) ทั้งภายใน 

(Intrinsic) และภายนอก (Extrinsic) เมื่อไดรับการตอบสนองก็จะเกิดความพึงพอใจ 

(Satisfaction) แตถาไมไดรับการตอบสนอง มนุษยจะรูสึกคับของใจ (Frustration) นำไปสู

ความเครียด (Stress) และเกิดความทุกข ซึ่งลักษณะของกระบวนการที่เกิดข้ึนแหง

พฤติกรรมเปรียบไดกับการเกิดของวงจรแหงปฏิจจสมุปบาทในสายท่ีทำใหเกิดความทุกข  

ดังน้ันถาจิตที่ถูกฝกและรูเทาทันแหงกระบวนการดังกลาว เชน เมื่อตารับรูมองเห็นภาพ เรา

สามารถมีสติรูเทาทันก็จะสามารถปรับอารมณหรือจิตใจให ลด ละ เลิก ในการตอบสนอง

ความชอบหรือไมชอบน้ันๆ ไดอยางทันทวงที 

สิ่งหนึ่งที่ความรูทางจิตวิทยายังไมสามารถใหคำตอบที่ชัดเจน คือ ลักษณะกลไกการ

ทำงานของจิตที่เมื่อรอยกวาปที่แลว มีนักจิตวิทยาระดับโลกชื่อ ซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund 

๖ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปปจจยตา, หนา ๔๗๓. 
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Freud)๗ ไดเสนอโครงสรางของจิตออกมาเปนที่วิพากษวิจารณกันไปท่ัววงการดานจิตวิทยา

ในยุคนั้น โดยไดเสนอวา “จิต” แบงหนาที่ออกเปน ๓ สวนคือ 

๑) อิด ( ID : Instinct Drive) คือ ความอยากได อยากมี ตามระดับของ

สัญชาตญาณ หรือตัณหาท่ีเปนตัวทะยานอยากในทางพระพุทธศาสนา 

๒) อีโก (EGO) คือ ตัวตน (self) ของมนุษยที่แทจริงที่อยากจะทำตามที่ตัณหา

ตองการบนฐานแหงการมีสติรูตน (Conscious) ในระดับหนึ่ง 

๓) ซุปเปอรอีโก (SUPER-EGO) คือ ตัวตนอีกตัวหนึ่งที่พยายามระงับยับยั้งความ

อยาก ความตองการของตัณหา เปรียบไดกับคุณลักษณะของบุคคลท่ีสามารถควบคุม

พฤติกรรมใหแสดงออกอยางรูเทาทันทั้งทางดานกาย วาจา และใจ 

แนวคิดฟรอยดอธิบายกลไกการเกิดปญหาทางจิตใจไววา เกิดจากความไมสมดุลใน

การทำหนาท่ีของจิตท้ังสามสวนน้ี  เชน บางครั้งซุปเปอรอีโกมีมากเกินไป มนุษยก็จะเกิด

การเก็บกด ฟรอยดก็เสนอวาใหสนองตัณหาเสียบาง เปนการระบายความเก็บกด  ในยุคนั้น

ทฤษฎีของฟรอยดเลยถูกวิจารณกันขนานใหญ โดยเฉพาะเร่ืองกามารมณ เม่ือเปรียบเทียบ

กับพุทธศาสนากับจิตวิทยาของฟรอยดแลว พุทธศาสนาแสดงใหเห็นวาปญหาทางจิตใจของ

มนุษยเกิดจาก ID หรือตัณหา สวนอีโกเปนผลท่ีเกิดตามมาจากตัณหาอีกทีหนึ่ง เพราะฉะน้ัน

ถายิ่งสนองตัณหาเทาไหร อีโกก็ยิ่งเจริญเติบโตก็ยิ่งทุกขเพราะสนองไมทัน  

สวนซุปเปอรอีโกนับเปนตัวตนสวนที่ดีงาม คือสติปญญาของมนุษยที่คอยตอสูกับ

ตัณหา แตนักจิตวิทยากลับมองซุปเปอรอีโกเปนอีกแงมุมหนึ่ง ทำใหเกิดกระบวนการตีความ

ที่เปนไปเพื่อเสริมความทุกข ซึ่งไมสอดคลองกับหลักทางพระพุทธศาสนา โดยที่แนวคิด

ทฤษฎีของฟรอยดซึ่งเปนตัวแทนของนักจิตวิทยาที่เปนศาสตรสมัยใหมก็เปนไปตามวิถีของ

ปุถุชน จึงไมแตกตางจากแนวคิดทฤษฎีของชาวอินเดียโบราณในเรื่องกามสุขัลลิกานุโยค คือ

การปลอยใหอีโกสนองตัณหากันใหเต็มที่กับอัตตกิลมถานุโยค  นั่นคือ ยอมใหซุปเปอรอีโก

ทำงานขมอีโก  

ทั้งท่ีจริงแลว พระพุทธศาสนาไดคนพบกลไกของจิตที่นักปรัชญาและนักจิตวิทยา

ตองการมาตลอด กลไกของจิตใจอันเปนหลักธรรมสูงสุดท่ีซอนอยูในพระไตรปฎกมากวา 

๒,๐๐๐ ปในช่ือของปฏิจจสมุปบาท ดังประโยคท่ีพระสารีบุตรไดกลาวแกภิกษุทั้งหลายวา  

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 พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวแลวอยางน้ีวา ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท,  

ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม; ผูใดเห็นธรรม, ผูนั้นชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท” (โย ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ  

ปสฺสติ, โส ธมฺม ํ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) ในการส่ือสารระหวางบุคคลทุก

ระดับ ทั้งสวนของผูปฏิบัติงาน หัวหนางานระดับลาง ระดับกลาง ไปจนถึงผูบริหารระดับสูง 

จึงจะทำใหเกิดการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือผลักดันใหองคการเกิดประสิทธิผล

และบรรลุเปาหมายอยางแทจริง 

เมื่อการศึกษาทางจิตเก่ียวของกับพุทธศาสนา สังคม และบุคคลของสังคมก็ให 

ความสำคัญอยูที่ประเด็นการแสดงออกของพฤติกรรมเปนหลักโดยเฉพาะการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนสวนสำคัญท่ีจะทำใหเกิดกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

แตละองคการ ดังนั้นองคประกอบของพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคการจึงมีความ

สำคญัอยางยิง่สำหรับหนวยงานและองคการตางๆ โดยมแีนวคดิหลกัท่ีสำคญัของ Morrison๙ 

ที่ไดจัดรูปแบบพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคการเปน ๔ รูปแบบ ดังนี ้

๑) พฤติกรรมความสำนึกในหนาที่ (Conscientiousness) เปนพฤติกรรมท่ีเหนือ

กวาความคาดหวังของลูกคา 

๘ พทุธทาสภกิขุ, ปฏจิจสมปุบาทจากพระโอษฐ, พมิพครัง้ที ่๔, (กรงุเทพมหานคร : 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) พฤติกรรมความอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship) และพฤติกรรมการคำนึงถึง 

ผูอื่น (Courtesy) เปนการสรางบรรยากาศที่ดีระหวางพนักงานที่ใหบริการแกลูกคาเปน

อยางดี 

จากหลักการดังกลาว แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของพนักงานที่แสดงความรับผิด

ชอบเชิงสรางสรรคที่เกี่ยวกับนโยบายขององคการ โดยเฉพาะกระบวนการที่สำคัญในดาน

การมีปฏิสัมพันธที่ดีตั้งแตระดับบุคคล  จะตองแสดงออกจากความคิดความรูสึกหรือ

พฤติกรรมภายใน ซึ่งเปนเจตนารมณหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีตอบุคคลอ่ืนอยางสรางสรรค

บนพื้นฐานของความเขาใจในตนเองและเขาใจในเพ่ือนรวมงาน ที่ไมใชเพียงแคแสดงความคิด

เห็นตามท่ีตนเองตองการ แตตองใหความสนใจกับทุกบุคคลท่ีเกี่ยวของในองคการและให

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 และจากการเปล่ียนแปลงของสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และวัฒนธรรมท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดย

เฉพาะในยุคแหงสังคมเครือขายที่มีชองทางการสื่อสารอยางมากมายและหลากหลาย ทำให

สภาพการปฏิบัติงานของบุคคลภายในองคกรตองมีการปรับตัวและเปล่ียนแปลงตามไปดวย 

ดังนั้นพฤติกรรมการเปนบุคลากรท่ีดีขององคกรจะทำใหระบบสังคมในองคกรดำเนินไปดวย

ความราบร่ืน ลดความขัดแยง สรางกระบวนการกลุมเพ่ือนำไปสูประสิทธิภาพและสันติภาพ

ที่ยั่งยืนในการทำงานรวมกันของบุคลากรในองคกร เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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ขององคกรได โดย Dubin, AJ.๑๐ กลาวถึงปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคกร 

ไวดังน้ี  

๑) องคกรตองสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิผล

มากขึ้น 

๒) เพิ่มเสถียรภาพในการปฏิบัติงานขององคกร 

๓) สงเสริมความสามารถขององคกรในการดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีดีใหปฏิบัติ

งานกับองคกรตอไป 

๔) สงเสริมความรวมมือระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร 

๕) ลดความสูญเปลาดานทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

๖) มีกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นโดยไมตองเพิ่มจำนวนบุคลากร 

๗) เพิ่มผลผลิตในดานการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ดังนั้น องคกรจะมีความสามารถในการแขงขันไดเหนือกวาองคการอื่นๆ ตองอาศัย

บุคลากรที่มีทักษะ ความรูความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถปรับตัวใหเขากับ

องคกรไดทันทีตามสภาพการณภายนอกองคการท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และที่สำคัญ

มากไปกวาน้ันคือ บุคคลในองคกรตองมีคุณสมบัติในดานคุณธรรมจริยธรรม หรือนำหลัก

ธรรมท่ีเหมาะสมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานภายในองคกร เพราะการปฏิบัติงานตาม

หนาที่ความรับผิดชอบของตนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอท่ีจะทำใหองคการมีความสามารถ

ในการแขงขันไดในระยะยาว จึงมีความจำเปนท่ีจะตองบูรณาการศาสตรทางดานพระพุทธ

ศาสนากับจิตวิทยาเขาดวยกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคคลและองคกร 

 

Ù. °“√‡ªìπæ≈‡¡◊Õß∑’Ë¥’¢ÕßÕß§å°√μ“¡·π«ªØ‘®® ¡ÿª∫“∑ 

การบูรณาการเชื่อมโยงพฤติกรรมของบุคคลกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน

ปจจุบันคอนขางกวางขวางและต่ืนตัวกันมากสำหรับในองคกรตางๆ ที่ตองการใหองคกรของ

ตนมีประสิทธิภาพ จึงพยายามทำความเขาใจตอกระบวนการทางจิตขององคธรรมทำใหได

พบความจริงวา หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนสัจธรรมท่ีมีความเปนอกาลิโก มีความรวม

สมัยอยูทุกขณะในฐานะขององคธรรมน้ัน ที่สำคัญคือหลักธรรมในพระพุทธศาสนายอมมีอยู

๑๐ Dubin, AJ., Applying Psychology : Individual Organizational Effectiveness, 

(New Jersey : Prentice-Hall, 2000), p.116. 
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ในจิตใจของบุคคลแตละคนอยูกอนแลว ดังนั้นการนำหลักธรรมเขามาบริหารงานดาน

ทรัพยากรมนุษย จึงเปนเรื่องท่ีไมไกลตัวเกินไปหลักธรรมในหมวดของจิตวิทยาตามแนวพุทธ

ศาสนาท่ีองคกรควรใหความสำคัญ นั่นคือ หลักธรรมท่ีเกี่ยวของกับตัวบุคคลเปนหลักตาม

แนวคิดพุทธจิตวิทยา ดังนั้นเม่ือบุคคลเขาใจตนเองไดถองแทแลว จึงคอยทำความเขาใจใน

หมวดธรรมท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน หรือการใชชีวิตประจำวันใหสอดคลองกัน ดังที่ไดยก

หัวขอหลักธรรมที่กลาวแลวเบื้องตน นั่นคือหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งการดำเนินชีวิตไปตาม 

วงจรปฏิจจสมุปบาทแบบปจจุบันขณะที่เปนไปในชีวิตประจำวันอยางปกติ มีทั้งสุขมีทั้งทุกข

เกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไป ก็ลวนเปนการดำเนินไปตามวงจรปฏิจจสมุปบาททั้งส้ิน คือมุง

ดำเนินเขาสูหนทางแหงทุกขโดยไมรูตัวอยูตลอด ซึ่งความมุงหมายของการที่จะใหบุคคลได

เรียนรูหลักธรรมน้ี เนื่องจากหลักปฏิจจสมุปบาท สามารถชวยแกปญหาภายในตัวบุคคลใน

ขณะที่ปฏิบัติงานหรือมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในองคกรไดอยางถูกตองเหมาะสมได 

บุคคลในองคกรเมื่อไดรับการพัฒนาใหเขาใจตนเองและบุคคลอื่นตามหลักการดาน

พุทธจิตวิทยาและการเปนพลเมืองท่ีดีขององคกรแลว ก็จะเกิดกระบวนการตระหนักรูในการ

รูคิด เขาใจและแสดงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกตอบุคคลทุกคนที่เกี่ยวของ ทั้งในสวน

ของผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และผูบริหาร รวมถึงลูกคาหรือประชาชน

ทั่วไปไดอยางถูกตอง ตามกฎแหงปจจยาการหรือปฏิจจสมุปบาท ตามแผนภูมิตอไปนี้  
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แผนภูมิแสดง: วงจรแหงปฏิจจสมุปบาท๑๑

 

๑) เมื่อเกิด อวิชชา หรือความไมรูซึ่งเปนตัวกิเลสเกิดข้ึนในองคกร บุคคลในฐานะ

พลเมืองหรือสมาชิกจะมีการรูเทาทัน เกิดการคิดวิเคราะหถึงสาเหตุแหงความไมรูนั้นๆ บน

พื้นฐานแหงความเชื่อมั่นดานความเขาใจในตัวบุคคลอื่น ในลักษณะของการใหความชวย

เหลือเกื้อกูล (Altruism) และการใหความรวมมือ (Compliance) เพื่อใหเกิดพฤติกรรมรวม

สูการเปนพลเมืองที่ดีในการบริหารจัดการปญหาแหงความไมรูนั้น เชน เมื่อสินคาหรือ

ผลิตผลของบริษัทไมไดคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ ทำใหเกิดความขัดแยงในแตละแผนก 

หัวหนาฝายตางโยนความผิดพลาดใหแผนกอ่ืนนำไปสูความขัดแยงภายใน กรณีปญหา

ลักษณะน้ีจะไดรับการแกไขโดยกระบวนการซ่ึงบุคคลและกลุมในแผนกขององคกรเกิดการ

๑๑ มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ. ปฏิจจสมุปบาท. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://thaimisc.pukpik. 

com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=5595 [สืบคนเม่ือ ๒๙ เมษายน 

๒๕๕๖]. 
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เรียนรูรวมกัน ซึ่งไดพัฒนามาจากความเขาใจในวงจรของการเกิดดับแหงหลักปฏิจจสมุปบาท 

มีทักษะในการรูเทาทัน สามารถดับความไมรูหรือปญหาท่ีทำใหสินคาขาดคุณภาพ เกิดความ

รวมแรงรวมใจกันหาทางแกไขและพัฒนากระบวนการผลิตสินคาใหไดคุณภาพท้ังระบบอยาง

สรางสรรค  และ ›  

๒) การปรุงแตงของ สังขาร ในกระบวนการกลุมขององคกรก็จะเปนไปในรูปแบบ

ของพฤติกรรมแหงการสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยการรับรูถึงสภาพปญหาจะไดรับ

การคิดวิเคราะหดวยเหตุผลจากตัวงานเปนหลัก ลดการใชอารมณสวนบุคคลมุงเนนที่เปา

หมายในการผลิตตามมาตรฐานองคกร สงผลให ›  

๓) การรับรูถึง วิญญาณ ที่มีตออารมณความรูสึกก็เปนไปในทางบวก รูและเขาใจ

สภาพการณของงานในขณะนั้นๆ ตามความเปนจริง โดยไมมีความโนมเอียงหรือใหอคติมา

ครอบงำ ไมเพ่ิมความขัดแยงในการส่ือสารระหวางบุคคลหรือหนวยงาน ทำใหเกิด

กระบวนการรับรูอยางถูกตองรวมกันระหวาง ›  

๔) การแสดงออกทางกายหรือ นามรูป คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และ

ธรรมารมณ ที่เทาทันเปนปจจุบันขณะ สรางปฏิสัมพันธในเชิงสรางสรรคเพ่ือนำไปสู

กระบวนการตีความท่ีลดความขัดแยงในกลุม เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความรวมมือรวมใจ 

สงผลให ›    

๕) สฬายตนะ ที่มองเห็น ไดยินเสียง รับรูกล่ิน การลิ้มรส สัมผัสทางกาย การ

นึกคิด เกิดอารมณความรูสึกแหงความเปนมิตร นำไปสูพฤติกรรมภายนอกของความชวย

เหลือเก้ือกูลทั้งระดับบุคคลและกลุม เชน การเปดรับขอมูลขาวสารจากบุคคลอ่ืนดวยใจท่ี

เปดกวาง บนฐานของขอเท็จจริง โดยมุงเนนที่เปาหมายรวมกันขององคกร ทำใหการรับรูที่

ถูกตองชัดเจนอันเกิดจากพฤติกรรมภายในโดยตรง สงผลสู ›  

๖) ผัสสะ อันเปนไปในทางบวกแลวแสดงออกซึ่งพฤติกรรมภายนอกในรูปแบบแหง

การจัดการแกปญหาไดอยางสอดคลอง สงเสริมกันและกัน ไมเพ่ิมกิเลสเขาไปในตัวปญหาใน

ชวงขณะน้ันทำใหเกิดพฤติกรรมภายนอกรวมกัน เพ่ือตัดกระแสแหงความตองการสวนตัว 

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 แตจะเกิดพฤติกรรมในลักษณะท่ีขับเคล่ือนไปขางหนารวมกันเพ่ือบุคคล กลุม 

แผนก หนวยงานหรือองคกรท่ีประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ คือระดับความเห็นที่ถูกตองตรงกัน 

สงผลใหลดความขัดแยงและความทุกขระทมจากเหตุปจจัยของปญหา ใน ›  

๑๐) ภพ หรือรูปแบบแหงการเกิดใหมของตัวปญหาท้ังปวงในองคกร คือ กรณีของ

ความขัดแยงที่มาจากการขาดความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนหรือกลุมการทำงาน 

การเอาตัวรอดจากปญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินคา ทำใหลูกคาขาดความพึงพอใจ 

สงผลกระทบตอสมรรถนะในการแขงขันขององคกร และกระทบถึงคุณภาพชีวิตในการ

ทำงานของบุคลากรทุกคนรวมทั้งคนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งลักษณะอาการเชิงพฤติกรรมของ

พลเมืองขององคกร เมื่อถูกลดและดับไปกอน จะทำใหตัดข้ันตอนแหงการเกิด ›  

๑๑) ชาติ มีกระบวนการของพฤติกรรมเพื่อการระงับ ยับยั้ง คือ การลด การละ 

และการเลิก คือเพียงแคมีทาทีจากอาการในผัสสะและเวทนา ก็จะมีการดับซึ่งพฤติกรรมของ

ปญหาในองคกรไดอยางทันทวงที สงผลใหตัดซ่ึง ›  

๑๒) พฤติกรรมแหงการเกิดดับของสภาพการณแหงความ ชรา-มรณะ หรือตัว

ปญหาที่กำลังสุกงอมพรอมท่ีจะเกิดการแตกหักอยางรุนแรง ทำใหตัดและดับวงจรแหงตัว

เหตุปจจัยท่ีจะทำใหเกิดปญหาใหมอีกภายในองคการหรือหนวยงานทั้งมวลออกไปไดอยาง

สมบูรณ นำไปสูรูปแบบแหงการเรียนรู สูการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและพัฒนา

ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในทุกระดับของบุคคลหรือพลเมืองในองคกรไดอยางยั่งยืน

แทจริงตอไป 

โดยสรุปถึงกระบวนการทางพุทธจิตวิทยาในองคกรสูการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย เพื่อความเปนพลเมืองท่ีดีขององคกร ไดโดยการบูรณาการหลักปฏิจจสมุปบาทกับ

จิตวิทยาแหงการเปนพลเมืองท่ีดีขององคกรอยางเปนกระบวนการของพฤติกรรมชนิดที่รูเทา

ทันทุกอาการท่ีเปนปจจยาการเกิดดับอยางเปนระบบ บนฐานคิดแหงการรวมแรงรวมใจ มี
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เปาหมายเพ่ือพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายและสามารถแขงขันในทุกระดับไดอยาง

สรางสรรค เปนองคกรและสังคมท่ีเกิดจากจิตแหงผูรูอยูอยางปญญา สงผานเปนพฤติกรรม

ทางกายภายนอกท่ีสูงสงสงางามตลอดไป  

   

ı. ∫∑ √ÿª 

จากผลการศึกษาท่ีกลาวมา ไดขอคนพบที่เชื่อมโยงสูการตอบปญหาท่ีวา พุทธ

จิตวิทยา : การศึกษาเพื่อพัฒนาสูพฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคกรไดดังนี้คือ บุคคล

เมื่อคำนึงในบทบาทของความเปนมนุษยแลว พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาท้ังจากภายในและ

ภายนอกจะตองใหความสำคัญกับปฏิสัมพันธที่มีตอบุคคลอื่นรอบขางทั้งในสวนที่เกี่ยวของ

กับระดับชีวิตสวนตัว ครอบครัวและสังคม ทั้งนี้การศึกษาพฤติกรรมองคกรเปนการศึกษา

พฤติกรรมของมนุษยในองคการอยางเปนระบบ ทั้งพฤติกรรมระดับบุคคล กลุม และองคกร 

ซึ่งความรูที่ไดสามารถนำไปใชในการเพิ่มผลผลิตและความพึงพอใจของบุคลากร อันนำไปสู

การเพิ่มประสิทธิผลขององคกรในภาพรวม โดยเฉพาะในองคกรท่ีตองปฏิบัติงานรวมกับ

บุคคลอื่น ซึ่งทักษะทางสังคมที่มีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง คือ การรูเทาทันอารมณ

ของตนเองสามารถบริหารจัดการและสรางสัมพันธภาพรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางสรางสรรค 

สอดคลองกับวลีที่กลาวไววา “งานก็ไดผล คนก็เปนสุข”  

วัฒนธรรมดานพฤติกรรมในภาพรวมของสังคมไทยมีหลักปฏิบัติและวิถีชีวิตอยูบน

หลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนหลักธรรมคำสอนท่ีถูกตอง ความเช่ือตลอดจนแนวปฏิบัติ

ตนตามหลักศาสนาไดซึมซาบอยูกับวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน กลาวไดวาสังคมไทยทุกระดับ

ไดรับเอาความเชื่อทางศาสนามาเปนแบบอยางแหงการดำเนินชีวิต จนกอใหเกิดเปน

วัฒนธรรมทางพฤติกรรมข้ึนมา การปฏิบัติหรือกรอบแนวความคิด ความเช่ือ อุดมการณ  

ศีลธรรม จรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี ปรัชญา กฎหมาย ที่รับการปฏิบัติสืบทอดกันมา 

มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหเขากับยุคสมัยและวิถีการดำเนินชีวิตจนกลายมาเปนรูปแบบ

เอกลักษณเฉพาะของคนไทย  พระพุทธศาสนาจึงถือวาเปนเอกลักษณและมรดกของชนชาติ

ไทยท่ีควรสงเสริมพัฒนาอยางเปนสัมมาทิฏฐิและตอเน่ือง ซึ่งแนวโนมในกระบวนการพัฒนา

ดานทรัพยากรมนุษยในทุกภาคสวน จึงควรมีบทบาทในการนำแนวคิดดานพุทธจิตวิทยาไป

ใชเพื่อฝกอบรมในกระบวนการศึกษาเรียนรู ซึ่งจะชวยตอยอดองคความรูที่สามารถนำไปสู

การปฏิบัติของทุกคนในชีวิตประจำวัน ทั้งในฐานะเปนสถานท่ีประกอบการจัดกิจกรรมทุกรูป

แบบขององคกร ชุมชน และสังคม เปนกระบวนการสรางปฏิสัมพันธที่สรางสรรค บนหลัก
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การแหงการมีสวนรวมเพื่อการเปนพลเมืองที่สมบูรณ จากระดับปจเจกบุคคลตามกรอบ

แนวคิดของหลักพุทธจิตวิทยาท่ีเปนปจจยาการแกกันและกัน ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมท่ีรู

เทาทันในอาการแหงปฏิจจสมุปบาทของบุคคล ภายในชุมชนและองคการจึงมีความสำคัญ

เปนอันดับแรกท่ีพลเมืองทุกคนตองคำนึงถึง เพราะหมายถึงการเกิดขึ้นของพฤติกรรมในการ

อยูรวมกันอยางสันติสุขบนพื้นฐานของพรหมวิหารธรรมสูการเปนองคกรแหงผูรู ผูตื่น และ

เบิกบาน ที่เปนไปตามวิถีแหงพุทธะอยางแทจริง  
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Ò. ¿“…“∫“≈’-¿“…“‰∑¬ : 

°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐ .

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

 . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

(๑) หนังสือ : 

พทุธทาสภิกขุ. ปฏจิจสมปุบาทจากพระโอษฐ. พมิพคร้ังที ่๔. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๔๑. 

 . อิทัปปจจยตา. ไชยา : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๑๖. 

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). แกนแทของพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพ-

มหานคร : บริษัทสื่อตะวัน, ๒๕๔๕. 

 . พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพคร้ังที่ ๙. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๓. 

(๒) วิทยานิพนธ : 

สุเมธ บุญมะยา. “ความสัมพันธระหวางเชาวนอารมณ ทัศนคติตองานและแรงจูงใจ 
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อาจารยประจำสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

�

Ò. ∫∑π”  

วิถีพุทธ คือ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยที่ไดรับอิทธิพลจากการขัดเกลาทั้ง

ทางกายและทางจิตใจ ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ไดรับการสืบทอดมายาวนาน กลาย

เปนเอกลักษณของสังคมไทย กิจกรรมสวนใหญทั้งทางภาครัฐ เอกชน หรือชุมชนทองถิ่น จะ

มีสวนประกอบดานพระพุทธศาสนาเปนพิธีการ เพื่อเนนย้ำความสำคัญและเสริมคุณคาทาง

จิตใจ แมในการดำรงชีวิตประจำวัน ขอปฏิบัติคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็เขาไปแทรกอยู

เพื่อเตือนสติ ใหกระทำความด ี ละความชั่ว กลาวไดวา วิถีชีวิตของคนไทยเปนวิถีชีวิตที่อิง

อาศัยหลักคำสอนพระพุทธศาสนามาโดยตลอด และมีความเขมแข็งในวิถีชีวิตตามแนววิถี

พุทธตั้งแตเกิดจนตาย ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของพระธรรมปฎกวา “จากสภาพดังกลาวนี ้

เกิดขึ้นเปนเวลามาชานานจนฝงลึกลงในจิตใจและวิถีชีวิตของชาวไทย กลายเปนเครื่องหลอ

หลอม กลัน่กรองนสิยัใจคอของคนไทย ใหมเีอกลักษณเฉพาะตน ทีเ่รียกวาเปนเอกลักษณของ

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

ขันเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจ 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 
และเม่ือพัฒนาตนเองไดแลวก็จะสามารถพัฒนาผูอื่น พัฒนาสิ่งรอบขางหรือส่ิงแวดลอม 
ตลอดถึงทองถิ่น สังคม ประเทศชาติไดดวยความสมัครใจและเสียสละ เพราะใจท่ีพัฒนาแลว
จะกระตุนใหคิดเสียสละตอผูอื่น มิใชผลประโยชนสวนตน ใจท่ีพัฒนาดีแลวหลายใจรวมกัน
เปนพลังผลักดันใหมีการพัฒนาท่ีเขมแข็งและยั่งยืน พึ่งตนเองไดตลอดกาล และในปจจุบัน
การกระจายอำนาจเปนเคร่ืองมือที่สำคัญในการพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนาและ
สรางความเปนธรรมใหกับสังคม ซึ่งทองถ่ินบางแหงยังไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ
ตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เน่ืองจากไมไดคำนึงถึงปญหาและความตองการ 
อันสงผลใหการแกไขปญหาไมมีประสิทธิภาพ และไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางยั่งยืน  

นอกจากนั้น กระบวนทัศนการพัฒนาที่ผานมายังอยูใตกรอบแนวคิดตะวันตก ไมนำ
ภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น ขาดการ
เก็บขอมูลอยางเปนระบบ ขาดการเรียนรู ขาดการมีสวนรวม จึงทำใหการพัฒนาทองถ่ิน
เปนการพัฒนาแบบไมยั่งยืน แนวความคิดในการพัฒนาทองถ่ินที่ตองพัฒนาทั้งดานสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งในปจจุบันเนนการพัฒนาดานวัตถุมากกวาทางจิตใจ ทำให
ประชาชนและเยาวชนในทองถิ่นมีคานิยมบริโภควัตถุมากขึ้น พยายามดิ้นรนเพ่ือแสวงหาส่ิง
ตางๆ มาตอบสนองความตองการของตน โดยไมคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และไมไดนำ
หลักพุทธธรรมมาใชในการดำเนินชีวิต ทำใหการบริหารพัฒนาทองถิ่นเปนการพัฒนาแต
เพียงดานวัตถุสวนใหญ ตามความเปนจริงแลวจิตใจจะพัฒนาไดก็ดวยพุทธธรรมในศาสนา 
การนำพุทธธรรมเขาไปสูใจของผูคนในสังคมในทองถิ่น ถึงจะเปนการบริหารพัฒนาทองถิ่นท่ี
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.) และองคกรทองถ่ินที่เกิดขึ้นหลัง

สุดคือ องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) 

การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน (Local Self Government) 

เปนจุดมุงหมายสำคัญอยางหน่ึงในการพัฒนาประเทศ และมีความสำคัญอยางย่ิงตอการ

บริหารงานพัฒนาชนบทใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพ่ือใหทองถ่ินสามารถพ่ึง

ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนศูนยกลางในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม

และการเมือง อันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกทองถิ่นและประเทศชาติโดยรวม๒

ความสำเร็จในการพัฒนาทองถ่ินสวนสำคัญจึงขึ้นอยูกับผูนำองคกรทองถ่ิน ซึ่งเปน

ผูนำที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ แนวความคิดในการบริหาร

ทองถิ่นจึงมีความสำคัญอยางยิ่งสำหรับผูนำองคกรทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่นโดยมี

ประโยชนสุขของประชาชนเปนเปาหมายสำคัญ 

การพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง กระบวนการท่ีกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงในชุมชน

หรือทองถิ่นใหบรรลุเปาหมาย หรือนโยบายที่ตองการ ซึ่งเปาหมายของการพัฒนาที่สำคัญ

ที่สุดคือคน ใหคนในทองถิ่นกินดีอยูดี มีสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่ดี 

สรุปวา การพัฒนาทองถิ่นเปนกระบวนการเสริมสรางความเจริญของทองถิ่นอยางม ี

ระบบ ทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง โดยมีเปาหมายเพ่ือปรับปรุงสภาพความเปน

อยูของประชาชนในทองถ่ินใหดีขึ้น และหลักการในการทำงานเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน 

๒ ดูรายละเอียดใน เบญจวรรณ วันดีศรี, “การศึกษาความเปนธรรมาภิบาลของนายกองคการ

บริหารสวนตำบลในจังหวัดรอยเอ็ด”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน

ราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๖). 
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เปนการทำงานท่ีเกี่ยวของกับประชาชน ดังนั้นบทบาทขององคการบริหารสวนตำบล ใน

ฐานะที่เปนองคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นทั้ง ดานเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม จะตองเปนไปในลักษณะการกระตุนและชี้นำประชาชนในทองถิ่นให

เกิดความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาหรือสนองความตองการของตน ซึ่งจะทำใหการพัฒนา

ทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

Û. °“√»÷°…“«‘∂’æÿ∑∏ : ‰μ√ ‘°¢“ 

การศึกษาวิถีพุทธ เปนการศึกษาท่ีมุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของโลกและชีวิต

ที่แทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถดำเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ตั้งแตระดับการ

ดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู ดู ฟง จนถึงระดับการดำเนินชีวิตของ

นักบวชผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทุกระดับยังผลใหผูศึกษาเองมีความสุขพรอมๆ กับชวยให

คนรอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน 

โดยท่ัวไปแลวคนไทยนำคำวา “ศึกษา” (รากศัพทมาจากภาษาสันสกฤต) มาใชแตก็

มีความหมายเดียวกันกับคำวา “สิกขา” (รากศัพทมาจากภาษาบาลีหรือมคธ) ในท่ีนี้จะให

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 เปนกระบวนการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาชีวิตไดอยางครบ

วงจร หมายถึงวา สามารถพัฒนาศักยภาพทางกาย จิต และสมองไปพรอมๆ กัน และยังเปน

กระบวนการศึกษาท่ีใชไดทั้งทางโลกและทางธรรม กอนจะทำความเขาใจเรื่องไตรสิกขา ซึ่ง

เปนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตองมองใหเห็นกอนวา การศึกษาทุกอยางมีจุด

ประสงคเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 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 หรือเปาหมายท่ีสูงกวาชาวโลก ก็คือการ

บรรลุธรรม หลุดพนจากความทุกขทั้งปวง  

ดังนั้น พระพุทธศาสนา จึงมองกระบวนน้ีวา เปนการศึกษาเพ่ือเอาชนะความทุกข 

ซึ่งความทุกขก็คืออาชีพหนาที่การงาน หรือความสำเร็จ เพื่อที่จะหลุดพนจากความลำบากใน

ชีวิตประจำวัน หรือเอาชนะความทุกขในสังสารวัฏดวยการบรรลุธรรม เพ่ือหลุดพนจากการ

เวียนวายตายเกิด ความรูทุกอยางจึงเปนเคร่ืองมือที่จะเอาไปตอสูเพื่อชนะความทุกขตางๆ ที่

กลาวมาทั้งหมด ไตรสิกขา หรือการศึกษา ๓ อยาง คือ  

๑) สีลสิกขา คือการศึกษาในการควบคุมหรือรักษากาย วาจาใหเรียบรอย ไมใหลวง

ละเมิดศีล โดยเฉพาะศีลที่เปนพื้นฐานของมนุษย หรือนิจศีล คือ ไมฆาผูอื่นหรือสัตวอื่น  

ไมเบียดเบียนผูอื่นใหเจ็บ, ไมลักทรัพย, ไมเปนชูกับลูก-เมีย-สามีคนอ่ืน, ไมพูดโกหก พูด 

สอเสียด พูดคำหยาบ พูดเพอเจอ, ไมดื่มสุราและเสพส่ิงมึนเมาทุกอยาง การควบคุมกายและ

วาจาน้ันถือวาเปนสิ่งสำคัญ เพราะการลวงละเมิดสิกขาบททุกอยาง ก็มาจากพฤติกรรมทาง

กายและวาจาน้ี กายและวาจาเปนอาการอยูในรางกายของเรา ซึ่งรายกายของเราน้ัน มีชอง

ทางในการทำใหผิดศีลอยู ๖ ชอง ทานเรียกวา ทวาร ๖ คือ ชองทางตา, ชองทางหู, ชอง

ทางจมูก, ชองทางลิ้น, ชองทางกาย, และชองทางใจ ดังนั้น หากรูจักการควบคุมอินทรียทั้ง 

๖ อยางในตัวเรา ก็ถือวาเปนการสำรวมกาย วาจา และใจ ก็คือการรักษาศีลนั่นเอง 

ศีลอีกประการหน่ึง ก็คือ ปาริสุทธิศีล แปลวา ศีลเปนเคร่ืองทำใหบริสุทธ์ิ 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) ฝกตั้งแตสมาธิที่เปนพ้ืนฐาน หรือขณิกสมาธิ คือ

สมาธินิ่งชั่วขณะ ฝกขั้นอุปจารสมาธิ สมาธิที่สูงขึ้น คือ มีภาวะจิตท่ีนิ่งบางไมนิ่งบาง ถาเจริญ

สติมั่นคงก็จะนิ่งนาน หากฝกสม่ำเสมอจิตก็เขาสูอัปปนาสมาธิ คือสมาธิน่ิงแนวแน จิตตั้งมั่น 

คือจิตมีอารมณเปนหน่ึง 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

เปนปจจัยท่ีสำคัญท้ังสิ้น ตองทำความเขาใจท้ังหลักทฤษฎี คือความหมายของแตละอยาง 

และเขาใจหลักของการปฏิบัติ คือฝกปฏิบัติใหเห็นผลวาเปนไปตามความหมายหรือไม 

ปญญา คือ ความรอบรู หรือรูทั่วถึงเหตุถึงผล รูอยางชัดเจน รูสิ่งใดควรทำส่ิงใดควร

เวน รูบาปบุญ คุณโทษ ถือวาเปนท่ีสุดของความคิดและความสำเร็จของมนุษย เปน

สัญลักษณของความรู จึงกลาวแยกใหเห็นปญญาเปน ๒ ลักษณะ คือ 

๑) ปญญาทางโลก หมายถึง ความรอบรูในหลักวิชาการตางๆ ที่ไดศึกษาเลาเรียน 

เพื่อนำไปประกอบสัมมาอาชีพ จนประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตาม “โลกิยวิสัย 

...การอยูอยางชาวโลก” 

๒) ปญญาทางธรรม เปนปญญาชั้นสูง หมายถึงความรอบรูความจริงของชีวิต ความ

รูอยางแจมแจง นำไปสูการรูธรรมเปนเคร่ืองพนทุกขตาม “โลกุตตรวิสัย...การอยูอยาง 

ผูปฏิบัติธรรม” 

ปญญาทั้งสองทางนี้ เกิดขึ้นและพัฒนาการจากเหตุ ๓ วิธี คือ 

(๑)  สุตมยปญญา ปญญาเกิดข้ึนจากการฟง หรือการศึกษาเลาเรียนจากครูบา

อาจารย  

(๒)  จินตามยปญญา ปญญาเกิดขึ้นจากการคิด พิจารณา ตรึกตรองสิ่งที่ไดฟงหรือ 

ไดศึกษามาแลว  
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(๓)  ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดข้ึนจากการลงมือทำ หรือลงมือปฏิบัติใหเห็นผล

จริงๆ 

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 อานา-

ปานสติ 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 จะเห็นเปนเพียงรูปรางท่ีจะตอง

แก (อนิจจัง) เจ็บ (ทุกขัง) ตาย (อนัตตา) หรือมองเห็นการเกิด-ดับแมสิ่งเล็กๆ เชน ความคิด

ของจิต คิดแลว-ก็ตองเลิกคิด, ดีใจ-ก็ตองเลิกดีใจ, เกิด-ก็ตองตาย เห็นแจงจนเกิดความ 

เบื่อหนาย ปลอยวาง ไมยึดติด บรรลุธรรม 

ทั้งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน เปนส่ิงที่เกื้อหนุนกัน ผูปฏิบัติควรเริ่มฝก

สมถะหรือสมาธิกอน เพ่ือใหจิตนิ่ง วางเปนสมาธิ แลวจึงเขาสูวิปสสนาโดยกำหนดพิจารณา

สภาวธรรมตามความเปนจริง ตัวอยาง เชน เวลาเราน่ังสมาธิ จิตกำหนดดูทองพอง-ยุบ 

กำหนดตามพอง-ยุบใหทัน ตามรูปธรรม-นามธรรมใหทัน นี่คือ “สมถะ” กำหนดเอา  

“ตัวเรา” เปนอารมณเพื่อใหจิตนิ่ง สงบ  

สวน “วิปสสนา” จิตกำหนดรูทองเปนรูปธรรม ความนึกคิดเปนนามธรรม เห็นการ

เกิด-ดับของทองที่พอง-ยุบ เห็นเปนความไมเที่ยง เกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป แลวเกิดปญญาญาณ

หรือรูตามความเปนจริงวาทุกอยางก็เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เห็นแจงความจริงใน “ตัวเรา” 

เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปลอยวาง 
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หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำ หรือสั่งสมสิกขาทั้ง ๓ ประการใหมาก เจริญข้ึนๆ

อยูบอยๆ บุคคลนั้นก็จะเปนบุคคลที่สมบูรณแบบ และพรอมที่จะบำเพ็ญประโยชนตอตนเอง 

คนรอบขางและสังคมไดเปนอยางดี 

สรุปวา ปญญา หมายถึง การศึกษาทำใหเกิดการพัฒนาปญญา เพราะปญญาเปน

ตัวนำทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ปญญาที่ไดรับการศึกษา จะเปนตัวปลดปลอยจิตใจ 

ใหทางออกแกจิตใจ อันไดแก ปญญาที่ไดรับการศึกษายอมชวยใหดำเนินชีวิตอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ ผลการศึกษาทำใหเกิดปญญา ดำเนินชีวิตเขาสูวิถีชีวิตที่

ถูกตองดีงาม สามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงามได๔

ไตรสิกขา เมื่อเปรียบกับกลไกการศึกษาของโลกอยูที่ศีล สมาธิ ปญญา ควรมองใน

มิติของการประยุกต สามารถยกตัวอยางดังนี้ 

๑) ศีล การศึกษาเพื่อความไมประพฤติช่ัวทางกายและวาจา เชน ครูผูสอนวิชาใด

ก็ตามสามารถใหศีลกับผูเรียนได โดยควบคุมไมใหนักเรียนทะเลาะวิวาทกัน ลักขโมย  

ไมทุจริตในการสอบ เปนตน 

๒) สมาธิ เปนเรื่องของการพัฒนาจิตใจ เชน ครูผูสอนสามารถฝกใหผูเรียนมีความ

ตั้งใจเรียน มีจิตใจที่เขมแข็ง และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน 

๓) ปญญา คือ หลักวิชาการความรูที่ไดจากการเรียนในวิชานั้นๆ 

การศึกษานับวามีความสำคัญมากตอการพัฒนาบุคลากรตลอดจนไปถึงเปนพื้นฐาน

ของการพัฒนาสวนอื่นๆ ดวย เพราะไมวาจะทำการพัฒนาสวนใดตองเริ่มมาจากการพัฒนา

คนเสียกอน  

ดังนั้น การพัฒนาคนสามารถทำไดหลายๆรูปแบบ อยางท่ีสำคัญที่สุดของการพัฒนา

คน คือการใหการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นตองควบคูไปกับการพัฒนาคนโดยตองคำนึงถึง

การศึกษาเปนสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาวิถีพุทธเปนการศึกษาที่มุงเนนใหผูศึกษา

เขาใจธรรมชาติ ของโลกและชีวิตที่แทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถดำเนินชีวิตไดอยาง 

ถูกตองเหมาะสม ตั้งแตระดับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนท่ัวไป คือ การกิน อยู ดู ฟง 

จนถึงระดับการดำเนินชีวิตของนักบวชผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทุกระดับ ยังผลให 

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 

เพราะมนุษยเปนสัตวที่ตองศึกษา หรือเปนสัตวที่ตองฝก คือตองเรียนรู ตองฝกฝนพัฒนา ถา

ไมศึกษามนุษยจะมีชีวิตท่ีดีไมได อันน้ีเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย”๕  นี้เปนการตระหนัก

ถึงแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในสังคมใหมีคุณภาพ เพราะคุณภาพของคนอยูที่

พัฒนาการศึกษา ดังนั้นคนหรือประชากรที่ไดรับการศึกษาถูกตองดีงาม มีคุณธรรม ยอมเปน

เคร่ืองมือของการพัฒนาประเทศที่มั่นคง ซึ่งพระพรหมคุณาภรณยังไดกลาวเนนหลักการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในฐานะเปนทรัพยากรมนุษยไววา 

มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก 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

การศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา ไตรสิกขา ถือเปนการศึกษาเพ่ือพัฒนา

พฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา ดังจะไดวิเคราะหรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ศีล เปนวิธีฝกฝนพัฒนาพฤติกรรม หมายถึงการศึกษาชวยพัฒนาพฤติกรรม

ดวยการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไดแก 

สิ่งแวดลอมทางสังคม คือเพื่อนมนุษย ญาติพี่นอง และสิ่งแวดลอมทางวัตถุที่เปนปจจัย ๔  

คือสิ่งของเพ่ือบริโภค เครื่องใชสอย อุปกรณเทคโนโลยี ตลอดท้ังส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ 

๕ พระธรรมปฎก (ป . อ . ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน , พิมพครั้งที่ 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

เปนตัวสำคัญ เพ่ือใหเกิดความเมตตากรุณา มีความรักใครในเพ่ือนมนุษย ดวยการไม

เบียดเบียนทั้งดวยการกระทำ ดวยความคิด ทำใหจิตมีพลังมั่นคงแนวแนตอความดีงาม 

(๓) ปญญา เปนการฝกฝนพัฒนาความรู หมายถึง การศึกษาเพ่ือพัฒนาปญญา 

เม่ือบุคคลไดผานการศึกษาแลว ยอมเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองวา ทำไมคนเราตอง

ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทำไมตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อบุคคลไมเบียดเบียนกัน มีการ

ใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันแลว ยอมเกิดผลดีตอตนเองและสังคม ทำใหมองเห็นคุณคาและ

ประโยชนของการทำความดี ฉะนั้น ความรูความเขาใจเหตุผลทำใหเกิดปญญา ซึ่งทำใหจิตใจ

มีความพรอมในการสรางความดีและมีความสุข๘

ผลผลิตของการศึกษาวิถีพุทธ คือ การเปนมนุษยที่สมบูรณ “กิน อยู ดู ฟงเปน เกง 

ดี มีสุขและพ่ึงตนเองได” สอดคลองกับเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการมุงใหคน

ไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ เปนคนดี คนเกง มีความสุข มีภูมิคุมกัน รูเทาทันใน

เวทีโลก๙   

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ไดกลาวถึงปลายทางการศึกษาของเยาวชนควรจบลง

ดวยการมีอุปนิสัยที่ดีงาม แตในยุคปจจุบันการศึกษากำลังเฟองฟู สถาบันการศึกษาเกิดขึ้น

มากมาย แตคุณภาพความเปนมนุษยหางไกลจากคำวา “คุณธรรมความดีงาม” ออกไปทุกท ี

สาเหตุอาจเน่ืองมาจากปจจุบันสังคมมีการแขงขันกันแทบทุกดาน ทั้งดานการคา เศรษฐกิจ 

การเมือง เทคโนโลยี ไมใชแขงขันกันเฉพาะผูใหญเทานั้น แตรวมไปถึงเยาวชนในวงการ

๗ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสรางบัณฑิตหรือการศึกษาเพ่ือเพิ่มผลผลิต, 

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 เด็กท่ีทำคะแนนสูง  อีกทั้งยังมีการแขงขันสอบเขาโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง จึงทำใหนักเรียนหางไกลความเปนมนุษย คุณธรรมความดีงามที่
ควรจะมีอยูในจิตสำนึกของเด็ก   

ดังนั้น สิ่งที่การศึกษาควรมอบใหแกเด็กๆ คือ การศึกษาไมควรมุงมั่นใหเด็กแขงขัน
ชวงชิงในดานการเปนคนเกง ในทางตรงกันขามการศึกษาจะตองชวยใหมนุษยเปนคนดี มี
ชีวิตที่เต็มไปดวยความสงบสุข การศึกษาไมใชแคสอนใหเรามีความสามารถในการทำงานเพื่อ
ประกอบอาชีพเทานั้น แตควรสอนใหเรารูจักเสนทางไปสูการมีชีวิตที่สมบูรณ เหน็ถงึคณุคา
ความดีงามมากกวาความเกงและมีคณุลกัษณะอันพึงประสงคท่ีสามารถออกสูสงัคมได ผูที่เปน
ปูชนียบุคคลจึงควรตอบคำถามประเด็นตอไปน้ี เราอยากใหเด็กของเราเปนคนแบบไหน เรา
สอนอะไรใหแกเด็กบาง สิ่งที่ผูเปนปูชนียบุคคลตองการใหเกิดขึ้นกับเยาวชนคือ ความเปน
เลิศของมนุษย มีอุปนิสัยที่ดีงาม นั่นก็คือ ความประพฤติชอบ ความสงบ ความจริง ความรัก
ความเมตตา การไมเบียดเบียน คุณคาหลักทั้ง ๕ ประการน้ีควรนำไปบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอน เพ่ือเปนการบมเพาะยกระดับจิตสำนึกของเด็กใหถึงระดับสูงสุด  ซึ่งพัฒนา
เด็กในทุกๆ ดานไปพรอมกัน  อีกทั้งเปนโอกาสดีที่ครูและเด็กจะเปนผูที่มีอุปนิสัยที่ดีงามไป
ดวยกัน 

อุปนิสัยที่ดีงามท้ัง ๕ ประการเม่ือหลอหลอมรวมกันจะทำใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพอยางสมบูรณในตัวและหัวใจของเด็ก คุณครูและพอแมควรสอนใหเด็กรูจักใชมือ
ของเขาทำแตสิ่งท่ีดี ชวยเหลือผูอื่น และทำหนาท่ีของตนเองใหดีที่สุดเทาท่ีจะทำได รูจักใช
ลิ้นและปากพูดแตความจริง พูดแตสิ่งที่ดีมีประโยชน และใชคำพูดท่ีมีความออนหวานเต็มไป
ดวยความรักความเมตตา สอนใหใชหูฟงแตสิ่งที่ดี ใชตามองแตสิ่งที่ดี และเห็นบทเรียนจาก
สิ่งที่อยูรอบตัว การประพฤติชอบจึงเปนการปอนขอมูลท่ีจำเปนและสำคัญใหกับจิตสำนึก 
เพื่อที่จะยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ความประพฤติชอบจะสรางโปรแกรมที่
สำคัญใหชีวิตของเราและทุกสิ่งจะถูกบันทึกไวในจิตใตสำนึก นอกจากน้ีเด็กๆ ควรพัฒนา
ความสงบ โดยสอนใหเขารูจักปองกันตนเอง ไมใหเกิดความโกรธ ความตองการ ความอิจฉา
ริษยา ความยึดมั่นถือมั่น ความหยิ่งยโส และอารมณในดานลบ จากจิตสำนึกของตนเอง ซึ่ง
การจะทำเชนนั้นได ก็ตองสรางความรักความเมตตาใหเกิดข้ึนในหัวใจของตนเสียกอน 
เพราะความรักจะชวยใหเกิดความสงบ เราตองสอนเด็กใหรูจักควบคุมพฤติกรรมและจิตใจ
ของตัวเอง 
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ı. ∫∑ √ÿª  

การนำเสนอดังกลาวขางตนนี้จึงเปนคำตอบวา การศึกษาวิถีพุทธใหความสำคัญกับ

การพัฒนาคนเปนอันดับแรก โดยเฉพาะครูผูสอน ซึ่งจะตองทำหนาที่เปนกัลยาณมิตรท่ีดี

และเปนปจจัยสำคัญที่สุดที่จะกอใหเกิดการศึกษาแบบวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา การพัฒนา

คนใหสามารถไปสูการพัฒนาทองถิ่น ตองใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งในอดีต

ศูนยกลางในการอบรมและใหการศึกษาคือ วัด นอกจากจะสอนใหอานออกเขียนไดแลวยังมี

การสอนดานคุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปดวย ซึ่งเปนการศึกษาตามแนววิถีพุทธ แต

ระบบการศึกษาในปจจุบันสวนใหญจะเนนการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ ไมเนนการ

พัฒนาดานจิตใจใหเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ใหรูจักการใชชีวิตอยางรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถพัฒนาตนเองสูการแสวงหาสัจธรรมได  

การศึกษาตามแนววิถีพุทธจะทำใหเยาวชนมีทักษะชีวิตท่ีสามารถรูเทาทัน เขาใจ

ตนเองและโลก แกปญหาชีวิตไดตามหลักพุทธธรรม มีศรัทธา เล่ือมใสและมีความเขาใจใน

พระรัตนตรัย กฎแหงกรรม และมีทักษะการเรียนรู ดวยการมีอุปนิสัยที่ใฝรู และมีทักษะ 

การเรียนรูเพื่อพัฒนาปญญาตอไป เม่ือผลผลิตของการศึกษาวิถีพุทธ คือ คนท่ีมีความเกง 

ความดี และมีความสุข บุคคลเหลานี้จะเปนกำลังสำคัญที่จะพัฒนาทองถิ่นของตนเองใหมี

ความเจริญงอกงามอยางย่ังยืน ภายใตการเปล่ียนแปลงของสังคมอยางมีภูมิคุมกัน และ

สามารถขับเคล่ือนกลไกการพัฒนาท้ังดานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของทองถิ่นใหเกิด

ความสนัติสุขสืบไป 
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(Ò) Àπ—ß ◊Õ : 

พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีรวิสุทธิมรรค. แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภ- 

มหาเถร). พิมพครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, ๒๕๕๔.  

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). การศึกษาเพ่ืออารยธรรมท่ียั่งยืน. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๓๙. 

 . การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตหรือการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต. พิมพคร้ังที่ ๒.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๔๒. 

 . พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม. พมิพคร้ังที ่๙. กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

 . พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 

 ๒๕๔๒. 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒ - 

๒๕๕๙) : ฉบับสรุป. กรุงเทพมหานคร : สกศ., ๒๕๕๓. 

(Ú) «‘∑¬“π‘æπ∏å : 

เบญจวรรณ วนัดศีร.ี “การศกึษาความเปนธรรมาภบิาลของนายก องคการบรหิารสวนตำบลใน

จงัหวดัรอยเอด็”. 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 หากพิจารณาที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ มีจุดเนนท่ีสำคัญในการพัฒนาผูเรียน ที่ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรในการ

พัฒนาผูเรียนวา จุดเนนที่สำคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคน  มีปญญา มีความสุข มี

ศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดยกำหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน

เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม  (๒) มีความรูอันเปนสากลและ

มีความสามารถในการสื่อสาร  (๓) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  (๔) มีความรักชาติ  
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มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และ (๕) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย๑

จากสภาพสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตนที่เปนยุคของเทคโนโลยียุคของเครือขาย  

ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอยางมาก โรงเรียนซ่ึงเคยเปนแหลงการศึกษาท่ีทัน

สมัยก็เร่ิมลาสมัยในบางโรงเรียนเพราะไมมีเทคโนโลยี หรือมีก็ยังไมทันกับแหลงการศึกษาอ่ืน 

ความรูที่อยูในโรงเรียนซึ่งเคยทันสมัยและใชประโยชนไดดีก็นอยลง บานของนักเรียนบางคน

มีเทคโนโลยีทันสมัยกวา หาความรูไดมากและเร็วกวาโรงเรียนก็เกิดข้ึนมาก สถานประกอบ

การจำนวนไมนอยมีความทันสมัยกวาโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยบางแหงเสียอีก นอกจากนั้น

เทคโนโลยีท่ีใชกับการศึกษาก็เกิดข้ึนและเปนไปอยางรวดเร็ว ทำใหคนเรียนรูเองไดทุกแหง

และรวดเร็วตามความสะดวก บทบาทของโรงเรียนจึงนอยลง ลดคุณคาลงดวยการเติบโตของ

เทคโนโลยีขาวสารในยุคของนานาชาติเปนหลักสำคัญ นอกจากการศึกษาจะเกิดข้ึนไดเร็ว ได

ทุกแหง ไดทุกสถานที่แลว ก็ยังมีสิ่งที่เกิดตามมาคือการเรียนรูสาระของการศึกษาจะเปนของ

ตางประเทศเสียเปนสวนใหญ ทำใหความรูที่เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นก็ลดนอยลงไปดวย๒

ระบอบประชาธิปไตยคือระบบการปกครองที่ประชาชนเปนเจาของอำนาจสูงสุดของ

ประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเปนเจาของประเทศ เมื่อประชาชนเปนเจาของ

ประเทศ ประชาชนจึงเปนเจาของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพในบานของตน  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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย จำกัด, ๒๕๕๓), หนา ๒. 
๒ ไพฑูรย สินลารัตน, ปรัชญาการศึกษาเบ้ืองตน, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : วี.พริ้น, 

๒๕๕๕), หนา ๑๔๐-๑๔๑. 
๓ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิ

เคชั่นส, ๒๕๕๕), หนา ๓๑. 
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ยังชวยดานการขัดเกลาทางสังคมทำใหเกิดทักษะบางประการที่แมไมไดเกี่ยวกันไปถึงตัวแปร

ทางเศรษฐกิจ แตมีผลตอสวัสดิการสังคม ดังนั้น การศึกษาจึงเปนหนึ่งในสามที่รัฐสวัสดิการ

ของประเทศตางๆ ทั่วโลกใหความสนใจมากท่ีสุดรวมกับสวัสดิการสุขภาพและการมีงานทำ 

แตการยกระดับการศึกษาใหสูงขึ้นเปนลำดับนั้น หากมิไดคำนึงถึงความเหล่ือมล้ำก็อาจจะ

ทำใหกอปญหาทางสังคมในดานอื่นๆ ตามมา อาทิ เมื่อมีผูที่ไดรับการศึกษาแตกตางกันมาก 

ผูที่ไดรับการศึกษาก็จะกลายเปนอภิสิทธิ์ชนท่ีเขาถึงโอกาส ทรัพยากร รายได และบทบาท

ทางสังคมที่สูงกวาผูมีการศึกษานอย๔

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การศึกษาเปนส่ิงที่สำคัญตอการพัฒนาคนและชาติ ทวา

ในปจจุบันมนุษยศึกษาเพียงเพื่อตองการการยอมรับในสังคมเทานั้น ทั้งที่ในความเปนจริง

แลวการศึกษาจะทำใหมนุษยเปนมนุษยที่สมบูรณขึ้น แตการท่ีตองการจะศึกษาน้ันตองมี

ความศรัทธาในตนเองวาจะสามารถศึกษาและนำไปพัฒนาตนเองได แตในปจจุบันมนุษยขาด

ศรัทธาในการศึกษาของตนเอง 

 

Ú. »√—∑∏“„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ 

ธรรมในพระพุทธศาสนาคือ “ศรัทธา” หมายถึงความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระพุทธ

ศาสนาและคุณงามความดีมีศีลธรรมตองมีรากฐานอยูบนพระพุทธศาสนา  นักการศึกษาไทย

บางคนตองการใหเด็กไทยเปนคนดีตามหลักจริยธรรมสากลโดยไมตองมีศาสนารองรับ เชน 

เปนคนรับผิดชอบ ซื่อสัตย ทำความดีโดยไมตองสัมพันธกับศรัทธาในพระรัตนตรัย นักการ

ศึกษาประเภทนี้ตองการใหเด็กไทยเรียนวิชาจริยธรรมอยางเดียว โดยไมตองเรียนวิชา

พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ถาเราหลงเชื่อและทำตามขอเสนอแนะของพวกเขา เด็กไทยก็จะ

เปนคนดีโดยไมมีศาสนา พระพุทธศาสนาจะคอยหมดความสำคัญสำหรับคนไทยรุนตอๆ ไป 

และในทางปฏิบัติก็เปนไปไมไดที่คนเราจะดีอยูไดนานโดยไมมีศรัทธาในพระศาสนาเปนฐาน

รองรับ ทั้งนี้เรื่องคุณงามความดีเปนเร่ืองของศาสนา เชน ความเช่ือเร่ืองบุญ 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 ความซ่ือตรง ความจงรัก ความประสงค ความอยาก ความบริสุทธิ์ ความเคารพ

นับถือ ยินดี เลื่อมใส๖

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดใหความหมายเกี่ยวกับศรัทธาไววา ศรัทธาหรือ

ความเชื่อนี้มี ๒ ประเภท ศรัทธาประเภทที่ ๑ เปนศรัทธาแบบปดกั้นปญญา ใชวิธีปลุกเรา

หรือแมแตบังคับใหเช่ือ และพอเชื่อแลวก็ตองมอบความไววางใจใหสิ้นเชิง หามถาม หาม

สงสัย คอยรอทำตามอยางเดียว ศรัทธาประเภทนี้ไมทำใหมีการสืบคนทางปญญาตอไป ใน

ศาสนาตางๆ จะเนนแบบนี้  ศรัทธาประเภทที่ ๒ เปนศรัทธาแบบสื่อนำสูปญญา คือความ

เชื่อน้ันเปนตัวชักนำใหสนใจ เริ่มตนศึกษาสืบคน สิ่งทั้งหลายในโลกน้ีมีมากมาย เมื่อยังไมมี

จุดเริ่มตนวาจะสนใจเรื่องใด แตเมื่อเกิดศรัทธาตอบุคคลหรือเรื่องราวหลักการใด ศรัทธานั้นก็

จะเปนปจจัยที่ทำใหมีจุดเริ่มตน ศรัทธาทำใหมีความสนใจและเขาไปหา โดยเฉพาะศรัทธาใน

คนก็เพื่อจะชักนำใหเขาไปซักถามเขา การท่ีศรัทธาในพระก็เพ่ือจะเขาไปหาและซักถามทาน 

เพื่อใหเกิดความรูและเขาใจความจริงยิ่งขึ้นไป๗

ดังนั้น ศรัทธาท่ีถูกตองสำหรับคนไทยก็คือศรัทธาในการทำความดีตามหลักแหง

พระพุทธศาสนา บางคนแยงวาในยุควิทยาศาสตรน้ีเราไมควรพูดถึงศรัทธาเพราะจะทำใหคน

งมงายไรเหตุผล เราควรจะอยูกันดวยเหตุผลมากกวาศรัทธา ใครที่พูดอยางนี้แสดงวาเขาใจ

ผิด วาเร่ืองของศรัทธาเปนเร่ืองของศาสนาเพียงอยางเดียว อันที่จริงกิจกรรมในชีวิตประจำ

วันของเรามีศรัทธาเก่ียวของดวยกันทั้งนั้น๘

 

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 (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๑๑๑. 
๘ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ลิขิตธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๒๖๕-๒๖๖. 
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ความเชื่ออยางพุทธมามกะ อาจจะแตกตางจากความเชื่อของชนเหลาอ่ืน สามารถ

อธิบายไดในลักษณะดังนี้  

๑) พุทธมามกะเชื่อโดยตรงตอเหตุผลและดวยความเปนผูอยูในอำนาจแหงเหตุผล 

ขอน้ียอมทำใหความเชื่อมีพอเหมาะพอสม ไมมากไมนอยเกินไป และเคียงคูกันไปกับปญญา 

พุทธมามกะถือกันเปนแบบฉบับวา การเชื่องมงายเปนส่ิงที่มืดบอดอยางย่ิง พระพุทธเจาซ่ึง

เปนศูนยรวมแหงความนับถือของพุทธมามกะนั้น เปนผูที่รูและดำเนินไปตามหลักแหงการใช

เหตุผล จึงเปนผูกำจัดความงมงายของโลก 

๒) พุทธมามกะเช่ือวา พระพุทธเจาเปนผูที่ไดบมพระองคเองเปนเวลาเพียงพอ จน

สามารถบรรลุถึงดวยพระองคเอง และทรงชี้ทางใหมนุษยมีความสะอาด ความสวาง และ

ความสงบเย็นไดจริง เมื่อไดพิจารณาดูประวัติแหงคำสอนและการกระทำของพระองคแลว 

คนทุกคน แมกระทั่งผูที่ไมนับถือพระองค ก็ยอมเห็นไดทันทีวา พระองคเปนผูที่สมบูรณดวย

ความสะอาด ความสวาง และความสงบถึงท่ีสุด จนสามารถสอนผูอื่นในเร่ืองน้ี ธรรมท่ี

พระองคไดทรงบรรลุนั้นเองทำใหพระองคไดนามวา “พระพุทธเจา” 

๓) พุทธมามกะเชื่อวา พระธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงบรรลุและนำมาสอนนั้น คือ

ความจริงอันตายตัวของสิ่งทั้งปวง อันมีอำนาจท่ีจะบันดาลส่ิงท้ังปวงใหเปนตามกฎน้ัน และ

โดยเฉพาะท่ีมีคาตอมนุษยมากที่สุดก็คือ กฎความจริงที่รูแลว สามารถทำผูนั้นใหปฏิบัติถูกใน

สิ่งทั้งปวง และพนทุกขสิ้นเชิง พระธรรมน้ีมีอยู สำหรับในมนุษย เรียนรูและทำจนไดรับผล

จากการกระทำ เปนความพนทุกขสิ้นเชิงทั้งทางกายและทางใจ 

๔) พุทธมามกะเชื่อวา พระสงฆคือมนุษยที่มีโอกาสกอนใคร ในการไดรูไดปฏิบัติ 

และไดรับผลของการปฏิบัติในพระธรรม ถึงขนาดท่ีพนจากทุกขย่ิงกวาคนธรรมดาดวยการ

แนะนำของพระพุทธเจา พระสงฆจึงเปนผูที่ควรไดรับความนับถือ และถือเอาเปนตัวอยาง 

และเปนที่บำเพ็ญบุญของผูที่ประสงคจะไดบุญ ใครๆ ก็อาจเปนพระสงฆที่แทจริงได ไมวา

ชายหญิง บรรพชิตหรือฆราวาส เด็กหรือผูใหญ มั่งมีหรือยากจน คนเปนพระสงฆไดดวย

ความประพฤติและการบรรลุธรรมที่มีอยูเฉพาะตัว ไมใชเพราะการประกอบพิธีกรรมหรือการ

เสกเปาตางๆ  

๕) พุทธมามกะเช่ือวา โลกน้ีไมไดมีบุคคลใดสราง และบังคับใหเปนไป หากแตเปน

สิ่งที่หมุนเวียนไปเองตามกฎของธรรมชาติ คือ กฎธรรมชาติอันประจำอยูในสวนตางๆ ที่

ประกอบกันขึ้นเปนโลก มันเปนกฎธรรมดา หากแตวามีบางสิ่งบางอยางลึกลับซับซอน 
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ประณีต และมหัศจรรย พอที่จะทำใหคนบางพวกหลงไปวา มีผูวิเศษคนใดคนหนึ่งเปนผู

สรางส่ิงตางๆ เมื่อมนุษยเรามีความรูเทาทันความเปนไปของส่ิงเหลาน้ีไดมากนอยเพียงใด ก็

สามารถปรับปรุงตนเองใหไดรับประโยชนจากส่ิงเหลาน้ันหรืออยูกันไดดวยความผาสุก มาก

เพียงนั้น ไมตองมีคัมภีรซึ่งอางวาสงมาจากสวรรค คงมีแตคัมภีรผูเขาถึงธรรมะแลว รูเห็น

อยางไรก็บอกไปอยางนั้น จนผูอื่นสามารถเขาถึงธรรมไดอยางเดียวกัน ก็พอแลว เราเรียกคน

เหลานั้นวา พระพุทธเจาทั้งหลาย 

๖) พุทธมามกะเชื่อวา มนุษยแตละคนลวนมีกรรมหรือการกระทำของตนเปนเครื่อง

อำนวยความสุขและความทุกข แลวแตวาเขาไดทำไวอยางไรในขณะที่แลวมา ทุกคนมีกรรม

เปนของตนเอง เปนเครื่องปรุงแตงตัวเอง บังคับความเปนไปของตัวเองโดยเด็ดขาด จนกลาว

ไดวา เรามีกรรมน่ันแหละเปนตัวเราเอง ถาเขาอยากมีหรืออยากอยูในโลกท่ีงดงามเขาก็ตอง

ทำกรรมดีโดยสวนเดียว ถาเขาเบื่อตอการเปนอยูในโลกทุกๆ แบบ เขาก็มีวิธีทำใหจิตใจของ

เขาสูงพอท่ีจะไมทำอะไรๆ ใหเปนกรรมอยางหน่ึงอยางใดข้ึนมาได และอยูเหนือกรรมโดย

ประการทั้งปวง ผูที่ทำกรรมชั่วไวจักตองไดรับโทษหรือมีการทำคืนที่สมควรแกกันเสียกอนจึง

จะพนจากกรรมชั่วนั้น เวนเสียแตเขาไดทำกรรมดีไวมากอีกทางหนึ่ง ถึงกับชวยใหเขามีจิตใจ

สูงพนอำนาจของกรรมไปเสียกอนท่ีมันจะใหผลได 

๗) พุทธมามกะเชื่อวา ตัวแทของศาสนานั้น คือตัวการกระทำที่ถูกตองตามกฎแหง

ความจริง จนไดรับผลของการกระทำเปนความสะอาด ความสวาง และความสงบจริงๆ หา

ใชเปนเพียงคัมภีรหรือคำสั่งสอน หรือการสวดรองทองบน วิงวอนบวงสรวงไม พุทธมามกะมี

ศาสนาของตนๆ อยูที่กายวาจาใจอันสะอาดของตนเอง ความสะอาด ความสวาง และความ

สงบน้ีคือความหมายอันแทจริงของคำวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่งที่แททั้งสามองค

เปนองคเดียวกัน พุทธมามกะจึงทำใจของตนใหดำด่ิงลงท่ีความสะอาด ความสวาง และ

ความสงบเทานั้น๙

สรุปไดวา พุทธมามกะ มีความเช่ือท่ีแตกตางซ่ึงเปนความเชื่อที่เกิดจากการพินิจ 

พิจารณา โดยใชหลักการและเหตุผล หลักความจริง และทุกเหตุผลและหลักการมาจากการ

กลั่นกรองดวยปญญาทั้งสิ้น จึงทำใหความเชื่อของพุทธมามกะเปนสิ่งท่ีเปนสัจธรรมของ

ศาสนา เปนความเช่ือดวยศรัทธาท่ีเกิดจากปญญา มิใชความเช่ือที่เกิดจากความงมงาย  

๙ พุทธทาสภิกขุ, ชุมนุมขอคิดอิสระ, พิมพคร้ังที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๕๖), 

หนา ๓๑-๓๓. 
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ลุมหลง หรือถูกชักจูงจากสิ่งแวดลอม จึงทำใหความเชื่อของพุทธมามกะ มีเหตุและมีผลท่ีนา

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 

และคัมภีรปรมัตถทีปนี กลาวถึงโดยใชเปนคำนาม โดยแสดงเปนรูปคำวา ราคจริยา  

โทสจริยา ฯลฯ  

ดังนั้น จริต จึงมีความหมายวา ความประพฤติ พื้นนิสัย หรือพื้นเพแหงจิตของคน

ทั้งหลายที่หนักไปทางดานใดดานหนึ่ง แตกตางกันไปคือ ๑) ราคจริต ผูมีราคะเปนความ

ประพฤติปกติ (หนักไปทางรักสวยรักงาม ติดใจ)  ๒) โทสจริต ผูมีโทสะเปนความประพฤติ

ปกติ (หนักไปทางใจรอนข้ีหงุดหงิด)  ๓) โมหจริต ผูมีโมหะเปนความประพฤติปกติ (หนักไป

ทางเหงาซึมงมงาย)  ๔) ศรัทธาจริต ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกต ิ (หนักไปทางนอมใจ

เชื่อ)   ๕) พุทธิจริต ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ (หนักไปทางคิดพิจารณา)  ๖) วิตก

จริต ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ (หนักไปทางจับจดฟุงซาน) เมื่อพิจารณาจากรากศัพท

และคำแปลขางตน จะเห็นไดวาจริตเปนคำท่ีกินความหมายกวาง 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 ญาณจรติ สวนคัมภีรอื่นๆ ใช

คำวา พุทธิจริต ทั้งนี้แนวทางการแบงจริต ๖ นี้เปนท่ีรูจักแพรหลายมาก ซึ่งในแตละคัมภีร

กลาวถึงจริต ๖ ไดสอดคลองกันเปนสวนใหญ โดยการกลาวถึง จริต ๖ นั้น มีสวนในคัมภีร

อภิธัมมัตถสังคหะมีรูปวา ราคจริตา โทสจริตา ฯลฯ จุดประสงคที่มุงเนนไปสูการเตรียมตัว

เพื่อเลือกแนวทางการเจริญสมถกรรรมฐาน ๔๐ ประการเปนหลักใหญ 

โดยทั่วไปแลวบุคคลในกลุมศรัทธาจริตเปนผูใฝดี อยากเปนคนดีเปนผูแสวงหา

บุคคลหรือระบบความเช่ือท่ีหวังวาจะนำพาชีวิตของตนเอง ครอบครัว หรือสังคม ไปสูความ
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เจริญยิ่งขึ้น เมื่อคิดวาคนพบแลว จะมีความยึดมั่นอยางแรงกลาในตัวบุคคล หลักการ และ

ความเช่ือนั้นๆ บุคคลท่ีมีศรัทธาจริตเปนผูพรอมท่ีจะเสียสละเพ่ือบุคคล อุดมการณ หรือ

ความเชื่อที่ตัวเองเคารพยึดม่ัน การเสียสละมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับระดับความเขมขน

ของศรัทธาจริตในแตละคน ยิ่งมีศรัทธาจริตสูงขึ้นก็ยิ่งเต็มใจจะเสียทรัพยสินจำนวนมหาศาล 

ความสุขสวนตัว หรือแมแตชีวิตเพื่อผูอื่น บุคคลในกลุมศรัทธาจริตมักมีพลังจิตสูงและเขม

แข็งเพราะพรอมที่จะเสียสละเพื่อผูอื่นหรืออุดมการณอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูมีศรัทธาจริตจึง

เหมือนมีพลังมหาศาลคอยขับเคลื่อนหากมีแนวทางท่ีถูกตองแลวจะไปไดเร็วอยางมีพลัง 

ผูมีศรัทธาจริตมักมีลักษณะอุดมคติ คือตองการเปล่ียนแปลงตนเอง สังคม และโลก

ไปสูสภาพเปนอยูที่ดีกวา พยายามที่จะปฏิบัติฝกฝนหรือตอสูเรียกรองเพ่ือความยุติธรรมหรือ

เพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของตนเองและของสังคม หากคนกลุมนี้มีความเปนพุทธิจริตประสม

อยูดวยจะมีความเปนผูนำของการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุถึงโลกในอุดมคติ อุดมการณ 

หรือระบบความเช่ืออันหน่ึงอันใด ความบริสุทธิ์และความเช่ือม่ันอยางสูงทำใหมีพลังจิตอัน

แรงกลา สามารถดึงผูสนับสนุนไดมากมาย เพราะคิดอยางมีหลักการและมีตรรกะตลอด ให

ความหวังกับบุคคลอ่ืนสำหรับโลกในอุดมคติที่เขาเหลานั้นกำลังนำพาไปสู ผูอยูในประเภท

ศรัทธาจริตจะมีความเชื่อมั่นวา ตัวเองเปนบุคคลผูมีหลักการ อุดมการณ คดิวาตนเองเปนคน

ดี นาศรัทธา ประเสริฐยิ่งกวาคนในจริตใดๆ รวมถึงพุทธิจริต เพราะผูมีศรัทธาจริตมักเปนผูที่

คิดและพูดอยางมีหลักการ และเคารพในระเบียบกฎเกณฑอยางเครงครัด 

แตคนที่มีศรัทธาจริตอยางรุนแรงโดยไมมีพุทธจริตเจือปนแลว พระพุทธเจาตรัสวา 

เปนคนมีปญญานอย เพราะปญญาและศรัทธาจะเปนสัดสวนผกผันระหวางกัน หากมีศรัทธา

มาก ปญญามักจะนอยลงไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูที่มีความเชื่ออยางฝงหัววาบุคคลหรือหลักการที่

ตัวเองเช่ือถือจะทำใหตัวเองและสังคมมีชีวิตท่ีดีขึ้น และมีความยึดมั่นเชื่อมั่นอยางนั้นไมเสื่อม

คลายโดยไมไดพิจารณาใหถองแทวา ที่จริงแลวชีวิตของตนเองหรือสังคมดีข้ึนจริงหรือไมมาก

นอยเพียงใดขนาดไหน และจะปดรับแนวความคิดอื่นที่แตกตางไปจากแนวคิดท่ีตัวเองยึดถือ 

เมื่อปดรับความคิดใหมนานวันเขาความคิดก็จะคับแคบมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ศรัทธาจริต

ยังเปนเรื่องของอารมณและความเชื่อ ไมใชเปนเรื่องของเหตุผลมากมายเทาไรนัก ยิ่งมีศรัทธา

มากเทาไร การพิจารณาเรื่องเหตุผลก็นอยลงเทานั้น 

นอกจากน้ีผูมีศรัทธาจริตแรงกลาจะไมรูจักประนีประนอม ความจริงมีอยูเพียงหน่ึง

เดียว ความคิดเห็นอะไรก็ตามที่ไมเหมือนของตนเปนความคิดท่ีไมถูกตอง ไมสามารถยอมรับ

ได คนท่ีไมยึดมั่นในความคิดดั่งเชนของตนจึงไมใชคนดี ทำใหคนท่ีมีศรัทธามากบอยคร้ังขาด

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 เปนศรัทธาที่เกิดข้ึนเพื่อพัฒนาตนเอง มองเห็น

ถึงความตองการของตนเองเพื่อท่ีจะพัฒนาและทำใหตนเองประสบความสำเร็จ ผูที่มีศรัทธา

จริตมักมีลักษณะท่ีตองการเปล่ียนแปลงตนเอง สังคม และโลกไปสูสภาพท่ีเปนอยูที่ดีกวา 

พยายามฝกฝนตนเองเพื่อใหบรรลุสิ่งที่ศรัทธาและต้ังมั่นไวใหประสบผลสำเร็จไดดวยดี 

๔.๓ ธรรมที่นำไปสูปญญาในพระพุทธศาสนา : หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่

พระพุทธองคทรงแสดงไวนั้น ชาวพุทธไดนำมาประพฤติปฏิบัติ และนำมาใชในการดำเนิน

ชีวิตตลอดมา แมกระท่ังการที่จะพัฒนาปญญาของตนน้ัน ยังสามารถนำหลักธรรมมาชวยใน

การพัฒนาได ซึ่งผูเขียนไดนำเสนอดังนี ้

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 และการพัฒนาจิตใจท่ีเรียกวา สมาธิ ดังขอความที่วา “ปญญาจะพึง

เจริญไดอยางไร … พรรณนาวาเพราะเหตุที่ธรรมทั้งหลายอันแยกประเภทเปนขันธ อายตนะ 

ธาตุอินทรีย สัจจะและปฏิจจสมุปบาทเปนภูมิธรรมของปญญาน้ี 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 ในกระบวนการการพัฒนาปญญาภายในบุคคลน้ี 

พึงพิจารณาโดยสังเขปกับวิธีทำใหเกิดปญญา ๓ วิธี ที่ทานแสดงไวในเรื่องปญญา ๓ ประเภท

ดวยคือ 

๑) จินตามยปญญา ปญญาที่เกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผล 

๒) สุตมยปญญา ปญญาที่เกิดจากการสดับเลาเรียนหรือถายทอดตอกันมา 

๓) ภาวนามยปญญา ปญญาที่เกิดจากการลงมือปฏบิัติฝกอบรม๑๖

นอกจากตัววิธีที่เปนหลักใหญแลว ยังมีกิจกรรมอีกหลายอยางท่ีพึงใชประกอบใน

กระบวนการใหเกิดปญญา โดยเฉพาะในวิธีที่สาม กิจกรรมท่ีสำคัญๆ คือ การฟง ซักถาม 

สอบคน (สวนะและปริปุจฉา) การสนทนา ถกเถียง อภิปราย (สากัจฉา) การสังเกตดู เฝาดู 

ดูอยางพนิิจ (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 

และปญญาที่รูเขาใจอยางน้ันอยางน้ีก็ดี ยอมเปนความรูแบบตางๆ ที่มีอยูในตัวบุคคลดวย

เหมือนกัน สามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

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

 

จากแผนภาพที่ ๑ ไดนำเสนอศรัทธาที่เกิดปญญาที่ผานกระบวนการตางๆ ซึ่ง

สามารถอธิบายในรายละเอียด ดังตอไปนี้   

๑) ศรัทธาในความตองการของตนเองดวยปญญา คือ การตองการของตนเองท่ี

จะตองการศึกษาเร่ืองน้ันๆ สิ่งที่ตองการ เราจะตองเชื่อมั่นและศรัทธาในความตองการของ

เราไมมีการโลเล ความสำเรจ็อันยิ่งใหญที่สุดในชีวิต คือการคนพบความตองการที่แทจริงของ

ตนเอง รูวาเราเปนใคร ตองการอะไร คิดอะไร และรูขอดีขอเสียของตนเอง 

๒) ศรัทธาในความคิดของตนเองดวยปญญา คือ การที่จะศึกษาเรื่องนั้นๆ จะตอง

มีการคิดท่ีเปนระบบและวางแผนในการคิด เม่ือไดผลของความคิดออกมาแลวตองเช่ือม่ัน

และมั่นใจในความคิดของตนเองวาส่ิงท่ีคิดนั้นเปนสิ่งท่ีดีที่สุดและถูกท่ีสุดแลว จะไมมีความ

กลัวในการจะทำการศึกษาเพราะไดคิดอยางไตรตรองดีแลว 

๓) ศรัทธาในความสามารถของตนเองดวยปญญา คือ รูหรือไมความกลัวเปน

อุปสรรคสำคัญของความสำเร็จ เมื่อเรากลัวเราก็จะไมกลาที่จะลงมือทำอะไร เพราะวากลัว

จะทำผิด กลัวจะลมเหลว กลัวจะผิดพลาด กลัวไปหมดทุกอยาง เราจะตองคิดถึงหลักความ

เปนจริงวา ถาไมลงมือทำแลวจะประสบความสำเร็จอยางไร และการลงมือทำอาจเกิดความ

ผิดพลาดบาง แตมันก็เปนประสบการณใหพัฒนาตอไป ไมมีใครท่ีจะประสบความสำเร็จได

การศึกษาวิถีพุทธ

ศรัทธาจากผลท่ีไดจาก
ความศรัทธาของตนเอง

ดวยปญญา

ศรัทธาในความคิด
ของตนเอง
ดวยปญญา

ศรัทธาในความ
สามารถของตนเอง

ดวยปญญา

ศรัทธาในความตองการ
ของตนเองดวยปญญา
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โดยไมเคยลมมากอน เราจะตองมีจิตใจที่เขมแข็ง มุงมั่น อยากลัวในสิ่งที่ยังไมไดเกิด และเม่ือ

ทำแลวตองศรัทธาในสิ่งที่ทำเพราะนั่นคือสิ่งท่ีเราทำเต็มความสามารถของตนเอง 

๔) ศรัทธาจากผลที่ไดรับจากความศรัทธาของตนเองดวยปญญา คือ ในเมื่อเรา

ตัดสินใจและศรัทธาในส่ิงที่เราจะศึกษาแลว แตผลท่ีไดรับเกิดการผิดพลาด ดังนั้น เราไมควร

ที่จะทอถอยหรือยอทอ เพราะผลที่ไดคือผลมาจากความศรัทธาของตนเอง เราจะตอง

ยอมรับหาทางแกไข และสรางความศรัทธาในตนเอง 

 

ı. ∫∑ √ÿª  

การศึกษาเปนสิ่งที่สำคัญตอการพัฒนาคนและชาติ แตในปจจุบันมนุษยศึกษาเพียง

เพื่อตองการการยอมรับในสังคมเทานั้น ความเปนจริงแลวการศึกษาจะทำใหมนุษยเปน

มนุษยที่สมบูรณขึ้น แตการท่ีตองการจะศึกษาน้ันตองมีความศรัทธาในตนเองวาจะสามารถ

ศึกษาไดและสามารถนำมาพัฒนาตนเองได แตในปจจุบันมนุษยขาดศรัทธาในการศึกษาของ

ตนเอง ศรัทธาจึงเปนสิ่งที่มนุษยใชในการทำความดีตามหลักแหงพระพุทธศาสนา บางคน

แยงวาในยุควิทยาศาสตรน้ีเราไมควรพูดถึงศรัทธาเพราะจะทำใหคนงมงายไรเหตุผล เราควร

จะอยูกันดวยเหตุผลมากกวาศรัทธา ใครที่พูดอยางนี้แสดงวาเขาใจผิดวาเรื่องของศรัทธาเปน

เรื่องของศาสนาเพียงอยางเดียว อันที่จริงกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรามีศรัทธาเกี่ยวของ

ดวยกันทั้งนั้น ซึ่งความเช่ือของพุทธมามกะ มีความเช่ือที่แตกตางซึ่งเปนความเชื่อที่เกิดจาก

การพินิจ พิจารณา โดยใชหลักการและเหตุผล หลักความจริง และทุกเหตุผลและหลักการ

มาจากการกลั่นกรองดวยปญญาทั้งสิ้น เปนความเช่ือดวยศรัทธาที่เกิดจากปญญา มิใชความ

เชื่อที่เกิดจากความงมงาย ลุมหลง หรือถูกชักจูงจากสิ่งแวดลอม จึงทำใหความเชื่อของพุทธ

มามกะ มีเหตุและมีผลที่นาสนใจ และทำใหเกิดความสงบภายในจิตใจของบุคคลได ศรัทธาสู

ปญญาที่เกี่ยวกับการศึกษาวิถีพุทธนั้นเปนการศรัทธาที่มองถึงความตองการของตนเอง 

โดยท่ีเร่ิมจากความตองการของตนเอง ที่ตองการอะไรและเม่ือตองการแลวคิดวาจะทำ

อยางไร จากนั้นลงมือทำดวยปญญาที่ศรัทธาวาสามารถทำได และสุดทายเมื่อผลลัพธไดออก

มาเชนไร ตนเองตองยอมรับในผลลัพธที่เกิดขึ้น ถาผลลัพธออกมาดี เราก็จะไดแนวทางที่ถูก

ตองของความคิด แตเมื่อผลลัพธออกมาไมดี เราก็จะไดแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดจากการ

กล่ันกรองของปญญาท้ังสิ้น ทำใหสามารถผานพนปญหาไปได ดังนั้น ศรัทธาควรควบคูกับ

ปญญา เพราะถาเราไมมีปญญา ศรัทธาจะเปนไปในทางลบ แตถาเราใชปญญาในการคิดเพื่อ

ศรัทธา สิ่งที่ไดมาจะเปนไปในทางท่ีด ี
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คำวา “สงฆ” แปลวา หมู ชุมนุม นิยมใชใน ๒ ลักษณะคือ (๑) ใชเรียกหมูสาวกของ

พระพุทธเจาโดยใชคำวา สาวกสงฆ ซึ่งไมไดจำกัดวาเปนบุรุษหรือสตรี  ถาจะจำกัดใหชัดลง

ไปอีกก็ตองใชคำวา “สาวิกาสงฆ” อันหมายถึงหมูสาวกท่ีเปนสตรีควบคูเขามาอีก (๒) ใช

เรียกชุมนุมของภิกษุหรือภิกษุณีตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป ที่มาชุมนุมกันดวยวัตถุประสงคที่จะ

ประกอบสังฆกรรม๑ ตามขอกำหนดของพระวินัย 

นอกจากนี้ คำวา “สงฆ” ยังนิยมแบงกันในอีกลักษณะหนึ่งเปน ๒ ประเภท๒ คือ 

ประเภทท่ี ๑ สมมติสงฆ แปลวา หมูหรือชุมนุมชนที่ไดรับการยอมรับตกลงกันวา

เปนสาวกของพระพุทธเจา โดยท่ัวไปหมายถึงภิกษุ (หรือภิกษุณี) ที่ยังเปนปุถุชนคนมีกิเลส 

โดยนิตินัยนิยมหมายถึงภิกษุ (หรือภิกษุณี) ที่มาชุมนุมกันตั้งแต ๔ รูปขึ้นไปบาง ตั้งแต ๕ รูป

ขึ้นไปบาง ตั้งแต ๑๐ รูปข้ึนไปบาง ตั้งแต ๒๐ รูปขึ้นไปบาง เพื่อทำกิจของสงฆอยางใดอยาง

๑ คำวา “สังฆกรรม” แปลวา งานของสงฆ หมายถึง กิจท่ีพึงทำโดยท่ีประชุมสงฆ บางงาน
ตองมีภิกษุ (หรือภิกษุณี) ไมนอยกวา ๔ รูปมารวมประชุม  บางงานตองมีภิกษุ (หรือภิกษุณี) ไมนอย
กวา ๕ รูปมารวมประชุม บางงานตองมีภิกษุ (หรือภิกษุณี) ไมนอยกวา ๑๐ รูปมารวมประชุม บาง
งานตองมีภิกษุ (หรือภิกษุณี) ไมนอยกวา ๒๐ รูปมารวมประชุม 

๒ ความจริงแลว  คำวา “สงฆ”  ที่หมายถึง “สาวกสงฆ” นี้ ในสมัยพุทธกาลนิยมใช
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 รูปข้ึนไป) 

ประเภทท่ี ๒ อริยสงฆ แปลวา หมูหรือชุมนุมชนท่ีประเสริฐไกลจากกิเลส หมายถึง

พระสาวก (หรือสาวิกา) ของพระพุทธเจาที่บรรลุธรรมวิเศษ ประกอบดวย (๑) พระโสดาบัน 

(๒) พระสกทาคามี (๓) พระอนาคามี (๔) พระอรหันต 

ในสวนของอริยสงฆนั้น ยอมไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับประเด็นดาน “คุณภาพ”  แตอาจ

ตั้งคำถามไดวา “คุณภาพอยางเดียวเพียงพอท่ีจะทำใหเกิดความม่ันคงของสถาบันสงฆหรือ

ไม ?” เพราะเม่ือพูดถึง “สถาบันสงฆ” ยอมมีองคาพยพหลายสวน เชน วัดวาอาราม 

โครงสรางการบริหารองคกร บุคลากรที่บริหารองคกรในแตละสวน พันธกิจขององคกร 

เปนตน ซึ่งจำเปนตองหาบุคลากรผูมีความสามารถรอบดานมาดูแลทำหนาที่รับผิดชอบใน

แตละสวนอยางพอเพียง  จึงอาจต้ังประเด็นถามไดวา ความเปน “อริยะ” ซึ่งหมายถึง

คุณภาพที่มีอยูในตัวสงฆเปนการตอบโจทยหรือเปนยาแกทุกโรคไดทั้งหมดหรือไม ? ความ

เปนอริยะอาจจะเหมาะกับองคาพยพหน่ึง แตอาจจะไมเหมาะกับอีกองคาพยพหน่ึง จะเปน

อยางนั้นหรือไม ?  ทายที่สุดแลว ปริมาณหรือคุณภาพของบุคลากรสงฆมีความจำเปนตอ

การสรางความเขมแข็งแกสถาบันสงฆ ? เปนเรื่องที่ตั้งขอสังเกตไดทั้งนั้น แตประเด็นเกี่ยวกบั

อริยสงฆนี้ ผูเขียนจะไมมุงพูดถึงมากนัก  จะมุงพูดถึงสงฆประเภทท่ี ๑ คือสมมติสงฆเปน

หลัก มุงถึงสงฆที่เปนบุรุษเพศเปนหลัก และมุงถึงสงฆไทยผูทำหนาท่ีศึกษาพระพุทธศาสนา 

ปฏิบัติและเผยแผหลักพระพุทธศาสนา และปกปองคุมครองพระพุทธศาสนาเปนหลัก๓  

จำนวนพระสงฆไทยปจจุบันมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป (รวมภิกษุและสามเณร) นับ

ยอนหลังไปประมาณ ๑๐ ปก็มีอยูประมาณนี๔้  จำนวนไมไดลดลงมากอยางท่ีวิตกกัน และก็

๓ คำวา “สงฆ”  ในบทความนี้ ขอใชในนัยที่ครอบคลุมหลายมิติ กลาวคือ บางครั้งหมายถึง
หมู ชุมนุมบุคลากรที่บรรพชิต ซึ่งอยูในฐานะเปนตัวแทนของสถาบัน (สงฆ) จะมีจำนวนเทาไรก็ได 
บางคร้ังหมายถึงภิกษุจำนวน 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 ขอใหรูความจริงอยางหน่ึงวา จำนวนจะไมคงท่ี  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 ๒๕๔๕-

๒๕๔๗ จำนวนพระสงฆเขาสอบวัดความรูแผนกบาลี โดยเฉล่ียประมาณปละ ๔๐,๐๐๐ 

รูป ในชวงปการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ลดลงเหลือโดยเฉล่ียประมาณปละ ๓๕,๐๐๐ รูป 

และในการสอบวัดความรูแผนกบาลีน้ี มีการต้ังขอสังเกตตามมาอีกวา จำนวนผูขาดสอบ

มแีนวโนมลดลง (ซึ่งขอนี้เปนผลดี) และจำนวนผูสอบไดในแตละช้ันก็มีแนวโนมลดลงทุก

ป เชน ในชวงปการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๔๙ มีผูสอบไดโดยเฉลี่ยประมาณ ๕,๕๐๐ รูป ใน

ชวงปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒ มีผูสอบไดลดลงโดยเฉล่ียประมาณปละ ๔,๕๐๐ รูป 

จำนวนวัดรางในสวนภูมิภาคมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  พระสงฆท่ีอยูจำพรรษาในแตละวัด (โดย

เฉพาะวัดในตางจังหวัด) มีแนวโนมลดอยางตอเน่ือง ปรากฏการณการแตงตั้งเจาอาวาสใหม

ในแตละปของแตละหนโดยเฉลี่ยมีประมาณหนละ ๒๕๐ รูป๕

การลดลงเชิงปริมาณในดานตางๆ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงดานบุคลากรสงฆระดับ

เจาอาวาสเหลาน้ี ทำใหเกิดผลกระทบดานลบตอสถาบันสงฆในบางเร่ือง ประกอบกับการมี

ขาวดานลบเกี่ยวกับสถาบันสงฆปรากฏตามสื่อตางๆ  ทำใหมีการต้ังคำถามผสมกับความวิตก

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 เปนเรื่องท่ีนาแปลกใจอยางยิ่งที่มีการตั้งคำถามผสมกับความวิตกกังวลอยางนี้ในยุค
ปจจุบัน  เพราะมองยอนหลังไปประมาณ ๓๐ ป คำถามผสมกับความวิตกกังวลอยูในลักษณะตรงกัน
ขามจากนี้ นั่นคือ วิตกกังวลวาพระสงฆจะมีมากเกินไป ทำใหเปนภาระของคฤหัสถญาติโยมที่จะ
ตองหาอาหารมาเล้ียงดู เกรงกันวา จะมีคนที่เขามาบวชเพ่ืออาศัยผาเหลืองมากเกินไป   ประเทศชาติ
จะขาดคนทำมาหากิน  มีการมองวา พระสงฆเปนกาฝากสังคม ไมไดสรางผลผลิต คอยแตบริโภค
ผลผลิต ความคิดแบบนี้เปนผลมาจากลัทธิคอมมิวนิสต 
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สถาบันสงฆไทยในปจจุบันยังมีความเขมแข็งเหมือนในครั้งอดีตหรือไม ? 

คณะสงฆไทยมีทัศนคติอยางไรตอผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ? 

สถาบันสงฆจะมีความเขมแข็งหรือออนแอขึ้นอยูกับปริมาณหรือคุณภาพ ?  

ในอีก ๑๐-๒๐ ปขางหนา คณะสงฆไทยควรจะมีการปรับตัวอยางไร เพ่ือแกปญหา 

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 ? 

ถามวา “ในการสถาปนาองคกรสงฆ พระพุทธเจาทรงมีทาทีอยางไรตอมิติเชิง

ปริมาณและคุณภาพ?” ในคัมภีรไมปรากฏขอมูลท่ีจะตอบคำถามน้ีชัดเจนนัก แตมีขอมูล

หลายแหงที่มีนัยพอจะบอกไดวา พระพุทธองคทรงมีทาทีอยางไรตอมิติเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ซึ่งจะขอยกตัวอยาง ๔ กรณีดังตอไปนี้ 

°√≥’∑’Ë Ò °“√· ¥ß∏√√¡‚ª√¥°≈ÿà¡§π√–¥—∫·°ππ” 

แนวทางการเผยแผพระธรรมในสมัยพุทธกาล พระพุทธองคจะทรงแสดงธรรมโปรด

คนระดับผูนำของแตละกลุมใหเกิดความเล่ือมใสกอนแลวจึงแสดงธรรมโปรดคนระดับลาง 

เชน กรณีของปญจวัคคีย (กลุม ๕)๗  กรณีของภัททวัคคีย (กลุม ๓๐) กรณีของชฎิล ๓  

พี่นอง หรือแมกระทั่งกรณีการสนทนาและใหพันธะสัญญากันและกันกับพระเจาพิมพิสาร 

นอกจากนี้ยังมีกลุมคนที่พระพุทธเจาแสดงธรรมโปรด จนเกิดความเล่ือมใสเขามาบวชใน

พระพุทธศาสนา ที่ปรากฏชื่อในชั้นหลัง เชน กรณีของฉัพพัคคีย (ภิกษุและภิกษุณี) กรณีของ

สัตตรสวัคคีย  กรณีของภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ๒ ฝาย 

๗ คำวา “ปญจวัคคีย” แปลวา บุคคลผูนับเน่ืองในกลุม  ๕ หมายถึงวา ในกลุมนี้ มีคนสังกัด
เปนจำนวนมาก โดยมีคนระดับแกนนำ ๕ คนคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ 
(ไมไดแปลวากลุมคนทั้ง ๕  อยางท่ีบางคนเขาใจกัน)  
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แนวทางอยางนี้ สามารถวิเคราะหไดวา พระพุทธองคทรงประสงคจะใหคนระดับ

แกนนำมีความเล่ือมใสศรัทธากอน ตอจากน้ันคนท่ีเปนลูกนองบริวารก็จะมาเล่ือมใสศรัทธา

ตาม เปนวิธีการเพ่ิมจำนวนพระสงฆแบบกาวกระโดด เชน กรณีของชฎิล ๓ พี่นอง คือ  

(๑) อุรุเวลกัสสปะมีบริวาร ๕๐๐ (๒) นทีกัสสปะมีบริวาร ๓๐๐ (๓) คยากัสสปะมีบริวาร 

๒๐๐ เมื่อชฎิลผูเปนหัวหนาเลื่อมใสศรัทธา บริวารอีก ๑,๐๐๐ คนก็เลื่อมใสศรัทธาตาม 

แนวทางการแสดงธรรมโปรดคนเปนกลุมๆ อยางน้ีของพระพุทธเจา อาจเปนเคร่ือง

บงบอกวา ทรงประสงคจะใหพระสงฆมีจำนวนมากขึ้น ทรงเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ 

โดยทรงนึกถึงความจริงวา เมื่อคนมีศรัทธาเขามาสูสถาบันพระพุทธศาสนาแลว อาศัยศรัทธา

เปนฐาน ยอมสามารถพัฒนาใหเปนคนมีคุณภาพไดโดยไมยากนัก และแมจะไดคนท่ีมี

คุณภาพแลว ปริมาณ (หรือจำนวน) ก็ยังมีความจำเปนอยู  เพราะสถาบันสงฆในสมัยพุทธ

กาล อยูทามกลางเจาลัทธินิกายตางๆ จำนวนมาก ตองตอสูกับแรงเสียดทานตางๆ เปรียบ

เหมือนตนไมสูงใหญที่ตองยืนหยัดทานกระแสลม ถามีตนไมเล็กๆ เรียงรายแวดลอมก็จะชวย

ตานแรงเสียดทานไวสวนหน่ึง เปนการแบงเบาภาระของตนไมใหญ จำนวนบุคลากรใน

สถาบันสงฆยิ่งมีมาก ก็จะชวยตอสูกับแรงเสียดทานตางๆ 

°√≥’∑’Ë Ú °“√Õπÿ≠“μ«‘∏’∫«™¥â«¬μ‘ √≥§¡π–·≈–≠—μμ‘®μÿμ∂°√√¡ 

พระพุทธเจาเม่ือไดตรัสรูธรรมแลว ในเบ้ืองตน ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

โปรดภิกษุปญจวัคคีย เมื่อพระโกณฑัญญะไดเห็นธรรมแลวกราบทูลขอรับการบรรพชา

อุปสมบท พระพุทธองคไดทรงใหการอุปสมบทโดยตรัสวา “เธอจงเปนภิกษุเถิด” (มาจาก

ภาษาบาลีวา เอหิ ภิกฺขุ) เรียกวิธีการบวชแบบน้ีวา “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ในตอนตนพุทธ

กาล ทรงใชวิธีการบวชน้ีดวยพระองคเอง ตอมาเม่ือสงพระสาวกชุดแรก ๖๐ รูปออกไป

ประกาศศาสนา มีคนประสงคจะบวชมากข้ึน จึงทรงอนุญาตใหพระสาวกทำการบวชให 

กุลบุตรดวยการเปลงวาจาถึงพระรัตนตรัย เรียกวิธีการบวชแบบนี้วา “ตสิรณคมนูปสัมปทา” 

ตอมาเม่ือทรงเห็นเปนเวลาสมควร ทรงยกเลิกวิธีการบวชพระแบบ “ติสรณคมนูป

สัมปทา”  ทรงอนุญาตวิธีการบวชแบบใหมเรียกวา  “ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา” แทนซึ่ง

เปนวิธีที่ดำเนินการโดยสงฆ แลวทรงอนุญาตใหใชวิธีแบบ “ติสรณคมนูปสัมปทา” ในการ

บวชสามเณรสืบมา 

การท่ีทรงอนุญาตวิธีการบวชแบบติสรณคมนะ และวิธีการแบบญัตติจตุตถกรรม 

วิเคราะหไดวาทรงมีวัตถุประสงค ๒ ประการควบคูกันไป คือ (๑) อำนวยความสะดวกแกผู

ประสงคจะบวชใหสามารถบวชไดกับพระสงฆท่ีมีอยูในที่นั้นๆ โดยไมตองเดินทางมาเขาเฝา

พระพุทธองค (๒) การขยายจุดรับบวชใหมากขึ้นซึ่งจะมีผลทำใหไดพระสงฆจำนวนมากขึ้น 
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°√≥’∑’Ë Û °“√μ—Èßμ”·ÀπàßÕ—§√– 

พระพุทธเจาทรงตั้งผูมีบารมีของแตละบริษัทไวในตำแหนงอัคระครบทุกบริษัท คือ 

อัครสาวก อัครสาวิกา อัครอุบาสก อัครอุบาสิกา กรณีนี้ถือเปนการวางมาตรการรองรับ

จำนวนพระสงฆท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อันเปนผลจากการทรงใชแนวทางเผยแผพระศาสนา

ตามกรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒ เปนการจัดโครงสรางการบริหารองคกรสงฆและแตงต้ังผูรับผิด

ชอบในแตละสวน ดังนี้ 

ทรงแตงตั้งพระสารีบุตรเปนอัครสาวกเบื้องขวา พระโมคคัลลานะเปนอัครสาวก

เบื้องซาย บริหารงานดูแลรับผิดชอบงานของภิกษุบริษัท (หรือภิกษุสงฆ) 

ทรงแตงตั้งพระเขมาเปนอัครสาวิกาเบ้ืองขวา พระอุบลวรรณาเปนอัครสาวิกาเบ้ือง

ซาย บริหารงานดูแลรับผิดชอบงานของภิกษุณีบริษัท (หรือภิกษุณีสงฆ) 

ทรงแตงตั้งจิตตคหบดีเปนอัครอุบาสกเบ้ืองขวา หัตถกคหบดีเปนอัครอุบาสกเบ้ือง

ซาย บริหารงานดูแลรับผิดชอบงานของอุบาสกบริษัท 

ทรงแตงตั้งนันทมารดาเปนอัครอุบาสิกาเบ้ืองขวา นางขุชชุตตราเปนอัครอุบาสิกา

เบื้องซาย บริหารงานดูแลรับผิดชอบงานของอุบาสิกาบริษัท 

การท่ีพระพุทธองคทรงแตงตั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาผูมีความรูความ

สามารถไวในตำแหนงอัคระตามที่กลาวมานี้ เปนการสะทอนใหเห็นความจริง ๒ อยางคือ 

(๑) จำนวนบุคลากรในพระพุทธศาสนามีจำนวนมากข้ึนในทุกบริษัท จำเปนตองมีผูดูแลแทน

พระพุทธองคในบางเร่ือง (๒) พระพุทธองคทรงมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมจำนวนพระสงฆอยางตอ

เนื่อง เพื่อใหนโยบายน้ีประสบความสำเร็จ จำเปนตองมีหัวหนาของแตละบริษัทบริหาร

จัดการเปนเอกเทศ 

°√≥’∑’Ë Ù °“√ àßæ√– “√’∫ÿμ√·≈–æ√–‚¡§§—≈≈“π–‰ª·°âªí≠À“„π
 ∂“∫—π ß¶å 

ในคร้ังพุทธกาล สมัยหนึ่ง ภิกษุชื่อวาอัสสชิและภิกษุชื่อวาปุนัพพสุกะ๘  อยูใน 

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 

พระสารีบตุรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา “พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจา 

จะทำปพพาชนียกรรมแกภิกษุชื่อวาอัสสชิและปุนัพพสุกะไดอยางไร เพราะพวกเธอดุราย 

หยาบคาย” 

พระพุทธเจาตรัสวา “ถาอยางนั้น เธอจงไปกับภิกษุหลายๆ รูป” 

ถามวา “เรื่องนี้แสดงใหเห็นนัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องปริมาณและคุณภาพ ?” 

งานของคณะสงฆบางอยาง (แมแตในสมัยพุทธกาลซึ่งมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาก) 

ไมสามารถทำใหสำเร็จไดโดยการใชคุณภาพเพียงอยางเดียว ตองใชปริมาณดวย พระพุทธ

ดำรัสที่ตรัสตอบพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ “ถาอยางน้ัน 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 (สังคายนาครั้งท่ี ๑) ซึ่งมีพระมหากัสสปเถระเปนประธาน 

มีภิกษุเขารวมพิธี ๕๐๐ รูปลวนเปนพระอรหันต ขอนี้เปนหลักประกันดานคุณภาพอยูแลว 

แตมีขอสังเกตเกี่ยวกับการตีความคำวา “สิกขาบทเล็กนอย” ซึ่งเปนประเด็นที่มีการอภิปราย

ซักถามกันในที่ประชุมสังคายนา กลาวคือ 

เมื่อเสร็จการถาม-ตอบเก่ียวกับพระวินัยแลว กอนที่จะเร่ิมถามตอบเก่ียวกับพระ

ธรรม พระอานนทไดบอกกับพระเถระทั้งหลายวา “ทานผูเจริญ ในเวลาจะปรินิพพาน พระผู

มีพระภาคตรัสอยางนี้วา ‘อานนท เมื่อเราลวงไป สงฆหวังอยูก็พึงถอนสิกขาบทเล็กนอยได” 

พระเถระท้ังหลายถามพระอานนทวา “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

เขารวมพิธีสังคายนาน้ัน) อีกเปนจำนวนมากมาชุมนุมกันรอบๆ ถ้ำสัตตบรรณคูหา ขางภูเขา

เวภาระ ขอนี้ก็เปนประเด็นเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพนั่นเอง ทายที่สุด พระมหากัสสป

เถระตองตัดประเด็นวาดวยสิกขาบทเล็กนอยนี้ออกไป 

สมัยพระเจาอโศกมหาราช (พ.ศ.๑๘๔-๒๖๐) เมื่อเสร็จส้ินการทำตติยสังคายนา 

(สังคายนาครั้งที่ ๓) ไดมีการสงสมณทูต ๙ สายไปประกาศพระศาสนา  นโยบายการสงพระ

สงฆออกไปประกาศพระพุทธศาสนายังดินแดนตางๆ นี้ พออนุมานไดวามีความประสงคที่จะ

เพิ่มปริมาณของพุทธบริษัท (โดยเฉพาะภิกษุ) เพราะผูมีหนาที่เผยแผพระศาสนายอม

ตองการใหมีความนับถือพระพุทธศาสนามากข้ึน ขอนี้เปนธรรมดา มูลเหตุจูงใจอีกสวนหนึ่ง

อาจเปนเพราะวา ในคราวตรวจชำระความบริสุทธิ์แหงพระพุทธพจนกอนทำตติยสังคายนา

นั้น มีการเรียกพระสงฆกลุมตางๆ มาซักถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับคำสอนของ

พระพุทธเจา มีถึง ๑๐ กลุมที่แสดงความคิดเห็นผิดเพี้ยนไป จึงใหพระสงฆจำนวน ๖๐,๐๐๐ 

รูปที่มีความเห็นผิดเพ้ียนเหลาน้ีสึกออกไป (ใหพนจากการแตงองคทรงเคร่ืองเหมือนพระ) 

เมื่อเปนเชนนี้ จำเปนตองออกไปแสดงธรรมใหคนมีศรัทธาเลื่อมใสเขามาบวชมากขึ้น 

เปนการเพ่ิมจำนวนพระสงฆทดแทนผูที่ถูกใหสึกออกไปถึง ๖๐ ,๐๐๐ รูป พระเจา 

อโศกมหาราชเองก็ทรงรับสั่งใหสรางวิหาร สถูป และเสาอโศกประดิษฐานไวในที่ตางๆ ทั่ว

อินเดีย (ชมพูทวีป) ๘๔,๐๐๐ ตำบล (แหง ?)  
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สถานการณในยุครุงเรืองของวดัมหาวทิยาลัย เชน นาลนัทามหาวหิารเปนอยางไร ?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 แหงซ่ึงใหญมาก แตละวัดมีภิกษุประมาณ ๖๐๐-

๗๐๐ รูป  ที่สังกัสสะ มีภิกษุและภิกษุณีรวม ๑,๐๐๐ และมีวัดมังกร (วัดจีน หรือมหายาน ?) 

พระถังซัมจั๋ง หรือเสวียนจั้งเดินทางมาสืบพระศาสนาในอินเดียหลังจากนั้น 

(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 

วิเคราะหจากบันทึกของสมณะท้ัง ๒ พอจะไดคำตอบระดับหน่ึงวา ปริมาณหรือ

คุณภาพมีความจำเปนตอความเขมแข็งตอสถาบันสงฆอยางไร  ในอินเดียยุคนั้นซึ่งมีลัทธิ

ศาสนาจำนวนมาก  สถานท่ีที่มีภิกษุจำนวนมาก พระพุทธศาสนาในสวนท่ีเปนศาสนสถาบัน

ยอมมีความเขมแข็ง สถานที่ที่ไมมีภิกษุหรือมีจำนวนนอย พุทธศาสนสถานบางแหงก็ถูก

นักบวชของลัทธิอื่นเขาจับจองอยูอาศัย ทายท่ีสุด เมื่อไมมีผูอุปถัมภที่เขมแข็ง พระสงฆถูก

เบียดเบียนจากสภาพแวดลอมท้ังโดยตรงและโดยออม ทำใหพระสงฆในอินเดียตองเคล่ือน

ยายฐานท่ีมั่นไปยังประเทศพรมแดนของอินเดีย (ในปจจุบันคือทิเบต จีน-เนปาล ? 

มองโกเลีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ศรีลังกา เปนตน) พระสงฆในอินเดียยุคนี้จึงลดจำนวน

ลงอยางตอเนื่อง ทายที่สุด เมื่อนาลันทามหาวิหาร (มหาวิทยาลัยนาลันทา) ถูกลัทธิอื่นเผา

ทำลาย ประมาณปพุทธศักราช ๑๗๐๐ พระพุทธศาสนารวมทั้งสถาบันสงฆในอินเดียก็แทบ

จะไมเหลือสถานะและบทบาทอะไรปรากฏใหเห็นในสังคมอินเดีย 

 

 

 

 

๙ มีมหาวิทยาลัยรวมสมัยอีกหลายแหง 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 น้ี เหมือนกันหรือตางกันอยางไร ? 

สมมติวา มหาวิทยาลัยหน่ึงจะผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ความจำเปนในเบ้ืองแรกคือ

ตองมีนิสิต (หรือนักศึกษา) ใชหรือไม ? ถาไมมีผูเรียน จะพัฒนาอะไรใหมีคุณภาพ ? 

องคประกอบสำคัญของสถาบันสงฆไทยก็คือพระสงฆ คำวา “พระสงฆ” มีนัย

ครอบคลุมเรื่องคุณภาพอยูแลวโดยอัตโนมัติหรือไม ? เพราะพระสงฆท่ีเปนภิกษุถือปฏิบัติศีล 

๒๒๗ ขอ ที่เปนสามเณรก็ถือปฏิบัติศีล ๑๐ ขอ นี้คือคุณภาพดานวินัย สวนคุณภาพดาน

ธรรมน้ัน พระสงฆถือเปนสมณะผูเปนเช้ือสายศากยบุตร มีคุณธรรม ๙ ประการมีความ

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เปนตน ดังนั้น พอสรุปไดหรือไมวา “ปริมาณก็คือคุณภาพ” และ

ปริมาณหรือจำนวนของพระสงฆยิ่งมาก สถาบันสงฆยิ่งมีความเขมแข็ง ? 

อยางไรก็ตาม ผูเขียนจะยังไมสรุป (เปนเชิงเขาขางตัวเอง) ในที่นี้วา “ความเปนพระ

สงฆยอมบงถึงคุณภาพในตัวโดยอัตโนมัติและจำนวนพระสงฆยิ่งมาก สถาบันสงฆยิ่งเขมแข็ง” 

เพราะอาจมีผูตีความคำวา “คุณภาพ” ที่ใชในบทความนี้แตกตางออกไป เชน บางคนอาจ

ตีความวา “คุณภาพ” ในที่นี้ ไมไดหมายถึงจำนวนศีลและคุณธรรม (ท่ีเรียกวาสังฆคุณ ๙) 

ตามที่กลาวมา (ในยอหนาที่ ๓ ของหัวขอนี้) แตหมายถึงความรูความสามารถที่ไดรับการ

พัฒนาขึ้นมาภายหลัง เปนความรูดานวิชาการ ดานการบริหารจัดการองคกร ดานการ

สื่อสาร ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน ดังนั้น เพื่อตอบโจทยวา “ความเขมแข็งของ

สถาบันสงฆขึ้นอยูกับปริมาณหรือคุณภาพ ?” ผูเขียนขอนำเสนอเรื่องท่ีเกี่ยวของกัน ๒ เร่ือง

กอนนำเสนอขอมูลซึ่งเปนการตอบคำถามไวในเร่ืองที่ ๓ ดังตอไปนี้ 

‡√◊ËÕß∑’Ë Ò §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“∫—π ß¶å‰∑¬°—∫æ√–æÿ∑∏»“ π“  

องคประกอบของพระพุทธศาสนามี ๔ อยาง คือ (๑) ศาสนบุคคลและศาสนสถาบัน 

ไดแกภิกษุสามเณร รวมท้ังองคกรซ่ึงเปนกรอบการบริหารจัดการนำพาหมูคนหรือสงฆให

ดำเนินไป (๒) ศาสนธรรม ไดแกหลักพระธรรมวินัยที่เปนคำส่ังสอนของพระพุทธเจา (๓) 
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ศาสนวัตถุและศาสนสถาน ไดแก พระพุทธรูป เจดีย กุฏิ วิหาร วัดเปนตน (๔) ศาสนพิธี 

ไดแกพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

สถาบันสงฆไทย ยอมหมายรวมถึงพระสงฆไทยแตละรูปท่ีมีตำแหนงฐานะในสถาบัน

ดวย ถือเปนศาสนบุคคลผูมีฐานะและบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา

ในรปูแบบตางๆ เชน ศกึษาและเผยแผศาสนธรรม บรูณปฏสิงัขรณศาสนวตัถแุละศาสนสถาน 

ประกอบศาสนพิธีที่ถูกตองเพ่ือรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เปนตน สถาบันสงฆไทยมี

ความสัมพันธกับพระพุทธศาสนาอยางนี้  

‡√◊ËÕß∑’Ë Ú °“√∑”Àπâ“∑’Ë¢Õßæ√– ß¶å‰∑¬„π∞“π–Õß§åª√–°Õ∫¢Õß
æ√–æÿ∑∏»“ π“ 

งาน (หรือพันธกิจ) ของคณะสงฆไทยมี ๖ ดาน คือ (๑) งานปกครอง (๒) งาน

จัดการศึกษา (๓) งานเผยแผ (๔) งานสาธารณูปการ-งานดูศาสนวัตถุศาสนสถาน  

(๕) งานการสาธารณสงเคราะห  (๖) งานการศึกษาสงเคราะห 

งานที่ (๑) และ (๔) เปนงานที่เกี่ยวของกับพระสงฆโดยเฉพาะ งานท่ี (๒) เกี่ยวของ

ทั้งกับพระสงฆและประชาชนท่ัวไป งานท่ี (๓) (๕) และ (๖) เกี่ยวของกับประชาชนท่ัวไป 

เปนงานท่ีพระสงฆตองทำเพ่ือใหบริการแกสังคม  ปจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 

๖๗ ลานคน พระสงฆมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป นั่นหมายถึงวา พระสงฆ ๑ รูปตองรับผิด

ชอบใหบริการแกประชาชนประมาณ ๒๒๓ คน 

พระสงฆไทยจึงถือเปนองคประกอบท่ีสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เพราะอยูใน

ฐานะเปนบุคคลตัวตนเราเขา ที่มีชีวิตจิตใจ มีสามัญสำนึกและมีมโนธรรม สามารถท่ีจะไปทำ

หนาที่ศึกษา ปฏิบัติตาม และเผยแผศาสนธรรม ไปทำหนาที่บูรณปฏิสังขรณ กอสราง บำรุง

รักษาศาสนวัตถุ/ศาสนสถานใหดำรงคงอยูตราบนานเทานาน ไปทำหนาท่ีประกอบศาสนพิธี

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 ? 

ถาสืบสาวอยางถ่ีถวน คำตอบท่ีไดอาจตรงกันขามจากท่ีคนสวนมากคิดกันก็ได 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

ทำใหการทำหนาท่ีสำเร็จไปเสียทุกเร่ือง และในคนหน่ึงคนก็ไมใชวาจะมีคุณภาพไปเสียทุก

เรื่อง เห็นไดจากกรณีของพระอรหันตซึ่งเปนบุคคลที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ก็คือเปนผูมีจิต

บริสุทธิ์จากกิเลส แตพระอรหันตเหลานั้นก็มีความสามารถแตกตางกันออกไป พระอรหันต

บางองคเกงดานวิปสสนา (สุกขวิปสสกะ แปลวา ผูเจริญวิปสสนาลวน มีนักศึกษาธรรมบาง

ทานแปลวา ผูมีวิปสสนาอันแหงแลง ไมถนัดดานการสอนคนอื่น) บางองคเกงดานวิชชา ๓ 

คือนอกจากจะมีญาณพิเศษท่ีทำใหหมดกิเลสแลวยังระลึกชาติได มีตาทิพยมองเห็น

ปรากฏการณการเกิด-ตายของสัตวโลกไดอีกดวย บางองคเกงดานอภิญญา ๖ คือแสดงฤทธิ์

ไดในรูปแบบตางๆ เชน เหาะเหินเดินอากาศได ดำดินได เดินทะลุกำแพงได มีหูทิพย มีตา

ทิพย เปนตน บางองคเกงดานปฏิสัมภิทา ๔ เชน เชี่ยวชาญดานภาษา เชี่ยวชาญดานการให

เหตุผลโตคารมเปนตน 

การที่ “คุณภาพ” ในบุคคลคนหน่ึงไมสามารถเปนหลักประกันดานประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลไดในทุกเรื่องนี้ ทำใหจำเปนตองอาศัยปริมาณควบคูไปดวย 

ประเด็นดานความเขมแข็งของสถาบันสงฆไทยก็เชนเดียวกัน การที่คณะสงฆไทยมี

พันธกิจหลัก ๖ ดานตามท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ มีศาสนสถาน (เชน วัดวา

อาราม) ที่ตองดูแลรักษา และมีงานเล็กๆ นอยๆ ที่ตองทำอีกหลายอยางนั้น ทำใหตองอาศัย

พระสงฆจำนวนมากมารวมดวยชวยกันอยางหลีกเลี่ยงไมได ประเด็นดานคุณภาพอาจมีความ

สำคัญรองลงมาก็ได เพราะบางงานอาศัยพระสงฆผูมีความรูความเชี่ยวชาญ (หรือที่เรียกวาผู

มีกำลังสติปญญา นั่นคือมีคุณภาพ) เพียง ๒-๓ รูป เปนผูนำหมูคณะก็ทำใหงานน้ันประสบ

ความสำเร็จได ที่สำคัญและเปนเร่ืองท่ีปฏิเสธไมไดก็คือ การมีจำนวน (หรือปริมาณ) มาก

ทำใหเกิดผลดีหลายอยาง เชน ความอบอุนใจ การมีคนชวยเหลืองานครบทุกสวนอยางรอบ

ดาน มีโอกาสมากในการที่จะเฟนหาคุณภาพ การสรางพลังขับเคลื่อนองคกร 

แทจริงแลว ประเด็นเรื่องคุณภาพหรือปริมาณอาจเปนสาเหตุแหงความเขมแข็งหรือ

ความออนแอของสถาบันสงฆไทยเพียง ๕๐ เปอรเซ็นต เพราะธรรมชาติของสถาบันสงฆไทย

มีลักษณะสมดุลกันระหวางคุณภาพกับปริมาณมาอยางนี้ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ผูเขียนมี

ความมั่นใจอยางนี้ จึงควรกันประเด็นเรื่องคุณภาพและปริมาณออกไปแลวต้ังคำถามตอไปวา 

“สาเหตุแหงความเขมแข็งหรือออนแอของสถาบันสงฆไทยคืออะไร ?”  จากการท่ีผูเขียนเฝา

สังเกตสถานการณมาหลายปพอจะบอกไดวา สาเหตุซ่ึงอาจทำใหสถาบันสงฆเขมแข็งหรือไม
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เขมแข็งก็คือ  ความตอเน่ืองดานบุคลากรและสำนักงานซ่ึงทำหนาท่ีบริหารกิจการคณะสงฆ 

การจัดระบบขอมูลเพื่อการบริหารองคกร การถายทอดองคความรู (KM) ในองคกรสงฆ และ

ความเปนทางการดานบุคลากรและงบประมาณ 

ถาบุคลากรและสำนักงานของคณะสงฆมีความตอเนื่อง  ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร

จัดการองคกรเปนระบบเช่ือมโยงกันท้ังประเทศ มีการถายทอดองคความรูเพื่อการบริหาร

กิจการคณะสงฆจากยุคสูยุคอยางเปนระบบ และบุคลากรฝายปฏิบัติการ (ที่เปนพระสงฆ) 

รวมทั้งงบประมาณเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆมีความเปนทางการ สถาบันสงฆก็จะมี

ความเขมแข็ง ถาเปนไปในทิศทางตรงกันขามจากนี้ สถาบันสงฆก็จะไมมีความเขมแข็ง 

 

ı. ∫∑ √ÿª·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 

ปริมาณของบุคลากรสงฆท่ีมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องในชวงทศวรรษที่ผานมา 

ทำใหเกิดคำถามดวยความวิตกกังวลวา “สถาบันสงฆในปจจุบันและอนาคตจะยังมีความเขม

แข็งเหมือนคร้ังอดีตหรือไม ?” แทที่จริงแลว ความเขมแข็งของสถาบันสงฆขึ้นอยูกับปริมาณ

หรือคุณภาพ ?”  คณะสงฆควรจะปรับกระบวนทัศนในการบริหารจัดการองคกรอยางไรใน

สถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนนี้ ?” 

ประเด็นความสัมพันธระหวางความเขมแข็งของสถาบันสงฆกับปริมาณและคุณภาพ 

พอไดคำตอบระดับหน่ึงวาจุดเนนควรจะอยูที่สวนไหน จากหลักการและวิธีการของ

พระพุทธเจาที่ทรงใชในการประกาศพระศาสนา การท่ีพระพุทธองคทรงแสดงธรรมแกบุคคล

ระดับแกนนำของกลุมตางๆ การที่ทรงอนุญาตวิธีการบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทาและ 

ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา การจัดโครงสรางการบริหารองคกรพุทธบริษัทแลวต้ังตำแหนง 

“อัคระ” ใหแกบุคลากรที่เปนหัวหนาของแตละบริษัท ทาทีของพระพุทธองคตอการแก

ปญหาบางเร่ืองท่ีเกิดขึ้นในองคกรสงฆ พอกำหนดไดวา พระพุทธองคทรงใหความสำคัญดาน

ปริมาณไมนอยไปกวาดานคุณภาพ 

พระพุทธเจาบางพระองค ทรงแสดงเฉพาะโอวาทปาติโมกข (ศีลสิกขาบทที่เปน

โอวาทคำส่ังสอน) ไมมีการบัญญัติอาณาปาติโมกข (ศีลสิกขาบทท่ีกำหนดเปนขอๆ เชน ศีล 

๒๒๗) เพราะสาเหตุสำคัญ เชน จำนวนพระสาวกยังมีไมมาก พระสาวกเหลาน้ันลวนมีคุณ

วิเศษข้ันต่ำก็เปนพระโสดาบัน ยังไมมีความเสียหายเกิดขึ้นในองคกรสงฆ การที่ไมมีการ

บัญญัติศีลสิกขาบทเปนขอๆ ทำใหพระศาสนาของพระพุทธเจาพระองคนั้นๆ ดำรงอยูไดไม

นาน 
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ในทางตรงกันขาม ในยุคของพระพุทธเจาบางพระองค พระสงฆมีจำนวนมาก พระ

สาวกเหลานั้นมีทั้งสมมติสงฆและอริยสงฆ มีความเสียหายเกิดขึ้นในองคกรสงฆ พระองค

ยอมทรงบัญญัติศีลสิกขาบทเปนขอๆ (อาณาปาติโมกข) จึงเปนเหตุใหพระศาสนาของ

พระพุทธเจาพระองคนั้นๆ ดำรงอยูไดนาน 

การที่พระพุทธศาสนา (ซึ่งหมายรวมถึงองคกรสงฆดวย) ดำรงอยูไดนาน (หรือไม

นาน) เห็นไดชัดวาขึ้นอยูกับปริมาณของพระสงฆ  บางคร้ัง การท่ีองคกรสงฆมีเฉพาะภิกษุที่

เปนพระอริยบุคคลยอมสงผลดี คือไมมีความผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นในองคกรสงฆ แตก็สง

ผลเสียในขณะเดียวกันดวยคือ เปนเหตุใหพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติศีลสิกขาบทเปนขอๆ 

(อาณาปาติโมกข) การที่ไมมีศีลสิกขาบทเปนขอๆ เปนเหตุใหพระศาสนาดำรงอยูไดไมนาน 

การดำรงอยูของสถาบันสงฆหลังพุทธปรินิพพาน ตองอาศัยปริมาณของบุคลากร

สงฆไมนอย เพราะบริบททางสังคมท่ีเปนปจจัยคุกคามมีมากขึ้น เชน การแตกแยกทางความ

ประพฤติ (สีลสามัญญตา) และการแตกแยกทางความคิด (ทิฏฐิสามัญญตา) ในหมูสงฆ การ

เผยแผความคิดของลัทธิอื่นๆ ประกอบกับองคกรสงฆก็มีภูมิตานทานไมมากเหมือนสมัยท่ี

พระพุทธเจายังพระชนมชีพอยู พระสงฆท่ีเปนผูนำจึงใหความสำคัญตอมิติเชิงปริมาณ เชน

กรณีพระมหากัสสปเถระตัดประเด็นเก่ียวกับคำวา “สิกขาบทเล็กนอย” ที่ถกเถียงกันในท่ี

ประชุมปฐมสังคายนา ดวยประสงคท่ีจะรักษาความสามัคคีปรองดองในหมูสงฆรวมทั้ง

ศิษยานุศิษยของพระอรหันต ๕๐๐ องคที่เขาประชุมสังคายนา  ปรากฏขอมูลหลักฐานตาม

บันทึกของสมณะจีนวา พุทธศาสนสถานสำคัญหลายแหงที่ไมมีพระสงฆจำพรรษาอยู ถูกคน

ของลัทธิอื่นๆ เขาจับจองอยูอาศัย ขอนี้ก็เปนเครื่องแสดงวา ความลมสลายแหงองคประกอบ

ของพระพุทธศาสนา (คือศาสนสถาน-ศาสนวัตถุ) เกิดข้ึนจากการที่ไมมีพระสงฆไปดูแลรักษา 

คำวา “คุณภาพ” ที่ใชในองคกรสงฆนี้ ควรใชในนัยที่กวางกวาที่ใชในวงการอื่น เมื่อ

พูดถึงคำวา “คุณภาพ” ในวงการสงฆ หมายถึง (๑) การท่ีทานเหลานั้นนุงสบงทรงจีวรที่

ถือวาเปนธงชัยแหงพระอรหันต วิถีชีวิตใกลชิดพระรัตนตรัย (๒) การที่ทานเหลานั้นปฏิญาณ

ตนท่ีจะดำรงอยูในสมณเพศซ่ึงถือกันวาเปนเพศท่ีสูงกวาคฤหัสถเพศ (๓) การท่ีทานเหลานั้น

บางรูปไดพฒันาจิตของตนสูงสงจนบริสุทธิ์จากกิเลสเปนพระอรหันต (๔) การท่ีทานเหลานั้น

ศึกษาคันถธุระ (ปริยัติ) จนจบการศึกษาในแตละระดับตามเกณฑที่คณะสงฆกำหนด  

(๕) การที่ทานเหลานั้นแมไมไดเปนพระอรหันต แมไมไดจบการศึกษาระดับตางๆ ตามเกณฑ

ที่คณะสงฆกำหนด แตไดทำงานบริหารกิจการคณะสงฆมาหลายปมีประสบการณมาก 

เปนตนเหลานี้ ลวนอยูในรมธงของคำวา “คุณภาพ” ไดทั้งส้ิน 
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ผูเขียนไมอยากใหคิดเพียงมุมเดียววา “ความเขมแข็งของสถาบันสงฆไทยขึ้นอยูกับ

ปริมาณหรือคุณภาพ”  แตควรมีมุมมองใหมๆ เพิ่มเขามาอีก เปนการเปดโลกทัศนออกไปสู

ความเปนจริงมากขึ้น ในตอนทายนี้ จึงขอใหขอเสนอแนะวิธีการสรางความเขมแข็งแก

สถาบันสงฆไทย ดังนี้ 
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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 หมายถึงทานท่ีอยูในความเปนพระสงฆเปนเวลาตั้งแต ๑ ปถึง 

๔ ป 

เพื่อความเขมแข็งของสถาบันสงฆไทย ควรตองมีแนวทางการรักษาจำนวนพระสงฆ 

๓ กลุมใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมและสืบเน่ืองตอกันไปเหมือนกระแสคล่ืน กลาวคือทั้ง ๓ กลุม

นี้ถามีจำนวนคงท่ีประมาณกลุมละ ๓๐ กวาเปอรเซ็นตตอเน่ืองกันไมขาดตอน ยอมเปนหลัก

ประกันความเขมแข็งของสถาบันสงฆ มาตรการใดๆ ที่จะดำเนินการควรเปนการสรางแรง

จูงใจครบกระบวนความตั้งแตแรงจูงใจใหคนมาบวช แรงจูงใจใหคนที่บวชแลวอยูในความเปน

พระสงฆเพื่อทำงานใหสถาบันสงฆ 
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คำวา “ปริยัติศึกษา” ในที่นี้ ขอมุงเอาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ

แผนกบาลีของคณะสงฆไทยเปนหลัก (คันถธุระของคณะสงฆไทย) โดยมีการศึกษาของ

สถาบันอื่นๆ เปนสวนประกอบ 

คำวา “ปฏิบัติศึกษา” ในที่นี้ ขอมุงเอาการปฏิบัติกรรมฐานโดยยึดตามหลักการและ

วิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว (หลักไตรสิกขา) ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกและคัมภีร 

วิสุทธิมรรค (วิปสสนาธุระของคณะสงฆไทย) 

พระสงฆไทย จะมีคุณภาพท่ีเหมาะสำหรับการสรางความเขมแข็งแกสถาบันสงฆก็

โดยอาศัยการศึกษาทั้ง ๒ ประการนี้ ขอใหจำไววา การที่จะมีคนใดคนหนึ่งเขามาบวชเปน
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พระสงฆ หรือผูปกครองของชายคนใดคนหนึ่งใหบุตรหลานของตนเขามาบวชเปนพระสงฆ 

พวกเขายอมตองเล็งเห็นแลววา “เขามาบวชแลวจะไดอะไร มีโอกาสพัฒนาตัวเองหรือไม” 

ดังนั้น ตองธำรงรักษาปริยัติศึกษาและปฏิบัติศึกษาไวตราบนานเทานาน เพ่ือใหคนท่ีเขามา

บวชเขามั่นใจไดวาจะไดรับโอกาสพัฒนาตัวเองตามระบบการศกึษาของคณะสงฆ 
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สาเหตุแหงความออนแอของสถาบันก็คือ ความไมตอเน่ืองดานบุคลากรและ

สำนักงานซ่ึงทำหนาที่บริหารกิจการคณะสงฆ การจัดระบบขอมูลเพื่อการบริหารองคกรไม

ครบถวนสมบูรณ ไมมีการถายทอดองคความรู (KM) ในองคกรสงฆ และไมมีความเปน

ทางการดานบุคลากรและงบประมาณ 

ถาบุคลากรและสำนักงานของคณะสงฆมีความตอเนื่อง  ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร

จัดการองคกรเปนระบบเช่ือมโยงกันท้ังประเทศ มีการถายทอดองคความรูเพื่อการบริหาร

กิจการคณะสงฆจากยุคสูยุคอยางเปนระบบ และบุคลากรฝายปฏิบัติการ (ที่เปนพระสงฆ) 

รวมทั้งงบประมาณเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆมีความเปนทางการ (จะมีสถานะเปนพนัก

งานของรัฐหรืออะไรก็แลวแต) สถาบันสงฆก็จะมีความเขมแข็ง  
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ปจจุบัน คณะสงฆไทยมีภาระงานที่ตองทำตามพันธกิจมากพออยูแลว และพันธกิจที่

คณะสงฆทำอยูก็มั่นใจไดวา ครอบคลุมส่ิงที่จำเปนตอความดำเนินไปดวยความเรียบรอยของ

สังคมประเทศชาติ พระสงฆเองก็ดำรงสถานะหลายอยางในขณะเดียวกัน นั่นคือ สถานะ

ความเปนปูชนียบุคคลทำหนาที่เปนผูนำดานจิตของประชาชนทั่วไป สถานะความเปน

สมาชิกขององคกรสงฆ สถานะความเปนพลเมืองไทยท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย จึงไมเห็น

ความจำเปนใดๆ ที่ใครๆ จะตองออกกฎระเบียบใดๆ มากำหนดใหพระสงฆตองถือปฏิบัติ

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เชน กรณีการออกกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

โดยสถาบันพระพุทธศาสนา ขอนี้เปนภาระหนักของคณะสงฆ เพราะการออกกฎนี้มาโดยไม

ไดเตรียมการ (๑) ดานบุคลาการ (๒) งบประมาณ (๓) โครงสรางการบริหารองคกรเปนตน

ใหพรอมกอน ทำใหคณะสงฆตองขวนขวายอยางหนักในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายน้ี  

คำถามที่ถามกันมากก็คือ “เพราะเหตุไร จึงไมกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหง

ชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ใหการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตั้งแตนักธรรมชั้นตรีถึง

นักธรรมช้ันเอก (รวมธรรมศึกษาดวย ซึ่งเปนงานท่ีคณะสงฆทำอยูแลว) เปนการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน” หรือทำในลักษณะอื่นก็ได ที่จะไมเปนการสรางภาระใหแกคณะสงฆมากเกินไป 
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อยางไรก็ตาม ผูเขียนไมไดประสงคท่ีจะใหละเลยกฎระเบียบใดๆ ที่ไดประกาศใช

แลว แตประสงคที่จะใหมีการสำรวมระวังในการท่ีจะออกกฎระเบียบใดๆ โดยองคกรอื่นๆ (ที่

ไมใชองคกรสงฆ) มากำหนดใหพระสงฆตองถือปฏิบัติโดยไมมีเหตุอันควรในอนาคต โดย

เฉพาะถากฎระเบียบนั้นๆ เปนการสรางภาระงานเพ่ิมขึ้นโดยไมจำเปน เพราะการมีภาระงาน

เพิ่มขึ้นโดยไมจำเปน ทำใหพระสงฆตองทุมกำลังกาย กำลังสติปญญา และกำลังทรัพยไป

เพื่อการนั้นๆ (ที่เพิ่มขึ้นมาตามกฎหมาย) ซึ่งจะมีผลทำใหงานเดิมท่ีทำอยูเปนไปอยางไมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร 
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รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�

Ò. ∫∑π” 

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม เปนช่ือสำหรับใชเรียกขบวนการพระพุทธศาสนา 

แนวใหมท่ีเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองปญหาสังคมโลกยุคใหม  ไมมีการแยกเรื่องศาสนากับสังคม

ออกจากกัน รวมทั้งความพยายามที่จะตีความพุทธธรรมใหครอบคลุมปญหาใหมๆ ที่เกิดข้ึน

ในสังคมปจจุบัน เพราะเห็นวาการสอนแบบจารีตท่ีเนนการแกปญหาของปจเจกบุคคล ไม

เพียงพอตอการตอบปญหาสังคมยุคใหมที่เต็มไปดวยความสลับซับซอนได การแกปญหา

ความทุกขของปจเจกบุคคลและสังคมสามารถดำเนินควบคูกันไปได๑  อีกความหมายหน่ึง 

พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม 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

ขึ้นในประเทศท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางสังคมจากภัยสงครามและความขัดแยงทางการเมือง โดย

เฉพาะในประเทศที่เคยตกเปนอาณานิคมของตะวันตกมากอน เชน อินเดีย ศรีลังกา แม

สังคมไทยจะไมเคยประสบภาวะวิกฤตทางสังคมอยางรุนแรงเหมือนในหลายประเทศที่ยกมา

ขางตน แตภาวะวิกฤตทางสังคมและการเมืองที่ผานมา ไดกอใหเกิดปญหาวิกฤตตามมา

อยางมากมาย ดวยเหตุนี้ จึงทำใหชาวพุทธไทยกลุมหนึ่งมองวาปญหาวิกฤตเหลานี้เกิดจาก

การพัฒนาท่ีมุงเนนแตเร่ืองเศรษฐกิจโดยละเลยมิติทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมโดย

เฉพาะพระพุทธศาสนาแบบจารีตในสังคมไทย ดังน้ัน ชาวพุทธบางกลุมจึงไดเสนอแนวคดิใน

การฟนคืนชีพบทบาทของพระพุทธศาสนาข้ึนมาใหม เพ่ือใหมีสวนรวมในการแกปญหาและ

พัฒนาสังคมปจจุบัน รวมท้ังการตีความพุทธธรรมแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับปญหาสังคม

โลกยุคใหม บุคคลสำคัญที่พยายามอธิบายคำสอนทางพระพุทธศาสนาใหมีมิติทางสังคม เชน 

พุทธทาสภิกขุ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) พระไพศาล วิสาโล นพ.ประเวศ วะสี  

สุลักษณ ศิวรักษ เครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ (พ.พ.ส.) (International 

Network of Engaged Buddhists-INEB)๓  บทบาทสำคัญอยางหน่ึงของเครือขาย 

พุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ คือ การมุงพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

ที่มีฐานอยูบนความมีสติ ปญญา และกรุณา รวมท้ังการตีความศีล ๕ แนวใหมเพ่ือสามารถ

ตอบปญหาสังคมโลกยุคใหมที่เต็มไปดวยความสลับซับซอน  

ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ ผูเขียนจึงมองวา การศึกษาขบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อ

สังคมในสังคมไทย โดยเฉพาะเครือขายพุทธศาสนิกเพ่ือสังคมนานาชาติ จึงมีความสำคัญ

และสอดรับกับกระแสของพระพุทธศาสนาแนวใหมในสังคมไทยปจจุบันท่ีกำลังปรากฏตัวข้ึน

เรื่อยๆ ประเด็นปญหาหลักๆ ที่ตองการจะศึกษาในบทความเรื่องนี้ คือ กลุมนักคิดและนัก

วิชาการไดถกเถียงประเด็นปญหาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงสังคมในพระพุทธศาสนาอยางไร โดย

เฉพาะกรณีของศีล ๕ ผูเขียนตองการศึกษาวา เครือขายพุทธศาสนิกเพ่ือสังคมนานาชาติ

มองวาการอธิบายศีล ๕ ตามแนวจารีตประเพณีแบบเดิมมีปญหาในการตอบปญหาสังคมยุค

ใหมอยางไร และเครือขายนี้ไดเสนอทางออกดวยการตีความศีล ๕ แบบใหมอยางไร 

 

 

๓ “คำถวายรายงานสมเด็จพระสังฆราช”, เสขิยธรรม ๕ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๓๘) : ๖๕. 
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คำวา “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม” (Socially Engaged Buddhism) เปนคำที่

เกิดข้ึนในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 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  การกอต้ัง “โรงเรียนเยาวชนเพ่ือ

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) การมีปญญาเห็นแจงในธรรมชาติท่ีอิงอาศัยกัน 

(interbeing) ของสิ่งท้ังหลายในฐานะเปนพ้ืนฐานแหงการสรางสันติภาพ (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) เปนอีกองคกรพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมใน

รูปแบบของสถาบันการศึกษา ตั้งขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๗๔ ที่เมืองโคโลราโด สหรัฐอเมริกา โดย

ชาวพุทธทิเบตชื่อเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช (Chogyam Trungpa Rinpoche) ไดเปด

โครงการศกึษาระดบัปรญิญาโทชือ่วา “โครงการพระพทุธศาสนาเพือ่สงัคม” (The Engaged 

Buddhism Program) ความหมายของพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมของสถาบันนี้ คือ 

“พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมเปนการประยุกตเอาหลักศีล สมาธิ ปญญาของพระพุทธศาสนา

มาใชกับความทาทายในสังคมปจจุบัน เพื่อตอบสนองปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจของ

โลก”๘   

คริสโตเฟอร เอส. ควีน (Christopher S. Queen) มองวา พระพุทธศาสนาเพ่ือ

สังคม เปนการประยุกตหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อแกปญหาสังคม เปนรูปแบบ

ของศาสนาที่เกิดข้ึนในบริบทแหงการถกเถียงปญหาระดับโลกในเรื่องสิทธิมนุษยชน การ

กระจายความยุติธรรม และความกาวหนาทางสังคม จุดรวมสำคัญอยางหนึ่งของกลุมชาว

พุทธท่ีทำงานเพ่ือสังคม คือ การถือเอาปญหาความทุกขของชาวโลกเปนแรงกระตุนใหเกิด

ความอยากท่ีจะทำงานเพ่ือสังคม รวมท้ังการต้ังปณิธานแบบพระโพธิสัตวของมหายาน 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 แนวคิดเรื่องการทำประโยชนเพ่ือผูอื่น (altruism) จึงเปนปจจัยที่สำคัญอยาง

ยิ่งยวด”๑๐  

อยางไรก็ตาม เมื่อมองโดยภาพรวมแลว พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมอาจแบงลักษณะ

โดยรวมเปน ๓ ประการ ดังนี้๑๑ (๑) ความตระหนักรู (Awareness) หมายถึง ความมีสติ

สำนึกตระหนักรูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว รวมทั้งตระหนักรูในสภาพ

ความทุกขของหมูสัตวในสังคมและโลก ถือวาเปนพ้ืนฐานสำคัญท่ีจะนำไปสูการทำกิจกรรม

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 ผูที่มองวามิติทางสังคมเปนรากฐานด้ังเดิมของพระพุทธศาสนา 

สวนใหญเปนกลุมนักคิดและนักวิชาการท่ีเปนชาวพุทธ ตอไปน้ีผูเขียนขอเสนอตัวอยางนักคิด

และนักวิชาการบางทานที่พยายามเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนา 

ดังตอไปนี้ 

พระวัลโปละ ราหุล (Walpola Rahula) มองวา พระพุทธศาสนาตั้งอยูบนฐานของ

การใหบริการแกบุคคลอ่ืน และความผูกพันทางการเมืองและสังคมถือวาเปนมรดกของพระ

สงฆและเปนแกนแทของพระพุทธศาสนา หลักฐานในพระไตรปฎกท่ีพระราหุลมักจะยกขึ้น

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 ในสิงคาลกสูตรท่ีวาดวยการสราง

ความสัมพันธของบุคคลในสังคมตามหลักทิศ ๖ ๑๓ อริยรัตนะ (Ariyaratne) อนาคาริกชาว

ศรีลังกา แกนนำในการตั้งขบวนการสรรโวทัย (Sarvodaya Movement) มองวา การ

ตีความคำสอนทางพระพุทธศาสนาไมควรจำกัดขอบเขตใหเหลือเพียงมิติทางจิตวิญญาณ

เทาน้ัน เพราะการทำเชนนี้  ก็เทากับวาเราไปตีกรอบคำสอนของพระพุทธเจาใหเปนเพียง

เรื่องของโลกอื่นเทานั้น แทจริงแลวพระพุทธเจาทรงมีคำสอนเปนจำนวนมากที่เกี่ยวกับ

ปรัชญาสังคมและความรับผิดชอบตอสังคม๑๔ สำหรับหลักธรรมที่อริยรัตนะมองวาเปนมิติ

ทางสังคมของพระพุทธศาสนา คือ หลักพรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน๑๕ พระ

เขมธัมโม (Khemadhammo) ชาวพุทธประเทศอังกฤษ มีทัศนะคลายกับพระติช นัท ฮันห 

และองคทะไล ลามะ ที่วา ขึ้นชื่อวาเปนชาวพุทธก็จะตองทำงานเพ่ือสังคมอยูแลว ไมมีการ

แบงแยกเปนชาวพุทธเพื่อสังคมและไมยุงเกี่ยวกับสังคม๑๖

มิติทางสังคมเปนรากฐานดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาอยูแลว เชน การที่พระพุทธเจา

ตรัสใหพระสาวกเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนของชาวโลก หลักเมตตากรุณาในพรหมวิหาร ๔ 

หลักความสัมพันธของบุคคลในสังคมตามหลักทิศ ๖ หลักการสงเคราะหกันในสังคหวัตถุ ๔ 

หรือกฎธรรมชาติที่วาดวยการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นของสรรพสิ่งตามหลักปฏิจจสมุปบาท 

เปนตน ลวนแสดงใหเห็นมิติทางสังคมในพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น เพียงแตการเสนอคำอธิบาย

ในแตละยุคสมัยอาจจะมีจุดเนนท่ีแตกตางกันบางตามสภาพแวดลอมทางสังคมในแตละยุค

สมัย 

จากขอมูลท่ียกมาจะเห็นวา สิ่งที่เราตองยอมรับอยางหน่ึงคือ 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. สำหรับเน้ือโดยละเอียดของพระสูตรท้ัง 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. 



358 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

แบบใหมปรากฏตัวข้ึน นักคิดบางทานอาจจะหาเหตุผลมาสนับสนุนวาการทำงานเพื่อสังคม

เปนหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาท่ีมีมาแตดั้งเดิม หรืออาจจะมีบางทานโตแยงวา

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมเปนการเพิ่มเติมเนื้อหาใหมๆ เขามาในพระพุทธศาสนา จะอยางไร

ก็ตาม ผูเขียนมองวา สิ่งที่เราตองยอมรับคือ ปรากฏการณใหมๆ ในวงการพระพุทธศาสนา

ยุคนี้ คอนขางจะแตกตางจากขบวนการทางสังคมของพระพุทธศาสนาในอดีต คือ 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§¡‰∑¬ 

นักคิดและนักวิชาการคนสำคัญในสังคมไทยท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกับมิติทางสังคมใน

พระพทุธศาสนามหีลายทานดวยกนั  แตแนวคดิท่ีถอืวาไดรบัการกลาวถึงมากทีส่ดุ คอื แนวคิด 

ของพทุธทาสภกิข ุ เรือ่ง “ธมัมกิสงัคมนยิม” และแนวคิดของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยตุโฺต) 

เรื่อง “ศีลกับเจตนารมณทางสังคม” สำหรับนักคิดและวิชาการไทยทานอื่นๆ สวนมากจะได

รับอิทธิพลจากแนวคิดของท้ังสองทานนี้ แมแตสมาชิกของเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคม

นานาชาติ (พ.พ.ส.) หลายทานก็ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของท้ังสองทานนี้เอง 

๑) แนวคิดธัมมิกสังคมนิยม : พุทธทาสภิกขุ เปนผูเสนอแนวคิดน้ีขึ้นมาในชวงที่

สังคมไทยกำลังอยูในชวงวิกฤตทางสังคมและการเมืองอันเนื่องมาจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๑๖ โดยทานไดใหความหมายของคำวา “ธัมมิกสังคมนิยม” วา หมายถึง สังคมหรือ

สังคมนิยมท่ีตั้งอยูบนฐานของธรรมหรือประกอบดวยธรรม คำวา “ธรรม” ในท่ีนี้ ทานใช

หมายถึงธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ ตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ สังคมนิยมเมื่อนำมาใชใน

ความหมายทางจริยธรรม จะมีความหมายในแงของจิตสำนึกท่ีเห็นแกสวนรวมซึ่งตรงกันขาม

กับความเห็นแกตัว กลาวโดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนาท่ี 

พุทธทาสภิกขุนำเสนอขึ้นมา ตั้งอยูบนฐานของแนวคิดเร่ืองธรรมหรือกฎธรรมชาติ  

(อิทัปปจจยตา) ซึ่งทานมองวาธรรมหรือกฎธรรมชาติน้ีมี เจตนารมณเชิงสังคมอยู  

(ธัมมิกสังคมนิยม) เหตุท่ีทานมองอยางน้ีเพราะสรรพส่ิงในจักรวาลลวนดำรงอยูโดยการ 
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อิงอาศัยกันตามกฎอิทัปปจจยตา ไมมีสิ่งใดเลยท่ีสามารถดำรงอยูอยูไดอยางโดดเด่ียวเปน

อิสระ การที่มนุษยอยูรวมกันเปนสังคมหรือยึดถือประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งถือวาดำเนิน

ตามเจตนารมณสังคมนิยมของธรรมชาต ิ (ทานโตแยงลัทธิปจเจกนิยมและบริโภคนิยมวาไม

ดำเนินตามเจตนารมณของธรรมชาติ) ดังนั้น การท่ีพระพุทธเจาบัญญัติพระวินัยข้ึนมาก็ดี 

การตั้งคณะสงฆข้ึนมาก็ดี หรือสอนใหชวยเหลือผูอื่นดวยเมตตาธรรมก็ดี ลวนแตทรงดำเนิน

เจตนารมณเชิงสังคมนิยมทั้งสิ้น  

๒) แนวคิดศลีกบัเจตนารมณทางสงัคม : ผูทีเ่สนอแนวคิดน้ีขึน้มาคอื พระธรรมปฎก 

(ป. อ. ปยุตฺโต)๑๗  ทานพยายามจะฟนฟูมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนาใหกลับคืนมาใหม 

ซึ่งทานมองวาเปนสิ่งท่ีมีอยูแลวแตถูกมองขามไปหรือถูกมองในเชิงปจเจกจนเกินไป เปนที่

ทราบกันดีวา เร่ืองศีลหรือวินัยท่ีอธิบายตามจารีตประเพณีในสังคมไทย สวนใหญก็จะเนน

เรื่องของความดีงามสวนบุคคลเปนสำคัญ โดยมองเพียงวาสังคมท่ีดีเกิดจากการมีปจเจกชนท่ี

ดีหลายคนมารวมกัน สวนมิติของศีลในดานการจัดวางระบบหรือโครงสรางทางสังคมเพ่ือ

สภาพแวดลอมใหเอือ้ตอการพฒันาคนแทบจะไมมกีารกลาวถงึเลยในสงัคมไทย พระธรรมปฎก  

ไดใหความสำคัญตอเรื่องน้ีมาก โดยทานไดอุทิศพ้ืนท่ีในหนังสือพุทธธรรมถึงหนึ่งบท  

(๒๐ หนากระดาษ) สำหรับอธิบายมิติทางสังคมของศีลหรือวินัยเปนการเฉพาะ โดยตั้งชื่อ

บทวา “ศีลกับเจตนารมณทางสังคม”๑๘  (ตางจากพุทธทาสภิกขุที่มองวาธรรมชาติมี

เจตนารมณทางสังคม) ทานมองวา หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่สะทอนมิติทางสังคม

ของพระพุทธศาสนาไดอยางเดนชัดที่สุด คือ หลักคำสอนในขั้นของศีลหรือวินัย  

พระธรรมปฎกมองวา ถาเราไมเขาใจเจตนารมณของศีลในทางสังคมแลว ไมเพียง

เจตนารมณนั้นจะไมขยายกวางออกไปสูการปฏิบัติในสังคมคฤหัสถเทานั้น แมแตเจตนารมณ

สวนท่ีมีอยูแลวในวินัยของสงฆเอง ก็จะเลือนลางเหลืออยูเพียงในสภาพของพิธีกรรมเทานั้น 

กลาวเฉพาะวินัยของพระสงฆ ทานมองวา เปนระบบที่ครอบคลุมชีวิตดานนอกของภิกษุสงฆ

ทุกแงทุกมุม เริ่มตั้งแตกำหนดคุณสมบัติ สิทธิ หนาที่ และวิธีการรับสมาชิกใหมเขาสูชุมชน

คือสงฆ การดูแลฝกอบรมสมาชิกใหม การแตงต้ังเจาหนาท่ีทำกิจการของสงฆพรอมดวย

คุณสมบัติและหนาที่ที่กำหนดให ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา จัดทำ เก็บรักษา แบงสรร 

๑๗ สมณศักดิ์ปจจุบัน คือ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๘ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยตุโฺต), พทุธธรรม ฉบับปรบัปรุงและขยายความ (กรงุเทพมหานคร : 

สำนักพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๔๓๑–๔๕๑ 
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ปจจัย ๔ ระเบียบการรับและการจัดแบงสวนอาหาร การทำจีวรและขอปฏิบัติเกี่ยวกับจีวร 

ขอปฏิบัติของคนไขและผูรักษาพยาบาลไข การจัดสรรท่ีอยูอาศัย ขอปฏิบัติของผูอยูอาศัย 

ระเบียบการกอสรางที่อยูอาศัย การดำเนินงานและรับผิดชอบในการกอสราง การจัดผังที่อยู

อาศัยของชุมชนสงฆวา พึงมีอาคารหรือสิ่งกอสรางใดๆ บาง ระเบียบวิธีดำเนินการประชุม 

การโจทหรือฟองคดี ขอปฏิบัติของโจทก จำเลยและผูวินิจฉัยคดี วิธีดำเนินคดีและตัดสินคดี 

การลงโทษแบบตางๆ เปนตน เหลานี้ลวนแตเปนเรื่องที่ดำเนินตามเจตนารมณทางสังคมของ

ศีลทั้งส้ิน๑๙  จะเห็นวา การที่พระธรรมปฎกบอกวาธรรมเปนรากฐานของวินัยนั้น ดวย

เหตุผลที่วาวินัยถูกบัญญัติขึ้นโดยพระพุทธเจาผูทรงรูความจริงของธรรมหรือกฎธรรมชาติ 

และการท่ีพระองคบัญญัติวินัยใหมีเจตนารมณทางสังคมน้ัน ทานก็ไมไดยืนยันวา เพราะกฎ

ธรรมชาติมีเจตนารมณทางสังคมบังคับอยู จึงตองบัญญัติวินัยใหมีเจตนารมณตามน้ัน ทาน

เพียงแตบอกวา การบัญญัติจัดวางวินัยใหมีเจตนารมณทางสังคม จะเปนสภาพแวดลอมท่ีดี 

(ปรโตโฆสะ) หรือเกื้อกูลใหคนที่อยูในสังคม (สังฆะ) ไดพัฒนาตนใหเขาถึงความจริงของ

ธรรมชาติไดเร็วขึ้น  

๓) แนวคิดสังคมคือโครงสรางของศีลธรรม : ผูที่เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมา คือ นาย

แพทย ประเวศ วะสี โดยไดรับอิทธิพลท้ังจากแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ และพระธรรมปฎก

ดังที่กลาวมาแลว นพ. ประเวศ มองวา ศีลธรรมหรือศาสนาเหมือนกับสถาบนัทางสังคมอื่นๆ 

คือตองมีองคประกอบสำคัญ ๒ สวน ไดแก (๑) สวนท่ีเปนโครงสราง และ (๒) สวนที่เปน

เครื่องตกแตง สวนท่ีเปนโครงสรางก็คือสถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบัน

ชุมชน และสวนท่ีเปนเคร่ืองตกแตง ไดแก หลักศีลธรรมหรือหลักคำสอนทางศาสนาท่ีเรานำ

มาอบรมส่ังสอนกัน สวนท่ีถือวาสำคัญที่สุด คือสวนท่ีเปนโครงสราง เพราะเปนหลักค้ำ

ประกันหรือเปนฐานรองรับศีลธรรม ถาสวนท่ีเปนโครงสรางน้ีลมสลายเสียแลว ก็ไมสามารถ

ที่จะปลูกฝงศีลธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมได ๒๐  นายแพทยประเวศไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ 

“ความรุนแรงเชิงโครงสราง” (structural violence) วาเปนรากฐานท่ีมาของความ

เสื่อมโทรมทางศีลธรรมและเปนที่มาของความลมเหลวในการปลูกฝงศีลธรรม โครงสรางของ

ความรุนแรง หมายถึง สภาพที่สถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว ชุมชน อยูในภาวะ 

๑๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๔๘–๔๔๙. 
๒๐ ศ.น.พ. ประเวศ วะสี, ธรรมิกสังคม. (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๔๒), หนา ๔๓. 
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ออนแอหรือลมสลายจนไมสามารถทำหนาที่เปน “ภูมิคุมกันทางสังคม” ได นอกจากนั้น 

โครงสรางแบบนี้ยังเปนตัวขับเคลื่อนคนทั้งหลายใหทำในสิ่งท่ีไมถูกตองโดยไมรูตัวดวย๒๑

ดังนั้น คำตอบสำหรับการฟนฟูศีลธรรมในสังคมไทยตามทัศนะของ นพ.ประเวศ จึง

ไมใชการมุงทำใหแตละคนเปนดีแลวสังคมท้ังหมดจะดีขึ้นเอง หากแตอยูที่วาทำอยางไรจึงจะ

ใหโครงสรางของสังคมเขมแข็งจนสามารถเปนภูมิคุมกันทางสังคมได บนรากฐานของ

โครงสรางสังคมท่ีเขมแข็งนี้เองจึงจะสามารถปลูกฝงศีลธรรมไดงาย และบางคร้ังศีลธรรมก็

สามารถเกิดขึ้นไดเองโดยอาศัยโครงสรางทางสังคมเปนตัวหลอหลอมในรูปแบบของ

วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต  

๔) แนวคิดกรรมเชิงสังคม (Collective Social Action) : ผูที่เสนอแนวคิดนี้ขึ้น

มาคือ นิธิ เอียวศรีวงศ มองวา พระพุทธศาสนาไมไดขาดมิติทางสังคมแตอยางใด หากแต

พระพุทธศาสนาท่ีเรานับถือกันในสังคมไทยเปนพระพุทธศาสนาที่ เนนหนักมิติ เชิง

ปจเจกบุคคลเพียงดานเดียว  เชนเวลาท่ีเราอธิบายถึงคนที่กำลังอยูในภาวะเจริญข้ึนหรือ

เสื่อมลง เรามักจะมองเพียงแควาเปนเรื่องพฤติกรรมหรือกรรมสวนบุคคล  โดยไมสนใจต้ัง

คำถามในระดับโครงสรางหรือสภาพแวดลอมทางสังคมวามีความบกพรองอยางไร  นี้คือมิติ

ของพระพุทธศาสนาท่ีนิธิมองวาสังคมไทยไมไดหยิบยกข้ึนมาเนนย้ำ “ในสวนความหมายเชิง

สังคมของพระพุทธศาสนาน้ัน นับตั้งแตโบราณมา ไมคอยไดเนนในสังคมไทย เพราะศาสนา

ผีรับหนาท่ีรักษากฎระเบียบทางสังคมอยูแลว พระพุทธศาสนาไทยจึงใหความสำคัญแกการ

พัฒนาจิตใจของบุคคลมากกวา”๒๒ ดวยเหตุน้ี “พระพุทธศาสนาไทยจึงมักถูกโจมตีเสมอวา 

ไมคอยมีมิติทางสังคมในคำสอน แตที่จริงแลวพระพุทธศาสนาเถรวาทไมไดขาดมิติทางสังคม

แตอยางใด เพียงแตในเมืองไทย มิติดานน้ีถูกละเลยไปเองตางหาก”๒๓

มีหลักธรรมหลายประการท่ีนิธิ เห็นวาควรมีมิติทางสังคมดวย ถึงจะสอดคลองกับ

สังคมสมัยใหม อาทิ หลักคำสอนเร่ืองกรรม๒๔  ในเรื่องของศีลก็เชนกัน เรามักเขาใจวา

ปาณาติบาตเปนการกระทำเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเทาน้ัน แตนิธิเตือนวายังมี

๒๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ศ.น.พ. ประเวศ วะสี, ธรรมิกสังคม, หนา ๔๒. 
๒๒ นิธิ เอียวศรีวงศ, พุทธศาสนาในความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๓), หนา ๒๘. 
๒๓ นิธิ เอียวศรีวงศ, พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, หนา ๒๙.  
๒๔ นิธิ เอียวศรีวงศ, คนจนกับนโยบายการทำใหจนของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๕-๖.  



362 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

ปาณาติบาตที่เกิดขึ้นไดโดยไมมีบุคคลเปนผูกระทำ เชน ความตายที่เกิดจากความยากจน

และความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางเศรษฐกิจ และความตายที่เกิดจากการสัญจรดวยรถยนต 

“ปาณาติบาตกรรมเหลาน้ีเกิดข้ึนโดยไมอาจซัดทอดปจเจกบุคคลใดๆ ได เพราะไมมีใครฆา

ใครดวยกาย วาจา หรือใจ เลยตองยกใหเปนความผิดของสังคม”๒๕ ถาศีลมีมิติทางสังคมดัง

ที่กลาวมา ความมีเมตตากรุณาของชาวพุทธ (รวมทั้งการทำบุญ) ก็จะมีความหมายกวางขึ้น

ดวย คือไมใชแตเพียงการใหทานหรืออาหารแกคนตกทุกขไดยากเทาน้ัน หากยังรวมไปถึง

การทำกิจกรรมทางสังคมเพื่อแกปญหาความเดือดรอนอยางถึงรากถึงโคน นิธิ เห็นวาเมตตา

กรุณาตามความหมายน้ีจะกอใหเกิดการรวมมือกันจนเกิดเปนองคกรทางสังคม ซึ่งจะเปน

ทางออกสำคัญสำหรับสังคมปจจุบัน ทั้งนี้เพราะปจจุบันสังคมกำลังเกิดปญหานานัปการที่แก

ไดยาก (เชน ยาเสพยติด อาชญากรรม ปญหาทางจิตใจ) เนื่องจากฝากความหวังการแก

ปญหาไวกับปจเจกบุคคลเพียงอยางเดียว ปญหาเหลานี้จะแกไดอยางแทจริงก็ตอเมื่อองคกร

ทางสังคมมาเปนกำลังสำคัญดวย๒๖

นิธิมองวา การอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใหความสำคัญตอมิติทาง

สังคมดวย นอกเหนือจากมิติทางจิตวิญญาณและการประพฤติปฏิบัติสวนบุคคล จะชวยให 

พระพุทธศาสนามีพลังในการอธิบายปรากฏการณตางๆ ในสังคม แทนท่ีจะสรุปอยางส้ันๆ 

วาปญหาทั้งหลายในโลกนี้เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงของบุคคล ซึ่งเทากับไมได

ตอบปญหาอะไรเลย และอาจเปนการสงเสริมความมักงายของชาวพุทธในการไมใชปญญา

พิจารณาหาเหตุปจจัยตางๆ อยางท่ัวถึง การคำนึงถึงปจจัยทางสังคมยังชวยใหการสงเสริม

ศีลธรรมในสังคมเปนไปอยางไดผล เพราะเมื่อตระหนักวาศีลธรรมนั้นไมใชเร่ืองของ

ปจเจกบุคคลอยางเดียว หากยังมีปจจัยทางสังคมมาเก่ียวของดวย (ทั้งในฐานะสิ่งที่มีผล

กระทบตอพฤติกรรมของเรา และสิ่งที่ไดรับผลกระทบจากการกระทำของเราและสงตอไปยัง

ผูอื่น)  ดังนั้น เมื่อตองการสงเสริมใหผูคนมีศีลธรรม ก็ไมคิดแตจะพร่ำสอนวอนย้ำใหทุกคน

จงทำดีๆ เทานั้น หากยังตองพยายามสรางสรรคสภาพแวดลอมทางสังคมใหเอ้ือตอการมีศีล

ธรรม พรอมกันนั้นก็สงเสริมใหทุกคนไดมีสวนสรางสรรคสังคมใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีดวย 

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) แนวคดิประชาสงัคมเชิงพทุธ : ผูทีเ่สนอแนวคดิน้ีขึน้มา คอื พระไพศาล วสิาโล 

คำวา ประชาสังคม (Civil Society) ตามทัศนะของพระไพศาล คือ สังคมที่ประชาชนมี 

สวนรวมอยางสูงในกิจการสาธารณะระดับตางๆ คือต้ังแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับ

ประเทศ โดยมีการรวมตัวหรือกระทำผานองคกรตางๆ ดวยความสมัครใจอยางเปนอิสระ

จากรัฐและทุน  อีกนัยหนึ่ง หมายถึง เครือขายองคกรประชาชนท่ีมีกิจกรรมเชิงสาธารณะ 

โดยแยกตางหากจากกิจกรรมที่รัฐเก่ียวของหรือสัมพันธกับสถาบันของรัฐและไมใชกิจกรรม

ในระบบตลาด 

ตามทัศนะของพระไพศาล พระพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายประการท่ีสอดคลอง

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 สวนประชาสังคมเปนเร่ืองของสังคมที่เลย

พนระดับบุคคลออกไป แตก็มิใชสิ่งที่ขัดแยงกันหรือเปนคนละเรื่องกัน เพราะถึงอยางไร

พระพุทธศาสนาก็มิไดจำกัดตัวอยูในขอบเขตพรมแดนทางดานจิตใจลวนๆอยางที่มักเขาใจกัน 

พระพุทธศาสนานั้นมิไดมีแตเรื่องธรรมะเทานั้น นั่นเปนเพียงคร่ึงหนึ่งของพระพุทธศาสนา 

อีกคร่ึงหน่ึงก็คือวินัย ตอเม่ือมีทั้งธรรมและวินัยจึงเรียกวาพระพุทธศาสนา ดังในสมัยพุทธ

กาลคำวา “ธรรมวินัย”เคยเปนคำเรียกชื่อของพระพุทธศาสนา๒๗ นอกจากนั้น พระไพศาล 

ยังเสนอใหรื้อฟนหลักธรรมหลายๆ อยางท่ีมีมิติทางสังคมอยูแลวแตถูกมองขามไป รวมทั้ง

การขยายแนวคิดเดิมใหมีความหมายกวางขึ้น เชน อปริหานิยธรรม (ธรรมที่ไมเปนไปเพื่อ

ความเส่ือม) อุเบกขา มิไดหมายความแควางใจเปนกลางเฉยๆ หากแตเปนการวางใจเปน

กลางที่มีจุดหมายเพื่อไมใหละเมิดธรรมหรือเสียหลักการ คำวา “บุญ”ในความหมายที่แท 

ตองเปนเรื่องของการชวยเหลือผูอื่น (หรือสวนรวม) และการขัดเกลาตนเอง เปนหลักการท่ี

ควรท่ีจะฟนฟูอยางจริงจัง เพราะสงเสริมจริยธรรมทางสังคมโดยตรง ทั้งยังสอดคลองกับ

หลักการประชาสังคมดวย โดยเฉพาะแนวคิดเร่ือง “คุณธรรมพลเมือง” (Civic Virtues)๒๘

๒๗ พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๖), หนา ๔๑๐–๔๑๓. 
๒๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๒๗–๔๓๐. 
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จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา แมนักคิดและนักวิชาการในสังคมไทยท่ีเสนอแนวคิดเก่ียว

กับมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนาอยางหลากหลาย แตโดยสรุปแลวมีฐานอยูบน ๒ แนว

คิดหลักๆ คือ แนวคิดที่ตั้งอยูบนฐานของธรรมชาติ (nature-based) และแนวคิดท่ีตั้งอยูบน

ฐานของวินัย (discipline-based) แนวคิดแรก ไดแก แนวคิดธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาส

ภิกขุ ซึ่งเปนแนวคิดท่ีมองวาธรรมหรือกฎธรรมชาติมีเจตนารมณทางสังคม เพราะควบคุม

สรรพส่ิงในจักรวาลใหเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผนและดำเนินไปแบบพึ่งพาอาศัยกันหรือ

ขึ้นอยูกับกันและกัน  ดังนั้น วิถีชีวิตแบบเนนความสำคัญของสังคมจึงถือวาดำเนินตาม

เจตนารมณของธรรมชาติ สวนแนวคิดท่ี ๒ ไดแก แนวคิดศีลกับเจตนารมณทางสังคมของ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ซึ่งเปนแนวคิดที่มองศีลหรือวินัยในมิติที่ครอบคลุมท้ังเร่ือง

ความประพฤติดีงามสวนบุคคลและการจัดวางระเบียบแบบแผน การจัดโครงสราง และการ

จัดระบบความสัมพันธของคนในสังคม สำหรับแนวคิดทานอื่นๆ สวนใหญจะไดรับอิทธิพล

จากแนวคิดทั้งสองนี้  

 

Û. °“√μ’§«“¡»’≈Àâ“¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏»“ π‘°‡æ◊ËÕ —ß§¡π“π“™“μ‘ 

แนวคิดในการตีความศีล ๕ แนวใหมของเครือขายพุทธศาสนิกเพ่ือสังคมนานาชาติ 

สวนใหญไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของบุคคลสำคัญอยางนอย ๒ ทานดวยกัน คือ แนวคิด

เรื่อง “อริยวินัย” ที่พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) เสนอไวในบทความเร่ืองศีลกับ

เจตนารมณทางสังคมท่ีกลาวมาแลว และแนวคิดของพระติช นัท ฮันห เกี่ยวกับการตีความ

ศีล ๕ แนวใหม ดังนั้น เนื้อหาที่จะกลาวตอไปนี้ นอกจากจะอภิปรายในประเด็นการตีความ

ศีล ๕ ของเครือขายพุทธศาสนิกเพ่ือสังคมนานาชาติแลว ผูเขียนยังจะเสนอแนวคิดเรื่อง 

“อริยวินัย” และหลกัการสมาทานศีล ๕ ของพระติช นัท ฮันห ควบคูกันไปดวย เพื่อใหเห็น

ความสัมพันธระหวางแนวคดิท้ังสองนีก้บัแนวคดิในการตีความศีล ๕ ของเครอืขายพทุธศาสนกิ 

เพื่อสังคมนานาชาติ 

Û.Ò ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏»“ π‘°‡æ◊ËÕ —ß§¡π“π“™“μ‘  

เครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ (พ.พ.ส.) (International Network of 

Engaged Buddhists-INEB) ตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยการริเร่ิมของสุลักษณ ศิวรักษ  

โดยมีบุคคลสำคัญที่รับเปนองคอุปถัมภ เชน องคทะไล ลามะ สมเด็จพระมหาโฆษนันทะ 
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(กมัพูชา) พระติช นทั ฮนัห พทุธทาสภกิขุ มสีมาชกิจากประเทศตางๆ มากกวา ๕๐๐ คน๒๙ 

มีวัตถุประสงคในการจัดต้ังองคกรมี ๔ ประการ คือ ๑) มุงพัฒนาแนวความคิดพุทธศาสนา

เพื่อสังคม (Socially engaged Buddhism) ที่มีฐานอยูบนความมีสติ ปญญา และกรุณา 

๒) จัดอบรมระดับพื้นฐานในเอเชียเพื่อสงเสริมความเขาใจ การวิเคราะห และการสรางพลัง

อำนาจเพ่ือนำไปสูความสามัคคีและความยุติธรรมในโลก ใหแกปจเจกบุคคล ชุมชน และ

สังคม (ในรูปแบบของการจัดประชุมปฏิบัติการ การจัดสัมมนา และการศึกษาดูงาน)  

๓) สรางเครือขายท่ีกวางขวาง และการทำงานรวมกันในหมูชาวพุทธและกลุมที่ทำงานเพ่ือ

สังคมอื่นๆ ๔) สงเสริมความเขาใจและความรวมมือระหวางชาวพุทธและระหวางศาสนา

ตางๆ  

นอกจากน้ัน “โครงการอริยวินัย” ก็เปนอีกองคกรหน่ึงที่อยูในกลุมเดียวกับเครือ

ขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ กอต้ังโดยสุลักษณ ศิวรักษ และวีระ สมบูรณ จุดมุง

หมายของโครงการนี้ คือ ตองการฟนฟูพุทธธรรมในสวนของศีลหรือวินัยใหกลับมามีบทบาท

และมีพลังในการอธิบายปญหาของสังคมโลกยุคใหม โครงการนี้มีผูเขามารวมเปนสมาชิกทั้ง

ที่เปนชาวพุทธและศาสนิกในศาสนาอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ มีการจัด

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาคำตอบออกจากปญหาความรุนแรงในสังคมหลายๆ 

ดาน เชน ปญหาความรุนแรงเชิงโครงสราง (Structural Violence) ความรุนแรง 

เชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) ปญหาวัฒนธรรมบริโภคนิยม ผูที่เขามารวมเปน

สมาชิกของโครงการนี้มีทั้งจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา๓๐ โครงการอริยวินัย เกิดจาก

การขยายแนวคิดเรื่อง “อริยวินัย” ที่พระธรรมปฎกเขียนไวในหนังสือพุทธธรรม๓๑   

วีระ สมบูรณ ในฐานะผูมีบทบาทสำคัญในการกอตั้งโครงการ ไดใหความหมายของคำวา  

อริยวินัย วาเปนองคประกอบสวนนอกสุดของระบบพุทธธรรม เปนเร่ืองของการนำเอาหลัก

อริยธรรมมาประยุกตใช โดยกำหนดออกมาเปนแบบแผน กฎเกณฑ และขอบัญญัติตางๆ 

เพื่อจะนำมนุษยไปตามเสนทางของอริยธรรมและก็เขาสูอริยสัจในท่ีสุด วินัยหรือตัวแบบแผน

การปฏิบัติตางๆ ที่อยูรอบนอกน้ี จะตองแปรเปล่ียนไปตามยุคสมัย เปล่ียนไปตามกลุมชน 

แปรเปล่ียนไปตามสภาพตางๆ ขึน้อยูกบัการใชชวีติ ระบบความสัมพันธ ตลอดจนองคความรู

๒๙ “คำถวายรายงานสมเด็จพระสังฆราช”, เสขิยธรรม ๕ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๓๘) : ๖๕. 
๓๐ “ประชุม ‘อริยวินัย’ คืบหนา จัดตั้งองคกรเยาวชนชาวพุทธนานาชาติ,” ธรรมานุรักษ ๒ 

(กุมภาพันธ ๒๕๔๔),  หนา ๑. 
๓๑ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา ๔๕๒. 
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ตางๆ ของแตละยุคสมัย ดังนั้น อริยวินัย ตองเปนสวนที่มีความยึดหยุน เปนสวนที่ควรมี 

การประยุกตปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สถานที่ ชุมชน และเงื่อนไขปจจัยอื่นๆ แตทั้งนี้ 

ก็ยอมตองอยูในขอบขายที่จะเอื้อใหมนุษยไดเขาสูเสนทางของอริยธรรม๓๒  นอกจากนั้น  

พระไพศาล วิสาโล ในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ  

ไดใหความหมายของอริยวินัยเพิ่มเติมวา อริยวินัย หมายถึงระบบความสัมพันธและระบบ

การฝกฝนอบรมท่ีนำมนุษยเขาสูอริยธรรมเพ่ือเขาถึงอริยสัจในท่ีสุด อีกนัยหนึ่ง อริยวินัย 

หมายถึง แบบแผนท่ีสรางอารยวัฒิใหแกหมูคนในสังคม ไดแก ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และ 

ปญญา๓๓  

๓.๒ เหตุผลที่ตองตีความศีลหาแบบใหม 

สังคมอินเดียโบราณอันเปนบริบทแวดลอมแหงการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา เปน

สังคมแบบเกษตรกรรม สภาพของปญหาและความซับซอนของปญหาไมอาจจะเทียบไดกับ

ปญหาของสังคมปจจุบัน แนนอนวาศีล ๕ ซึ่งเปนหลักพุทธจริยธรรมท่ีมุงเนนการแกปญหา

สังคม จึงถูกออกแบบมาใหสอดคลองกับปญหาจริยธรรมในสังคมเกษตรกรรม สามารถใช

อธิบายปรากฏการณทางศีลธรรมที่เปนความผิดตรงไปตรงมาเทานั้น เชน ศีลขอปาณาติบาต 

พระอรรถกถาจารยไดสรางเกณฑตัดสินไววา (๑) สัตวมีชีวิต (๒) รูวาสัตวนั้นมีชีวิต (๓) มีจิต

คิดจะฆา (๔) พยายามฆา (๕) สัตวตายดวยความพยายามฆานั้น๓๔ ถาครบองคประกอบทั้ง 

๕ ประการนี้จึงถือวาละเมิดศีลขอนี้ เกณฑวินิจฉัยเหลาน้ีสามารถอธิบายปญหาทาง

จริยธรรมในสังคมเกษตรกรรมซึ่งเปนปญหาแบบงายๆ ตรงไปตรงมา แตเมื่อสังคมเร่ิม

เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมโบราณมาเปนสังคมแบบใหมที่คอยๆ ทวีความซับซอน

มากย่ิงขึ้น จึงมีคำถามตามวา การฆาในศีลขอนี้มีความหมายแคไหน มีความหมายตรงๆ 

ตามตัวอักษรเทานั้น (คือลงมือฆาดวยอาวุธ ยาพิษ หรืออุปกรณพิเศษอื่นๆ) หรือวาการฆา

อาจครอบคลุมมาถึงการปลอยใหตายอยางที่เรียกกันในปจจุบันวาการุณยฆาตแบบลบ 

(negative euthanasia) หรืออาจรวมถึงการปลอยสารพิษจากโรงงานแลวสรางมลพิษท่ี

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

ในสังคมยุคใหมท่ีทำใหชาวพุทธหลายทานใหความสนใจกับการตีความศีล ๕ แนวใหมให

สามารถตอบประเด็นปญหาทางจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนใหมๆ ได ดังคำกลาวของพระติช นัท 

ฮันห ที่วา “ศีลหาเปนของเกาแกมาก ซึ่งยอนกลับไปไดถึงสมัยพุทธกาล พวกเรารูสึกวามัน

ควรไดรับการพูดเสียใหม ควรไดรับการพูดถึงอีกคร้ังในความหมายที่เขาใจไดงายขึ้นสำหรับ

คนในปจจุบัน”๓๖

เหตุผลหลักๆ ที่กลุมเครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมฯ เสนอใหมีการตีความศีลหา

แบบใหม คือ (๑) ศีลหาในความหมายเดิมออกแบบมาเพ่ือใหคอดคลองกับสภาพปญหาของ

สังคมเกษตรกรรม เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของศีล ๕ ก็สมควรไดรับการ

ตีความใหมดวย (๒) ปญหาทางศีลธรรมในสังคมปจจุบันมีความซับซอนเกินกวาที่จะอธิบาย

ไดดวยความหมายของศีลหาแบบเดิม ดังนั้น จึงจำเปนตองตีความศีล ๕ แบบใหมเพื่อใหทัน

กับความซับซอนของปญหา (๓) การตีความศีลหาแบบเดิมเนนความหมายในเชิงลบ 

(negative) คือมองวาการรักษาศีล ๕ คือการงดเวนไมไดเบียดเบียนคนอื่นอยางเดียว ทำให

ละเลยความหมายของศีล ๕ ในเชิงบวก (positive) คือ ความกระตือรือรนในการเขารวม

หรือขัดขวางไมใหบุคคลอ่ืนละเมิดศีลธรรม (๔) การตีความศีล ๕ แบบเดิมเนนความหมาย

ในเชิงปจเจกมากกวาความหมายในเชิงสังคม คือ เนนความหมายในแงท่ีวา การรักษาศีล ๕ 

เปนความดีสวนตัวของใครของมัน แทนท่ีจะมองเปนเรื่องของสังคม เปนเร่ืองของการจัด

โครงสรางทางสังคม การจัดองคกร หรือสรางเครือขายความสัมพันธเพื่อเปนรากฐานของ 

ศีลธรรม 

Û.Û °“√μ’§«“¡»’≈Àâ“·∫∫„À¡à 

๓.๓.๑ การตีความศีลขอปาณาติบาต : 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 (มกราคม-

มีนาคม, ๒๕๔๔) : ๒๖. 
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จะไมมองขามการทำลายชีวิตโลกน้ี ในมโนสำนึกและวิถีชีวิตของฉัน”๓๗ จะเห็นวา ขอบเขต

ของศีลขอนี้ใหครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ดาน (๑) จิตใจท่ีตระหนักรูถึงความทุกขของสัตวที่จะได

รับจากการถูกฆาหรือถูกเบียดเบียน (๒) การงดเวนไมเบียดสัตว (๓) การปกปองสัตวไมใหได

รับการเบียดเบียน และ (๔) การขัดขวางมิใหผูอื่นฆาหรือเบียดเบยีนสัตว นอกจากนั้น ความ

เมตตากรุณาถือวาเปนรากฐานสำคัญที่จะทำใหรักษาศีลไดอยางยั่งยืน   

สุลักษณ ศิวรักษ มองวา ศีลขอนี้นอกจากจะหมายถึงการไมฆาสัตวแลว ยังขยาย

ความไปถึงความขัดแยงท้ังภายในและภายนอกที่นำไปสูการใชความรุนแรงหรือขบวนการที่

สนับสนุนความรุนแรงในสังคม เชน การผลิตอาวุธสงคราม และอาวุธทุกอยางท่ีนำไปสูการ

คุกคามส่ิงมีชีวิต๓๘ ดังนั้น ถาเรายึดความหมายเพียงแคการฆาสัตวแบบตรงๆ จะไมสามารถ

อธิบายหรือใหคำตอบแกระบบสังคมที่มีการเอารัดเอาเปรียบกัน เชน การคาอาวุธ การใช

แรงงานอยางไมเปนธรรม การกดขี่ขมเหงของนายจาง เปนตน นอกจากนั้น การบริโภค

ผลิตภัณฑสินคาที่เกิดจากการเบียดเบียนสัตวหรือเพื่อนมนุษย ก็เปนสิ่งที่ชาวพุทธควรจะ

ตระหนักรู สินคาที่ผลิตมาจาการกดขี่ขมเหง การใชแรงงานไมเปนธรรม ก็ถือวาอยูใน

ขอบขายของศีลขอที่ ๑ เชนเดียวกัน๓๙  

การฆาในความหมายของศีลขอที่ ๑ จะตองครอบคลุมทั้งการฆาแบบตรงและฆา

แบบแอบแฝง ไมวาจะเปนการทำเกษตรกรรมแบบใชสารเคมี การปลอยสารพิษสูอากาศ 

การทำลายสิ่งแวดลอม ก็ถือวาเปนการฆาแบบแอบแฝง รวมถึงการคาอาวุธ ก็เปนการฆา

ทางออมเชนเดียวกัน ดังนั้น เราตองตระหนักรูถึงโครงสรางสังคมท่ีกอใหเกิดการฆา เชน 

การทำสงคราม ถาเราไมลุกขึ้นมาคัดคาน ปลอยใหเกิดการฆา ก็หมายความวา ชาวพุทธเห็น

ดวยกับการฆา ดังนั้น ศีลขอนี้ หากไมมีการมอง หรือขยายความหมายออกไปใหกวาง ชาว

พุทธก็ไมเขาใจทุกขของสังคม นอกจากเราจะไมฆาแลว ยังรวมไปถึงการไมอนุญาตใหเกิด

การฆา ดังการประทวงสงครามก็เปนการพยายามที่ขัดขวางการฆาโดยสันติวิธ๔ี๐  

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) ปาณาติบาตในเชิงโครงสรางท่ีสงเสริมความรุนแรง ๓) ปาณาติบาตใน

รูปของสินคาท่ีสงเสริมความรุนแรง ๔) ปาณาติบาตในรูปของการบริโภคสินคาที่สงเสริม

ความรุนแรง ๕) ปาณาติบาตในรูปของการใชแรงงาน ๖) ปาณาติบาตในรูปของการ

สนับสนุนความรุนแรง ๗) ปาณาติบาตในรูปของโรงงานอุตสาหกรรม  

๓.๓.๒ การตีความศีลขออทินนาทาน : พระติช นัท ฮันห ไดเสนอหลักการ

สมาทานศีลขอที่ ๒ วา “ดวยการตระหนักถึงความทุกขทรมานอันเกิดจากการขูดรีด การลัก

ขโมย และการกดข่ี ฉันตั้งสัตยปฏิญาณวาจะบมเพาะความรักความเมตตา และเรียนรูวิธีที่

จะทำใหผูคน สรรพสัตว พืช และแรธาตุ ฉันตั้งสัตยปฏิญาณที่จะเอื้อเฟอเผื่อแผโดยการแบง

เวลา พลังงาน และวัตถุใหแกผูที่มีความจำเปนตองใช ฉันต้ังจิตมั่นที่จะไมลักขโมยและไม

ครอบครองสิ่งท่ีควรเปนของผูอื่น ฉันจะเคารพในทรัพยสมบัติของผูอื่น และจะปองกันไมให

ผูอื่นหาประโยชนจากความทุกขทรมานของเพื่อนมนุษย หรือความทุกขทรมานของสรรพสิ่ง

ตางๆในโลกน้ี”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 กลุมเครือขายพุทธศาสนิกเพ่ือสังคมนานาชาติไดตีความศีลขอที่วา

ดวยการลักทรัพย ใหครอบคลุมปญหาทางจริยธรรมของสังคมสมัยใหมดังนี้ ๑) อทินนาทาน

๔๑ ติช นัท ฮันห เขียน, ศานติในเรือนใจ, หนา ๘๘-๑๐๓. 
๔๒ อางใน Kenneth Kraft, ed., Inner Peace, Inner World : Assays on Buddhism 

and Non-violence, pp. 127-133.  
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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 ฉันตั้งใจท่ีจะไมมีเพศ

สัมพันธโดยปราศจากความรักและพันธสัญญาที่ยาวนาน เพื่อที่จะปกปกรักษาความสุขของ

ตนเองและผูอื่น ฉันตั้งจิตมั่นที่จะเคารพในพันธสัญญาของฉันและผูอื่น จะทำทุกอยางตาม

กำลังความสามารถในอันที่จะปองกันเด็กๆ จากการถูกทารุณกรรมทางเพศ และปองกันไม

ใหคูสมรสและครอบครัวแตกแยกเนื่องจากการประพฤติผิดทางเพศ”๔๓ จะเห็นวา หลักการ

สมาทานนี้ ไดแบงมิติของศีลขอกาเมสุมิจฉาจารเปน ๔ ดาน คือ ๑) ดานความตระหนักรูถึง

ความทุกขทรมานอันเกิดจากการประพฤติผิดในกาม ๒) ดานการต้ังปฏิญาณท่ีจะรับผิดชอบ

และปกปองคุมครองความปลอดภัยและเกียรติยศของปจเจกบุคคล คูสมรส ครอบครัว และ

สังคม ๓) ดานความเคารพในพันธสัญญาของตนเองและคนอ่ืน ๔) ดานการปองกันเด็กๆ 

จากการถูกทารุณกรรมทางเพศ ๕) ดานการปองกันคูสมรสไมใหแตกแยกจากการประพฤติ

ผิดทางเพศ   

สุลักษณ ศิวรักษ มองวา ศีลขอ ๓ นอกจากไมประพฤติผิดในกามแลว จะตอง

ขยายความไปถึงการคุกคามทางเพศ การกีดกั้นสิทธิสตรี การยกยองเพศชายใหเหนือกวา

เพศหญิงอยางงมงายจนถึงกับฆาทารกหญิงท่ีอยูในครรภ การคาประเวณีที่นำผูหญิงที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจยากจนมาขายตัว ก็ถือวาเปนการประพฤติผิดในกามดวยเหมือนกัน๔๔  สวน

วีระ สมบูรณ ตีความวา ปญหาที่สำคัญของศีลขอนี้ในสังคมปจจุบัน คือปญหาโสเภณี โดย

เฉพาะปญหาโสเภณีเด็กท่ีมีการทำเปนขบวนการใหญโต การไปเท่ียวโสเภณีก็เปนการสง

เสริมใหการคามนุษยดำเนินตอไป การละเมิดศีลขอนี้นำไปสูการทำลายสังคม การทำลาย

๔๓ ติช นัท ฮันห เขียน, ศานติในเรือนใจ, หนา ๘๘-๑๐๓. 
๔๔ อางใน Kenneth Kraft, ed., Inner Peace, Inner World : Assays on Buddhism 

and Non-violence, p. 127-133. 
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ครอบครัว แมแตการมี “กิ๊ก” ก็เปนประเด็นทางสังคมที่นำไปสูการผิดขอ ๔ ดวย เพราะมัน

มีการโกหกและพูดปด  

โดยสรุปแลว การตีความศีลขอวาดวยการประพฤติผิดในกาม กลุมเครือขาย 

พุทธศาสนิกเพ่ือสังคมนานาชาติครอบคลุมประเด็นดังตอไปน้ี ๑) กาเมสุมิจฉาจารโดยตรง 

ตามท่ียึดถือกันมาตามจารีตประเพณี ๒) กาเมสุมิจฉาจารในรูปของการคาประเวณี  

๓) กาเมสุมิจฉาจารในรูปของการกดข่ีทางเพศ ๔) กาเมสุมิจฉาจารในรูปของการผลิต/ 

การเสพส่ือลามกอนาจาร ๕) กาเมสุมิจฉาจารในรูปของการเปดสถานบันเทิงเริงรมย  

๖) กาเมสุมิจฉาจารในรูปของการมีเพศสัมพันธดวยความละโมบ  

๓.๓.๔ การตีความศีลขอมุสาวาท : พระติช นัท ฮันห ไดเสนอหลักการสมาทาน

ศีลขอนี้วา “ดวยการตระหนักรูถึงความทุกขจากการกลาวถอยคำที่ขาดความยั้งคิดและ

ระคายหูผูอื่น ฉันตั้งสัตยปฏิญาณวาจะกลาววาจาที่ไพเราะและฟงอยางตั้งใจเพื่อที่จะนำมา

ซึ่งความสดช่ืนรื่นเริงและความสุขของผูอื่น และบรรเทาความทุกขทรมานของพวกเขาดวย

การรูวาถอยคำน้ันสามารถสรางสรรคไดทั้งความสุขหรือความทุกขทรมาน ฉันตั้งสัตย

ปฏิญาณท่ีจะเรียนรูการพูดความจริงดวยถอยคำที่บันดาลใหเกิดความมั่นใจในตนเอง ความ

สดช่ืนรื่นเริงและความหวัง ฉันตั้งจิตมั่นที่จะไมกระจายขาวที่ฉันไมรูจริง และไมวิพากษ

วิจารณหรือตำหนิติเตียนในส่ิงที่ฉันไมแนใจ ฉันจะละเวนจากการพูดจาซ่ึงอาจเปนสาเหตุให

เกิดความแตกแยก หรือความขัดแยงหรือทำใหครอบครัวหรือชุมชนแตกสลาย ฉันจะ

พยายามทุกวิธีทางท่ีจะประนีประนอม และแกไขความขัดแยงตางๆ ไมวาจะใหญหรือเล็ก

เพียงใด”๔๕ หลักการสมาทานนี้ แยกไดเปน ๔ ดาน คือ ๑) ดานจิตสำนึกที่ตระหนักรูถึง

ความทุกขทรมานของสัตวอันเกิดจากการพูดปด และการพูดท่ีระคายโสตคนอื่น ๒) ดานการ

ตั้งสัตยปฏิญาณท่ีจะกลาวถอยคำไพเราะและฟงคนอื่นพูดดวยความต้ังใจ ๓) ดานการละเวน

จากการกระจายขาวท่ีตนไมรูจริง จากการวิพากษวิจารณและการตำหนิติเตียน จากการ

พูดจาสอเสียดใสรายปายสีใหเกิดความขัดแยงและแตกแยก ๔) ดานความพยายามที่จะหา

ทางประนีประนอมและแกไขความขัดแยงตางๆ 

สุลักษณ ศิวรักษ มองวา ศีลขอ ๔ นอกจากไมพูดมุสาแลว จะตองขยายความไปถึง

การพูดความจริง การไมบิดเบือนความเปนจริงของขาวเพื่อเปนการเขาขางเช้ือชาติและ

ประเทศของตน แมแตการโฆษณาที่ไมเปนความจริง แตเปนการลวงใหคนเขาใจผิดหรือสราง

๔๕ ติช นัท ฮันห เขียน, ศานติในเรือนใจ, หนา ๘๘-๑๐๓. 
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คานิยมที่ผิดๆ เพื่อใหผูคนจายสตางคเพื่อกำไรทางการคาของตน เชน การโฆษณาเครื่องดื่ม

ที่บอกวา ดื่มแลวทำใหเปนคนทันสมัยหรือกาวหนา๔๖  

โดยสรุปแลว การตีความศีลขอวาดวยการพูดเท็จ กลุมเครือขายพุทธศาสนิกเพ่ือ

สังคมนานาชาติครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ ๑) มุสาวาทในรูปของการพูดเท็จโดยตรง ซึ่ง

เปนความหมายของศีลขอนี้ตามที่รับรูกันตามจารีตประเพณี ๒) มุสาวาทในรูปของการ

ปกปดความจริง ๓) มุสาวาทในรปูของการโฆษณาเกินจริง  

๓.๓.๕ การตีความศีลขอสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน : พระติช นัท ฮันห ไดเสนอ

หลักการสมาทานศีลขอนี้วา “ดวยการตระหนักรูถึงความทุกขอันเกิดจากการบริโภคที่ขาด

สติ ฉันตั้งสัตยปฏิญาณท่ีจะรักษาสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจเพื่อตัวฉันเอง ครอบครัว

และสังคมของฉันโดยการกิน ดื่ม และบริโภคอยางมีสติ ฉันตั้งสัตยปฏิญาณที่จะบริโภคแตสิ่ง

ที่ถนอมรักษาศานติ ความมีสุขภาพดีและความสดช่ืนรื่นเริงในรางกายและจิตสำนึกของฉัน

และในรางกายและจิตสำนึกของครอบครัวและสังคม ฉันตั้งจิตมั่นที่จะไมดื่มเหลา หรือเครื่อง

ดองของเมาอื่นใด หรือเสพรับอาหารหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีพิษภัย เชน รายการโทรทัศน นิตยสาร 

หนังสือ ภาพยนตร และการสนทนา ฉันตระหนักวาการบั่นทอนทำลายรางกาย หรือ

จิตสำนึกของฉันดวยพิษภัยเหลานี้เปนการไมซื่อสัตยตอบรรพบุรุษพอแม สังคมของฉัน รวม

ทั้งคนรุนตอไปดวย ฉันจะทำการเปลี่ยนแปลงความรุนแรง ความหวาดกลัว ความโกรธ และ

ความสับสนในตัวฉันและในสังคม ดวยการฝกการบริโภคเพื่อตัวฉันและสังคม ฉันตระหนักวา

อาการที่ถูกตองเหมาะสมนั้นเปนสิ่งสำคัญย่ิงในการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม”๔๗  

มิติของศีลขอนี้ในทัศนะของพระติช นัท ฮันห มี ๔ ดาน คือ ๑) ดานความ

ตระหนักรูถึงความทุกขอันเกิดจากการบริโภคที่ขาดสติ ๒) ดานการตั้งสัตยปฏิญาณที่จะ

รักษาสุขภาพกายและจิตใจของตัวเอง ครอบครัวและสังคม โดยการกิน ดื่ม และบริโภค

อยางมีสติ ๓) ดานการตั้งสัตยปฏิญาณที่จะบริโภคแตสิ่งที่ทำใหรางกายและจิตใจของตน 

ครอบครัว และสังคม มีสุขภาพดีและราเริงแจมใส ๔) ดานการต้ังจิตม่ันที่จะไมดื่มเหลา 

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. 



373พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : กระบวนทัศนใหมเกี่ยวกับเบญจศีล

ทั้งคนรุนตอไป ๖) ดานความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงความรุนแรง ความหวาดกลัว ความโกรธ 

และความสับสนในตัวเองและสังคม ดวยการฝกการบริโภค 

สุลักษณ ศิวรักษ มองวา ศีลขอ ๕ นอกจากไมด่ืมสุราและเมรัยแลว จะตองขยาย

ความไปถึงขบวนการสงเสริมสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ ไมวาการปลูกพืชเสพติด เชน ฝน เฮโรอีน 

ใบยาสูบ หรือแมแตอุตสาหกรรมดานส่ิงเสพติด เชน โรงงานผลิตและขายส่ิงมึนเมา๔๘สวน

วีระ สมบูรณ มองวา สิ่งที่ทำใหเกิดความมัวเมา ลุมหลง หลงติด และสูญเสียสติสัมปชัญญะ

ก็นาจะจัดเขาขายของศีลขอนี้ดวย  แมแตสื่อบันเทิง เชน ละครท่ีมอมเมาทำใหคนหลงติด ก็

สมควรจะเขาขายการละเมิดศีลขอนี้ดวย๔

โดยสรุปแลว การตีความศีลขอวาเสพสุราและเมรัย กลุมเครือขายพุทธศาสนิกเพ่ือ

สังคมนานาชาติครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ ๑) การเสพสุราและเมรัยโดยตรง ๒) ธุรกิจ

เก่ียวกับสิ่งมึนเมา ๓) สื่อที่มอมเมาประชาชน  

โดยสรุปแลว แมกลุมชาวพุทธเพื่อสังคมจะใหความหมายศีล ๕ แตกตางกันบางใน

รายละเอียด แตมีความเห็นรวมกันอยางหน่ึงวา ศีล ๕ มีสวนประกอบ ๒ อยาง คือ สวนท่ี

เปนเจตนารมณดั้งเดิมของศีล และสวนท่ีเปนคำอธิบายหรือคำนิยามของศีล สวนที่เปน

เจตนารมณของศีล คือ ความมีสติ ความรักความสงสาร (กรุณา) ปรารถนาที่จะใหมนุษย

และสรรพสัตวอยูรวมกันอยางมีความสุข ไมมีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน หรือถาพูดอยาง

รวบรัด เจตนารมณของศีลก็คือเร่ืองของสังคมนั่นเอง สวนท่ีเปนเจตนารมณนี้จะแกไข

เปลี่ยนแปลงไมได สวนคำนิยามของศีล หมายถึงการนิยามความหมายของศีลแตละขอให

สอดคลองกับปญหาสังคมแตละยุคสมัย ชาวพุทธกลุมนี้มองวา ในอดีตความหมายของศีล ๕ 

ไดรับการนิยามใหเหมาะสมกับสังคมแบบเกษตรกรรมที่มีปญหาไมสลับซับซอนอะไรมากนัก 

แตปญหาสังคมยุคใหมมีความสลับซับซอนมาก การฆา การลักทรัพย การประพฤติผิดใน

กาม การโกหกหลอกลวง และส่ิงมอมเมาประชาชน ก็มีรูปแบบท่ีซับซอนแนบเนียนจนแทบ

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 เปนการแสดงข้ึนมาทามกลางสภาพ

ปญหาสังคมแบบหนึ่งซึ่งแตกตางจากปญหาสังคมสมัยปจจุบันมาก ดังนั้น ศีล ๕ ที่พระองค

แสดงจึงมีลักษณะกวางๆ โดยเนนไปที่การมีจิตสำนึกแบบเอาใจเขามาใสใจเราวา คนอื่นเขา

รักสุขเกลียดทุกขฉันใด เราก็รักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น  คนอื่นยอมไมชอบใจเมื่อของของเขา

ถูกขโมย ภรรยาสามีถูกลวงละเมิด และถูกหลอกลวงดวยวาจา ฉันใด เราก็ไมชอบใจเมื่อของ

ถูกขโมย ภรรยาสามีถูกละเมิด และถูกหลอกลวง ฉันนั้น จิตสำนึกนี้เองเปนรากฐานสำคัญ

ในการรักษาศีล ๕ ในยุคตอมาเม่ือสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป ปญหาการถกเถียงกันเกี่ยว

กับวาพฤติกรรมอยางไรผิดหรือไมผิดศีล ๕ หรือถาบอกวาผิดหรือไมผิดมีหลักอะไรเปนเกณฑ

ตัดสิน ปญหาในลักษณะนี้คงจะหาเหตุผลมาอธิบายใหเปนที่ยุติไดยากพอสมควร พระอรรถ-

กถาจารยผูแตงคัมภีรอธิบายขอความในพระไตรปฎก คงจะมองเห็นวาปญหายุงยากนี้ จึงได

แสดงองคหรือเกณฑตัดสินศีล ๕ แตละขอไว๕๐

นอกจากแสดงเกณฑสำหรับตัดสินวาผิดหรือไมผิดศีลแลว พระอรรถกถาจารยยังได

แสดงเกณฑตัดสินในแงของการผิดศีลท่ีมีโทษมากและโทษนอยดวย โดยวางเกณฑการตัดสิน

ไวดังน้ี (๑) คุณ : ฆาสัตวมีคุณมาก ก็มีโทษมาก ฆาสัตวมีคุณนอยหรือไมมีคุณ ก็มีโทษนอย 

เชน ฆาพระอรหันตมีโทษมากกวาฆาปุถุชน ฆาสัตวชวยงานมีโทษมากกวาฆาสัตวดุราย (๒) 

ขนาดกาย : สำหรับสัตวจำพวกดิรัจฉานท่ัวไปท่ีไมมีคุณเหมือนกัน ฆาสัตวใหญก็มีโทษมาก 

ฆาสัตวเล็กมีโทษนอย (๓) ความพยายาม : ถามีความพยายามในการฆามากก็มีโทษมาก ถา

มีความพยายามในการฆานอยก็มีโทษนอย (๔) กิเลสหรือเจตนา : ถากิเลสหรือเจตนาแรงก็มี

โทษมาก ถากิเลสหรือเจตนาออนก็มีโทษนอย เชน ฆาสัตวดวยโทสะ มีโทษมากกวาฆาดวย

ปองกันตัว๕๑  

แมในศีลขออื่นๆ พระอรรถกถาจารยก็กลาวถึงการละเมิดท่ีมีโทษมากหรือโทษนอย

ไวแนวเดียวกัน เชน อทินนาทานมีโทษมากหรือนอยตามคุณคาของส่ิงของ คุณความดีของ

เจาของ และความพยายามในการลัก กาเมสุมิจฉาจาร มีโทษมากหรือนอยตามคุณความดี

ของคนที่ถูกละเมิด ความแรงของกิเลสและความเพียรพยายาม มุสาวาทมีโทษมากหรือนอย 

๕๐ ข.ขุ.อ. (บาลี) ๒๒., ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๙๙–๓๐๔.  
๕๑ ข.ขุ.อ. (บาลี) ๒๒., ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๙๙–๓๐๔.  
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แลวแตประโยชนท่ีจะถูกตัดรอนเปนเรื่องใหญหรือเร่ืองเล็กนอย และแลวแตผูพูด เชน 

คฤหัสถจะไมใหของของตน พูดไปวาไมมี ก็ยังมีโทษนอย ถาเปนพยานเท็จมีโทษมาก 

สำหรับบรรพชิตพูดเลนมีโทษนอย จงใจบอกของท่ีไมเคยเห็นวาเห็น มีโทษมาก สำหรับการ

ดื่มของเมา มีโทษมากนอยตามอกุศลจิตหรือกิเลสในการที่จะดื่ม ตามปริมาณที่ดื่ม และตาม

ผลที่จะกอใหเกิดการกระทำผิดพลาดชั่วราย๕๒

ผูเขียนมองวาหลักศีล ๕ ที่พระพุทธเจาทรงวางไวคอนขางจะมีความยืนหยุนและมี

ความหมายกวางกวาการตีความของพระอรรถกถาจารย โดยเฉพาะถามองในแงของการ

สรางจิตสำนึกหรือความรูแบบเอาใจเขามาใสใจเรา ถือวาเปนจิตสำนึกท่ีตระหนักรูและมี

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ดังขอความตอนทายของพุทธพจนท่ียกมาขางตนวา 

“อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นอยางนี้แลว เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวเองดวย ชักชวนผูอื่นให

งดเวนจากการฆาสัตวดวย กลาวสรรเสริญการงดเวนจากการฆาสัตวดวย” (ในศีลขออื่นๆ ก็

มีขอความอยางเดียวกันนี้) ผูเขียนมองวา พุทธพจนนี้คอนขางจะสอดคลองกับการตีความศีล 

๕ แนวใหมของพระติช นัท ฮันห ที่กลาวมาแลวขางตน และสอดคลองกับแนวคิดเรื่องความ

รับผิดชอบสากล (universal responsibility) และจิตสำนึกท่ีหวังประโยชนเพื่อผูอื่น 

(altruistic mind) ขององคทะไล ลามะ ดวย  

อยางไรก็ตาม การตีความของพระอรรถกถาจารยในยุคหลังพุทธกาลที่เนนการสราง 

กฎเกณฑที่รอบคอบรัดกุม แมจะมีประโยชนในแงที่ใหความสะดวกในการวินิจฉัยหรือชี้ชัดลง

ไปวาพฤติกรรมนั้นๆ เขาขายผิดศีลหรือไมผิด แตในขณะเดียวกันกฎเกณฑเหลานี้ก็มีสวน

ทำใหศีลแตละขอมีลักษณะหยุดน่ิงตายตัวและมีขอบเขตคับแคบลงจนกลายเปนเร่ืองของ

พฤติกรรมสวนตัวของแตละบุคคล และเกณฑสำหรับวินิจฉัยการละเมิดศีลแตละขอก็มุงการ

ตัดสินพฤติกรรมทางศีลธรรมท่ีบุคคลหน่ึงๆ กระทำข้ึนเทานั้น บางคร้ังการรักษาศีลก็กลาย

เปนเพียงการเฝาระวังพฤติกรรมของใครของมันไมใหเขาขายการผิดศีลตามเกณฑที่ตั้งเอาไว

เหมือนกับการระวังตนไมใหผิดกฎหมายบานเมือง ซึ่งการรักษาศีลแบบน้ีอาจจะไมไดมาจาก

จิตสำนึกที่มองกวางออกไปถึงประโยชนที่สงัคมจะไดรับก็ได ในที่สุดจิตสำนึกหรือเจตนารมณ

อันกวางขวางที่อยูเบ้ืองหลังการรักษาศีล 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 โดยปรารภเหตุท่ีพระสุทินไปเสพเมถุนกับภรรยาเกา

ของตน ตอมาปญหาการเสพเมถุนของภิกษุมีความซับซอนมากขึ้น พระพุทธเจาจึงทรงขยาย

ขอบเขตของวินัยขอนี้ใหครอบคลุมทั้งการเสพเมถุนกับมนุษยและสัตวเดรัจฉานตัวเมีย ซึ่ง

เรียกวา“อนุบัญญัติ”๕๓ ถากลุมเครือขายพุทธศาสนิกเพ่ือสังคมนานาชาติตีความโดยยึดตาม

เจตนารมณของศีล ๕ ที่พระพุทธเจาแสดงไวในพุทธพจนขางตน ผูเขียนมองวามีเหตุผลเพียง

พอท่ีจะสามารถทำไดอยางน้ัน แตจะมีปญหาอยางหน่ึงตามมา คือ เนื่องจากวากลุมเครือ

ขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมฯ ไดตีความศีล ๕ ในแงของการขยายขอบเขตความหมายของศีล

เทานั้น โดยไมไดสรางกฎเกณฑสำหรับวินิจฉัยปญหาเหมือนอยางท่ีพระอรรถกถาจารยเคย

ทำมาแลว ดังนั้น เมื่อนำเอาไปใชในสถานการณของปญหาจริยธรรมจริงๆ จะสรางปญหาใน

การตัดสินขึ้นมาทันที เชน กรณีการละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอร ถาเราเดินเขาไปในรานคา

แลวจงใจขโมยแผนซีดี-รอม (CD-ROM) มาแผนหนึ่ง ก็คงจะไมมีปญหาในการตัดสิน เพราะ

สามารถใชเกณฑของพระอรรถกถาจารยมาตัดสินได แตถาเปนกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร

ซึ่งเปนสิ่งที่จับตองไมได บางครั้งที่มีการละเมิดตอๆ กันมาเปนรอยเปนพันทอด เปนเรื่อง

ยากมากที่จะเอาองคประกอบของอทินนาทานทั้ง ๕ ขอมาจับแลวตัดสินวาผิดหรือไมผิด  

ดังน้ัน ผูเขียนจึงมองวา ตราบใดที่เครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ อาศัยแตตีความ

ศีล ๕ อยางเดียวโดยไมสรางเกณฑสำหรับวินิจฉัยปญหาขึ้นมาดวย การตีความแบบนี้จะ

สามารถนำไปตอบปญหาทางจริยธรรมในสังคมสมัยใหมไดในระดับภาพรวมกวางๆ เทาน้ัน 

คือ ใหยึดเกณฑคือเจตนารมณพื้นฐานของศีล ๕ เปนตัวตัดสิน ถาการกระทำใดก็ตามที่ไม

เปนไปโดยสอดคลองกับเจตนารมณของศีลที่มุงประโยชนสุขของบุคคลและสังคม ใหถือวา

การกระทำนั้นเปนการละเมิดศีล  

 

ı. ∫∑ √ÿª 

นักวิชาการตะวันตกที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการ สวนใหญจะเชื่อวา

พระพุทธศาสนาไมมีมิติทางสังคม เพราะเปนระบบจริยธรรมที่มุงเนนการปฏิเสธโลกและ

ความหลุดพนสวนบุคคล สวนพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในสังคมปจจุบัน ถือวาเปน

๕๓ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙–๔๔/๒๗–๓๒. 
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ปรากฏการณทางศาสนาท่ีไมเคยเกิดขึ้นมากอนในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา หากแต

เกิดจากแรงกดดันของวิกฤตในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ และปญหาทางศีลธรรมของสังคม

โลกยุคใหม ปญหาเหลานี้ผลักดันใหชาวพุทธตองปรับเปลี่ยนระบบจริยธรรมใหมีมิติทาง

สังคมอยางท่ีไมเคยมีมากอน เชน การผลักดันนโยบายสาธารณะ การปรับเปล่ียนโครงสราง

ทางสังคม  ทั้งน้ีเพื่อทำใหพระพุทธศาสนามีฐานยืนและสามารถตอบปญหาสังคมยุคใหมได 

สวนนักคิดหรือนักศาสนาท่ีเปนชาวพุทธมาแตเดิมอยูแลว 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 “พระพุทธศาสนาท้ังหมดตองผูกพันกับ

สังคม” (All Buddhism is engaged) เพียงแตรูปแบบการทำงานเพื่อสังคมอาจจะแตกตาง

กันบางตามสภาพปญหาของแตยุคสมัย โดยหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาท่ีถือวา

เก่ียวของกับสังคมโดยตรง ไดแก ศีล หรือวินัย เพราะเก่ียวของกับการจัดวางระบบความ

สัมพันธทางสังคม จัดโครงสราง และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้ออำนวยตอการเขาถึงสัจธรรม  

 เครือขายพุทธศาสนิกเพ่ือสังคมฯ มองวา การตีความศีล ๕ ตามแนวจารีต

ประเพณีเปนรูปแบบการตีความเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาของสังคมแบบเกษตรกรรม 

ซึ่งเปนปญหาทางศีลธรรมแบบงายๆ ตรงไปตรงมา แตสังคมปจจุบันเปนสังคมแบบ

อุตสาหกรรม เปนสังคมยุคขอมูลขาวสาร และปญหาทางศีลธรรมก็มีความสลับซับซอนตาม

ความซับซอนของสังคม ศีลเปนเร่ืองของบัญญัติหรือการออกแบบเพ่ือตอบปญหาสังคม เรา

จะออกแบบศีลอยางไร ก็ขึ้นอยูกับวาสภาพปญหาทางศีลธรรมในบริบททางสังคมขณะน้ันๆ 

เปนอยางไรเปนสำคัญ     

  เครือขายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมฯ ไดตีความศีลหาโดยเนน ๒ สวน คือ สวนที่เปน

เจตนารมณของศีล และสวนท่ีเปนคำนิยามของศีล สวนท่ีเปนเจตนารมณของศีล หมายถึง 

เจตนารมณที่มุงใหมนุษยในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข ไมเบียดเบียนกัน ใหรูจักเอาใจเขา

มาใสใจเรา นอกจากนั้น เจตนารมณของศีลยังครอบคลุมถึงการจัดระบบโครงสรางทางสังคม 

ความสัมพันธทางสังคมและสภาพแวดลอม ความท่ีเอื้อตอการเขาถึงสัจธรรม สวนคำนิยาม

ความหมายของศีล เครือขายพุทธฯ มองวา ศีลหาตองมีพลวัตและมีความหมายท่ียืดหยุน 

ตองสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับความซับซอนของปญหาในแตละยุคสมัย คือ ศีลขอ

หามฆาสัตว ตองใหครอบคลุมถึงปญหาความรุนแรงประเภทตางๆ ทั้งโดยตรงและโดยออม 

เชน ปญหาสงคราม ปญหาการกอการราย ปญหาการใชสารเคมี ปญหาการใชแรงงานเด็ก 
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การทำแทง และการติดตอพันธุกรรมของพืชและสัตว ศีลขอหามลักทรัพย ตองขยายความ

ใหครอบคลุมถึงการลักทรัพยในรูปแบบตางๆ เชน การพัฒนาประเทศท่ีกระจายรายไดอยาง

ไมเปนธรรม การครอบครองทรัพยากรธรรมชาติของกลุมนายทุนหรือผูมีอิทธิพล การจาย

คาแรงอยางไมเปนธรรม การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา หรือการปนราคาหุน เปนตน ศีลขอ

หามประพฤติผิดในกาม ตองขยายใหครอบคลุมถึงปญหาโสเภณี การเผยแพรสื่อลามก

อนาจารท่ียั่วยุใหเกิดความกำหนัดทางเพศ ศีลขอหามพูดมุสา ตองใหครอบคลุมปญหาการ

ปดบังความจริงในรูปแบบตางๆ เชน ปญหาการโฆษณาสินคาแบบเกินจริง การ

โฆษณาชวนเช่ือของพวกนักการเมือง 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

การเผยแผและดำเนินกิจตางๆ ทางศาสนา และมีสาวกผูใหญจำนวนหนึ่งคอยใหการ

สนับสนุนและมีสวนรวมในการสงเสริมศาสนา๑ แตเมื่อศาสดาสิ้นพระชนมไปแลว ภารกิจทั้ง

การเผยแผและสืบทอดคำสั่งสอนตางๆ ก็จะมีการมอบหมายใหสาวกที่มีความสำคัญ ซึ่งอาจ

จะเปนสาวกผูใกลชิดหรือสาวกท่ีมีความรูความสามารถ แตบางศาสนาอาจจะไมมีการมอบ

หมายใหมบีคุคลเปนผูรบัผดิชอบศาสนา แตไดมอบหมายศาสนาไวใหเปนภาระของศาสนกิชน 

ทุกหมูเหลา เมื่อถึงตอนน้ีสาวกจะมีบทบาทสำคัญตอความเจริญรุงเรืองและความม่ันคงของ

ศาสนา และสาวกก็ตองพรอมที่จะเปนกำลังหลักในการรักษาและเผยแผศาสนาในดินแดน

อื่นๆ  

ชุมชนแหงพระพุทธศาสนาน้ัน ประกอบดวยบริษัททั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถนั้น 

ทั้งที่เปนพระอริยบุคคลและปุถุชน ซึ่งอยูภายใตพระธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจา

พระองคเดียวกัน แตก็เกิดความแปลกแยกหรือความขัดแยงกันในดานใดดานหนึ่งซ่ึงถือเปน

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. 
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มุมมองพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

เร่ืองธรรมดา แมวาจะนำไปสูความผิดพลาดหรือความบกพรองของสงฆ ทำใหคณะสงฆเกิด

ปญหาหรือความแตกแยกกันได มูลเหตุแหงความแตกแยกของคณะสงฆนั้น สามารถจำแนก

ออกไดเปน ๔ สาเหตุใหญๆ คือ (๑) สีลวิบัติ ความวิบัติแหงศีล (๒) อาจารวิบัติ ความวิบัติ

แหงมารยาท (๓) ทิฏฐิวิบัติ ความเห็นผิดธรรมผิดวินัย (๔) อาชีววิบัติ ความวิบัติแหงการ

เล้ียงชีพ๒ ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนานั้น ความแตกแยกของสงฆที่สำคัญท่ีสุด ที่มีผล

ตอพัฒนาการของพระพุทธศาสนา คือ ความแตกแยกแหงสงฆในสมัยหลังพุทธกาล นับต้ัง

แตสมัยปฐมสังคายนา ก็มีพระปุราณะแตกแยกเปนกลุมแรก ตอมาจนถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑ 

กลุมภิกษุชาววัชชีบุตร ก็กอความแตกแยกแหงสงฆอีกคร้ังหน่ึง จนกอใหเกิดนิกายเถรวาท 

และมหาสังฆิกะ (อาจริยวาท) ขึ้น และตอมาในพุทธศตวรรษท่ี ๒ ไดเกิดการแตกแยกเปน

ครั้งที่ ๒ ทำใหเกิดการแตกแยกของคณะสงฆในพุทธศาสนาเปนนิกายตางๆ ตั้งแตพุทธ

ศตวรรษท่ี ๑–๒ เปน ๑๘ นิกาย๓  ซึ่งเหตุการณเหลาน้ี นับวาเปนเหตุการณสำคัญใน

ประวัติศาสตร ที่มีผลตอพัฒนาการของพระพุทธศาสนาจนถึงปจจุบัน 

ในบทความนี้ จะขอวิเคราะหถึงพระวินัยบัญญัติที่พระเถระในยุคหลังพุทธกาลมี

ความเห็นไมตรงกันเปนสาเหตุใหเกิดการแยกนิกายจริงหรือไม การที่มีการผอนปรน

บทบัญญัติบางประการเพื่อใหการเผยแผศาสนาปรับตัวเขากับภูมิภาคนั้นๆ อยางพุทธศาสนา

นิกายมหายาน เปนผลดีตอศาสนามากกวาการอนุรักษไวไมเปล่ียนแปลงแกไขใดๆ อยาง

พุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือไม เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไป 
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ศีลนอกจากจะใชเปนเกณฑตัดสินท่ีสรางความแตกตางและแบงระดับช้ันของพุทธ

บริษัทของนิกายท้ัง ๒ แลว ศีลยังเก่ียวของกับขอปฏิบัติที่เปนหลักการสำคัญย่ิงในพระพุทธ

ศาสนาท่ีมีพัฒนาการมาโดยลำดับ ไดมีขอบัญญัติหามตางๆ ที่เกิดข้ึนตามมามากมายเพื่อ

เปนหลักการในการงดเวนจากพฤติกรรมท่ีเสียหายหรือการกระทำกรรมชั่วถือเปนจุดเร่ิมตน

ของการท่ีศีลไดกลายมาเปนบาทฐานสำคัญในอันที่จะพัฒนาคุณธรรม ซึ่งไดแก ไตรสิกขา 

เปนระบบฝกฝนอบรมกาย วาจา ใจ หรือฝกฝนอบรม พัฒนามนุษยใหดำเนินชีวิตดีงาม 

ถูกตอง มรรคเปนทางดำเนินชีวิตท่ีตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนใน ๓ ดานใหญๆ คือ  

๒ วิ.ป. (ไทย) ๘/๒๗๑/๓๖๔. 

๓ ดูเพิ่มเติมใน อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/[๑๑]–[๑๔]. 
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อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา๔ ไตรสิกขา มาจากคำวา ไตร กับ สิกขา “ไตร” 

แปลวา สาม “สิกขา” แปลวา การศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ 

และพัฒนาปญญา เพื่อใหชีวิตมนุษยดำเนินไปสูความสมบูรณ คือภาวะท่ีเปนผูมีชีวิตเปนอยู

ดวยปญญา๕ อันเปนกระบวนการพัฒนาไปสูการบรรลุธรรมข้ันสูงตอไปได ในสวนของคุณ

ธรรมพ้ืนฐาน เชน บุญกิริยาวัตถุ หลักการทำบุญท่ีถูกตองในพระพุทธศาสนา ก็มีศีลเขามา

เก่ียวของเพราะทำใหการใหทาน มีความบริสุทธิ์และไดรับอานิสงสมากขึ้น หากผูใหและผูรับ

เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ 
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พระพุทธศาสนาในสังคมไทยนั้น ดวยความที่เปนพุทธศาสนาแบบเถรวาท จึงให

ความสำคัญกับรูปแบบและคำสอนดั้งเดิม โดยเฉพาะเรื่องศีลหรือวินัยของพระภิกษุถือเปน

สิ่งสำคัญมาก เมื่อบวชเปนผูทรงศีลแลวจะตองรักษาพระวินัยอยางเครงครัด แตเพราะความ

ที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป การผอนคลายความเครงครัดในพระวินัย ทำใหชาวพุทธไทยมีการแบง

แยกออกเปนหลายสำนักและความเห็นโดยมีเร่ืองการถือศีลและวัตรปฏิบัติเปนเครื่องบงชี้ 

เดิมทีพุทธศาสนาในไทยแบงตามธุระหรือภาระหนาที่ เมื่อบวชเขามาแลวจะตองตัดสินใจ

เลือกวาจะมุงปฏิบัติเพื่อบรรลุสัจธรรม หรือตอมาเรียกวา “วิปสสนาธุระ” หรือจะมุงศึกษา

ปริยัติไปตามลำดับเรียกวา “คันถธุระ” ซึ่งแนนอนวาผูที่มุงสายวิปสสนาธุระ เมื่อมีพันธกิจท่ี

จะตองบรรลุธรรมหรือหลุดพนจึงตองปฏิบัติเครงครัดในศีล และเพื่อใหเอื้อตอมรรคผลมาก

ขึ้นจึงตองอาศัยอยูตามปาเขา เพื่อหลีกเรนจากอารมณที่จะมากระทบอันเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จึงมีชื่อเรียกวา “อรัญวาสี” คืออยูปาเปนวัตร พระสงฆกลุมนี้

ไดการรับรูจากสังคมวาเปนพระปา รวมทั้งเชื่อวา บางรูปสำเร็จเปนพระอริยสงฆแลว ใน

ขณะที่พระสงฆกลุมที่อยูในเมืองหรือวัดประจำหมูบาน ทำหนาท่ีในการศึกษาเลาเรียนคัมภีร 

เทศนาส่ังสอนชาวบาน รับบิณฑบาตและไทยธรรม ประกอบพิธีกรรม ชักชวนญาติโยม

กอสรางบูรณะซอมแซมวัดวาอาราม บริหารจัดการเปนกลุมองคกรทางศาสนาตามปกติ พระ

สงฆกลุมนี้ถูกเรียกวา “คามวาสี” ซึ่งมีการปฏิบัติที่ผอนปรนเขากับสังคมชาวบานและวิถีชีวิต

ในเมือง ทำใหเกิดความยอหยอนในบางสวน ดังงานวิจัยของ นายพรรคพงศ วุฒิวงศ เร่ือง 

๔ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๕/๓๓. 
๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), แกนแทของพระพุทธศาสนาและลักษณะแหง

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๔), หนา 

๕๘. 
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“ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติกิจวัตรของพระสงฆ” ที่ไดขอมูลจาก พระภิกษุสงฆ ๑๒๑ 

รูป จากวัดในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๕ วัด พบวา พระภิกษุสวนใหญมีความรูความ

เขาใจในกิจวัตรมาก แตเมื่อพิจารณาในรายหมวดธรรมโดยเฉพาะหมวดการศึกษาไตรสิกขา 

พบวา มีความรูปานกลางและอยูในระดับลางของชั้นปานกลาง ฉะน้ัน จึงควรใหความสำคัญ

กับการพัฒนาใหเกิดการเรียนรูดานนี้อยางจริงจัง เพราะไตรสิกขาเปรียบเสมือนแผนที่ที่จะ

นำพาผูเดินทางไปสูเปาหมายคือ การหลุดพนจากวัฏสงสาร๖  

การที่คณะสงฆไทยแยกออกเปน ๒ ฝายอยางนี้ ถือวาเปนเรื่องปกติ เพราะดวยขอ

ปฏิบัติเรื่องพระวินัยหรือศีลนี้ ไดแยกพุทธศาสนาออกเปน ๒ นิกายคือเถรวาทและมหายาน

มาแลว ปฏิเสธไมไดวา นอกจากแนวคิดในเร่ืองคำสอนและหลักธรรมสำคัญตางๆ ที่มีสวน

ทำใหเกิดการแยกนิกายแลว ความคิดเห็นเรื่องการปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระวินัยตางๆ 

ถือเปนสวนสำคัญที่ทำใหเถรวาทและมหายานมีรูปแบบปฏิบัติที่แตกตางๆ ไมวาจะเปนเรื่อง 

อาหาร การนุงหม การอยูอาศัย ธรรมเนียมปฏิบัติหลายประการลวนมีสวนทำใหเกิดความ

แตกแยกทั้งสิ้น แตยังมีสวนดีที่ทั้งสองนิกายไมถือวาเปนความขัดแยงทางศาสนา ยังคง

ดำเนินไปในแนวทางของตน ดังที่ไดเห็นอยูในปจจุบัน ในสวนของประเทศไทย การแยก

นิกายเปน ๒ ถือวามีสาเหตุมาจากพระวินัยหรือศีลอยางชัดเจน คณะสงฆธรรมยุติกนิกายที่

เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๔ นั้น ถือวาเปนคณะสงฆคามวาสีที่มีความเครงครัดพระวินัยมาก

กวาพระบานทั่วๆ ไป ซึ่งก็คือ ฝายมหานิกาย ในเร่ืองการรับเงินจายเงิน (ไมแตะตองเงิน 

มอบใหไวยาวัจกรเปนผูจัดการ) การฉันอาหาร (ไมฉันคณโภชกะ บางวัดไมทำสังฆกรรมรวม

กับฝายมหานิกาย) สีผาท่ีใชนุงหม (เปนสีคล้ำแกนขนุน ไมเนนความหรูหรา บางครั้งอาจ

เครงครัดจนถึงไมสวมรองเทา) และมีบทบาทในการกำหนดหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนก

ธรรมและบาลีมาก นอกจากคณะสงฆธรรมยุติแลว การยกเรื่องศีลเปนขอถกเถียงและ 

วิพากษวิจารณสังคมสงฆเริ่มมีการกระจายวงกวางขึ้นไปเร่ือยๆ 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

หายเก่ียวกับพระสงฆบางรูปท่ีลวงละเมิดศีลหรือพระวินัยที่จัดเปนอาบัติหนัก เชน การเสพ

เมถุน หรืออาบัติเบาที่เปนโลกวัชชะ เชน การดื่มน้ำเมา เสพสุรายาเสพติด การบิณฑบาต

หรือเรี่ยไรเงินชาวบานจนเกินงามเปนตน ก็สงผลกระทบตอวิกฤตศรัทธาของชาวบานไมนอย 

ทั้งนี้ เนื่องจากความเปนอยูของคณะสงฆฝายเถรวาทนั้นตองเปนอยูดวยการบิณฑบาตเลี้ยง

ชีพตองอาศัยการสนับสนุนจากคฤหัสถในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดกับพระภิกษุที่มีชื่อ

เสียง ไดรับความสนใจจากส่ือมวลชนทำขาวใหกระพือไปอยางใหญโตก็ยิ่งสรางแรงกระทบ

กระเทือนตอจิตใจของชาวพุทธ  

Ú.Ú π‘°“¬¡À“¬“π  

มหายานมีจุดกำเนิดขึ้นในอินเดีย มีนิกายที่สำคัญอยู ๒ นิกายคือ นิกายมาธยมิกะ 

และนิกายโยคาจาร ตอมาเมื่อมหายานแพรเขาในประเทศจีนก็ไดมีนิกายยอยเกิดขึ้นอีก

หลายนิกาย แตที่สำคัญดูเหมือนจะมีอยู ๒ นิกาย คือนิกายสุขาวดีกับนิกายฌาน นิกายแรก

เปนนิกายที่คนนับถือมากที่สุด สวนนิกายที่สองแมจะไมมีคนนับถือมากเทากับนิกายแรก แต

ก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลตอคนรุนหลังมากที่สุดในบรรดานิกายตางๆ ของฝายมหายาน 

ชาวไทยเรารูจักนิกายที่สองนี้ดีในนามนิกายเซน (ช่ือนี้เราเรียกตามสำเนียงญ่ีปุน) เมื่อ

มหายานแพรเขาไปในญ่ีปุนและทิเบต ชาวพ้ืนเมืองก็รับเอาหลักคำสอนของนิกายตางๆ ไป

ปฏิบัติตามความโนมเอียงในจิตใจ ใครชอบแบบไหนก็ยึดเอาแบบนั้นเปนแนวทาง เฉพาะใน

ประเทศญี่ปุนนั้นนิกายเซนดูจะมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมของประเทศน้ีมากที่สุด สรุปวา เมื่อ

กลาวถึงนิกายของมหายาน นิกายตอไปน้ีคือ มาธยมิกะ โยคาจาร ของพุทธศาสนาในอินเดีย 

สุขาวดี และเซน ของพุทธศาสนาในจีน เปนนิกายท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุด สวนนิกายอ่ืนๆ 

เนื่องจากมีแนวคิดคอนขางคลุมเครือไมชัดเจนจึงแยกไมออกวามีความแตกตางจากนิกาย

หลัก ๔ นิกายขางตนอยางไร๗ ในฝายมหายานน้ัน เพราะความท่ีมีจุดเร่ิมตนมาจากมุมมอง

ตอพระวินัยและการไมใหความสำคัญตอแนวคิดเรื่องการบรรลุเปนพระอรหันต โดยใหความ

สำคัญกับศักยภาพความเปนพระโพธิสัตวของพระพุทธเจา ซึ่งเปนคุณธรรมท่ีเปนภาวะนาม

ธรรมมากกวาตัวบุคคลท่ีเปนมนุษยอยางพระอรหันต เมื่อทัศนคติในเรื่องพระวินัยไมตรงกัน

ฝายมหายานจึงมีโพธิสัตวศีลเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอุดมคติแหงพระโพธิสัตว คือ

๗ สมภาร พรมทา, พุทธศาสนามหายาน นิกายหลัก, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๖-๑๗.  
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การบำเพ็ญตนเพ่ือใหผูอื่นหรือสรรพสัตวรอดพนจากทุกขกอน โดยมีการเขาถึงพุทธภูมิเปน 

เปาหมาย  

เมื่อพิจารณาถึงความเปนมาและเปาประสงคที่นำไปสูการเกิดนิกายมหายานนั้น 

ความแตกตางทางความคิดแบบพุทธถือวาไมใชความแตกแยก แตกลับเปนหนทางหนึ่งที่

ทำใหเกิดการพัฒนาการข้ึนตามลำดับ มองอีกแงมุมหน่ึงก็ถือวาเปนสวนดีตอพระพุทธ

ศาสนา เพราะทำใหพุทธศาสนาเผยแผไปกวางขวางย่ิงขึ้น ในขณะท่ีเถรวาทยึดม่ันใน

อุดมการณอนุรักษนิยมก็คงเปรียบไดกับตนไมที่หยั่งรากลึกมั่นคง สวนมหายานก็เปรียบ

เหมือนก่ิงกานสาขาท่ีแผออกไปสรางรมเงาและความงดงาม ในการแผกิ่งกานออกไปน้ันนา

จะเปนเร่ืองท่ียากกวาการฝงรากยึดอยูกับดินเพ่ือดูดซับอาหารแรธาตุ มหายานในยุคแรกๆ 

ในอินเดียตองทำการปรับตัวอยางมาก เพื่อสรางความแตกตางและแขงขันกับพราหมณฮินดู

ที่มีอิทธิพลอยูดั้งเดิมและเร่ิมพัฒนาตัวเองมากข้ึนหลังพุทธกาล การท่ีสายมหายานใชภาษา

สันสกฤตในการจารึกคัมภีร อยางนอยก็ทำใหพุทธศาสนาในยุคตอๆ มา ก็มีคนที่สามารถ

เขาใจไดถึง ๒ ภาษา ยุคที่มหาวิทยาลัยนาลันทารุงเรือง พุทธศาสนาสายมหายานก็เขาสู

ประเทศจีน โดยสมณะเสวียนจ้ังหรือพระถังซัมจั๋ง ถือเปนจุดเปล่ียนสำคัญพอๆ กับการ

เผยแผพระพุทธศาสนาของพระโสณะและอุตตระในสุวรรณภูมิของฝายเถรวาท 

พัฒนาการของมหายานดังกลาวแลว พอจะทำใหเราทราบไดวามหายานมีจุดกำเนิด

ที่แทจริงอยางไร การที่พุทธศาสนามหายานเนนไปที่การปรับเปลี่ยนและกลมกลืนกันทั้ง

บรรพชิตคฤหัสถ การไมใหความสำคัญกับคำสอนด้ังเดิมโดยเฉพาะพระวินัยดังเชนฝาย

เถรวาท ทำใหนิกายมหายานในโลกปจจุบันนั้น แมจะมีการแผขยายเจริญรุงเรืองกวางขวาง

มากกวาฝายเถรวาท แตก็มีรูปแบบท่ีแตกตางหลากหลายจนแทบไมเหลือเคาโครงเดิม ใน

แตละประเทศท่ีนับถือนิกายมหายานมีขอวัตรปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเปนท่ีมาของนิกายสำคัญอีกนิกายหนึ่งที่มีชื่อเสียงโดดเดนขึ้นมา คือ นิกายวัชรยาน 

เปนที่นับถือในแถบประเทศ ทิเบต มองโกเลีย และภูฏาน มหายานนั้นเขาสูประเทศจีนกอน 

แลวจึงกระจายไปยังญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน ฮองกง เวียดนาม สิงคโปร มหายานเขาสูประเทศ

ไหนก็จะกลายเปนมหายานแบบประเทศน้ันๆ และแตกแขนงเปนนิกายเล็กนิกายนอยอีก

มากมาย เปนไปตามธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณ ี ทัศนคติการนับถือของประชาชนใน 

ประเทศนั้นๆ 

ปจจุบันพุทธศาสนาที่เปนที่รูจักและมีประชากรโลกนับถือจำนวนมากนั้นเปน

พระพุทธศาสนาแบบมหายานและวัชรยาน เหตุผลหลักก็เนื่องจากมหายานเปนท่ีนับถือของ
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ประเทศในแถบเอเชียดานเหนือ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีรวมทั้งทิเบต๘ ในแงที่เปนประโยชน

ตอพระพุทธศาสนาที่จะหยั่งรากลึกเชน พุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย พมา ศรีลังกา

นั้น อาจจะยังไมคอยชัดเจนนัก เพราะความเปนประเทศท่ีมีความเจริญในทางวัตถุคอนขาง

มาก บทบาทของศาสนาในวิถีชีวิตของประชาชนก็จะเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมเสียเปน

สวนใหญ ในประเทศจีนซึ่งนาจะเปนประเทศท่ีพุทธศาสนามหายานเจริญรุงเรืองมากท่ีสุด 

และมีความเขมแข็งในขอวัตรปฏิบัติตามพระวินัยมากท่ีสุด แตเน่ืองจากเปนประเทศท่ีมี

ระบบการปกครองระบบสังคมนิยม ทำใหศาสนาพุทธไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร คง

อาศัยศรัทธาของชาวพุทธบางกลุมท่ีใหความสนใจตอพุทธศาสนามากกวาลัทธิอื่นๆ ใน

ประเทศที่พุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมากอีกประเทศหนึ่งคือญี่ปุน นิกายที่ไดรับความนิยมมาก

ที่สุดคือนิกายเซน เนนการปฏิบัติสมาธิและอยูกับธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในญี่ปุนนี้ได

รับชื่อเสียงในเรื่องการปรับปรุงวัตรปฏิบัติตามพระวินัยอยางสุดโตง ถึงกับอนุญาตใหนักบวช

สามารถมีครอบครัวได มีสถานภาพเปนเพียงแคศาสนาจารยในการประกอบพิธีกรรมเทาน้ัน 

ในประเทศอื่นๆ ที่มีความเจริญทางวัตถุใกลเคียงกันกับญี่ปุน อยางเกาหลีใต ฮองกงและ 

ไตหวัน ประเทศเหลานี้หันมาสนใจในเรื่องการใหการศึกษาแกประชาชนมากขึ้น ใชการ

ศึกษานำการปฏิบัติทำใหมีแนวโนมท่ีจะฟนฟูและเผยแพรไดมากขึ้นในอนาคต สำหรับ

ประเทศเวียดนามน้ัน แมจะเปนประเทศแถบอาเซียนแตก็นับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน

และไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลพอสมควร จึงทำใหดำรงอยูไดยาวนานในแบบของตนเอง 

สวนประเทศทิเบตน้ัน นับถือพุทธศาสนานิกายวัชรยาน มีรูปแบบท่ีแตกตางออกไป เพราะ

ลัทธิที่เขากันไดดีกับวัฒนธรรมทิเบตคือลัทธิตันตระ และภายหลังก็มีการแบงนิกายเปนสอง

นิกายอยางชัดเจน มีจุดสังเกตคือเคร่ืองแตงกายโดยเฉพาะหมวกที่ใสเปนสีแดงและสีเหลือง 

นิกายหมวกแดงหรือฌิงมะปะเปนนิกายเดิม นับถือคุรุปทมสมภพเปนปรมาจารย พระสงฆ

ในนิกายนี้มีวัตรปฏิบัติทางวินัยหยอนยานมาก และอีกนิกายหนึ่งคือนิกายหมวกเหลืองหรือ

เคลุกปะเปนนิกายใหม นับถือคุรุตสองขะปะเปนปรมาจารย ซึ่งนิกายน้ีประพฤติวินัย

เครงครัดกวาพวกแรกมาก และนิกายนี้ไดเจริญล้ำหนานิกายอ่ืนหมด เพราะความท่ีทิเบตมี

ผูนำประเทศเปนองคดาไลลามะทำใหพุทธศาสนาของทิเบตมีความโดดเดนตามตัวผูนำไป

ดวย๙  

๘ พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ, พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุน, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, ๒๕๕๑). หนา คำนำ. 

๙ อภิชัย โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๒๙๗. 
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มุมมองพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

พัฒนาการของแนวคิดเรื่องศีลหรือวินัยดังที่กลาวมา ถือไดวากอใหเกิดความแบง

แยกทางความคิดในเร่ืองขอปฏิบัติอันเปนเกณฑตัดสินคุณธรรมจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 

ตั้งแตยุคพุทธกาลจนถึงปจจุบัน อันเปนเคร่ืองพิสูจนคำสอนในสวนที่เปนบทบัญญัติตางๆ 

นั้นยังมีสวนท่ีตองศึกษาในเชิงปรัชญาเพื่อการตีความใหชัดเจนและเปดกวางใหมีการมองใน

มุมที่ตางกันมากข้ึน ดังท่ีพุทธศาสนามหายานเห็นวา การที่พระภิกษุเถรวาทฉันเน้ือสัตว

เปนการผิดศีล สวนพุทธศาสนาเถรวาทเห็นวา การที่พระภิกษุมหายานฉันอาหารในเวลา

วิกาลเปนการผิดศีล เปนตน ซึ่งยังคงตองการขอพิสูจนความจริงแทในประเด็นเชิง

จริยศาสตรอยางลึกซึ้งตอไป 
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หลักพื้นฐานท่ีเถรวาทและมหายานมีรวมกัน เปนคำแถลงวาดวยหลักความเช่ือ

สำคัญๆ ที่มีรวมกัน ซึ่งมีข้ึนในป 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 ชีวิตมีความมุงหมายในอันที่จะเพ่ิมพูนความกรุณาตอสรรพสัตวโดย

ไมแบงแยก และจะทำงานเพื่อความผาสุกสันติคุณวิบุลราศีแหงสรรพสัตว ทั้งจะพัฒนา

ปญญาเพื่อเขาถึงการหยั่งรูในสัจธรรมสูงสุด 

๕) เรายอมรับในจตุราริยสัจ อันไดแก ทุกข, เหตุแหงทุกข, การดับทุกข, และ

หนทางแหงการดับทุกข กับท้ังกฎวาดวยเหตุและผล (ปฏิจจสมุปบาท) 

๖) อันวาสังขารท้ังปวงนั้นไมเที่ยง และเปนทุกข ธรรมทั้งหลายอันเปนสังขาร และ

ไมเปนสังขาร ลวนไมใชตัวตน  

๗) เรายอมรับวา คุณสมบัติ ๓๗ ประการอันนำไปสูการตรัสรู (โพธิปกขิยธรรม) 

นั้น เปนทัศนคติตางๆ เก่ียวกับวิถีที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสส่ังสอนเพ่ือนำพาไปสูการ 

รูแจง 

๘) หนทางเขาถึงพระโพธิญาณ หรือการตรัสรูนั้น มี ๓ ประการ กลาวคือ การเปน

สาวก การเปนพระปจเจกพุทธเจา และการเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เรายอมรับวาการ

ดำเนินตามกิจแหงพระโพธิสัตว และการไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อชวยเหลือ 

สรรพสัตวนั้น เปนวิถีทางสูงสุด มีเกียรติที่สุด และกลาหาญที่สุด 
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๙) เรายอมรับวาความเช่ือและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาน้ันยอมแตกตางกันไปใน

ประเทศตางๆ ไมพึงนำเอารูปแบบและการแสดงออกภายนอกเหลานั้นไปสับสนกับแกนแท

แหงคำสอนของพระพุทธเจา๑๐

จุดรวมกันทั้ง ๙ ประการน้ี โดยเฉพาะประการท่ี ๙ ที่บอกถึงวา ทั้งเถรวาทและ

มหายานน้ันยอมรับความแตกตางทางความเช่ือและการปฏิบัติกันไปในประเทศตางๆ ไมควร

นำไปสับสนกับแกนแทของคำสอน นาจะหมายถึง ความแตกตางในเรื่องความเชื่อที่เจือดวย

วัฒนธรรมประเพณี และลัทธิศาสนาทองถ่ินเดิมกอนท่ีพระพุทธศาสนาจะแพรไปถึงซึ่งนาจะ

เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่มีแตกตางๆ กันไป ตามภูมิประเทศ ไมวาจะเปน เร่ือง การเคารพ

เทพเจา บรรพบุรุษ รวมทั้งวัฒนธรรมการแตงกาย เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่ทั้งเถรวาทและ

มหายานตางยอมรับความแตกตางซ่ึงกันและกัน แตประเด็นในเร่ืองการถือพระวินัยที่

เครงครัดแบบดั้งเดิมของนิกายเถรวาทกับการผอนปรนประยุกตเขากับยุคสมัยและภูมิภาค

ของมหายานจนแทบไมเหลือรูปแบบด้ังเดิมนั้น คาดวา ในฝายเถรวาทเองนาจะยังมีความ

คลางแคลงใจอยูไมนอย สวนในฝายมหายานน้ัน ก็มีความคลางแคลงใจในแนวความคิดของ

พุทธศาสนาเถรวาทในการปฏิบัติเพื่อการบรรลุคุณธรรมสวนตัวเพื่อบรรลุพระอรหันตดวย

เชนกัน 

 

Ù. ∑—»π§μ‘∑’Ëμà“ß°—π„π‡√◊ËÕß»’≈·≈– ‘°¢“∫∑ 

นอกจากการแปลความหมายและการตีความท่ีแตกตางกันของสาวกในเร่ืองศีลสิกขา

บทดังกลาวแลว ทัศนคติของแตละนิกายก็มีสวนสำคัญท่ีทำใหวิธีการปฏิบัติในดานตางๆ 

ของสาวกแตกตางกันไป ดังนั้นจึงตองยอมรับวาการศึกษาพุทธศาสนา ในฐานะท่ีเปนปรัชญา

แมจะดูเหมือนเปนการยึดเอาวัฒนธรรมการศึกษาแบบตะวันตกมาใช เชน ศาสนาคริสตที่

ชาวตะวันตกนับถือ สามารถดำรงอยูไดทุกวันนี้ก็ผานระบบการศึกษาคัมภีรในรูปแบบการ

ตีความ ซึ่งเปนวิธีการทางปรัชญาแขนงหนึ่งเชนเดียวกัน การใชวิธีการทางปรัชญาในการ

ศึกษา ทำใหผูศึกษาไดสามารถต้ังคำถามตอหลักธรรมวา อะไรคือความจริงสูงสุด อะไรคือ

ความรูที่แทจริง อะไรคือเกณฑตัดสินความดีความถูกตองที่แทจริง ในบทความนี้ จะเปนการ

คนหาคำตอบของคำถามท่ีอาจเรียกไดวามักจะพบมากท่ีสุด ทั้งในบริบทสังคมสมัยใหมทั้งใน

๑๐ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. “หลักพ้ืนฐานท่ีเถรวาทและมหายานมีรวมกัน”. [ออนไลน]. 

แหลงที่มา : http://th.wikipedia.org/ [๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖]. 



391ศีลกับการพัฒนาคุณคาความเปนมนุษย : บทวิเคราะหจาก
มุมมองพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

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

สำคัญกับประวัติศาสตรยุคตนของพระพุทธศาสนา ทำใหเถรวาทผูกพันกับ “สิกขา

บทบัญญัติ” อยางเครงครัด ประวัติศาสตรเปนเคร่ืองหมายแหงความสืบเนื่องของ “พุทธ

ศาสนวงศอันศักดิ์สิทธ์ิ” และในการสืบวงศอันศักด์ิสิทธิ์ก็จะตองมีวิธีการเฉพาะ คือ โดยการ

อุปสมบทอยางถูกตองตามพระวินัยสิกขาบท การปฏิบัติถูกตองตามพระวินัยจึงเปน

จดุศนูยกลางและเปนเครือ่งหมายประกนัความบรสิทุธิแ์หงวงศทีส่บืเนือ่งมาจากประวติัศาสตร 

ยุคตนจนถึงปจจุบัน๑๑ ศีล วินัยหรือสิกขาบทจึงเปนเหมือนสัญลักษณแหงคุณธรรมท่ีทำให

กุลบุตร กุลธิดา ที่เปนชาวบานธรรมดา สามารถมีสถานะท่ีแตกตางจากคนอ่ืน คือไดรับ

ยกยองใหเปนอุดมเพศ มีฐานะเปนท่ีเคารพกราบไหวในพุทธศาสนา ดังที่ รินธรรม อโศก

ตระกูล กลาวถึงสังคมสงฆในสมัยพุทธกาลวาสังคมสงฆมีลักษณะบางประการที่แตกตางจาก

สังคมฆราวาส แตมีหลายประการที่สังคมสงฆเปนแบบอยางอันดีที่สังคมฆราวาสพึงปฏิบัติ

ตาม โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนามนุษยที่เปนสมาชิกของสังคม ซึ่งเปนเปาหมายแรกของ

สังคมสงฆ๑๒  

๑๑ ชาญณรงค บุญหนุน, “ความสำคัญของพระวินัยในประวัติศาสตรพุทธศาสนาเถรวาท: 

จากสังคายนาคร้ังที่ 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 และส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ ที่เขามามีอิทธิพลตอการดำรง

ชีวิตของทุกๆ คน ไมเฉพาะเจาะจงวาจะเปนพระภิกษุหรือคฤหัสถ การบวชเปนพระภิกษุใน

พุทธศาสนาแบบเถรวาท ซึ่งเปนแบบท่ีเขาใจวาตองเปนแบบที่ยึดมั่นหลักคำสอนเดิมของ

พระพุทธเจาอยางแทจริง เมื่อบวชเปนพระภิกษุ ก็ตองเปนการบวชท่ีสละแลวซึ่งเรื่องทาง

โลกทุกประการอยางสิ้นเชิง บำเพ็ญพรหมจรรย ดังงานวิจัยของ พระมหาสุชาติ สุชาโต เรือ่ง 

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 จนกระท่ังส้ิน

กิเลส หรือแมแตตองมีฤทธ์ิ มีเดชอันเกิดจากการบำเพ็ญตบะ เปนตน เมื่อหันกลับมาสูความ

เปนจริงในโลกปจจุบัน การประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุมีความแตกตางจากภาพในอุดมคติ

ของพระภิกษุแบบเถรวาทในอดีตท่ีกลาวถึง การบวชเพ่ือมุงหนทางแหงเปาหมายสูงสุดคือ

สิ้นกิเลส กลายเปนเรื่องในอุดมคติที่ไกลตัว จุดประสงคในการบวชเปนพระภิกษุที่เปนท่ี

ยอมรับกันก็นาจะเปนไปเพื่อการสืบตออายุพระพุทธศาสนา ดวยการเรียนรูปริยัติธรรม เพื่อ

การเปนผูนำทางจิตวิญญาณ ใหการศึกษาอบรม เทศนาส่ังสอนชาวบานผูครองเรือนให

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูในศีลธรรม มีกิจวัตรท่ีเปนไปเพ่ือการเผยแผธรรมเปนหลัก กิจกรรม

ตางๆ ที่เกิดข้ึนเปนผลสืบเนื่องมาจากจารีตประเพณี ที่กำหนดขึ้นในภายหลัง ยิ่งศีลธรรม

จริยธรรมในสังคมเสื่อมลงมากเทาใด ผูที่บวชเปนพระภิกษุยอมตองถูกคาดหวังจากสังคม

มากยิ่งขึ้น การปฏิบัติเพื่อหนทางหลุดพนสวนตัวจึงเกิดขึ้นไดยาก จึงเปนประเด็นขอสงสัยใน

๑๓ พระมหาสุชาติ สุชาโต (สนิทสนม),“ การประพฤติพรหมจรรยตามหลักคำสอนพระพุทธ

ศาสนา”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช-

วิทยาลัย, ๒๕๔๕). 
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กลุมชาวพุทธศาสนิกชนบางกลุม ที่เขาใจพุทธศาสนาในประเด็นดังกลาวแลววา การ

ประพฤติปฏิบัติตนของพระภิกษุสงฆในปจจุบัน มีความผิดเพ้ียนไปจากพระธรรมวินัยหรือไม 

และการบวชเปนพระภิกษุสงฆในปจจุบันเปนไปเพื่อจุดประสงคอะไร การบรรลุธรรมหลุดพน

จากกิเลสของผูออกบวชจะยังเกิดขึ้นไดอีกหรือไม 
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ในขณะฝายเถรวาทยึดเอาศีลหรือวินัยบัญญัติเปนเคร่ืองตัดสินคุณธรรมความดีของ

พุทธบริษัทและเห็นวามีความสำคัญชนิดที่เรียกไดวาเปนอายุของพระศาสนาน้ัน ฝาย

มหายานกลับมองวาเร่ืองศีลหรือวินัยที่พระพุทธองคทรงบัญญัตินั้นนับเฉพาะท่ีปรากฏตาม

พระไตรปฎกเปนส่ิงสามารถปรับปรุงแกไขได และแมตองโทษอาบัติสถานหนักแลวก็สามารถ

ที่จะสมาทานใหมได เพราะเหตุท่ีเห็นวาพระวินัยท่ีทรงบัญญัติอยูในขอบเขตของปจจุบันชาติ 

การบำเพ็ญตนดั่งพระโพธิสัตวโดยปฏิบัติตามโพธิสัตวศีลตางหากท่ีจะเปนความดีสูงสุดกาว

ขามภพชาติไดอยางแทจริง ที่เปนเชนนี้ ก็เนื่องจากมหายานเนนใหบุคคลตั้งปณิธานเพื่อมุงสู

พุทธภูมิ จึงมีหลักเพื่อสงเสริมวัตรปฏิบัติของพระโพธิสัตวโดยเฉพาะ ถือเปนขอพิเศษซ่ึงไมมี

ระบุไวในนิกายฝายเถรวาท นั่นคือ การบัญญัติโพธิสัตวสิกขาบท หรือโพธิสัตวศีล ศีลของ

โพธิสัตวไมแบงแยกระหวางบรรพชิตและฆราวาส ขอเพียงใครก็ตามที่ตั้งจิตปรารถนาบรรลุ

พุทธภูมิก็พึงบำเพ็ญตนใหสอดคลองกับขอบัญญัติอันนี้ 

หลักปฏิบัติของโพธิสัตวกำหนดมาตรฐานต้ังแตพระพุทธเจาเสด็จออกผนวช ไมใช

หลังจากตรัสรูธรรม ตางจากฝายเถรวาทตรงท่ีมหายานใหความสำคัญกับพระพุทธเจาตั้งแต

เริ่มออกแสวงหาสัจธรรมของชีวิต เรียกพระพุทธองคกอนตรัสรูวา พระศากยมุนีโพธิสัตวเจา 

ใน มหาสีหนาทสูตร กลาววา เมื่อพระพุทธเจาทรงถือเพศสมณะแลว พระองคไดเริ่มปฏิบัติ

ในวัตรที่เรียกวา ตบะศีลวัตร หรือ พระโพธิสัตวศีล สำหรับขอวินัยที่ฝายเถรวาทถือเปนเรื่อง

สำคัญนั้นถูกบัญญัติขึ้นมาภายหลังเพ่ือใชกำกับหมูสงฆ ความสำคัญจึงไมเทากับศีลที่

พระพุทธเจาทรงถือเองกอนหนานั้น 

นอกจากนิกายมหายานจะใหความสำคัญกับพระวินัยที่เปนศีลของพระภิกษุดังที่

ปรากฏมาในพระปาฏิโมกขนอยกวาโพธิสัตวศีลแลว สิ่งสำคัญอีกอยางหน่ึงที่ชัดเจนมากก็คือ 

มหายานไมใหความสำคัญกับการบวชเพ่ือบรรลุเปนพระอรหันตเหมือนเถรวาท สำหรับ

พิธีการโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบรรพชาอุปสมบทน้ันมหายานเห็นวาเปนเพียงเปลือกนอก 

บุคคลจะตรัสรูไดหรือไมนั้น ขึ้นกับคุณสมบัติทางจิตมากกวาผาไตรจีวรคลุมกาย ความเปน

พระหรือฆราวาสไมไดแตกตางกัน บางทีพระในฝายมหายานก็ออนนอมถอมตนกับฆราวาส 
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หรือไหวฆราวาสกอน สวนเรื่องวินัยสงฆนั้นแมจะมีความสำคัญอยู แตสิ่งที่สำคัญยิ่งกวาคือ

จิตสำนึก (หรือพุทธจิต) ในตัวภิกษุและฆราวาสท้ังหลาย สำหรับการเปนพระอรหันตที่ฝาย

เถรวาทเห็นวาเปนผูตรัสรูตาม หมดสิ้นกิเลสดังเชนพระพุทธเจาทุกประการนั้น ฝายมหายาน

ถือวา พระอรหันตคือผูที่เขาถึงความหลุดพนไดเพียงครึ่งเดียว คือรูแจงหยั่งเห็นความวางใน

ตัวบุคคล สามารถละวางตัวตน ทำลายความยึดถือหรืออัตตา แตยังไมรูแจงหย่ังเห็นความ

วางในธรรม เนื่องจากพระอรหันตยังมีความยึดถือในธรรมตางๆ เชน เห็นวา ธาตุ ขันธ 

อายตนะ หรือแมแตนิพพานมีอยูจริง พระอรหันตยังถือนิพพานเปนอารมณ ตางจากพระ

โพธิสัตวชั้นสูงที่ไมติดยึดในอะไรเลย ไมยึดถือนิพพานหรืออารมณใดเปนที่ตั้งทั้งสิ้น สวน

ธรรมขออ่ืนๆ นั้นก็เปนเพียงอุบายวิธีในการสอน ไมไดกลาววามีอยูจริง ดังนั้นจึงถือไดวา 

มหายานมีคำสอนท่ีเหนือกวา เพราะสอนใหละวางหรือหย่ังเห็นความวางท้ังในตัวบุคคลและ

ในธรรม ความสำคัญของพระอรหันตจึงลดนอยลงไป และในขณะเดียวกันก็ดูดอยกวา 

โพธิสัตวดวย มหายานนอกจากจะใหความสำคัญเกี่ยวกับการบวชและความเปนพระอรหันต

นอยลงไปแลว ยังใหความสำคัญกับการเปนอุบาสกอุบาสิกามากข้ึนเรื่อยๆ เปดกวางให

บุคคลหลากหลาย ไดมีสวนรวมในการเผยแผธรรม โดยไมคิดวาเปนบรรพชิตมีความรูธรรม

มากกวาหรือดีกวาฆราวาส โดยเฉพาะอยางยิ่ง มหายานไดใหโอกาสกับสตรีเปนผูเผยแผและ

สั่งสอนธรรมไดดวย จะเห็นไดจากพระสูตรบางฉบับใหความสำคัญกับสตรีมาก ถือวาสตรีก็

สามารถบรรลุธรรมเปนพระพุทธเจาได พระสูตรท่ีวานี้คือ สีมาลาเทวีสีหนาทสูตร โดยหันมา

เนนความสำคัญที่ฆราวาสและสตรี มีขอดีคือทำใหการเผยแผธรรมเปนไปในวงกวาง และเขา

ถึงชาวบานกลุมตางๆ ไดโดยงาย แตก็มีขอเสียอยางหน่ึงที่จะตองยอมรับคือ ฆราวาสเปนผู

ไดรับการฝกฝนตนมานอยกวาพระภิกษุ เนื่องจากพระภิกษุมีกรอบของธรรมวินัยบังคับให

ประพฤติปฏิบัติตาม สวนฆราวาสตองอาศัยจิตที่เขมแข็งของตนเปนหลัก ประกอบกับพันธะ

ทางโลกนั้นมีมาก ดังนั้น หากจะมีฆราวาสผูหนึ่งผูใดมีความสำคัญถึงขนาดสั่งสอนธรรมได

เทากับบุคคลในพระสูตร คนผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติที่หาไดยากย่ิง และคงมีเพียงจำนวน

หยิบมือ คนทั่วไปท่ีสามารถส่ังสอนธรรมไดแมเปนเพียงปุถุชน และอาจจะหยั่งไมถึงแกน

ธรรม แตโอกาสที่จะสั่งสอนธรรมใหเผยแผกวางขวางออกไปจะมีไดมากกวา๑๔

สรุปไดวา ในการบรรลุถึงหลักคำสอนท่ีแทจริง เถรวาทและมหายานจะมีจุดรวมที่มี

ตอกันในเรื่องแกนแทของคำสอน และมีการบรรลุหลุดพนจากกิเลสเปนเปาหมายสูงสุด

๑๔ สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๕), หนา 

๓๘-๔๐. 
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เหมือนกัน แตในความเปนศาสนาน้ันยอมมีองคประกอบอ่ืนๆ ที่สำคัญไมนอยไปกวาเปา

หมายสูงสุดน้ัน ซึ่งไดแก บุคคลท่ีเปนศาสนิกเอง องคประกอบแวดลอมอยางเชนขอปฏิบัติที่

จะเปนหนทางสูเปาหมาย พิธีกรรมท่ีประยุกตจากลัทธิความเช่ือเดิม โดยเฉพาะเร่ืองการเปน

นักบวช คุณสมบัติของนักบวชซ่ึงไดแกศีลหรือสิกขาบทที่ถือปฏิบัติ นับเปนส่ิงสำคัญที่ทำให

เกิดขอแตกตางที่ชัดเจนของวิถีชีวิตการประพฤติปฏิบัติของทั้งสองนิกาย เถรวาทก็ถือวาฝาย

ตนมีจุดดีจุดแข็งท่ีสามารถอนุรักษหลักคำสอนด้ังเดิมโดยไมมีการเปล่ียนแปลง ยึดตามพระ

ไตรปฎกท่ีเชื่อถือวาเปนคำสอนท่ีสืบทอดมาจากพระพุทธเจาอยางเครงครัด  หากปฏิบัติ

คลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไปก็จะเกิดความไมบริสุทธิ์แหงศีล และจะสงผลตอการปฏิบัติธรรม

ในขั้นที่สูงขึ้นไป การบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือความเปนพระอรหันตกจ็ะไมเกิดข้ึน แตมหายาน

ซึ่งแมจะศึกษาคัมภีรเดียวกันมากอนหนานี้กลับตีความไปไดอีกแบบหนึ่ง ดังกลาวแลว ซึ่งก็มี

เหตุมีผลในอันที่จะอธิบายไดวา การไมปลงใจเชื่อตามคัมภีร หรือครูบาอาจารย พระเถระ

หรือแมแตพระอรหันตนั้นก็เขาหลักการของกาลามสูตร การตีความพระดำรัสท่ีวา “อานนท 

เม่ือเราลวงไปแลว สงฆหวังอยู จะพึงถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียก็ได” ก็เปนขออางหนึ่งที่

สามารถฟงได ความแตกตางกันนี้ ไมถือวาเปนการแตกแยก หากทั้งสองนิกายไมมีความยึด

มั่นถือมั่นวา ฝายของตนเทานั้นถูก อีกฝายหนึ่งตางหากที่ผิด 

 

ı. ∫∑ √ÿª 

ขอถกเถียงในเร่ืองวิธีปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาน้ัน 

เปนจุดเร่ิมตนของการแยกนิกายอยางแทจริง การที่พระพุทธองคตรัสกำชับเหลาสาวกใหยึด

พระธรรมวินัยท่ีทรงบัญญัติไวเปนศาสดาแทนพระองค  แตเพราะเวลาลวงเลยผานยุคผาน

กาลสมัยตางๆ ความเจริญทางวัฒนธรรม การพัฒนาการทางความคิดของมนุษยทำใหมี

ความคิดในเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ใหเขากับยุคสมัยมากขึ้น การที่สาวกสวน

หนึ่งยึดมั่นอยูกับหลักคำสอนดั้งเดิมในเชิงอนุรักษนิยม เพราะหวงใยตอความมั่นคงของ

ศาสนาดังท่ีนิกายเถรวาทยึดมั่นอยูเปนด่ังปกขางหนึ่งของนก สวนการท่ีสาวกสวนหนึ่งมอง

เห็นวาหากพุทธศาสนามีการแพรหลายและมีการปรับตัวไปตามยุคสมัย สอดคลองกลมกลืน

กับทุกภูมิภาคของโลก ในเร่ืองคำสอนก็มีความยืดหยุนและใหความเสมอภาคกับบริษัท ๔ 

อยางเทาเทียมน้ัน ก็ถือเปนดังปกอีกขางหน่ึงของนก ที่ชวยพยุงตัวนกใหสามารถโบยบินไป

ในอากาศในทุกทิศทางอยางมั่นคงและปลอดภัย  
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ศีลหรือสิกขาบทตามบทบัญญัติของพระวินัยไมไดอยูในฐานะเกณฑวัดความสูงต่ำ

ของคุณธรรมในพุทธศาสนาเพียงเทานั้น ทั้งสองนิกายตองทำความเขาใจกันและกันใหมาก

ขึ้นวาศีลเปนเสมือนบันได เปนเครื่องมือที่จะปกปองผูถือจากการลวงละเมิดและการ

ทำความช่ัวอันจะเปนอุปสรรคตอการบำเพ็ญตนไปสูมรรค คือเสนทางสูความหลุดพนและ

เปนมรรคานำพาหมูสัตวเขาสูภาวะแหงการต่ืนรู หลักการของศีลหรือวินัยที่พระพุทธองค

บัญญัตินั้นเปนสวนเสริมใหสาวกมีความมั่นใจในการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุถึงความบริสุทธิ์ที่แท

จริงในทางจิตใจ ภายใตเจตนาที่บรสิุทธิ์ปราศจากกิเลส การกระทำใดๆ ก็จะบริสุทธิ์ ผลของ

การกระทำก็บริสุทธิ์ตามเปนเหตุเปนผลของกันและกัน ฉะนั้น พุทธศาสนาที่แบงเปนสอง

นิกายหรือสามนิกายหลักๆ นี้ ตองไมใหมุมมองหรือทัศนคติที่วาดวยเรื่องสิกขาบทเปนเครื่อง

กั้นขวางหรือเปนเสนแบงในเร่ืองความบริสุทธิ์ของศาสนาใหมากจนเกินไป เพราะตางนิกาย

ตางมจีุดดีและจุดดอยดวยกันดังไดกลาวแลว 

 



397ศีลกับการพัฒนาคุณคาความเปนมนุษย : บทวิเคราะหจาก
มุมมองพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

Ò. ¿“…“‰∑¬: 

°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘  

(๑) หนังสือ : 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). แกนแทของพระพุทธศาสนาและลักษณะแหง

พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 

๒๕๕๔. 

พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ. พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุน. 

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 โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต. พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

 

∫√√≥“πÿ°√¡ 



398 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

 

(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 ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๔๒).  

(๔) อิเล็กทรอนิกส : 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. “หลักพ้ืนฐานท่ีเถรวาทและมหายานมีรวมกัน”. [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 จากพัฒนาการดวยความเปนหวงทางพระพุทธศาสนาท่ี

เห็นวา ความหลากหลายของความคิด ขอปฏิบัติของพระสงฆที่มีมากมายอาจเปนปจจัยนำ

ไปสูความเสียหายทางพระพุทธศาสนา จึงไดตรากฎระเบียบ ที่เรียกวาพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ พระราชบัญญัติคณะสงฆถูกตราขึ้นก็เพื่อจะดูแลควบคุมกิจการคณะสงฆใหเกิดความ

มั่นคง เปนสถาบัน เปนองคกรมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกในการเขาชวยเหลือ ดูแลจากฝาย

ราชอาณาจักร โดยไดมอบใหคณะสงฆไดดูแลปกครองกันเอง เปนลำดับชั้น 

๑ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ งบประมาณป 

๒๕๕๕ 
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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 

เปนหนาที่ระดับต้ังแตพระสังฆาธิการระดับ เจาอาวาส ในการท่ีจะดูแลปกครอง

พระภิกษุสามเณร ในเขตการปกครองของตนใหเปนไปดวยความเรียบรอย และถูกตองตาม

หลักพระธรรมวินัย และพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ 

ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช นอกจากน้ันพระ 

สังฆาธิการยังทำหนาท่ีในการระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม (โทษ) วินิจฉัยลงขอ

อุทธรณ คำสั่ง รวมท้ังการควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผูอยูภายใตเขตปกครองของ

ตน 

Ú.Ú °“√»“ π»÷°…“ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆไดกำหนดอำนาจหนาที่ของเจาอาวาสไวในมาตรา ๓๗ วา 

เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ พบวา พระ

สงฆระดับชั้นปกครองตั้งแตเจาอาวาสขึ้นไป เปนผูจัดศาสนศึกษาและวัดเปนสถานที่ศึกษา 

ตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม เรื่องใหภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนี้  

๑) เจาอาวาสเปนผูจัดการศาสนศึกษา ในฐานะเจาสำนักเรียนหรือเจาสำนัก 

ศาสนศึกษา 

๒) เจาคณะจังหวัดเปนผูจัดการในฐานะเจาสำนักเรียน คณะจังหวัด 

๓)  ในบางกรณีเจาคณะเจาสังกัดรวมจัดดวย 
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Ú.Û °“√»÷°…“ ß‡§√“–Àå  

คณะสงฆ ไดดำเนนิการตามนโยบายในอำนาจหนาท่ีขอที ่๓ คอืการศกึษาสงเคราะห 

โดยชวยเหลือเก้ือกูล อุดหนุนสถาบันการศึกษา หรือบุคคลท่ีกำลังศึกษาเลาเรียน โดยแบง

ออกเปน ๒ ลักษณะ คือ  

๑) การศึกษาสงเคราะหประชาชนและพระภิกษุสามเณร ใน ลักษณะท่ีเปน 

โรงเรียนการกุศลของวัด ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย และศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑ เปนตน 

๒) การสงเคราะหเก้ือกูลแกการศึกษา เปนวิธีการสงเคราะหสถาบันการศึกษาหรือ

สงเคราะหบุคคลผูกำลังศึกษา พระสังฆาธิการระดับเจาคณะอำเภอ รองเจาคณะอำเภอ  

เจาคณะตำบล ลงไปถึงระดับเจาอาวาส โดยมีการต้ังกองทุน 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 

รูปแบบสถานท่ีอยางเหมาะสมชัดเจนมีปายบอก ประชาสัมพันธ ๓) สงบ คือรมรื่น เย็น

สบาย สบายกาย สบายใจ เขาวัดแลวรูสึกมีความสุข พรอมสรรพ กลาวคือ สัปปายะ ๔ 

๒ บุญศรี พานะจิตต, ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด, (กรุงเทพมหานคร :  

พริกหวานกราฟฟก, ๒๕๔๕), หนา ๒๐. 
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ไดแก อาวาสสัปปายะ ที่อยูเปนสะดวกสบายแกผูที่เขาไปทำบุญ หรือศึกษาพระพุทธศาสนา 

อาหารสัปปายะ คือมีความสุข ที่มีความพรอมท้ังอาหารกาย และอาหารใจ บุคคลสัปปายะ 

เปนสถานที่เหมาะสมกับบุคคลที่จะเขาไป ไมประกอบไปดวยแหงอบายมุข เลนการพนันใน

วัด ดื่มเหลา มั่วสุม เปนสถานที่สัปปายะ สะดวกสบาย เปนตน 

Ú.ˆ °“√ “∏“√≥ ß‡§√“–Àå 

การจัดการสาธารณสงเคราะหภาคประชาชนองคกรหนวยงานอ่ืนๆ ปรากฏให

พบเห็นมากมายในการท่ีจะชวยเหลือเกื้อกูลอุดหนุน องคกรงานคณะสงฆดานนี้เปนการนำ

หลักพุทธธรรมขอ ทาน ลงมือปฏิบัติ โดยมีลักษณะ เปนการดำเนินการเกื้อกูลชวยเหลือ เชน 

การจัดตั้งหนวยอบรม อบต. หองสมุดเพ่ือประชาชน 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 

เปนงานหลักในการท่ีจะพัฒนาสุขภาพกายใหมีการพัฒนาทางศีล พัฒนาสุขภาพจิต มีการ

ปฏิบัติธรรม โดยใช ประเพณี พิธีกรรม เปนสิ่งดึงดูดใหประชาชนไดเขามาศึกษาพุทธธรรม

ทางพระพุทธศาสนา  

๒) การจัดการเผยแผหลักพุทธธรรมเชิงรุกตอเด็ก-เยาวชน และพระภิกษุ–สามเณร 

โดยไดมีการบวชสามเณรภาคฤดูรอน การเขาคายพุทธบุตร เปนงานเพ่ือที่จะไดมีโอกาส

เผยแผหลักพุทธธรรมเชิงรุกตอเด็ก และเยาวชน  

๓) เนนการศึกษาเรียนรูตามหลักศีล สมาธิ ปญญา เปนการศึกษาในรูปแบบของ

การศึกษาทางพระพุทธศาสนาท่ีเปนไปตามหลักไตรสิกขา คือ การพัฒนากาย วาจาดวยศีล 

และการพัฒนาใจ ดวยสมาธิ ทำใหบรรลุเปาหมายความรอบรูแหงปญญา ซึ่งสอดคลองกับ 

ไตรสิกขา 

๔) การนำหลักธรรมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

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

คณะสงฆใหดำรงอยูอยางม่ันคง เพราะการปฏิบัติตามศีล หรือวินัยของสงฆ กอใหเกิดความ

ศรัทธานาเลื่อมใสของประชาชนท่ีมีตอพระสงฆ ความศรัทธาเล่ือมใสก็เปนจุดกำเนิดเปน

ลูกโซใหเกิดความเช่ือฟง เคารพยกยอง และปฏิบัติตามท่ีพระสงฆไดชี้แนะอยางศรัทธา 

ฉะน้ัน ศีล จึงเปนหลักพุทธธรรมขอแรกท่ีพระพุทธเจาทรงยกอยูในหมวดหลักพุทธธรรมท่ี

เรียกวา ไตรสิกขา  

๑) ความหมายของศีล ศีลในแงความหมายของการพัฒนาตนเอง คือการไดฝก

อบรมเรียกวา อธิศีล หรือ ขอปฏิบัติสำหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง หรือ การ

ฝกฝนอบรมความประพฤติทางกาย วาจา คือ ระเบียบวินัย การอยูรวมกับผูอื่น และในสิ่ง

แวดลอมตางๆ ดวยดีใหเกื้อกูลไมเบียดเบียน ไมทำลาย เปนพ้ืนฐานแหงการฝกอบรมจิตใจ 

เรียกสั้นๆ วา ศีล 
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การวิเคราะหหลักพุทธธรรมขอไตรสิกขา พบวา ไดมีการพัฒนาท้ัง ๓ ดาน คือ  

สีลสิกขา จิตตสิกขา และ ปญญาสิกขา จนเกิดเปนการพัฒนาองครวม ๔ ดาน ตามหลัก 

ภาวนา ๔ คือ 

๑) พฤติกรรม (สีลสิกขา)  

 ก. พัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (กายภาวนา) ตั้งแตสุขนิสัย

ในการดูแลรักษารางกาย ในเร่ืองกิริยามารยาท การกินอยู ดู ฟง เปน ฝกนิสัยการพิจารณา

ใหรูจักเลือกเสพส่ิงบริโภคปจจัย ๔ และส่ือขอมูลตางๆ ใหเกิดคุณประโยชนดวยสติและ

ปญญา ใหรูจักความพอดี พอประมาณ ในการแสวงหา บริโภค ถือครอง สะสม สิ่งเสพ

บริโภคตางๆ  

 

 นโยบาย  ปฏิบัติการ  พัฒนาการ  ผลผลิต

นโยบาย ๖
- การศึกษา
- ศึกษา
 สงเคราะห
- สาธารณูปการ

คณะสงฆ
เชียงราย
นครสวรรค
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
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ปญญา
จิตใจ

พฤติกรรม (ศีล)

ปญญา
จิตใจ
สังคม
กาย

 

 ข. มีปฏิสัมพันธที่ดีกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม (สีลภาวนา) มีการแบง

ปนสงเคราะหชวยเหลือกัน จูงใจใหปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑอันเปนวินัยภายนอก 

ดวยความเขาใจในเหตุผลซ้ำๆ จนนำไปสูการปลูกฝงและเสริมสรางความมีวินัยในตนเอง 

กำกับตนเองได มีวิถีชีวิตที่ปดทางเสื่อมจากอบายมุข และส่ิงมอมเมาทั้งหลาย ทำใหไม

เบียดเบียนตนเองและผูอื่น โดยมีศีล ๕ เปนพื้นฐานในการดำเนินชีวิตท่ีจะนำไปสูความเจริญ 

๒) จิตใจ (จิตตสิกขา หรือ จิตภาวนา)  

 ก. ใหมี “สมรรถภาวะ” ที่ดี คือมีสติมีสมาธิ มีความตั้งมั่น เขมแข็งมุงมั่นทำดี

ดวยใจกลาหาญ อดทน สูยิ่งยากได ขยันหมั่นเพียร ไมยอทอ สามารถฟนฝาอุปสรรคผาน

ความยากลำบากตางๆ ไปได พึ่งตนเองได  
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 ข. ใหมี “คุณภาวะ” ที่ดี คือ มีความกตัญูรูคุณ มีจิตใจเมตตากรุณา โอบออม

อารี มีน้ำใจ ละอายชั่วกลัวบาป ซื่อสัตย รับผิดชอบ กลายอมรับความผิดพลาดได เกิดจิตที่

เปนบุญเปนกุศลอยางสม่ำเสมอ  

 ค. ใหมีสุขภาวะท่ีดี คือ มีความสุข ความราเริงเบิกบาน มองโลกในแงดี มีกำลัง

ใจ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูในการรวมกิจกรรมงานตางๆ และ 

๓) ปญญา (ปญญาสิกขา หรือ ปญญาภาวนา)  

 ก. ทำใหเกิดมีศรัทธาเล่ือมใสและมีความเขาใจในพระรัตนตรัยในกฎแหงกรรม 

และในหลักบาปบุญคุณโทษ 

 ข. ใหมีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรูที่ดี จูงใจใหใฝรู โดยเทคนิคการตั้ง

คำถามใหหาคำตอบดวยตนเอง ฝกฝนใหคนควาจดบันทึก ใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ

จริง แลวคิดวิเคราะหประมวลผล ตลอดจนฝกใหสามารถนำเสนอถายทอดไดทั้งแบบกลุม

และรายบุคคลอยูเสมอๆ และสรางเงื่อนไขใหเกิดการนำไปปรับประยุกตใชไดในชีวิตจริง 

 ค. ใหมีทักษะชีวิต เทาทันตอส่ิงเราภายนอกและกิเลสภายนอกตน สามารถ

แกไขปญหาชีวิตได สามารถนำหลักธรรมไปใชใหเกิดประโยชนในการดำเนินชีวิตได 

 ง. ใหมีฐานชีวิตที่ดี ใหมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติธรรม ใหเกิดปญญาเขาใจสัจ

ธรรมในชีวิตไดตามวุฒิภาวะของตน สามารถที่จะตอยอดพัฒนาไปสูการปฏิบัติธรรมใหเกิด

ความเจริญงอกงามในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไป 

ซึ่งกระบวนการศึกษาทั้ง ๓ ดาน นี้ ตองเกื้อกูลสัมพันธกัน กลาวคือ การศึกษาดาน

พฤติกรรมจะเปนฐานใหเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจและปญญา การศึกษาทางดาน

จิตใจจะเปนกำลังรักษาและสืบตอพฤติกรรมท่ีดีงามใหคงอยูอยางยั่งยืน และพรอมที่จะ

พัฒนาไปสูปญญา การศึกษาดานปญญาจะยอนกลับมากำกับ เกื้อหนุนและพัฒนาพฤติกรรม

และจิตใจใหเจริญงอกงามย่ิงขึ้นไป สำหรับหลักพัฒนาการอยางมีองครวมตามหลักภาวนา ๔ 

ที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น ก็เปนหลักการเดียวกันกับหลักไตรสิกขานั่นเอง เพียงแตแจกแจง

ขยายสีลสิกขาใหละเอียดขึ้น กายภาวนาและศีลภาวนาน่ันเอง ซึ่งคณะสงฆสามารถที่จะนำ

หลักภาวนา ๔ นี้มาใชเปนกรอบของการประเมินพุทธศาสนิกชนอยางเปนองครวมและเปน

รายบุคคลได 
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หลักพุทธธรรมท่ีสามารถนำมาปรับใชเปนฐานในกระบวนการพัฒนาสังคม 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 ความทุจริตท้ัง

ปวง 

๓) การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูผานสถาบันครอบครัวเปนอีกมิติหนึ่งของการ

พัฒนาสังคมบนฐานพุทธธรรม เพราะความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม โดยสง

เสริมใหบิดามารดา ผูปกครองอบรมบุตรหลานดวยหลักพรหมวิหาร ๔ เพื่อสรางความ

สัมพันธที่ดีในครอบครัว ซึ่งจะเปนตนแบบในการฝกเด็กใหเรียนรูและปฏิบัติตอผูอื่นดวย

ความรูสึกท่ีดีงาม และมีปญญาที่รับผิดชอบตนเองได 

๔) หลักไตรสิกขาวาดวย ศีล สมาธิ ปญญา เปนกระบวนการพัฒนามนุษยทั้งทาง

กาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ และสติปญญา โดยมีจุดมุงหมายสำคัญโดยใหผูฝกอบรม

เปนผูรูจักอดทน อดกล้ัน ขมใจ วิริยะ และอุตสาหะ และสามารถละส่ิงที่ควรละ มีความ

เพียรที่ชอบธรรม โดยอาศัยกระบวนการจัดส่ิงแวดลอมที่ดี และใชกระบวนการคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ 

๕) การสนทนาอยางมีสติ สมาธิ เปนการฝกปฏิบัติใหผูคนมีความละเอียดออน รูจัก

แขวนความคิด รับฟงอยางประณีต ใหเกียรติผูพูด รูเทาทันความคิดของตนเอง และนำไปสู

การละวางอัตตา และพัฒนาไปสูสัมมาทิฎฐิตอไป 

๖) หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สามารถนำไปปรับใชไดอยางดีในการทำงาน

รวมกับชุมชน เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนท่ีอยูบนฐานพุทธธรรม เกิด

สภาพของการรูรักสามัคคีในชุมชนได เชน 
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 (๑)  มีการหม่ันประชุมกันอยางเน่ืองนิตย อยางนอย ๑ ครั้งทุกเดือน เพ่ือชวย

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 และเปนกรอบคิดของชุมชนในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนเพื่อความสันติสุขในชุมชน 

สรุป หลักธรรมในการสงเสริมการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตใจและปญญาดังกลาว เปน

กุศโลบายในการเขาใจรอบรูสภาวธรรมปกต ิหรือสภาวธรรมที่เปนจริงเชนนี้ เมื่อเกิดปญหา 

เกิดอุปสรรคใดๆ ก็จะรูเขาใจวา ที่แทก็เปนเชนนี้เอง เปนปกติธรรมชาติ เปนปกติธรรมดา

ของสภาวธรรมอยูแลว ทำใหผูไดรูเขาใจ มีภูมิคุมกันวา เปนธรรมดานั่นเอง หรือ ทำใจให

ปลงเสียวาอยางไรก็เปนเชนนี้ นั่นเอง 
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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 เปนเกราะปองกันกิเลสท่ีจะเขามาครอบงำจิตใจใหตกต่ำ ทำให กายมีการ

พัฒนา ปฏิบัติตอตนเอง และผูอื่นดวยความรัก ความเมตตา มีการพัฒนาวาจา ในการท่ีพูด

ประสานถนอมน้ำใจผูอื่นใหเปนที่รัก พัฒนาตนเองใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชน 

ในองคกรคณะสงฆเองก็มีสีลสามัญญตา ที่มั่นคงในพระธรรมวินัยที่เสมอกัน ทำใหองคกร

คณะสงฆ เขมแข็ง มั่นคง มีความเลื่อมใสศรัทธา และอยูรวมกับสังคมอ่ืนๆ อยางมีความสุข 

มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง เพื่อการธำรงพระพุทธศาสนาอยางสงางาม 
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นโยบายหรือ พันธกิจของคณะสงฆในสายการปกครอง ไดนำหลักพุทธธรรมเผยแผ

แกประชาชน พุทธศาสนิกชนเพื่อใหประชาชนเหลานั้นไดบรรลุถึงความสุขกาย สบายใจ โดย

อาศัยหลักพุทธธรรม มาเปนเครื่องมือสัมมาปฏิบัติ ทำใหประชาชน มีความสุขกาย สุขใจ มี

คุณภาพท่ีดี ดังจะพบไดจาก คณะสงฆไดมีการบวชปา คณะสงฆไดปฏิบัติตนเปนผูนำในการ

สรางฝาย คณะสงฆไดรวมจัดตั้งศูนยสินคาชุมชน ใหประชาชนไดมีโอกาส อยูรวมกันใน

ชุมชน ไมตองอพยพเขาไปในเมืองเพ่ือหางานทำ แตสามารถท่ีจะอยูในทองถิ่นรวมกันดวย

ความสามัคคี ในการปฏิบัติสัมมาอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเอง ชุมชน เมื่อภาวะเศรษฐกิจ

ดี สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได จึงทำใหมีความเปนอยูอยางเปนสุข สรางความเจริญ

ใหแกชุมชน 
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การศึกษาคร้ังนี้ไดพบวา คณะสงฆถือวาเปนกลไกของสังคมสวนหน่ึงที่เปนตัวเช่ือม

ประสานระหวางภาคองคกรหนวยงานตางๆ เขาถงึภาคประชาชน เพราะความสมัพนัธใกลชดิ

ของคณะสงฆและประชาชน และ คณะสงฆกับองคกรภายนอก ซึ่งพบวา เครือขายภาคี

ภายนอกไดอาศัยคณะสงฆเปนตัวเชื่อมประสาน ในการท่ีจะใหประชาชนไดรวมปฏิบัติพัฒนา

ศักยภาพของชุมชน เครือขายภายนอกตางๆ ไดแก สำนักงาน สสส.  มูลนิธิพอขุนฯ  มูลนิธิ

กองทุนเพ่ือความสุขและสวัสดิการประชาชน ฯลฯ ไดเขามาชวยเหลือภาคประชาชน เมื่อ

พบเห็นวาประชาชนไดพยายามในการสรางความสุขใหแกชุมชน แตยังขาดปจจัย แรงสง

เสริมสนับสนุนบางอยาง เครือขายภาคองคกรภายนอก ก็ไดยื่นมือเขามาชวย ทำใหองคกร

เครือขายภายนอกบรรลุวัตถุประสงค มีความสุข ในการชวยเหลือประชาชน 

สรุป ผลจากการนำหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติ ก็คือ ผลลัพธ ของการปฏิบัติตามหลัก

พุทธธรรม ในฐานะท่ีสามารถมองเห็นไดในปจจุบันประโยชนแหงโลกิยะ คือ สุขกายสุขใจ

ชีวิตที่มีความสุข องคกรมีความสขุ ชุมชนมีความสุข สังคมที่มีความสุข โลกที่มีความสุข 
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รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะสงฆสายการปกครอง จากการ

ศึกษาวิจัย พบวา คณะสงฆในสายการปกครองไดมีการจัดรูปแบบการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการงานปกครองคณะสงฆ ดังนี้  
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การบริหารจัดการกิจการงานปกครองคณะสงฆไดยึดถือพุทธบัญญัติแหงพระธรรม

วินัยเปนสวนสำคัญ ไดแก ศีล ๒๒๗ ขอ ขอปฏิบัติอื่นๆ ไดแก ความเคารพในพระอุปชฌาย 

อันเตวาสิก ความเปนนวกภูมิ พระผูมีพรรษานอย เคารพพระเถระผูมีพรรษามาก เปนตน  

ทั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบในสวนของพระธรรมวินัย  แข็งแรงทางดานจิตใจมั่นคงเชื่อมั่น  

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  
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การปกครองคณะสงฆ ปจจุบันพบวา ไดมีการปรับใชกฎระเบียบขอบังคับพระราช-

บัญญัติคณะสงฆตั้งแต 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

งานการปกครองคณะสงฆประการหน่ึง ทั้งนี้ก็เพื่อใหกาวทันการเปล่ียนแปลงงานปกครอง

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 ถือวาเปนเครือขายที่เกิดข้ึน ๒ ลักษณะ คือ  

๑) เครือขายแบบแนวดิ่งหรือแบบเปนทางการ ไดแก การปกครองของคณะสงฆ 

๒) เครือขายแบบความรวมมือตางองคกรภายนอก 

การเกิดเครือขายองคกรท้ัง ๒ แบบเกิดข้ึนจากเหตุปจจัย ๒ ปจจัย เปนสำคัญ ที่

ทำใหเกิดเครือขายระหวางองคคณะสงฆ กลาวคือ เครือขายแบบที่ ๑ เกิดข้ึนเพราะปจจัยใน

องคกรท่ีขึ้นตรงตอกันโดยตรง เชน งานปกครองคณะสงฆท่ีเปนแนวดิ่ง จาก สูงลงระดับต่ำ 

หรือ ระดับต่ำขึ้นสูง โดย ระดับท่ีสูงก็จะมีการใหนโยบาย สั่งการ และสนับสนุน สวนใน

ระดับต่ำ ก็จะลงมือปฏิบัติตามนโยบายใหประสบผลสำเร็จ  
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งานการปกครองคณะสงฆ พึ่งพาตนเองมาโดยตลอด ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา 

คณะสงฆไดนำหลักพุทธธรรมในการพึ่งพาตนเองมาเปนกรอบแนวการปฏิบัติและแนะนำให

ประชาชนไดปฏิบัติโดยเฉพาะการพ่ึงพาตนเอง แมวาในภาครัฐ ไดมีการถวายคานิตยภัต 

และคาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบาง แตก็เปนเพียงสวนหนึ่ง การปฏิบัติภาระหนาที่ของ

งานปกครองคณะสงฆ อาศัยการพึ่งพาตนเองเสมอ ไมวาจะเปนกำลังกาย กำลังใจ และกำลัง

ปจจัย กำลังกาย เชนตัวอยาง ฐานะเจาคณะจังหวัด มีฐานะเทาเทียมกับผูวาราชการจังหวัด

ของทางราชอาณาจักร แต เจาคณะจังหวัดไมมี รถประจำตำแหนง ไมมีคาเบี้ยเลี้ยง และ

คาน้ำมันพาหนะ ที่รัฐจัดสรรให ดังนั้น กำลังกายท่ีเจาคณะจังหวัดมีใหกับงานปกครองคณะ

สงฆทั้ง ๖ ดาน แมไมมีกำลังทรัพยทานก็ปฏิบัติอยางไมบกพรองกำลังใจ เพราะพระเจาคณะ

พระสังฆาธิการชนชั้นปกครอง ไดตระหนักหนาที่ในพระธรรมวินัยในการที่จะรักษา ปองกัน

พระพุทธศาสนาใหดำรงสืบไป  
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ผลจากการวิจัย คณะสงฆทั้ง ๔ จังหวัดตัวอยางทำใหเห็นเปนประจักษแลววา คณะ

สงฆไดสรางคุณประโยชนอยางมหาศาล เพราะนโยบาย พันธกิจของคณะสงฆทั้ง ๖ ดาน  

เชน การบวชภาคฤดูรอนเพ่ือการปองกันยาเสพติด การนำเยาวชนหางไกลยาเสพติด ซึ่ง 

ปญหาน้ีถือวาเปนปญหาสังคมระดับตนๆ ของประเทศท่ีมีผลวิจัยวาเปนภัยตอความม่ันคง 

และความเจริญของประเทศ 
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โครงการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ โครงการศึกษาธรรมศึกษา เหลานี้ยังนับวา

เปนโครงการท่ีคณะสงฆทุกภาคสวนทุกจังหวัดไดยึดถือปฏิบัติ ประโยชนก็เพื่อที่จะใหเด็ก

เยาวชน อันจะเปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาแกประเทศใหมีคุณภาพ คุณคา เกิด

ประโยชนสูงสุด 
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บทบาทพระสงฆองครวม นอกจากจะพัฒนาองคกรตัวตนของคณะสงฆเองแลว 

คณะสงฆยังไดรับธุระ ภาระในการพัฒนาสังคมอีกสวนหน่ึงเปนประการสำคัญ ดังจะเห็นได

จาก การนำหลักพุทธธรรมมาเผยแผ และนำหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติ เมื่อบุคคลนับวาเปน

หนวยหน่ึงของสังคม ทุกๆ หนวยไดรับการพัฒนาดีแลว ก็ยอมท่ีจะทำใหสังคมดีตามไปดวย 

เพราะการพัฒนาสังคม ก็คือ การพัฒนา ไตรสิกขานั่นเอง 

อีกประการหน่ึง การพัฒนาสังคมที่เปนรูปธรรมที่เห็นจากผลการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

การที่คณะสงฆไดเขาไปรวมมือในการพัฒนาสังคม ชุมชนในกิจกรรมตางๆ เชน การปลูกปา

เฉลิมพระเกียรติ การสรางฝาย การต้ังสหกรณออมทรัพยกลุมสัจจะ การต้ังธนาคารโค 

กระบือ การสรางพุทธมณฑลของคณะสงฆจังหวัดเชียงราย หรือแมแตการสรางอุทยาน

พระพุทธศาสนานครสวรรค ฯลฯ งานเหลานี้ นับไดวา คณะสงฆไดมีสวนในการพัฒนาสังคม

อยางชัดเจน 

 

ˆ. ∫∑ √ÿª 

จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวา รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการองคกรของ

พระสงฆและองคกรสายการปกครอง มีการดำเนินการใน ๓ รูปแบบ คือ 

๑) การบริหารจัดการตามหลักพระธรรมวินัย สำนักงานเจาคณะจังหวัดทุกจังหวัด

ไดมีการดำเนินการตามหลักพระธรรมวินัยเปนหลักสำคัญ เพื่อใหเกิดการรักษาพระธรรม

วินัยและธรรมเนียมปฏิบัติของพระพุทธศาสนา โดยมีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับพระ

ธรรมวินัยถึงแมวาจะมีกฎหมายมาเก่ียวของในภายหลังแตก็มีกระบวนการท่ีไมขัดกับพระ

ธรรมวินัย 

๒) การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ จากการศึกษาพบวา 

คณะสงฆไดมีการดำเนินการ/การบริหารองคกรตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆที่

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 เพ่ือประสานใหคณะสงฆในระดับ

ตางๆ ดำเนินการตามแนวคิด หลักการทางพระพุทธศาสนา  

สรุปผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ พบวา การที่จะสงเสริมการบริหารจัดการ การพัฒนา

กระบวนการและกลไกในการจัดการเครือขายขององคกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

เพื่อนำไปสูการสรางองคกรแหงการต่ืนรูและการสรางประโยชนสุขตามแนวพระพุทธศาสนา 

โดยจะตองมีการเชื่อมโยงกับความคิดและความรูในระบบใหญหรือโครงสรางในสังคม และ

การประสานกับกลุมที่ทำงานในพื้นที่โดยอาศัยกิจกรรม ประเพณี ความเชื่อของชุมชนเปน

พื้นฐานในการพัฒนาเพื่อนำไปสูประโยชนสุขและความมั่นคงของพุทธศาสนา  
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องคกรพระพุทธศาสนาดานการปกครองในสังคมไทย

Ò. ¿“…“‰∑¬: 

°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘  

(๑) หนังสือ  

กรมการพัฒนาชุมชน. คูมือเครือขายองคกรชุมชนกับการบริหารทุนแบบมืออาชีพ.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๗. 

กาญจนา แกวเทพ. มกดกทางวัฒนธรรมและศาสนา : พลังสรางสรรคในชุมชนชนบท.

กรุงเทพมหานคร : สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, ๒๕๓๐. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. การจัดการเครือขาย : กลยุทธสำคัญสูความสำเร็จของการ

ปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เอเชียเพรส, ๒๕๔๓. 

ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท และวไลทัศน วรกุล. แนวคิด แนวทาง และกรณีตัวอยางการ

ดำเนนิงานศูนยประสานงานเครือขายองคกรชมุชน. กรุงเทพมหานคร : เอ ท ี เอน็ 

โปรดักชั่น, ๒๕๔๗. 

ทวี พลรัตน.  คูมือพระสังฆาธิการวาดวยเร่ืองการคณะสงฆและการพระศาสนา.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐. 

นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค หุตานุวัตร. การพัฒนาองคกรชุมชน. กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคกรมหาชน), ๒๕๔๖. 

บุญศรี พานะจิตต. ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด. กรุงเทพมหานคร : พริกหวาน

กราฟฟก, ๒๕๔๕), หนา ๒๐. 

พระเทพปรยิัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโญ). เอกสารประกอบคำบรรยายเร่ืองการคณะสงฆและ

การพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๐. 

∫√√≥“πÿ°√¡ 
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. .  การคณะสงฆและการพระศาสนา . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต). พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ

ปญญา, ๒๕๓๒. 

. . การศึกษาที่สากลบนพื้นฐานแหงภูมิปญญาไทย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร 

พริ้นติ้งกรุพ, ๒๕๓๔. 

. . เมืองไทยจะวิกฤติถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต . กรุงเทพมหานคร : มูลนิธ ิ

พทุธธรรม, ๒๕๓๗. 

. .  นิติศาสตรแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร :มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑. 

พระมหาธรรมรัตน อริยธมฺโม. การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักรัฐศาสตรที่มีในพระไตรปฎก. 

กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจำกัดโรงพิมพสุรวัฒน, ๒๕๔๓. 

พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน) . เครือขายธรรมชาติความรูและการจัดการ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, ๒๕๔๗. 

พระเมธีธรรมภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆไทย. พิมพคร้ังที่ ๙. 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๕. 

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. วินัยมุขเลม ๑. พิมพคร้ังที่ ๓๐. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๗. 

สมบูรณ สุขสำราญ . พุทธศาสนากับการเปล่ียนแปลงการเมืองและสังคมไทย . 

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 

สมานจิต ภิรมยรื่น. คูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติกฎระเบียบ และคำส่ังของ

คณะสงฆ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒. 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. กฎมหาเถรสมาคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๔๕. 

เสรี พงษพิศ. ฐานคิดจากแผนแมบทสูวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : รังษีการพิมพ, 

๒๕๔๖. 

อรรณพ พงษวาท. เครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาครู ภารกิจของคนในชาติ. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดีด จำกัด, ๒๕๓๙.  
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ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

�

Ò. ∫∑π” 

ในสังคมปจจุบัน มนุษยตกเปนทาสของวัตถุนิยมอยางมหาศาล และนับวันจะทวี

ความรุนแรงมากขึ้นอยางเห็นไดชัด จากผลของการจัดการศึกษาท่ีผานมาพบวา มนุษยยังไม

สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือเปนมนุษยที่สมบูรณไดตามเปาประสงคท่ีชาติตองการ กลาวคือ  

ยังมีปญหาในเรื่องของการพัฒนาสติปญญา ขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต  

ไมสามารถใชกระบวนการคิดเพื่อแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม  

เมื่อวิเคราะหถึงตนเหตุของปญหาตางๆ แลวพบวา สาเหตุสำคัญของปญหาเริ่มตนจากการ

จัดการศึกษาที่ไมถูกตอง 

การจัดการศึกษาท่ีไมถูกตองเปนการจัดการศึกษาที่มุงเนนใหมนุษยแขงขันเอาชนะ

ธรรมชาติมากกวาการใหมนุษยเรียนรูเพื่อเขาใจ เขาถึงธรรมชาติ และอยูรวมกับธรรมชาติได

อยางปกติอยางเปนองครวม กระบวนการของการจัดการศึกษาที่ไมถูกตองยังสงเสริมให

มนุษยศึกษาหาความรูเพื่อใชเปนเคร่ืองมือสำหรับการไตเตาชนช้ันทางสังคม โดยมุงเนนการ

พัฒนาดานสติปญญา (IQ) เปนสำคัญ มากกวาการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ (EQ) และ

วุฒิภาวะทางคุณธรรมจริยธรรม (AQ) ควบคูกันไปอยางเทาเทียมกัน จึงทำใหมนุษยถูก

ครอบงำความคดิเปนอยางมาก ซึ่งสถาบันการศึกษาก็มีสวนสำคัญในการครอบงำความคิด ที่

อาจเปรียบเสมือนการนำกะลามาครอบงำความคิดของมนุษยใหเรียนรูตามสิ่งที่มีอยูเดิมๆ 

ไมมีการปรับปรุงพัฒนาใหกาวหนาทันยุคทันสมัยของการเปล่ียนแปลง ทำใหมนุษยไมมี

ความสามารถในการคิดนอกกรอบหรือความคิดสรางสรรค เพ่ือออกนอกกรอบท่ีสังคม

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 ดังคำกลาวท่ีวา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” ดังนั้น ถากายและจิต

สามารถทำงานเปนหนึ่งเดียวกันก็จะเปนปฐมบทของการเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณได

อยางมั่นคงและย่ังยืน สูการดำรงตนใหมีลักษณะของความสะอาด สวาง สงบ และทำให

มนุษยรูและเขาใจธรรมชาติของสรรพสิ่งในที่สุด 

การเรียนรูของมนุษยจะเกิดขึ้นได ตองผานประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น

กาย และใจ ซึ่งในการเรียนรูนั้นจะเกิดขึ้นไดจากสถานที่ตางๆ คือ บาน วัด โรงเรียน ชุมชน 

และส่ิงแวดลอม นอกจากน้ี สาระสำคัญของการเรียนรูของมนุษย ประกอบดวยเร่ืองใหญๆ 

๓ เร่ือง คือ การเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง การเรียนรูเกี่ยวกับผูอื่น และการเรียนรูเกี่ยวกับ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น มนุษยจึงตองนำเรื่องราวตางๆ ขางตนมาเชื่อมโยงใหเกิด

ความสัมพันธเพื่อเสริมสรางตนเองใหดำเนินชีวิตไดอยางราบร่ืน เปนปกติ  
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มนุษยเราสามารถเรียนรูไดหลากหลายวิธี  ซึ่งเปนกระบวนการทางปญญาเพื่อนำพา

มนุษยเขาถึงความเปนจริงของธรรมชาติ อาทิ การเรียนรูโดยการฟง การพูด การอาน การ

เขียน การดู และการสัมผัส การเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด และการเรียนรูโดยผาน

กระบวนการปฏิบัติ ซึ่งผลที่เกิดจากการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางปญญา คือ สติ-ปญญา

ที่สมบูรณในตัวมนษุย 

สติเปนการระลึกได เปนความสามารถในการควบคุมตนเองของมนุษย ในฐานะท่ีตัว

สติมีความสำคัญตอการเรียนรู มนุษยจึงควรฝกใหตนเองมีสติระลึกรูอยูตลอดเวลาทุกลม

หายใจเขาออก ไมวาจะเปนเรื่องของความประพฤติท่ีถูกตอง (ศีล) จิตใจที่ดีงามมั่นคง 
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(สมาธิ) และปญญาท่ีเฉียบแหลม (ปญญา) ซึ่งจะนำพามนุษยใหมีความรูความเขาใจความ

เปนจริงของธรรมชาติท้ังภายในและภายนอกตนเอง กอเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง ผูอื่น 

และสังคม ซึ่งผลของการพัฒนาทักษะการใชชีวิตที่สมบูรณคือ ชีวิตที่มีความสุข สงบเย็น 

และเปนประโยชน 

เมื่อกลาวถึงความสุขของมนุษย มีอยูมากมายหลากหลายลักษณะ มนุษยบางคน

อาจจะมีความสุขอยูกับวัตถุสิ่งของ ดังนั้น การดำเนินชีวิตของมนุษยก็จะดำรงชีวิตเพื่อหา

วัตถุสิ่งของมาสนองตอบความสุขของตนเอง มนุษยบางคนมีความสุขอยูกับเกียรติยศชื่อเสียง 

ดังน้ันการดำเนินชีวิตก็จะมีความสุขอยูกับการไขวควาหาความสุขที่เกิดจากการไดมาซ่ึง 

เกียรติยศชื่อเสียง แตในความเปนจริงแลว มนุษยจำเปนตองแสวงหาความสุขที่เกิดจาก

ความสงบเย็นและเปนประโยชน ซึ่งเปนความสุขที่คงทนถาวร เปนความสุขที่ทำใหชีวิตมี

คุณภาพและมีคุณคาของความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

เมื่อมองความสุขของการเรียนรูในเชิงของศาสนา ศาสนาคริสต ความสุขสงบเย็น

เปนความสุขที่เกิดจากการทำความดีเพ่ือการเขาถึงองคพระเยซูคริสต ศาสนาอิสลาม ความ

สุขสงบเย็นเปนความสุขท่ีเกิดจากการทำดีเพ่ือการเขาถึงองคอัลเลาะห แตในทางพระพุทธ

ศาสนาแลวความสุขสงบเย็นท่ีแทจริง เปนความสุขที่เกิดจากการที่เกิดมาแลว “มีทุกขนอย” 

เมื่อทุกขนอยก็จะนำพามนุษยสูความ “ดับทุกข” ซึ่งเปนความสงบเย็นและเปนประโยชนทั้ง

กับตนเอง ผูอื่น และสังคมรอบขางอยางมหาศาล 

มนุษยเราเกิดมามีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกัน คือ การเปนวัยทารก วัยเด็ก วัยรุน  

วัยผูใหญ และวัยชรา ชีวิตในแตละชวงวัย มีความจำเปนท่ีนาศึกษาใน ๓ เร่ืองใหญๆ ที่จะ

ทำใหตนเองดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางเปนประโยชน ถึงพรอมซ่ึงความ

เปนมนุษยที่สมบูรณ เรื่องแรกคือ เรื่องของการเรียนรู ซึ่งเกิดไดจาก การฟง การพูด การ

อาน การเขียน การดู การสัมผัส และการส่ือสาร ซึ่งถือเปนทักษะพ้ืนฐานของการเรียนรู 

เรื่องที่สองคือ เรื่องของการดำเนินชีวิต เกิดไดจากการคิด การพูด การทำ/ปฏิบัติ เพื่อแก

ปญหาในชีวิตประจำวันใหดำเนินชีวิตอยางปกติสุข และเร่ืองที่สามคือ เรื่องของการทำงาน 

เกิดจากการจัดการความรู ขยัน ซื่อสัตย อดทน ซึ่งทำใหมนุษยมีชีวิตที่มีคุณคาและมี

คุณภาพ 

เมื่อมองเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตท่ีเชื่อมโยงกับระบบการจัดการศึกษาในปจจุบัน มนุษย

มีกระบวนการเรียนรูเพื่อที่จะดำรงชีวิตใหมีคุณภาพและคุณคา โดยการเตรียมความพรอมใน

ระดับชั้นอนุบาล มนุษยเรียนรูเพื่อเสริมสรางพ้ืนฐานการดำรงชีวิตและพ้ืนฐานการทำงาน 

โดยผานกระบวนการเรียนรูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และมนุษยเรียนรูที่จะ
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ดำรงชีวิตเพื่อหนาที่การงานและทำประโยชนตอตนเองและผูอื่นผานกระบวนการเรียนรูใน

ระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ในการจัดการศึกษาจะตองใหความสำคัญในการจัดการเรียนรูที่จะ

ทำใหมนุษยเกิดศักยภาพพ้ืนฐานท่ียั่งยืน และจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการใชชีวิตท่ี

เหมาะสมกับสงัคมปจจุบัน 
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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 ซึ่งปญหาเหลาน้ีคงแกไขไมได ตราบใดท่ีมนุษยยังหาความสุขอยูกับการเสพ

ความสุขที่เกิดจากสิ่งตางๆ ที่เปนวัตถุนิยม ซึ่งสงผลสูการเปนโรคพรองทางจิตวิญญาณ 

ในเมื่อความพรองทางจิตวิญญาณมีมากขึ้นเร่ือยๆ จึงเปนภาวะวิกฤตของมนุษยที่

ตองเผชิญ ดังนั้น การศึกษาท่ีถูกตองสมบูรณจึงเปนทางเลือกที่สามารถนำพามนุษยผานพน

วิกฤตดังกลาว กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองทำความเขาใจใหถูกตอง และตองมอง

กระบวนการจัดการศึกษาใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาจิตวิญญาณ ถือเปนวาระท่ีสำคัญของการ

พัฒนามนุษยเพื่อนำไปสูการพัฒนาใหตนเองเกิดความสมบูรณ ซึ่งวิถีทางการพัฒนาดังกลาว 

คือ วิถีทางการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

นอกจากน้ี การคนพบวิถีทางการพัฒนาตนเองของมนุษยมีหลายองคประกอบ ซึ่ง

องคประกอบที่ถือเปนกระบวนการพัฒนาตนเองไปสูวิถีทางของความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

ประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ 
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การแสดงพฤติกรรมของมนุษย ในการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีเปน

กายภาพ หรือวัตถุ ไดแก ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรตางๆ ไดอยางเหมาะสม

สามารถใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการสังเกตสิ่งตางๆ รอบตนเองอยางมีประสิทธิภาพ และ

สามารถดูแลรักษาความสะอาดทางกายไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ดานความประพฤติใน

การอยูรวมกันอยางถูกตอง ในทางการพัฒนาทักษะทางสังคมหรือการแสดงออกของตนเอง

เวลาอยูรวมกับคนอื่นนั้น ถือเปนความสามารถในการแสดงพฤติกรรมท่ีเปนลักษณะของ

ความสัมพันธกับผูอื่นและส่ิงแวดลอมทางสังคม ซึ่งจะชวยใหมนุษยสามารถทำงานรวมกับ 

ผูอื่น ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใชกาย วาจา ไดอยางสรางสรรคมีวินัย มีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามเวลาท่ีกำหนดซ่ึงใน

ที่นี้คือ ศีล (Morality) 
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การทำจิตใหสงบ เปนองคประกอบหน่ึงที่เปนการแสดงออกทางดานจิตใจในขณะ

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ธรรมชาติของจิตจะมีลักษณะท่ีรูสึก จำได คิด สามารถรูและเขาใจส่ิง

ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกรางกาย ดังนั้น จิตท่ีสงบทำใหเขาถึงความจริงหรือปญญาได

งาย และในการพัฒนาจิตใจใหสงบ ตองอาศัยสมาธิเปนตัวแกนในการฝก และมีบทบาทตาม

เจตจำนงท่ีตนเองพึงพอใจ องคประกอบดานจิตใจจึงเปนสวนสำคัญของการพัฒนาสติปญญา

ในการกำกับความประพฤติของมนุษยใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม  

ไมใฝต่ำไปในแนวทางของราคะ โทสะ โมหะ สัทธา (ศรัทธา) และวิตกจริต แตจะนำพา

มนุษยใหต้ังมั่นไปในแนวทางของความดีงามใฝดี กอเกิดเปนสมาธิ (Concentration) ซึ่ง

สามารถแบงแยกเปนดานยอยๆ ได ๓ ดาน คือ 

(๑) ดานการพัฒนาคุณภาพจิต ไดแก การมีน้ำใจเอื้อเฟอ เผ่ือแผ แบงปนสิ่งของให

กับผูอื่น 

(๒) ดานการพัฒนาสมรรถภาพจิต ไดแก การมีความเพียรพยายาม มีเหตุมีผล และ

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 

(๓) ดานการพัฒนาสุขภาพจิต ไดแก ความราเริงแจมใส อารมณดี และสงบสุขเสมอ 
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ภาพท่ี ๑ ธรรมชาติของจิต 

 

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë Û: ¥â“πªí≠≠“  

การเขาถึงปญญา (Wisdom) ที่เปนเร่ืองของการรูและเขาใจความเปนจริงของ

ธรรมชาติทั้งหมด วาสามารถเช่ือมโยงเปนหน่ึงเดียวกัน ทำใหคลายจากความยึดมั่นถือม่ัน 

เปนความสามารถของมนุษยในการเรียนรูการดำเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงาม ดังนั้น การที่มนุษยรู

และเขาใจในธรรมชาติ มีทักษะกระบวนการอยูรวมกับธรรมชาติ และสามารถจัดการกับ

ความรูอยางรอบดาน สิ่งที่เปนผลตามมาจะกอใหเกิดความพอประมาณในตนในการดำเนิน

ชีวิต สามารถดำเนินชีวิตดวยความพอดี พอประมาณ ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป 

มนุษยจะสามารถดำเนินชีวิตโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ยึดมั่นอยูบนฐานของปญญา

รบัรู คดิเหน็ส่ิงทีถ่กูตอง รูและเขาใจสรรพส่ิง ปฏิบตัติอความรู (Knowledge Management- 

KM) ที่มีลักษณะพอดีพองามในลักษณะทางสายกลาง มีเหตุผลของการดำเนินชีวิต ซึ่ง

สามารถใชปญญาในการพิจารณาเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจาก

การกระทำนั้นๆ อยางรอบคอบ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดำเนินชีวิตดวยการเตรียมตัวใหพรอม

รับผลกระทบ หรือการเปลี่ยนแปลงรอบดานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมประมาท 

รูสึก

จำได

คิด

รูและเขาใจ

ใฝดี

ราคะ

ใฝต่ำ

วิตก สัทธา

โมหะ

โทสะ

คุณภาพจิต

สมรรถภาพจิต

สุขภาพจิต

จิต

ธรรมชาติของจิต
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การเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณนั้น เปนเรื่องของความปกติของมนุษยในการ

ดำเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม ในระยะหลังมีผูศึกษาโดยอาศัยวิทยาศาสตรเขามาคนหาคำตอบท่ี

เปนความจริงตามธรรมชาติ แตก็ไมสามารถเขาถึงไดมากนัก โดยอาจจะมีการตั้งคำถามใน

เรื่องของคุณคา ความหมาย หรือจุดมุงหมายของการเขาถึง  ความเปนมนุษยที่สมบูรณซึ่งถือ

เปนเรื่องเหนือวิสัยที่จะสรุปได โดยมักจะกลาวไปในทางของการกำหนดพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับ

จิต บางทานอาจพูดถึงเร่ืองจิต ซึ่งถือไดวาจิตเปนสวยยอยของการเขาถึงความเปนมนุษยที่

สมบูรณ ดังนั้น จุดเริ่มตนของหนทางการเขาถึงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณจึงเปนการท่ีมนุษย

ลดความเห็นแกตัวลง เพราะการที่มนุษยคิดถึงแตเรื่องของตนเอง มนุษยจะเผชิญหนากับโลก

ที่มีแตการแยงชิงกัน จึงมีแตความทุกข เมื่อมนุษยเผชิญหนากับความทุกขโดยอาศัยเพียง

กลไกปองกันตัวเองกับอำนาจของความคิดเห็นท่ีไมถูกตอง (อวิชชา) การกระทำดังกลาว

สามารถนำมนุษยใหวนเวียนอยูในความทุกข และไมสามารถเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ

ไดเลย 

จุดเริ่มตนของการเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณนั้น มนุษยจะตองพัฒนา

พฤติกรรมท่ีถูกตองท้ังกาย วาจา อาชีวะ ซึ่งตองอาศัยการเสริมสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี ความ

พรั่งพรอมของปจจัย ๔ ตา หู สุขภาพกาย การปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม อาชีพ และวินัยที่

ดีในตน มนุษยตองมีจิตท่ีดีงาม เพียรพยายาม รูตัว และตั้งมั่น ควรแกการงาน โดยพัฒนา

คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตที่ถูกตองสมบูรณ นอกจากนี้ มนุษยยังตองมี

ปญญาท่ีเฉียบแหลม รูและเขาใจอยางถูกตอง ปฏิบัติตอความรูอยางเปนทักษะ กระบวนการ 

ภาพท่ี ๒ องคประกอบดานปญญามนุษย 

 

KM

ไปปฏิบัติตอความรู ระดับความรู

รูและเขาใจ

รูและเขาใจ

โมหะ

โทสะ
มีความคิดเห็น

ปญญา

องคประกอบดานปญญา
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ระดับความรู การปฏิบัติตอความรู

ปญญา

กาย วาจา อาชีวะ

พฤติกรรม

เพียรพยายาม

โยนิโสมนสิการ

รูตัว

คิด

รูและเขาใจถูกตอง

จิตใจ

จิตตั้งมั่น

สุขภาพจิต
สมรรถภาพ
คุณภาพ

สิ่งแวดลอม
ปจจัยสี่

สุขภาพกาย
ปฏิสัมพันธ
อาชีพ
วินัย

มนุษยท่ี
สมบูรณ

คิดอยางแยบคายในการดำเนินชีวิต ซึ่งความสัมพันธของพฤติกรรม จิตใจ และปญญาที่

สมบูรณจะนำไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

จากความสัมพันธของพฤติกรรมท่ีถูกตอง จิตใจท่ีดีงาม และปญญาท่ีเฉียบแหลม 

เพื่อการเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ มนุษยจะตองฝกฝน ๓ สวน คือ พฤติกรรมที่ถูก

ตอง จิตใจที่ดีงาม และปญญาที่เฉียบแหลม จะนำพามนุษยเกิดกระบวนการที่ดี เมื่อมนุษยมี

กระบวนการเรียนรูที่ดี จะนำพามนุษยเกิดทักษะกระบวนการที่ดี เม่ือมนุษยมีทักษะ

กระบวนการที่ดี จะนำพามนุษยเกิดนิสัยที่ดี เมื่อมนุษยมีนิสัยที่ดี จะนำพามนุษยเกิดนิสัย

ถาวรที่ดี เมื่อฝกไปเร่ือยๆ จะเปนวิถีชีวิตที่ดีมุงสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

 

ภาพท่ี ๓ ความสัมพันธของพฤติกรรม จิตใจ  

และปญญาเพื่อการเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
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มนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ มนุษยจึงควรอยูรวมกับธรรมชาติอยางเก้ือกูลซ่ึง

กันและกัน เปนแนวคิดสวนใหญของมนุษยทางซีกโลกตะวันออก ซึ่งตางจากมนุษยทางซีก

โลกตะวันตกที่ตองการเอาชนะธรรมชาต ิควบคุมธรรมชาติ และตองการพิชิตธรรมชาติใน

ที่สุด ซึ่งเปนเร่ืองท่ีกอใหเกิดปญหาตางๆ ที่มนุษยตองคิดแกปญหาดังกลาวอยางไมรูจักจบ

สิ้น และสามารถทำใหมนุษยดำรงชีวิตของตนไปสูความวิกฤติ ดังนั้น มนุษยจึงตองแสวงหา

แนวทางที่จะทำใหตนเองหลุดพนจากวิกฤติดังกลาว เครื่องมือสำคัญที่มนุษยสามารถนำ

ตนเองใหอยูรอดและอยูรวมกันอยางสงบสุข และเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ คือ หลัก 

ไตรสิกขา ที่เปนกระบวนการปฏิบัติในการเรียนรูของมนุษยในการเรียนรูสิ่งตางๆ และเปน

เครื่องมือในการพัฒนาตนเองทั้งทางกาย วาจา จิตใจใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป จนบรรลุจุดหมาย

สูงสุด มีองคประกอบ ๓ สวน ดังนี ้

๑. ศลีสกิขา (ศลี) คอื ความปกติ ถกูตองของการประพฤติ ปฏิบตั ิแสดงออกมาให

เห็น บงบอกระดับความเปนคนมีวินัย 

๒. สมาธิสิกขา (สมาธิ) คือ ความตั้งมั่นของจิตใจที่มีความพรอมทางคุณธรรม เปน

เรื่องของคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต เปนพื้นฐานแหงการพัฒนา

ปญญา 

ภาพท่ี ๔ วิถีชีวิตที่สมบูรณสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

ความประพฤติ
(ศีล)

จิตใจ
(สมาธิ)

เนน
กระบวนการ

ทักษะ
กระบวนการ

ปญญา

นิสัย

นิสัยถาวร

วิถีชีวิต

มนุษยท่ี
สมบูรณ
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๓. ปญญาสิกขา (ปญญา) คือ ความรูและเขาใจ และการคิด รูและเขาใจเร่ืองอะไร 

เปนความรอบรูที่เกิดจากการคิดท่ีถูกตองเปนตัวนำ 

เมื่อปญญาดีดวยการคิดท่ีถูกตอง จะกอใหเกิดการรูและเขาใจที่ถูกตอง สงผลใหเกิด

ความประพฤตท่ีิถกูตอง จากความประพฤตท่ีิถกูตอง สงผลใหจติใจดงีาม จติใจทีด่งีามบรสิทุธิ ์

ตั้งมั่นควรแกการทำงาน จะสงผลไปสูปญญาท่ีเฉียบแหลม ดังน้ัน เมื่อมนุษยตองถูกฝกเรื่อง

ความประพฤติ (ศีล) ถูกฝกเรื่องจิตใจ (สมาธิ) และถูกฝกเร่ืองความรู ความคิด และการ

ปฏิบัต ิ (ปญญา) ทั้งหมดนี้นำไปสูการเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ (โพธิปญญา) ใน

ลกัษณะทีค่ำนงึถงึชวิีตมนษุยเปนสำคัญ  

 

˜. ‡√“®–®—¥°“√‡√’¬π°“√ ÕπÕ¬à“ß‰√  
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การจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถนำพามนุษยเขาถึงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ คือ 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ หมายถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ

ธรรมชาติและแนวทางการดำเนินชีวิต (Buddhist way of life) ที่เปนทางสายกลางท่ีเชื่อม

โยงหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ในการดำเนินชีวิต มุงเนนใหเขาใจธรรมชาติและชีวิต

อยางแทจริง โดยสามารถดำเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในเรื่องการกิน การอยู การ

ฟงเปน สงผลใหผูศึกษาและปฏิบัติตามมีความสุข พรอมๆ กับชวยใหคนรอบขางและสังคมมี

ความสุข 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธ มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ

นำพามนุษยเขาถึงความเปนมนุษยที่สมบูรณ (โพธิปญญา) โดยมีกระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีมีลักษณะของการเช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม ที่มีหลักไตรสิกขาเปนแกนกลางของ

กระบวนการเรียนการสอน คำนึงถึงกระบวนการท่ีกำหนดใหผูสอนออกแบบส่ิงแวดลอมและ

จัดบรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เปนกัลยาณมิตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมุงศึกษา แกปญหา 

หรือแสวงหาความรูอยางเปนองครวม เพื่อพัฒนามนุษยอยางรอบดาน ดวยวิถีวัฒนธรรม

แสวงปญญา ซึ่งเรียกวิธีการจัดการเรียนการสอนนี้วา “การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ 

(Buddhist Instruction Model)” ซึ่งพัฒนาข้ึนโดย ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล และไดแบง 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนไว ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ขั้นสรางศรัทธา (Confidence Building) เปนขั้นที่เตรียมผูเรียนเพื่อใหเกิด

ความเช่ือและความรูสึกซาบซึ้ง ซึ่งเกิดจากความมั่นใจในเหตุผลเทาที่รูเห็น มั่นใจวาเปนไปได 

มีคุณคา และมั่นใจวาสามารถพิสูจนใหเห็นจริงไดโดยใชกระบวนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 
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กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห กิจกรรมที่สงเสริมการทดลองปฏิบัติจน

ประจักษความรูจริงดวยตนเอง กิจกรรมการสนทนาซักถาม การอภิปรายเพ่ือนำเขาสู 

บทเรียน พรอมท้ังเตรียมบุคลิกภาพครูที่เปนกัลยาณมิตร สรางความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน 

โดยการแสดงความรัก ความเมตตา ความจริงใจตอผูเรียน ใชน้ำเสียงที่นุมนวลไพเราะออน

หวาน ถามคำถามกระตุนใหผูเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของส่ิงที่เรียนจนเกิดศรัทธา

ที่จะเรียนรู พรอมทั้งจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศในช้ันเรียนใหเหมาะสมกับเน้ือหาสาระท่ี

เรียนเพื่อความเจริญงอกงามแหงปญญา (ปรโตโฆสะ) 

๒. ขั้นปญญาวุฒิธรรม (Virtues Conductive to Growth) เปนขั้นที่ครูอธิบาย

และกำหนดหลักการ กฎเกณฑในการเรียน เตรียมกิจกรรมการเรียนหรือใหมนุษย (ผูเรียน) 

รวมกันเสนอหลักการ กฎเกณฑตางๆ ที่ตนเองจะปฏิบัติในระหวางการเรียนรู พรอมทั้งแบง

กลุมใหเหมาะสมกับกิจกรรม และจัดเตรียมส่ือ อุปกรณ และแหลงเรียนรูที่จะใชในการเรียน

รูอยางเหมาะสมเพียงพอ 

๓. ขั้นพัฒนาปญญา (Wisdom Development) เปนขั้นที่ใชกระบวนการคิดโดย

แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนามนุษย (ผูเรียน) ผานกิจกรรมการศึกษา คนควา 

ทดลอง สืบเสาะหาความรู โดยใชทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร กระบวนการกลุม การศึกษานอกสถานที่ การเก็บรวบรวมขอมูล การจดบันทึก

ขอมูล การแกปญหาตามแนวทางอริยสัจ การเรียนรูอยางมีความสุข สงบเย็น พรอมทั้ง 

สงเสริมกิจกรรมอภิปรายกลุมเก่ียวกับความรูและขอคิดเห็นที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม โดย

สนับสนุนการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการทำกิจกรรมตอชั้นเรียน 

๔. ขั้นปรับปรุงและประยุกตใช (Improvement and Implementation) เปนขั้น

ที่ผู เรียนปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อนำความรูและประสบการณที่ไดไปใชแกปญหาใน

สถานการณจำลองหรือชีวิตจริง สูความสำเร็จในการเรียนหรือการปฏิบัติกิจกรรม มีความ

พอใจ ความเพียรพยายาม มีความกระตือรือรน มีจิตใจจดจอ และใชปญญาพิจารณา

ใครครวญส่ิงท่ีไดเรียนรูอยางรอบคอบ และนำเสนอองคความรูในลักษณะท่ีสรางสรรคในรูป

ของการจัดทำเปนแผนพับ Mind map หรือโครงงาน เปนตน 

๕. ขั้นสรุปและประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เปนขั้นที่สงเสริมให

สรุปความรูและประเมินผลงานของตนเองหรือกลุม โดยเปดโอกาสใหแสดงผลงานในรูปของ

ปายนิเทศจัดนิทรรศการ ที่สงเสริมใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันหรือให

รองเพลงสรุปบทเรียน อภิปรายสรุป ประเมินชิ้นงาน ทำแบบทดสอบ หรือจัดเก็บผลงานใน

แฟมสะสมงาน ซึ่งขึ้นอยูกับเน้ือหาที่เรียนรูและความเหมาะสม 
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¯. ∫∑ √ÿª 

มนุษยที่สมบูรณตองเกิดจากการจัดการศึกษาท่ีสมบูรณ ที่เนนการมองเรื่องราวของ

ชีวิตตามความเปนจริงเชื่อมโยงกับระบบการจัดการศึกษา เพื่อใหมนุษยดำรงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีคุณภาพและมีคุณคา มุงใหมนุษยฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางรูและเขาใจความ

เปนจริงตามธรรมชาติผานกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการอยางเปนองค

รวม โดยมีไตรสิกขาเปนแกนหรือกระบวนการฝกโดยพัฒนาพฤติกรรมที่ถูกตอง (ศีล) จิตใจท่ี

ดีงาม (สมาธิ) และปญญาที่เฉียบแหลม (ปญญา) รูเทาทันเหตุและปจจัยของการเกิดขึ้น  

ตั้งอยู และดับไปของสิ่งตางๆ ไมตื่นกลัวกับสิ่งแปลกใหมท่ีเกิดขึ้น รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม ดังนั้น องคความรู ทักษะ กระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรมท่ีไดจากการเรียน

การสอนลักษณะนี้จะเกื้อกูลใหมนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนคนดี มีปญญา และมีความสุข

จากการเรียนรูธรรมชาติตามความเปนจริง ซึ่งจะทำใหมนุษยเปนมนุษยที่สมบูรณ ดำเนิน

ชีวิตไดอยางสงบเย็นและเปนประโยชน 
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. “การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา. ปที่ ๕ 

ฉบับท่ี ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔). 

. “การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเขาถึงโพธิปญญา”. วารสารวิจัยทางการศึกษา.

ปที่ ๕ ฉบับท่ี ๑ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕). 

ประเวศ วะสี. ธรรมชาติของสรรพสิ่ง: การเขาถึงความจริงทั้งหมด. กรุงเทพมหานคร : 
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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Ò. ∫∑π” 

การบริหารงานวิชาการเปนรากฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของสถาบัน สังคม และประเทศชาต ิ เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

นโยบายการศึกษาสูการปฏิบัติ รวมท้ังสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

บริหารจัดการการศึกษา การพัฒนาการบริหารงานวิชาการจึงเปนธรรมจักรที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามเหตุปจจัยในแตละยุคสมัยของกระแสโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกน เปนสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัย คือการ

ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ มีความตระหนัก

ถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาสูการเปนประชาคมอาเซียน โจทยที่สำคัญสำหรับวิทยาเขต

ขอนแกน คอืการบริหารวชิาการในปจจบุนัใหเอือ้อำนวยและรองรับการเขาสูการเปนประชาคม

อาเซียนมากนอยแคไหนเพียงไร จะสรางอัตลักษณทางการศึกษาที่เขมแข็งและโดดเดนโดย

การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมที่สงผลกระทบ 

(Impact) ตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคอินโดจีน๑ และประชาคมอาเซียนไดอยางไร 

∗ ผูอำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน. 
๑ การจัดการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาค 

อินโดจีน เปนวิสัยทัศนของ วิทยาเขตขอนแกน ; ดูรายละเอียดใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, แผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔), (ขอนแกน : 

ขอนแกนการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๑๗. 
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โดยมีเปาหมายท่ีสำคัญคือการสรางนักวิชาการ สรางสังคมวิชาการ สรางผลงานวิชาการ 

สรางบุคลากร และทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาใหกับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ

ชาติ เปนธรรมเจดียทางการศึกษาเพ่ือสืบสานถายทอดองคความรู ภูมิปญญา คุณธรรม 

จริยธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษยแกสาธารณชน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยาง

สันติธรรม สันติภาพ และสันติสุขสืบไป 

 

Ú.  ∂“π°“√≥å§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õßª√–™“§¡Õ“‡´’¬π¥â“π°“√»÷°…“ 

ความสำคัญของการศึกษาในสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 

ในปฏิญญาวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนท่ี 

เอื้ออาทรและแบงปน โดยเนนยำ้ถงึบทบาทสำคญัของการศึกษาในการสรางประชาคมอาเซยีน

ครอบคลุม ๓ เสาหลักภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ อันประกอบดวยบทบาทของภาคการศึกษาใน 

เสาการเมืองและความม่ันคง บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ และบทบาทของภาค

การศึกษาในเสาสงัคมและวัฒนธรรม กลาวคือ ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ใหความ

สำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพ่ือขจัดความยากจนและการกาวพนจากความ

ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ไดมุงหวังใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการยก

ระดับศักยภาพการแขงขันของประเทศในระดับสากล ทั้งนี้ ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐาน

การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตั้งแตระดับกฎหมายสูงสุดของประเทศ แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีการจัดทำกฎหมายวาดวยการศึกษาใหสอดคลอง

รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน๒ สำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกำหนดนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาไวในมาตรา 

๘๑ ใหรัฐจัดการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

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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การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๖๑) สถานศึกษาคือแหลง

เรียนรูที่สำคัญที่สุดของการจัดการศึกษา ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียนตั้งแต

ระดับอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา การศึกษาหรือการเรียนรูจึงมีความผูกพันกับ

สถานศึกษา เม่ือพูดถึงการศึกษาก็จะตองคิดถึงสถานศึกษา และเม่ือจะเปรียบเทียบสถาน

ศึกษาดานคุณภาพและมาตรฐาน ก็มักจะเปรียบเทียบกันในเร่ืองของงานวิชาการ ดังนั้น การ

บริหารสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการจึงเปนเรื่องที่ตองพูดถึงเกี่ยวพันกันไปไมมีท่ี

สิ้นสุด เพราะงานวิชาการเปนงานหลักท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดย

เฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ มีความ

สำคัญตอการพัฒนาผูเรียนดานความรู ความสามารถและทักษะ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค

การเรียนการสอน ซึ่งในการขับเคล่ือนนั้นมีสิ่งที่ผูบริหารจะตองทำความเขาใจและใหความ

สำคัญ ดังนี้ 

๓.๑ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการเปนภารกิจหลักของผูบริหาร

สถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัด หากผูบริหารสามารถบริหารได

อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองทำหนาที่ในฐานะของผูนำทางวิชาการ โดยภาระงานเปน

เรื่องของการสงเสริมและสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ดานวิชาการไปในทิศทาง

ตรงตามเปาหมาย ดวยการรวมวางแผนและใหการสนับสนุนเพ่ือนอาจารยในการปฏิบัติงาน

วิชาการ รวมท้ังการใหความรวมมือกับผูเรียนในการบริหารกิจการ การบริหารแบบมีสวน

รวมจึงเปนยุทธศาสตรการบริหารท่ีสำคัญที่ผูบริหารพึงนำมาใชในการบริหารงานวิชาการ๓ 

ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจึงเปนหัวใจสำคัญในสถานศึกษาที่ผูบริหารตองใสใจและ

ตระหนักในภารกิจ รูจักปรับปรุงตนเอง รูและเขาใจงานวิชาการอยางถองแท รวมทั้งพัฒนา

งานวิชาการใหกาวหนาทันตอการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน จะทำใหไดรับความไววางใจ  

ไดรับการยอมรับนับถือจากชุมชน สังคมอันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจตอความสำเร็จในท่ีสุด 

๓.๒ หลักการบริหารงานวิชาการ หลักการสำคัญของการบริหารงานวิชาการ มีดัง

ตอไปนี๔้

๓ รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา, (กรุงเทพ-

มหานคร : บุกพอยท, ๒๕๔๕), หนา ๓๐-๓๒. 
๔ ชุมศักด์ิ อินทรรักษ, การบริหารงานวิชาการ, (ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี, ๒๕๔๙), หนา ๙. 
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๓.๒.๑ หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เปนการบริหาร

เพื่อนำไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพที่เปนตัวชี้วัดคือผลผลิตและ

กระบวนการ เปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหบุคลากรและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ พัฒนา

ศักยภาพเปนท่ียอมรับของสังคมในระดับสากลมากข้ึน โดยอาศัยกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษา ไดแก การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล 

๓.๒.๒ หลักการมีสวนรวม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของ

กระบวนการของการบริหารไดพัฒนามาอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ โดยหลักการมีสวนรวม การ

เสนอแนะและการพัฒนาในงานวิชาการตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย จึงอาจดำเนิน

งานในรูปของคณะกรรมวิชาการโดยมีเปาหมายนำไปสูการพัฒนาคุณภาพไดมากข้ึน การมี

สวนรวมตองเริ่มจาก การรวมคิด การรวมทำ และการรวมประเมินผล  

๓.๒.๓ หลักการสามองคประกอบ (3–Es) ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ประหยัด คือ 

๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการปฏิบัติตามแผนท่ี

กำหนดไว เปนไปตามข้ันตอนและกระบวนการ หากมีปญหาและอุปสรรคขณะดำเนินการก็

สามารถปรับปรุงแกไขได การมีประสิทธิภาพเนนไปที่กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธ

และเทคนิควิธีตางๆ ที่ทำใหบรรลุวัตถุประสงคมากที่สุด 

๒) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงไดผลผลิต 

(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) หมายถึงลักษณะท่ีครอบคลุม

เนื้อหาสาระของวิชาการ ไดแก หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลัก

การวัดผลประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เปนตน หลักการเหลาน้ี

เปนองคประกอบสำคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค  

จะเห็นไดวา หลักการบริหารงานวิชาการเปนแนวคิดเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุสูความ

สำเร็จในการบริหารงานวิชาการ ดังนั้น ในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองใชทั้งหลัก
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงคุณภาพของเปาหมายคือผูเรียนเปนหลัก 

นอกจากน้ีตองคำนึงถึงบุคลากรซ่ึงเปนผูมีบทบาทสำคัญในกระบวนการบริหาร 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

แวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญา 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. ๒๕๕๔-

๒๕๕๙) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสำคัญกับการสรางกระบวนการมี 

สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการและ

เปนองครวม และยึดวิสัยทัศนประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่วา “คนไทยภาคภูมิใจในความ

เปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลัก

ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานท่ีทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและ

มั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงานอยูบนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและ

แขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”๕ ซึ่งมีสาระ

สำคัญที่เกี่ยวของกับบริบทของสถานศึกษาคือเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ใหโอกาส

การเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเน่ือง ใหคนไทยไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกาย จิตใจ 

๕ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, (ราง) ยุทธศาสตรของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร : 

สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง, ๒๕๕๔), หนา ๖-๗. 
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ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต  

๓.๓.๓ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุง

พัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยผูมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู 

คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน 

รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุง

เนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม

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 อันวาสิ่งทั้งหลายเกิดข้ึน  

ตั้งอยู และดับไปเปนธรรมดา โดยพิจารณาหลักการและเกณฑแหงเหตุผลมาบริหารจัดการ

องคกร 

๒)  อัตถัญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความ

เปนผูรูจักผล หรือความมุงหมาย คือรูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค 

รูจักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระทำตามหลัก หมายถึงการบริหารงานองคกรใหบรรลุถึง

วัตถุประสงคและรูถึงประโยชนขององคกรท่ีนำไปสูความม่ันคงและไมมีผลกระทบใดๆ ตอ

องคกร ในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การวางแผนท่ีวิเคราะหผลกระทบดานตางๆ 

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

ประพฤติใหเหมาะสมและรูจักท่ีจะปรับปรุงตอไป ในที่นี้หมายถึงรูจักองคกรท่ีเราบริหารเปน

อยางดีวามีจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) อยางไร มีขีดความสามารถอยางไรและ

รูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณที่มีผลกระทบ รวมทั้งการบริหารความแตกตางท่ี

จะทำใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพและมั่นคงถาวร 

๔)  มัตตัญุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) ความ

เปนผูรูจักประมาณ คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ในท่ีนี้หมายถึงการบริหารการเงิน 

หรือการขยายกิจการ ตองพิจารณาใหรูจักประมาณในความเพียงพอขององคกร ขีดความ

สามารถขององคกร ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองคกร รวมทั้งการแขงขันที่

รอบคอบและรูจักประมาณขีดความสามารถขององคกร 

๕)  กาลัญุตา (Knowing the Proper time) ความเปนผูรูจักกาล คือรูกาล

เวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาในการประกอบกิจ ในที่นี้หมายถึงการบริหารจัดการจะตอง

มคีวามเขาใจถงึระยะเวลาทีเ่หมาะสม การสรางโอกาสขององคกรตองพจิารณาถงึสถานการณ 

ในเวลาน้ันๆ วา ควรจะดำเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทำ เวลาใดควรขยาย

กิจการ หรือชวงเวลาใดที่จะบริหารองคกรใหประสบผลสำเร็จมากที่สุด 

๖)  ปริสัญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความ

เปนผูรูจักชุมชน คือ รูกริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนน้ัน วาควรจะดำเนินการอยางไร การ

บริหารจัดการจำเปนตองปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ทั้งที่เปนพันธมิตรและคูแขง การ

สรางสรรค หรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุมบุคคลท่ีมีผลตอองคกร 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 การติดตอส่ือสารกับบุคคลตางๆ ดวยความเปนมิตรไมตรี รวมท้ังมีความจริงใจ

ตอกัน 
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จากสาระของสัปปุริสธรรมขางตน จะเห็นวา พระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพันธ

ของการบริหารจัดการเก่ียวของกับคนและส่ิงแวดลอม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ี

มีคุณคา พบไดในสังคมมนุษยหรือปจจัยแหงสังคมในกระบวนการอาศัยซ่ึงกันและกัน การ

พิจารณาดวยเหตุดวยผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทาน้ันที่จะเปนผูที่บริหาร

จัดการตนและองคการท่ีดีได สำหรับในสวนของหลักการบริหารสมัยใหมจะเนนเทคนิคและ

วิธีการโดยแสวงหากำไรและการแขงขันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายตามแบบของทุนนิยม  

แตหากผูบริหารนำหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรหรือพุทธวิธีบริหารเขามาประกอบหรือ

บูรณาการใหเขากับการบริหารงานในปจจุบัน ก็จะเปนการบริหารท่ีมุงใหเกิดความสมดุลท้ัง

เรื่องของคน เรื่องงาน เรื่องหลักการ และเร่ืองธรรม หรือเขาสูมิติของการบริหารงานแบบย่ัง

ยืน มีความม่ันคงและเปนธรรมตอบุคคล หรือตอสังคมท่ีเกี่ยวของกับองคกรอยางชาญฉลาด 

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  
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จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย 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, (กรุงเทพ-

มหานคร : ทิปส พบับลิเคชัน่, ๒๕๔๔), หนา ๙-๑๔. 
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พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัยนั้น ยังตองพัฒนาใหมีความเขมแข็งตอไป ซึ่งพันธกิจ

ทั้งสองดานขางตนนั้น เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการโดยตรง นอกจากปจจัยภายในที่

ตองสรางคุณภาพการศึกษาเพื่อมุงสูวิสัยทัศนการเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนา

ระดับนานาชาติ ที่เนนการบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมควบคูไปกับการพัฒนาจิตใจและ

สังคมแลว ปจจัยภายนอกในยุคกระแสโลกาภิวัตนของการเปดเสรีทางการศึกษาและการเขา

สูประชาคมอาเซียนก็เปนปจจัยที่ทำใหการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตขอนแกน ตองมี

การพัฒนาตนเองใหสอดคลองเทาทันตอสิ่งที่เกิดข้ึน โดยเริ่มตนจากการเปดใจกวาง ทำความ

เขาใจและยอมรับความเปนจริงของคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีผานมาตามผลของการ

ประเมินตนเองและจากการประเมินของหนวยงานภายนอก ซึ่งพันธกิจดานการวิจัยและ

พัฒนายังเขาไมถึงรากเหงาของปญหาและความตองการในทุกระดับของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือและภูมิภาคอินโดจีน เปนไปตามแนวทางพุทธวิธีการบริหารงานท่ีตองรวมมือกับ

วิทยาการสมัยใหมอยางมีสติและตั้งอยูบนทางสายกลาง 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 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)  

กลยทุธที ่๒ พฒันาสมรรถนะดานการประกอบวชิาชพีและการทำงานขามวฒันธรรม 

ของบัณฑิตไทย มีมาตรการในการปฏิบัติ ๔ มาตรการ คือ 
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มาตรการที่ ๑ สงเสริมพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานวิชา

การ เขาใจความแตกตาง ใหสามารถปรับตัวในการทำงานขามวัฒนธรรมกับประชากรใน

ประชาคมอาเซียน แผนงานคือโครงการนิสิตอาเซียนแลกเปล่ียนภาษาและศิลปวัฒนธรรม  

มาตรการที่ ๒ สงเสริมความรูเกี่ยวกับอาเซียนผานการเรียนการสอนภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน แกนิสิตไทยและนิสิตอาเซียน รวมทั้งมีการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน แผนงานคือการบูรณาการโครงการบุญกุมขาวใหญเทศนมหาชาติอาเซียนกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย  

มาตรการที่ ๓ สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุนการถายโอนหนวยกิต

การศึกษา ระหวางสถาบัน สถาบันสมทบและประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเน่ืองและเปน

ระบบ แผนงานคือโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปฏิบัติศาสนกิจระหวางวัด สถาบันการศึกษา

หรือภาคธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน  

มาตรการท่ี ๔ สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเปดโลกทัศนและเปดโอกาสใหไดแสดง

ความสามารถในเวทีระดับอาเซียน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการเปน

พลเมืองอาเซียน แผนงานคือโครงการประกวดการแสดงธรรมเทศนาของประชาคมอาเซียน

และโครงการประกวดการศึกษาวรรณกรรมอาเซียน    

๕.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันเพื่อการพัฒนาประชาคม

อาเซียน มีกลยุทธ ๖ กลยุทธคือ 

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากล มาตรการคือการสงเสริมใหสัดสวน

อาจารยระดับปริญญาเอกใหสูงขึ้น รวมท้ังสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือ

เลื่อนตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

แผนงานคือโครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสายวิชาการในระดับดุษฎีบัณฑิต  

กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการสรางองคความรูและนวัตกรรมเก่ียวกับอาเซียนในสถาบัน

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 และทุนสนับสนุนเพ่ือผลิตงานวิจัยในอาเซียน และเผยแพรผลงานวิจัยใน

อาเซียน แผนงานคือโครงการผลิตเอกสารประกอบการสอนและตำราทางวิชาการดาน 

พุทธศาสนาในอาเซียน  

กลยุทธที่ ๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีคุณภาพระดับสากล มาตรการคือพัฒนา

องคกรใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานท่ีสามารถรองรับนักศึกษาในอาเซียน แผนงานคือการ

พัฒนาหองสมุด Internet หอพักนิสิตนานาชาติ โรงอาหาร ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภค

เพื่อรองรับนิสิตอาเซียน  

กลยุทธที่ ๕ พัฒนาวิชาการและการวิจัยสูความเปนเลิศ มาตรการคือสงเสริมการ

พัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนท่ีตองการของตลาดงาน

อาเซียน แผนงานคือโครงการวิจัยปจจัยที่ตอบสนองตอการพัฒนาความพรอมของสถาบัน

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะหลักสูตรพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 

ตองแสวงหาความรวมมือจากสถาบันพระพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยน

อาจารยผูสอนระหวางวิทยาเขตขอนแกนกับประเทศสมาชิกอาเซียน  

กลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบอุดมศึกษาแหงอาเซียน ประกอบดวย มาตรการที่ ๑  

สงเสริมใหจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเปนสองภาษา เชน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

มาตรการที่ ๒ สงเสริม สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณใหอาจารยชาวตางชาติที่มีความรู

ความสามารถและความชำนาญ มาบรรยายถายทอดองคความรูและหรือทำวิจัยรวมใน

สถาบันการศึกษา มาตรการท่ี ๓ สงเสริมกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน

พุทธศาสนาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน แผนงานคือสัมมนาทางวิชาการดาน

พระพุทธศาสนาอาเซียน โดยสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแกน มาตรการท่ี ๔ สงเสริมให

สถาบันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกดาน ดวยการจัด

ทำเว็บไซตพระพุทธศาสนาอาเซียน เพื่อเปนฐานขอมูลทางพระพุทธศาสนาเพ่ือใหบริการ 

องคความรูและการประชาสัมพันธแกสังคม มาตรการที่ ๕ สงเสริมใหสถาบันพัฒนา 

สภาพแวดลอมที่มีความเปนนานาชาติ ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร 

กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ และมาตรการท่ี ๖ สงเสริมการสรางความ

กลมกลืน (Harmonization) ของการอุดมศึกษาอาเซียน โดยเฉพาะในดานคุณภาพและ 

คุณวุฒิทางการศึกษาผานกลไกความรวมมือระดับอุดมศึกษาท่ีมีอยู เชน โครงการความรวม

มือเพ่ือการศึกษาแลกเปล่ียนอาจารย นักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับประเทศ

ประชาคมอาเซียน 
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จากมาตรการที่ ๑-๖ ของกลยุทธที่ ๖ วิทยาเขตขอนแกน กำลังดำเนินโครงการ

สรางที่พัก โรงอาหาร ระบบสาธารณูปโภคและอุปโภค รองรับนิสิตอาเซียนของวิทยาเขต

ขอนแกน และมีการติดตั้งระบบ Internet เพ่ือการศึกษา โดยไดเปดสอนหลักสูตรพระ 

พุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งกำลังแสวงหาความรวมมือจากคณะสงฆ สถาบันทาง

พระพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย การรวม

วิจัยและความรวมมือทางวิชาการดานอื่นๆ ซึ่งจะแลวเสร็จทันตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ฉบับที่ ๑๑ นี้ 

๕.๓ ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทของสถาบันในประชาคมอาเซียน มี ๔ 

กลยุทธ คือ 

กลยุทธที่ ๑ สงเสริมบทบาทความเปนผูนำของสถาบันที่เกี่ยวของกับสามเสาหลักใน

การสรางประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเสาดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน มาตรการคือประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสูการรวมตัวเปน

ประชาคมอาเซียนและความเคล่ือนไหวในการเจรจาเปดเสรีการคา บริการดานการศึกษาใน

อาเซียนและระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาแกผูที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง แผนงานคือ

รายการอาเซียนศึกษาท่ีนำเสนอวิถีชีวิตอาเซียน ผานทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและ

สถานีวิทยุเครือขายท่ีสามารถรับฟงไดในประเทศประชาคมอาเซียน เชน บันเทิงธรรม 

ออนซอนอีสาน โฮมของดีอีสาน  

กลยุทธที่ ๒ สรางความตระหนักแกคณาจารยและเจาหนาท่ี ในการรวมตัวเปน

ประชาคมอาเซียนและบทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประชาคมอาเซียน ทั้งในดานบวก

และลบ มาตรการคือสงเสริมการสรางความตระหนักในเร่ืองเอกลักษณของไทยและประเทศ

สมาชิกอาเซียน รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมสัมพันธในหมูบุคลากรและประชาชน แผนงานคือ

สำนักวิชาการมอบนโยบายเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับคณาจารยใหมี

การมอบหมายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาใหกับนิสิต สำหรับบุคลากร

เปนการใหนโยบายการสรางจิตสำนึกบริการที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมวิถีอาเซียนตาม

ภาระงานของแตละบุคคล สำหรับนิสิตมอบหมายใหเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตใน

การอยูรวมกันจนสำเร็จการศึกษา  

กลยุทธที่ ๓ สงเสริมใหสถาบันเปนศูนยกลางการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในกลุม

ประเทศลุมแมน้ำโขงและประชาคมอาเซียน มาตรการคือสงเสริมความรวมมือระหวาง

สถาบันกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียมการเพื่อใชประโยชนและปองกันผลกระทบที่

เกิดจากการเคล่ือนยายกำลังคนขามชาติ เชน การระบาดของโรค ยาเสพติด และอาชญากร
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ขามชาติ เปนตน แผนงานคือโครงการพัฒนาสถาบันใหเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนา

อาเซียนที่สามารถสืบคนพระไตรปฎก งานวิจัยเพ่ือแกปญหาอาเซียน และองคความรูที่เปน 

Model การสรางความปรองดอง เปนตน 

กลยุทธที่ ๔ จัดทำศูนยขอมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน ประกอบดวย 

๑) มาตรการที่ ๑ จดัทำขอตกลงความรวมมือ (MOU) Mapping กับคณะ ภาควิชา

แกนหลักในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและเปนความตองการของเขตพื้นที่เศรษฐกิจตางๆ เชื่อม

โยงกับสถาบันอุดมศึกษาไทยและอาเซียนที่มีความเชี่ยวชาญและตอบสนองตอการพัฒนา

พื้นที่เศรษฐกิจตางๆ แผนงานคือโครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการแลกเปล่ียน

ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  

๒) มาตรการท่ี ๒ สงเสริมใหอาจารยในสถาบันไปบรรยาย วิจัย ใหบริการวิชาการ

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แกสถาบันอุดมศึกษาในไทยและประชาคมอาเซียน แผนงาน

คือโครงการความรวมมือการผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนากับคณะสงฆและมหาวิทยาลัย

ในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัชประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเวียดนาม  

 

ˆ. ∫∑ √ÿª 

การบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตขอนแกน มีปจจัยที่เอื้ออำนวยตอการเขาสูการ

เปนประชาคมอาเซียนหลายประการ กลาวคือ มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในการสราง 

อัตลักษณในการศึกษาของตนเอง คือการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมเพ่ือ

สรางคนดี คนเกง คนท่ีมีความสุขอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา

มนุษยของมหาวิทยาลัยคือการสรางพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ที่มี

ความแตกตางหลากหลายใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติธรรม สันติภาพ และสันติสุข 

ตามวิถีทางของตนเอง โดยใชกลไกการศึกษาเปนตัวขับเคลื่อนในการสรางปญญาทางโลกให

ตกผลึกเปนปญญาภายในแกบุคคล องคกรและสถาบัน มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเกียรติ

คุณทางดานการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา ทั้งในระดับ

ประเทศและนานาชาติ โดยมีอิสระในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล สามารถออกแบบ

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพไดอยางตอเน่ือง มีผูนำท่ีมีความรูความ

สามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล ไดรับการยอมรับจากสังคมไทยและชาวโลก ทำใหมี

กัลยาณมิตรทุกภาคสวน ทั้งคณะสงฆและประชาชนท่ัวไป ใหความรวมมือและใหการ

สนับสนุน บุคลากรในองคกรท้ังพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ มีพื้นฐานจิตใจที่เมตตา 
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เอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยผูรวมวัฏสังสาร จึงทุมเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปญญา ในการ

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองคกรที่เปรียบเสมือนบานและครอบครัวของตนอยาง

เต็มกำลังสติและความสามารถ มีระบบคุณธรรมอุปถัมภเพ่ือสรางภาวะผูนำใหกับเยาวชน 

ชาวพุทธรุนใหมในการเจริญรอยธรรมศึกษา ซึ่งส่ิงดังกลาวนั้นเปนจุดแข็งที่สำคัญของ

มหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยตองไมประมาทหยุดการพัฒนาตนเอง ยังตองสะสมเสบียงเพื่อ

เล้ียงตนเองใหสามารถเผชิญตอวิกฤตแหงการพัฒนาที่กำลังจะมาถึงไดอยางสงางาม โดยใช

จุดแข็งที่กลาวมาสรางระบบบริหารงานวิชาการจากเครือขายกัลยาณมิตร ไดแก คณะสงฆใน

อาเซียน องคกรทางการเมือง ศิษยเกานานาชาติ กลุมนักวิชาการในสถาบันการศึกษาของ

ไทยและอาเซียน ทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ศาสนิกชน ฯลฯ ที่เขาใจปรัชญาการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย เปนผูนำทาง เปนพี่เลี้ยง และเปนกระจกสะทอนภาพการพัฒนาใหกับผูที่

เก่ียวของ โดยกระตุนใหทุกขอบขายงานทางวิชาการ มีสวนรวมในการดำเนินงานดวย

จิตสำนึกความรูสึกเปนเจาของในการสรางและพัฒนางานของตนเองดวยความภาคภูมิใจ 

สามารถนำมาสูการพัฒนาคนใหมีศักยภาพและคุณภาพ มีความเจริญงอกงามในชีวิตสืบไป 
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    นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

�

Ò. ∫∑π” 

โลกในยุคปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานการส่ือสารเปนกระแสท่ีทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงดานการรับรูของผูคนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารทางสื่อ

อิเลคทรอนิคสอยางอินเตอรเน็ต ทำใหเกิดความหลากหลายดานวัฒนธรรม ความเชื่อ  

คานิยมของมนุษย รวมท้ังการใชภาษาในลักษณะเฉพาะของสังคมเครือขาย และภาษาจาก

ตางประเทศซึ่งแผเขามาอยางมากมาย สงผลตอการส่ือสารระหวางบุคคล กลุมคนในสังคม

ไทย เกิดการลอกเลียนแบบในดานการใชภาษา มีการปรับแตงท้ังการเขียน การพูด และการ

ใชสญัลกัษณ หรอืการนำภาษาตางประเทศมาปนกบัภาษาไทยมากขึน้ ทำใหเกดิกระบวนการ

เรียนรูและทำตามกัน จากกระแสของพฤติกรรมดังกลาว สงผลกระทบตอการเผยแผธรรมใน

ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการส่ังสอนของคณะสงฆซ่ึงเปนกลุมท่ีรับหนาที่การเผยแผ

โดยตรง เพราะคนฟงขาดแรงจูงใจที่จะเรียนรูเพ่ือความเขาใจในภาษาธรรมหรือภาษาพระ ที่

สวนใหญถูกมองวาไมทันสมัยและคอนขางเปนนามธรรม เหมือนที่ทานไดใหทัศนะวา คนเรา

ไมเขาใจธรรมะก็เพราะวา “ภาษา” เปนอุปสรรค โดยภาษามี ๒ ระดับคือ ภาษาโลกและ

ภาษาธรรม ภาษาโลกคือภาษาคนเปนภาษาที่ขาดความเขาใจในหลักธรรมอยางถองแท พูด

กันอยูตามประสาของคนท่ีไมเขาใจธรรม สวนภาษาธรรมคือภาษาเหมือนกัน แตวามองเห็น

หลักธรรมในสวนลึกหรือเห็นธรรมที่แทจริงสื่อออกมาดวยความรูสึกตรงตามความเปนจริง 

ทานไดอธิบายเพิ่มเติมวาภาษาทั้งสองตามภาษาสมัยใหม คือภาษาโลกหรือภาษาคนน้ันเปน

ภาษาทาง Physics ที่เปนเพียงวัตถุคือ Physical way of Speaking สวนภาษาธรรมคือ 

ภาษาที่เปน Meta-physics คืออยูเหนือโลก มีวิธีพูดเปน Meta-Physical way of 
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Speaking ผูเขียนจึงตั้งขอสังเกตถึงสภาพปญหาเกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมและสถานการณ

เกี่ยวกับวิถีพุทธในสังคมไทยจึงเกิดคำถามและประเด็นสงสัยใหคิดใครครวญหลายประการ

ประเด็นสำคัญคือพุทธศาสนิกชนซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศไทยยังสับสนและไมเขาใจ

แกนแทของพุทธศาสนาท้ังๆที่มีการสืบทอดพุทธธรรมอยางตอเน่ืองทุกยุคทุกสมัยเชนการ

สบืทอดผานวรรณกรรมพทุธศาสนาและวรรณกรรมคำสอนสำหรบัพุทธศาสนกิชน พทุธธรรม 

จึงเปนปจจัยสำคัญของชีวิตและสังคมที่ควรไดรับการสงเสริมใหมีความรูความเขาใจอยาง

ถองแท 

ในการศึกษาดานกลวิธีการสอนและการใชภาษาในการสอนธรรมของพุทธทาสภิกขุ

นั้นนับวามีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการนำหลักธรรมในหมวดอิทัปปจจยตาหรือปฏิจจสมุป-

บาทมาเทศนา ตอพุทธศาสนิกชนและผูสนใจท่ัวไปซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีถือไดวาเปนหัวใจของ

พระพุทธศาสนาและพระพุทธองคทรงใหความสำคัญมากท่ีสุด เพราะเปนธรรมหมวดแรกท่ี

ทรงทบทวนเปนเวลา ๗ วัน หลังการตรัสรู ถือเปนประเด็นหนึ่งที่สำคัญท่ีสุดของมนุษยชาติ

และชาวพุทธท้ังมวลอิทัปปจจยตาแมจะเปนหลักธรรมสำคัญท่ีสุด แตก็ถูกมองขามมากท่ีสุด

ในการนำมาสอน โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา 

สาเหตุเนื่องจากความยากในการทำความเขาใจท้ังผูสอนและผูศึกษา ดังที่พุทธทาสภิกขุ๑ 

กลาววา “เรื่องอิทัปปจจยตา เปนเรื่องหัวใจของพุทธศาสนา แตก็ถูกมองขามเสียที่สุด 

ราวกับวาไมสำคัญ หรือไมไดมีอยูในพระบาลี ทั้งนี้สังเกตเห็นไดวา เปนดวยเหตุ ๒ ประการ 

คือเขาใจไดลำบากน้ีอยางหน่ึง อีกอยางหน่ึงมักถูกหามกันเสียวาอยาไปศึกษาเลยสูงเกินไป 

เชนเดียวกับ เรื่อง สุญญตา แตโดยที่แทแลวเปนเรื่องที่มีอยูในชีวิตประจำวันของคนทุกคน 

ไมวาจะมองกันท่ีสวนไหนของคน ไมวาท่ีไหน เวลาอะไร แกใครก็ตาม เปนเร่ืองของ  

อิทัปปจจยตาทั้งนั้น” เมื่อพูดถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาคนโดยมากจะนึกถึงเรื่อง อริยสัจ 

ขอใหเขาใจวา ปฏิจจสมุปบาท นี้คือ อริยสัจที่สมบูรณแบบ จึงขอเรียกวา อริยสัจใหญ  

ปฏิจจสมุปบาทน้ันมีอยูในตัวเราแทบจะตลอดเวลา ถาผูใดเขาใจแลวอาจจะปฏิบัติเพื่อดับ

ความทุกขของตนได และเม่ือมองกันอีกแงหน่ึง เราตองถือวาเปนหนาที่ที่เราจะตองกระทำ

กันทุกคน และชวยกันทำเพื่อใหเขาใจเรื่อง ปฏิจจสมุปบาทนี้ใหได มันเปนหนาที่ของเราที่จะ

ตองเขาใจเร่ืองน้ี แลวยังเปนหนาท่ีที่จะตองชวยใหผูอื่นเขาใจดวย ขอนี้เปนพุทธประสงค 

หากทำไดดังน้ีแลว การตรัสรูของพระพุทธองคก็จะไมเปนหมัน ดังนั้นหลักการถายทอดองค

ความรูในศาสตรทุกดานจะมีกระบวนการท่ีสำคัญมากประการหน่ึงคือหลักการเรียนรูโดย

๑ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปปจจยตา, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๑๖), หนา ๒๗. 
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ประกอบดวยผูเรียน และผูสอน ซึ่งกลวิธีการสอนก็เปนหลักสำคัญของผูถายทอดที่จะทำให 

ผูเรยีนเกิดความรูและความเขาใจในศาสตรนัน้ๆ ถาผูสอนขาดกลวิธีการสอนท่ีถกูตองเหมาะสม 

กับผูเรียน ความเขาใจในการเรียนรูนั้นก็จะประสบความสำเร็จไดยาก โดยเฉพาะการ

ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับหลักธรรมะข้ันสูงในเร่ืองอิทัปปจจยตาของพระพุทธศาสนา ซึ่งมี

ลักษณะการใชภาษาท่ีตองใชการตีความใน ๒ ลักษณะคือ “ภาษาคน” กับ “ภาษาธรรม” 

โดยบุคคลที่ไดรับการยอมรับอยางสูงเกี่ยวกับการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามา

ถายทอดในหลายทศวรรษท่ีผานมาคือพระธรรมโกศาจารยหรือพุทธทาสภิกขุ แหงสวน

โมกขพลาราม  

 

Ú. ·π«§‘¥¢ÕßÕ‘∑—ªªí®®¬μ“À√◊ÕªØ‘®® ¡ÿª∫“∑ 

พุทธทาสภิกขุใหความหมาย ปฏิจจสมุปบาท (Dependent Origination) วา 

มาจากรากศัพทของคำวา “ปฏิจฺจ” แปลวาอาศัย และ “สมุปฺปาท” แปลวาเกิดขึ้นพรอม 

ปฏิจจสมุปบาทจึงหมายถึงการเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกันและกันหรือการ

ที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมาย

ของปฏิจจสมุปบาทวาเปนสภาพที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีข้ึน

การที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยตอเนื่องกันมา๓  

สรุปความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาทไดวาเปนการเกิดขึ้นพรอมของธรรมท้ัง

หลายทั้งปวง ในสภาวะธรรม ที่เปนปจจัยอิงอาศัยกัน ของสิ่งท้ังหลายสืบตอกันมาตาม

กระบวนการระหวางเหตุและผลอยางไมมีท่ีสิ้นสุดไมมีสิ่งใดเกิดข้ึนตั้งอยูและดับไปโดยตัวมัน

เองทุกสรรพสิ่งจึงตางเกี่ยวเนื่องมีปฏิสัมพันธตอกัน จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังที่

กลาวมานั้น สามารถอธิบายลักษณะการใชภาษาในการเผยแผธรรมะของพุทธทาสภิกขุ จาก

การสอนเร่ืองอิทัปปจจยตาไดโดยการวิเคราะหกลวิธีการใชภาษา โดยเลือกใชทฤษฎี 

วาทกรรม (Discourse) ซึ่งวาทกรรมในมิติทางภาษาศาสตรมี ๒ นัยคือ ๑) วาทกรรมใน 

มโนทัศนเดิมคือรูปภาษาในวาทกรรมซ่ึงเปนท่ีเขาใจกันวาเปนภาษาระดับเหนือกวาประโยคมี

๒ พุทธทาสภิกขุ, ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร :  
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

ในมโนทัศนใหมคือรูปภาษาและมิติ อ่ืนๆ ที่แฝงอยูกับการส่ือสารดังนั้นวาทกรรม 

(Discourse) จึงเปนระบบของภาษาระดับขอความซ่ึงประกอบดวยองคประกอบดาน

ไวยากรณมีกลวิธีการเช่ือมโยงความเพ่ือสื่อความหมายและความสัมพันธเชิงอำนาจระหวาง

ภาษากับผูใชภาษา 

 

Û. °≈«‘∏’°“√„™â¿“…“„π«“∑°√√¡¢Õßæÿ∑∏∑“ ¿‘°¢ÿ 

จากการทีผู่เขยีนไดศกึษา ทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วกบัผลงาน 

ของพุทธทาสภิกขุ ทำใหทราบถึงชีวิต ผลงานและแนวคิดของทาน ซึ่งเปนขอมูลเบ้ืองตน

สำหรับการวิเคราะหวาทกรรมของทาน ในการเผยแผพุทธธรรมเร่ืองอิทัปปจจยตาน้ีไดอยาง

มีประสิทธิภาพทำใหทราบถึงความเปนมาของการศึกษาวาทกรรมโดยเฉพาะการศึกษา 

วาทกรรมในมิติทางภาษาศาสตรที่มีการศึกษาทั้งจากภาษาพูดและภาษาเขียนในภาษาถิ่น 

และภาษามาตรฐานหลากหลายแงมุมสำหรับขอมูลเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของพุทธทาส-

ภิกขุบงบอกถึงการยอมรับในคุณคาของชีวิตผลงานและความสามารถดานภาษาวรรณกรรม

และพุทธปรัชญาของพุทธทาสภิกขุ ดังที่ปรากฏทั่วไปในสาธารณชน 
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ในบทความน้ีผูเขียนไดวิเคราะหโครงสรางของวาทกรรมนี้ในภาพรวมสูภาพยอย 

โดยเร่ิมจากโครงสรางหลัก นั่นคือ ชื่อเร่ือง การนำเร่ือง และการปดความ จากน้ันผูเขียนจึง

ไดศึกษาวิเคราะหดวยหนวยทางภาษาระดับตางๆ โดยเฉพาะภาษาระดับขอความ ซึ่งเปน

หนวยทางภาษาระดับใหญที่สุดซึ่งผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

๑) ชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องในวาทกรรมการสอนเรื่องอิทัปปจจยตาน้ีเปนกลวิธีหนึ่งท่ี

ใชสื่อความหมายเปนลำดับแรก การตั้งชื่อเร่ืองน้ีนอกจากเก่ียวของกับการเสนอแกนความ

หรือใจความสำคัญของเรื่องแลว ยังเปนกลวิธีกระตุนใหเกิดความสนใจและติดตามราย

ละเอียดดานเนื้อหาตอไป ซึ่งเปนชื่อที่ใชประเด็นของสารัตถธรรมมาตั้งชื่อและจะสอดคลอง

กับแกนความ การต้ังชื่อเร่ืองโดยส่ือความหมายผานช่ือเร่ืองน้ันจะเช่ือมโยงกับการส่ือความ

หมายในลำดับตอไปคือ การนำเรื่อง 
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๒) การนำเรื่อง กอนการขยายความพุทธทาสภิกขุมีกลวิธีการเกริ่นนำ (Aperture) 

ที่หลากหลาย ในที่นี้ผูเขียนใชคำวา การนำเรื่อง เพราะเปนขอความที่กลาวเปนสวนนำกอน

การขยายความ ซึ่งพบวามีกลวิธีหลากหลายตลอดการบรรยายของทาน สวนใหญทานจะ

เกริ่นนำดวยขอความหรือประโยค กอนท่ีจะมีการขยายความ นอกจากน้ียังมีการนำเร่ืองใน

รูปแบบอื่นๆ ดังตอไปน้ี 

(๑) การนำเร่ืองโดยเสนอแกนความ เปนการเขาสูสาระสำคัญของวาทกรรมเลย 

โดยไมมีการเกริ่นนำ  

(๒) การนำเรื่องโดยการตั้งคำถามและการเสนอปญหา เปนกลวิธีการเกริ่นนำที่

ทำใหผูอานเกิดความอยากรูอยากเห็นอยากติดตาม การนำเรื่องลักษณะนี้

เปนการนำเขาสู เรื่องโดยการหยิบยกประเด็นที่เปนขอสงสัยหรือตอง

พิจารณามาเริ่มกอนการขยายความ  

(๓) การเกร่ินนำดวยพุทธภาษิต พระบาลี และพระพุทธพจน กอนการนำเสนอ

สาระสำคัญ 

ดังนั้นสรุปไดวาการนำเรื่องโดยตรงและการเกริ่นนำกอนเขาเรื่องทั้ง ๓ ลักษณะเปน

กลวิธีสำคัญอยางหนึ่งที่ปรากฏในโครงสรางวาทกรรมคำสอนเรื่อง อิทัปปจจยตา ของ 

พุทธทาสภิกขุ เปนวิธีการเราความสนใจใหติดตามขอมูลและเปนการส่ือความหมายสารัตถ-

ธรรมในพุทธธรรมอยางเหมาะสมกอนการขยายความและปดความ 

๓) การปดความ ในวาทกรรมของพุทธทาสภิกขุในการเทศนสอนเรื่องอิทัปปจจยตา 

มีลักษณะการปดความเปนการเสนอขอความตอนจบหรือตอนสุดทายในแตละประเด็น ดวย

วิธีการปดความตางๆ ดังนี้คือ การสรุปความ การฝากขอคิด การแสดงความคิดเห็น การ

อางอิงพุทธภาษิต การอางอิงพระบาลี อางอิงคำพูดของพระพุทธองค การกลาวโนมนาวและ

เนนย้ำ การใชโวหารภาพพจน และการตั้งคำถามชวนคิด  

กลวิธีการปดความท่ีนำเสนอมาขางตนเปนกลวิธีที่บงบอกถึงลักษณะเฉพาะของ

พุทธทาสภิกขุในวาทกรรมคำสอนเรื่องอิทัปปจจยตา ที่แสดงความโดดเดนไดอยางชัดเจน 

และแสดงถึงกลวิธีการนำเสนอพุทธธรรมที่มีความพิถีพิถันในรายละเอียดของขอมูล สำหรับ

วาทกรรมในเรื่องของการปดความนี้ ผูเขียนพบวา โดยทั่วไปแลวการฟงพระธรรมเทศนาจาก

พระสงฆนั้นจะปดความดวยการใหพร แตสำหรับวาทกรรมคำสอนของพุทธทาสภิกขุในเร่ือง

อทิปัปจจยตาน้ี พบวาปรากฏอยูเพยีงเล็กนอยมาก หรอือาจเรียกไดวาคำกลาวของพุทธทาส- 

ภิกขุนั้นมิไดกลาวใหพรแตอยางใด อาจเนื่องมาจากการใหพรนั้นไมสอดคลองกับอุดมการณ
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ของทาน ซึ่งทานสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนเขาถึงแกนธรรมอยางแทจริงของพุทธศาสนาท่ี

เปนศาสนาแหงวิทยาศาสตร ไมสงเสริมใหติดยึดในส่ิงงมงายไรเหตุผล ซึ่งทานเนนย้ำในเร่ือง

อิทัปปจจยตานี้ที่วาดวยเรื่องเหตุและผลตั้งแตตนจนจบ ดังตัวอยางที่ปรากฏใหเห็นตอไปนี้ 

“วันนี้กพ็อกันที ขอยุติการบรรยายไวเพียงแตเทานี้ ใหโอกาสพระสงฆ 

สวดคำตักเตือนของพระพุทธองคเปนที่กระตุนเตือนจิตใจอีกวาระหนึ่ง”๔
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กลวิธีการใชภาษาของพุทธทาสภิกขุในระดับหนวยภาษาน้ัน ผูเขียนพบวา การส่ือ

ความหมายแตละรูปแบบดวยหนวยทางภาษาระดับตางๆสามารถส่ือความหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะภาษาระดับขอความ (Discourse) ซึ่งเปนหนวยทางภาษาระดับใหญ

ที่สุดนั้นยอมมีระบบการสื่อความหมายโดยการเชื่อมโยงความ (Cohesion) โดยท่ัวไปผูเขียน

พบวา การเชื่อมโยงความดานตางๆในวาทกรรมแตละประเภทมีลักษณะที่เหมือนและแตก

ตางกันสำหรับการเช่ือมโยงความในวาทกรรมคำสอนของพุทธทาสภิกขุนั้นเมื่อเทียบกับผล

การวิจัยดานน้ีที่ผานมาของนักภาษาศาสตรแลวพบวาโดยภาพรวมมีการเช่ือมโยงความ

ลักษณะตางๆ เหมือนกันแตกตางเพียงรายละเอียดปลีกยอยแตละลักษณะจากการพิจารณา

วาทกรรมการสอนเรื่อง อิทัปปจจยตานี้พบวามีกลวิธีการเชื่อมโยงความที่โดดเดน ๓ ดานคือ 

๑) การเช่ือมโยงคำศัพท ๒) การเชื่อมโยงขอความ ๓) การอางถึง ดังตารางตอไปนี้ 

 

๔ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปปจจยตา, หนา ๑๙๕. 
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การเช่ือมโยงคำศัพท การเชื่อมโยงขอความ การอางถึง 

๑. การซ้ำคำ 
 การซ้ำรูปท้ังหมด 
 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. การแสดงเง่ือนไข 
๑๒. การเปลี่ยนความ 
๑๓. การแสดงตัวอยาง 
๑๔. การแสดงการส้ินสุด 

๑. การอางถึงคำเฉพาะ 
๒. การอางถึงลักษณะบงชี้ 
๓. การอางถึงคำเรียกขาน 
๔. การอางถึงคำ

สรรพนาม 
๕. การอางถึงคำนามกับ

สวนขยาย 
๖. คำอางถึงเชิงเปรียบ

เทียบ 

 

จากตารางแสดงถึงลักษณะการเชื่อมโยงความในวาทกรรมคำสอนของพุทธทาสภิกขุ

ทั้ง ๓ ลักษณะคือ ๑) การเช่ือมโยงคำศัพทเปนกลวิธีดานการใชคำศัพทสื่อความหมาย

ลักษณะตางๆ ๒) การเช่ือมโยงขอความเปนกลวิธีดานการใชคำหรือกลุมคำเพื่อเชื่อมความที่

นำหรือตามมาและ ๓) การอางถึงเปนการเชื่อมโยงหนวยภาษาหนึ่งแทนหนวยภาษาหนึ่ง

แทนสิ่งเดียวกันบางลักษณะเหมือนกับการเชื่อมโยงความในวาทกรรมประเภทอื่นๆ ดังขอมูล

ที่กลาวขางตนและผูเขียนพบวามีประเด็นแตกตางและแสดงถึงลักษณะเฉพาะของวาทกรรม

คำสอนเรื่อง อิทัปปจจยตา นี้ ซึ่งจะไดแสดงขอมูลและตัวอยางของกลวิธีการเช่ือมโยงความ

ของพุทธทาสภิกขุ ดังตอไปน้ี 

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

ดังน้ี 

 (๑) การซ้ำรูปคำท้ังหมดรูปคำท่ีเหมือนกันในขอความส่ือความหมายเดียวกันน้ัน

เปนคำเฉพาะของวาทกรรมแตละประเภทคำซ้ำลักษณะนี้เปนการใชรูปคำเหมือนกันสื่อความ

หมายเดียวกันทำใหผูอานเกิดความเขาใจความหมายไดงายเปนคำเฉพาะของภาษาประเภท

คำสอนในพุทธศาสนาการเรียบเรียงภาษาธรรมในวาทกรรมการสอนเรื่องอิทัปปจจยตาของ

พุทธทาสภิกขุมีการซ้ำรูปคำเพ่ือการเช่ือมโยงความอยูในทุกประเด็นยอยท้ัง ๑๒ ประเด็น มี

ทั้งการซ้ำคำทีละคำและหลายคำไปพรอมกันเชน พระนิพพาน อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุป-

บาท อวิชชา ทุกข อรหันต โลกุตรธรรม วิญญาณ อุเบกขา อานิสงส ปุถุชน อรหันต อริยะ

อัตตา วิชชา ปญญา กิเลส พระสงฆ พรหมจรรย ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ญาณ ตถาคต 

ตถตา บุญและกศุล เปนตน 

 (๒) การซ้ำรูปคำบางสวนรูปคำศัพทสวนหน่ึงในวาทกรรมคำสอนเร่ือง 

อิทัปปจจยตาของพุทธทาสภิกขุมีรูปคำซ้ำในลักษณะการซ้ำเฉพาะบางสวนมีทั้งที่ซ้ำสวนหนา

และสวนหลังมี ๒ ลักษณะคือคำท่ีมีความหมายคลายคลึงกันและมีความหมายตรงกันขาม 

ดังขอมูลจากตารางตอไปน้ี 

 

คำที่มีความหมายเหมือนและคลายคลึง คำที่มีความหมายตรงกันขาม 

ปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปปาโท 

โลกุตรธรรม โลกุตรวิสัย 

อริยวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 

พระพุทธเจา พระผูมีพระภาค 

ศีลขาด ศีลทะลุ ศีลพรอย ศีลดาง 

มรรคจิต มรรคญาณ 

ธัมมัฏฐิตตา ธัมมนิยามตา 

 

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

ที่ปรากฏโดยท่ัวไปคือชุดคำท่ีเปนบริบทหรือองคประกอบของหัวขอธรรมะและคำหลักเปน

คำศัพทที่เปนองคประกอบสำคัญในการอธิบายถึงแกนแทของพุทธธรรมแสดงไดดังตาราง 

 

คำศัพทหลัก หรือ หัวขอธรรม ชุดคำศัพทองคประกอบ

พระรัตนตรัย

ไตรสิกขา

อริยสัจ๔

นิพพาน

มรรคมีองคแปด

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) เปนกลวิธีดานการใชคำท่ีสรางสรรคข้ึนสำหรับ

สื่อความหมายนอกจากการนำคำศัพทเฉพาะที่เปนคำหลักและหัวขอธรรมที่เกี่ยวของกับ

สารัตถธรรมมาใชโดยการซ้ำคำและคำท่ีเขาชุดซึ่งเปนกลุมคำศัพทเฉพาะทางพุทธศาสนาดัง

กลาวมาขางตนแลวผูเขียนยังพบวาการใชคำที่สรางข้ึนเปนกลวิธีทางภาษาที่โดดเดนอีก

ลักษณะหน่ึงในวาทกรรมคำสอนเร่ืองอิทัปปจจยตาน้ีซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการใชคำที่มีอยู

ทั่วไปไมอาจส่ือความหมายเก่ียวกับสารัตถธรรมบางประเด็นไดชัดเจนทานจึงสรางสรรคคำ

ขึ้นใหมโดยการประสมคำโดยนำคำเดิมที่มีความหมายใกลเคียงขึ้นมาใชเชน ธรรมสัจจะ  

อริยวิทยาศาสตร แทงตลอดอิทัปปจจยตา เปนตน  

 ı.Ú °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ 

จากการศึกษาพบวา การเช่ือมโยงความในวาทกรรมคำสอนเร่ืองอิทัปปจจยตาของ

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 

สวนคำคูเกิดจากการประสมระหวางคำหลักท่ีเปนคำเชื่อมประเภทเดียวกันและตางลักษณะ

กันเชน เหมือนวา เหตุวา หรือวา และวลีซึ่งมีคำเชื่อมประสมกันเปนวลีมปีริมาณการใชเรียง
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จากมากไปหานอยตามปริมาณของคำเชื่อมที่เปนคำหลักอาจสรุปถึงคำเชื่อมประเภทตางๆ ที่

ใชในการเชื่อมโยงความดังนี้ 

 
คำที่ใชเชื่อมโยงความ ประเภทของ 

การเช่ือมโยงความ คำหลัก คำคู / วลี 

๑. ที่ ซึ่ง อัน ที่จะ ที่แท ที่ซึ่ง ดังที่ การขยายความ 

๒. แลวและก็ แลวก็ แลวยัง แลวจึง ก็คือ ก็จะ
ตลอดถึง ตลอดจน 

การคลอยตามกัน 

๓. นั้น นี้ นั่นนี่ อยางนั้น อันนั้น เชนนั้น เชนนี้  
อยางนี้ อันนี้ นั่นคือ นั่นแหละ นั่นก็ 
นี่ก็ นี่แหละ ดังกลาวนี้ ตามนัยนี้ 

การบงชี้ 

๔. หรือ หรือยัง หรือจะ หรือมิฉะน้ัน หรือวา การใหเลือก 

๕. จึงก็ยอมเพราะ 
 ฉะนั้น 

และแลว จึงจะ จึงมีแต การแสดงผลและสรุปความ 

๖. คือก็เรียกวา ก็คือ คือวา นี่คือ ก็วา ก็ยัง ก็เรียกวา
ก็คือวา เห็นไดวา 

การย้ำความ 

๗. วา ที่วา ก็วา โดยอางวา กลาววา จึงวา การอางถึงคำพูด 

๘. แต แตวา แตสำหรับ แตที่ แต...ก็ การขัดแยงและแสดงความ
แตกตาง 

๙. เพราะเมื่อ ก็เมื่อ เพราะวา เปนแตเพราะเหตุวา
เพราะเหตุคือ 

การแสดงเหตุ 

๑๐. เปนเหมือนคือ อันเปนเสมือน เปรียบเสมือน  
ก็เหมือนวา ฉันใดก็ฉันนั้น 

การแสดงความเปรียบ 

๑๑. แมถาเมื่อก็ แมวา มิฉะนั้น ถา...ก็ มิฉะน้ันแลว 
เวนเสียแต ถึงหากวา แมที่สุด 

การแสดงเง่ือนไข 

๑๒. สำหรับสวนเมื่อ นอกจาก ในสวน สวนที่นอกนั้น การเปลี่ยนความ 

๑๓. เชนดังนี้ เชนนี้ เชนนั้น เชนเดียวกัน  
เชนเดียวกับท่ี 

การแสดงตัวอยาง 

๑๔. จนในท่ีสุดสรุป ก็เปนอันวา จึงเปนอันวา การแสดงการส้ินสุด 
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ı.Û °“√Õâ“ß∂÷ß 

ในการศึกษาวิเคราะหการอางถึงในวาทกรรมคำสอน เร่ืองอิทัปปจจยตาของทาน

พุทธทาสภิกขุนั้น ผูเขียนพบวา มีการอางถึงท้ัง ๕ รูปแบบ ดังนี้คือ 

๑) การอางถึงคำเฉพาะ 

การอางถึงคำเฉพาะเปนลักษณะการอางถึงท่ีปรากฏมากที่สุด ในประเภทการอางถึง

ทั้ง ๕ ประเภท การอางถึงคำเฉพาะนั้นจะใชหนวยคำแทนบุคคลและคำที่เปนนามธรรมอาง

ถึงความหมายของพุทธธรรมมี ๒ ลักษณะคือ  

 (๑) คำเฉพาะของพุทธทาสภิกขุ 

 (๒) คำที่ใชเฉพาะในพุทธศาสนา 

คำเฉพาะของพุทธทาสภิกขุเปนการใชคำที่พุทธทาสภิกขุนำมาใชสื่อความหมายโดย

การประสมคำสรางคำใหมและใชคำเดิมที่มีอยูแลวสื่อความหมายตางจากความหมายทั่วไป

เชน นักวัตถุนิยมใชอางถึงบุคคลผูมีพฤติกรรมแสวงหาทรัพยภายนอกกายหรือกลุมทุนนิยม 

คนเปลาคนกลวงแทนคนที่ไมมีคุณธรรมจริยธรรมและพุทธแทนภาวะท่ีพนจากความเปนคน

ทั่วไปเปนตน สวนคำที่ใชเฉพาะในพุทธศาสนาเปนคำศัพทเฉพาะที่ใชสื่อความหมายโดย

ทั่วไปในพุทธศาสนาเชน อรหัตผล พุทธดำรัส กุศลกรรม ฯลฯ ดังน้ัน ผูเขียนจึงยกตัวอยาง

คำเฉพาะที่ทานอางถึง ในวาทกรรมการสอนเรื่องอิทัปปจจยตา โดยเปรียบเทียบกับคำ

เฉพาะที่ใชอางถึงในพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 
คำเฉพาะที่ใชในพุทธศาสนา คำเฉพาะท่ีใชอางถึงในวาทกรรม 

ของพุทธทาสภิกขุ 

อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท ภพ ธัมมุทเสส สัมมาทิฏฐิ 

มิจฉาทิฏฐิ พรหมจรรย พุทธบัญญัติ พุทธโอวาท  

พุทธดำรัส ปกรณ พุทธพจน อรหัตผล ฆราวาส คฤหัสถ

อวิชชา นิพพาน ทุกข ตัวตน นามรูป อุปาทาน  

วัฏฏสงสาร โลกวิทู สัพพัญู ปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ 

ปญญา ปฏิเวธ โลกิยะ โลกุตระ โลกิยาหาร โลกุตราหาร 

อนัตตา วิชชา อาบัติ สังฆาทิเสส ธุดงค กรรมฐาน

บรรพชิต อนัตตา โลกธรรม โลกุตรสุข อัฏฐังคิกมรรค

โภชนียะ พระพุทธคุณ มัชฌิมาปฏิปทา โลกิยธรรม  

หิตคุณ พยัญชนะ บวช นักบวช ประเสริฐ สันโดษมัธยัสถ 

อุปชีวิกา อุปกีวิกา อุปมุยหิกา 

พวกโง ชวนหัว การตามรอยพระผูมีพระ

ภาค บุคคลส่ีเหลา คนเปลา  คนกลวง  

ที่สุดแหงทุกข คุมสติ เผลอสติ การสืบอายุ

พรหมจรรย วิธีปรมัตถ สำรวมอินทรีย 

ความยินดียินราย หนา การสำรวม  

ปาฏิโมกข นายกสมาคมผูเสพสุขทางใจ 

ลูกตุม อวดเครง อวดแหลม อำนาจฝาย

ต่ำ นักวัตถุนิยม การแทงตลอด ลัทธิอัตตา 

การปริยัติ ฯลฯ 
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๒) การอางถึงลักษณะบงชี ้

การอางถึงลักษณะน้ีเปนการเช่ือมโยงความท่ีใชคำที่สื่อความหมายในลักษณะการ

บงช้ีหนวยทางภาษาระดับคำ วลี ประโยค และขอความในวาทกรรมน้ีจำแนกคำบงช้ีที่ใช

แทนหนวยทางภาษาที่อางถึงปรากฏในวาทกรรมที่มีขนาดยาวเปนกลวิธีท่ีใชในการบรรยาย

ประเด็นตางๆใหกระจางโดยการพรรณนาดวยคำพูดของพุทธทาสภิกขุเองและอางถึง

ขอความจากแหลงอ่ืนเชนพุทธพจนคัมภีรพระสูตรตางๆจากการศึกษาวาทกรรมเรื่อง  

อิทัปปจจยตา ผูเขียนพบวา มีลักษณะคำท่ีแสดงการบงช้ีไวอยางชัดเจนไมวาจะเปนการบงชี้

คำ บงชี้วลี บงชี้ประโยค และบงช้ีขอความ ผูเขียนจึงไดยกตัวอยางคำบงช้ีเหลาน้ีมาแสดงไว

ดังตอไปนี้  

นี้ นั่น นั้น อยางน้ี นี่เอง นี่แหละ อันน้ี เหลานี้ เชนน้ี 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

คำเช่ือมอยูระหวางคำและความท่ีเปรียบมุงพิจารณาคำอางถึงที่อยูระหวางคำและความท่ีนำ

และตามมาคำที่ใชอางถึงลักษณะน้ีในวาทกรรมชุดน้ี ไดแก เปนฉันใดฉันนั้น เปรียบเหมือน

คือ ก็คือ เหมือน ดุจเสมือน เปรียบเปนเพียง เปนเหมือน และนั้นคือคำที่ใชมากที่สุดไดแก

เปนฉันใดฉันนั้นและเปรียบเหมือน 

๔) การอางถึงคำเรียกขาน 

การอางถึงคำเรียกขานเปนการเชื่อมโยงความที่เปนการอางถึงบุรุษสรรพนามอีก

ลักษณะหนึ่ง โดยการกลาวถึงบุคคลที่พุทธทาสภิกขุกลาวถึงขณะขยายความหรือแสดงธรรม

ดังตอไปนี้ 
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คำเรียกบุคคลในพุทธศาสนา คำเรียกบุคคลในพุทธ

ประวัติ 

คำเรียกพระพุทธศาสดา 

ภิกษุสงฆ ภิกษุณี ฆราวาส

สามเณร สมณะ คฤหัสถ

ธรรมกถึก อรหันต  

พุทธบริษัท บรรพชิต 

ฆราวาส ภิกษุ 

พระโมคคัลลานะ ปริพาชก 

พระมหากัจจายนเถระ 

พระอานนท ทาวสักกะ  

พระอุปสนวังหาริตดาบส  

พระพุทธโฆษาจารย 

พระพุทธเจา พุทธองค 

พระผูมีพระภาค  

สมเด็จพระผูมีพระภาค

พระองคผูเจริญ  

พระโคดม พระตถาคต ผูรู 

 

๕) การอางถึงหนวยนามและสวนขยาย 

การอางถึงหนวยนามและสวนขยายเปนการใชรูปแทนนามที่เปนรูปหลักที่มีสวน

ขยายในการอางถึงบุคคล สิ่งของ ลัทธิ บุคคล สัตว และนามธรรมซ่ึงอาจมีสวนขยาย

เปนการแสดงภาพโดยรวม เชน คนผูหญิง คำลักษณะนาม คำแสดงจำนวนนับ และคำที่มี

คำบงชี้เปนสวนขยาย พบวามีรูปแทนท่ีปรากฏจำนวนมากเชน ทานสาธุชนผูสนใจในธรรม 

บาลีแหงอ่ืนบาลีนี้พระบาลีอ่ืนๆ คนผูไปนิพพาน พุทธบริษัทฝายบรรพชิต พระพุทธเจาองค

หนึ่ง ลัทธิเชนนี้ นิกายเรา นิกายเขา ธรรมะอันแทจริง สัตวทุกถวนหนา มนุษยสวนใหญ 

นักบวชผูนั้นและพระพุทธโฆษาจารยผูแตงคัมภีรวิสุทธิมรรค เปนตน 

 

ˆ. ∫∑ √ÿª 

สรุปไดวาเรื่องของการอางถึงในวาทกรรมคำสอนเรื่องอิทัปปจจยตานี้ ที่มีมากที่สุด

คือการอางถึงหนวยคำ เปนกลวิธีการเช่ือมโยงความท่ีทำใหการส่ือความมีประสิทธิภาพดวย

กระบวนการเรียบเรียงท่ีกระชับ รัดกุม การเช่ือมโยงความท่ีปรากฏรูปภาษาดังไดกลาวมา

แลวขางตน แสดงถึงกลวิธีทางภาษาของพุทธทาสภิกขุและลักษณะเฉพาะของการเชื่อมโยง

คำในวาทกรรมคำสอน บงบอกถึงความเปนปราชญทางภาษาของพุทธทาสภิกขุ โดยเฉพาะ

การสรางคำ การใชคำเช่ือมหลากหลาย และการอางถึงบุคคลและกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ

พุทธศาสนา นับเปนกลวิธีทางภาษาสำหรับเผยแผพุทธธรรม และจากการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีรวมท้ังงานวิจัยที่เกี่ยวของกับดานกลวิธีการใชภาษาในการสอน โดยเฉพาะเรื่องที่

เกี่ยวของกับหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนา ผูเขียนพบวา กลวิธีการสอนของพุทธทาส-

ภิกขุ มีอัตลักษณที่โดดเดนชัดเจน แตกตางกับพระสงฆหรือผูถายทอดหลักธรรมทานอื่นๆ 
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กลาวคือ พุทธทาสภิกขุ มีความกลาหาญในการนำหลักธรรมเร่ือง “อิทัปปจจยตา” มาสอน

ใหพุทธศาสนิกชนไดรับรูวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา รวมถึงการใชภาษาท่ีมีความลุมลึก 

ชัดเจนตรงประเด็นสามารถสรางแรงจูงใจผูฟงหรือผูอานคลอยตามได ทำใหเกิดความเชื่อมั่น

และเขาใจไดงายแมจะไดรับรูเปนครั้งแรก ทั้งท่ีกลวิธีการสอนของทานในเรื่องนี้ ไดถูกเผย

แพรมาต้ังแตปพุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยธรรมทานมูลนิธิ แตภาษาท่ีใชอธิบายเน้ือหาหรือ

ใจความสำคัญในหลักธรรมเรื่องอิทัปปจจยตาก็ยังทันสมัยสามารถที่จะศึกษาเรียนรูไดอยาง

ครบถวนอยางตอเน่ืองท้ัง ๓ สวนคือปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ โดยเฉพาะผูที่สนใจหลัก

ธรรมะของทานในยุคปจจุบันทั้งในส่ือสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่อออนไลนทุกประเภท 

ซึ่งเปนยุคแหงขอมูลขาวสารและสังคมเครือขายท่ีสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วดวยบริบทดาน

ไวยากรณและความหมายจากการวิจัยนี้ที่ เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นอีกหลายศาสตร 

แสดงวาเปนการวิจัยเชิงบูรณาการระหวางศาสตรอีกลักษณะหนึ่งในที่นี้คือ ภาษาศาสตร 

พุทธศาสตร และสังคมศาสตร เปนการขยายมโนทัศนของคำวาวาทกรรม (Discourse) ให

กวางขึ้น คำนี้จึงเปนคำที่นักภาษาศาสตรนักสังคมศาสตรและนักวิชาการสาขาอื่นควร

ทำความเขาใจและยอมรับถึงจุดรวมความแตกตางและการเช่ือมโยงระหวางศาสตร ทั้งนี้การ

วิจัยคร้ังนี้ไดเสนอคำตอบไปแลวระดับหน่ึงดังขอมูลจากการคนควาและผลการศึกษาตาม

ความมุงหมายของการวิจัย 
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพ

ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พร้ินติ้งแมสโปรดักส, ๒๕๕๑. 

พุทธทาสภิกขุ. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร :  

ธรรมสภา, ๒๕๔๑. 

พุทธทาสภิกขุ. อิทัปปจจยตา. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๑๖. 
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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Ò. ∫∑π” 

สรรพสิ่งตางๆ ที่อยูบนโลกนี้ลวนแตตองการดำเนินชีวิตที่ดี เพื่อใหอยูรอดตาม

สัญชาตญาณที่สุดและใหเขากับสภาพแวดลอมในปจจุบัน โดยมีการคัดเลือกพันธุตาม

ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต สิ่งมีชีวิตใดท่ีมีความสามารถปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงได สิ่งมีชีวิตนั้นก็จะสามารถอยูรอด และถายทอดลักษณะเดนนั้นๆ ออกมา

ใหแกลูกหลานสืบตอเผาพันธุ และสามารถดำรงเผาพันธุตนเองไวได เม่ือมนุษยเปนสิ่งมีชีวิต

ที่มีความสามารถในการปรับตัวไดเปนอยางดี มนุษยจึงยังสามารถดำรงเผาพันธุของตนไวได

จนถึงปจจุบัน การท่ีมนุษยมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน จะทำใหบุคคลทำงานและอยูรวมกันได

อยางราบรื่นดีและมีความสุข หากสัมพันธภาพเปนไปในทางลบก็จะไมสามารถทำงานรวมกัน

ไดอยางสงบสุข มีผลใหงานดอยประสิทธิภาพไปดวยและอาจจะทำใหเกิดความแตกแยกใน

ที่สุด ดังนั้นจึงควรมุงศึกษาธรรมชาติของมนุษย เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล อันจะ

เปนผลตอการดำรงชีวิตประจำวัน และการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพของมนุษย ซึ่ง

โดยพื้นฐานแลวเปนผูมีเหตุผลสามารถที่จะตัดสินใจดวยตนเองได มนุษยมีศักดิ์ศรี มีคุณคา 

มีความดี เชื่อถือและไววางใจได และตองการความเปนอิสระในการท่ีจะพัฒนาตนเองให

เจริญกาวหนา อันเปนพื้นฐานของการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข๑

๑ ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท และสุนีย เลิศแสวงกิจ, มนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : สำนัก

พิมพวังอักษร, ๒๕๔๙), หนา ๑๒. 
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ดังน้ัน มนุษยสัมพันธจึงเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหเกิดงานขององคการตางๆ ประสบ

ผลสำเร็จ เพราะมนุษยเมื่อรวมกันอยูในสังคม ยอมมีความแตกตางกันทั้งในดานอารมณ 

จิตใจ ดานสติปญญา เพราะฉะนั้นหากสมาชิกของสังคมขาดมนุษยสัมพันธ เกิดความไม

เขาใจซ่ึงกันและกัน ไมคิดถึงจิตใจเขาจิตใจเรา และมุงแตประโยชนตนเปนใหญ สังคมน้ันก็

จะไมเจริญกาวหนาและไมมีความม่ันคง เพราะสมาชิกแตละคนตางก็ไมรวมมือกัน ตางฝาย

ตางก็ชิงดีชิงเดน สามารถสรางความแตกแยก แตกสามัคคีในหมูคณะ ฉะนั้น ทุกคนควรจะ

สรางมนุษยสัมพันธใหเกิดขึ้น เพราะจะเปนการสรางเสริมความมั่นคงใหแกสังคมโดยรวม 
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พระพุทธศาสนาเนนการประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ ที่บุคคลพึงปฏิบัติตอ

บุคคลอื่น ดังจะเห็นไดจากขอที่ควรศึกษาเบื้องตนในทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา 

ไตรสิกขา๒ อันไดแก ศีล ความระวังรักษากาย วาจาใหเรียบรอย สมาธิ ความต้ังใจม่ันแน

แนวที่จะทำตามหนาที่ ปญญา ความศึกษารอบรูกิจการทุกอยางดวยปญญาอันแตกฉาน 

พระพุทธองคทรงบัญญัติศีลเปนเบ้ืองตนในการเฝาระวังกายวาจาใหเรียบรอย และพระพุทธ

โอวาทอันเปนหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาย้ำลงตรงกลางไมทำความช่ัวท้ังปวง การทำ

กุศลใหถึงพรอม การทำจิตใจใหผองใส๓

พระพุทธองคทรงอุปมาสังคหวัตถุธรรมไวใน สังคหสูตร เปรียบเหมือนกับพาหนะท่ี

จะนำคนไปสูความเจริญในโลก เพราะสังคมของมนุษยเราจำเปนตองอิงอาศัยธรรมะท้ัง ๔ 

ประการน้ี ถาหากวาสังคมปราศจากเสียซ่ึงธรรมท้ัง ๔ ประการน้ีแลว แมมารดาบิดาก็จะไม

ไดรับการนับถือจากบุตรธิดา โลกจะอยูไมไดเลย จึงเรียกวาธรรมเปนเครื่องสงเคราะห การ

สงเคราะหมีอยู ๒ รูปแบบ คือ สงเคราะหดวยวัตถุสิ่งของ และสงเคราะหโดยธรรม  

องคธรรม คือ สังคหวัตถุ ๔๔ เปนธรรมอันเปนเครื่องชวยเหลือกัน คือ การผูกมิตร วิธีที่จะ

ผูกมิตรนั้น จำเปนตองมีเครื่องมือยึดเหน่ียวน้ำใจกัน ใหตางคนตางมีความรักใครนิยม 

ชมชอบ สนิทสนมกลมเกลียวเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำใหทวีความรักความเคารพแนบแนน

ยิ่งขึ้น  

๒ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒. 
๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐. 
๔ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. 
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นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา ไดนำเสนอรูปแบบและแนวทางในการอยูรวมกัน

ในสังคมหรือการสรางมนุษยสัมพันธ โดยมีรายละเอียดท่ีสอดคลองกัน 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 ไดใหความหมาย สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง ธรรมที่เปนเคร่ือง 

ยึดเหนี่ยวใจบุคคลใหสามัคคีตอกัน มีไมตรีจิต มีความรัก ความปรารถนาดีตอกัน มี ๔ อยาง

คือ 

๑) ทาน ใหปนสิ่งของของตนแกผูอื่นท่ีควรใหปน อันไดแก การเสียสละ การ

เอื้อเฟอเผื่อแผ การชวยเหลือกันดวยสิ่งของ ตลอดจนถึงการใหวิชาความรู และแนะนำส่ัง

สอนที่เปนประโยชนและเปนธรรม 

๒) ปยวาจา เจรจาถอยคำที่ออนหวาน ไดแก การพูดถอยคำนารัก กลาวคำสุภาพ

ไพเราะ สมานสามัคคี กอใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดจนถึงถอยคำที่มี

ประโยชนเปนธรรมอื่นๆ  

๓) อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติสิ่งที่ เปนประโยชนแกผูอื่น ไดแก การ

ขวนขวายชวยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน และสนับสนุนสงเสริมในทางศีลธรรม 

๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท,  

พิมพคร้ังที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หนา ๔๑๒. 
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๔) สมานัตตตา หมายถึง ความเปนผูเสมอตนเสมอปลาย ไดแก ความเปนคนดีตอ 

ผูอื่นเสมอตนเสมอปลาย ความมีใจรวมทุกขรวมสุขกับผูอื่นทุกเวลา และทุกกรณ๖ี

จากความหมายของหลักสังคหวัตถุธรรมที่นักวิชาการไดอธิบายไวขางตนนั้น พอ

สรุปไดวา สังคหวัตถุธรรมทั้ง ๔ นั้นเปนหลักธรรมในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันทั้งใน

ดานการเสียสละ ไมเห็นแกประโยชนตน เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนหลัก ใชคำพูดที่ออน

หวาน ไพเราะ ไมพูดหยาบคาย มีใจโอบออมอารี บำเพ็ญประโยชนแกสาธารณะสวนรวม

เปนที่ตั้ง ไมเห็นแกได แบงปนของของตนแกบุคคลที่ควรแบงปน คือสิ่งที่สังคมในปจจุบัน

ตองการอยากใหเกิดข้ึน และรูจักวางตนใหอยูในสถานะที่เหมาะสม ทั้งในสังคมสวนรวม 

และสังคมรอบดานที่อยูดวยกันอยางมีความสุข ซึ่งสรางเปนกรอบไดดังนี้ 

 

สมานัตตตา ปยวาจา มนุษยสัมพันธ
ตามแนวพุทธ

ทาน

อัตถจริยา

 

จากกรอบแนวคิดในการสรางมนุษยสัมพันธตามแนวพุทธนี้ มีความเก่ียวโยงกันเปน

เครือขายของสังคมมนุษย ที่จะทำใหเกิดความผูกพันซึ่งกันและกันเปนอยางย่ิง เพราะมนุษย

เปนสัตวสังคม มีการพบปะสังสรรคพูดคุยกันอยูตลอดเวลาตราบจนวันสุดทายของชีวิต  

ดังนั้นเมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนหมูมากยอมมีความคิดความเห็นท่ีแตกตางกัน หลักสังคหวัตถุ

ธรรมจึงเปนหลักธรรมที่จะชวยใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุขในโลกปจจุบัน 

๖ กรมการศาสนา, สารานุกรมไทย ฉบับเยาวชน, เลม ๔ (๒๕๔๔) : ๓๘. 
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มนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม ไมวาสังคมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ แตละคนที่มาอยู

รวมกันน้ันตางก็มีความแตกตางกัน ความแตกตางกันในเร่ือง 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  

มีความเคารพ ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน มีความจริงใจตอกัน มีเจตคติที่ดีตอกัน  

มีเปาหมายรวมกัน ซึ่งมีผูกลาวถึงความสำคัญของมนุษยสัมพันธไวหลายทาน ดังนี้ 

สมพร สุทัศนีย กลาวไววา มนุษยสัมพันธ นอกจากจะนำไปใชในชีวิตประจำวันโดย

สวนตัว ในครอบครัว ในเพ่ือนฝูง ซึ่งนับไดวาเปนความสัมพันธแบบไมเปนทางการแลว ยัง

สามารถปรับเปนความสัมพันธแบบทางการนำไปใชในองคการตางๆ ไดอยางกวางขวางทุก

องคการ เชน องคการธุรกิจเอกชน องคการรัฐบาล หรือองคการอื่นที่มีบุคคลทำงานรวมกัน

เพื่อความสำเร็จขององคการ ซึ่งมนุษยสัมพันธเปนปจจัยอันดับแรกท่ีสงผลตอความสำเร็จ

ของงานในทุกๆ ดาน๗

พิมพใจ โอภานุรักษธรรม กลาวไววา การสรางมนุษยสัมพันธใหดีขึ้น โดยพยายาม

รวบรวมกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของข้ึนมาเปนหลักวิชา และความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

มนุษยดวยกัน เปรียบประดุจสายเชื่อมโยงสังคมใหเปนปกแผน รวมมือประสานงานขจัดขอ

ขัดแยง และชวยแกไขขอขัดแยงตางๆ ในการทำงานได ซึ่งแตละหนวยงานจำเปนตองใชหลัก

มนุษยสัมพันธมากเปนพิเศษในการที่จะกระตุนใหบุคคลในหนวยงานไดทำงานอยางเต็ม

ความสามารถและมีแรงจูงใจในการทำงาน อันจะเปนแนวทางใหงานนั้นบรรลุผลสำเร็จและมี

ประสิทธิภาพ๘

๗ สมพร สุทัศนีย, มนุษยสัมพันธ, พิมพคร้ังที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

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 และความรูสึกท่ีดีแกทุกคน๙

วิจิตร อาวะกุล กลาววา มนุษยสัมพันธเปนการสรางมิตรทำใหการคบหาสมาคมใน

หนวยงานเปนไปดวยความราบร่ืน คือเปนกิจการงานสวนตัวของบุคคลท่ีตองการสราง

มนุษยสัมพันธขึ้น และตองปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ เหตุนี้จึงจำเปนตองศึกษาพฤติกรรมของ

องคการอยางจริงจัง ซึ่งทำใหเขาใจธรรมชาติของบุคคลไดอยางชัดเจน เพราะส่ิงเหลาน้ีเปน

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองคการใหเหมาะสมกับอุปนิสัยใจคอ ความรู ความ

สามารถ ซึ่งจะเปนผลดี และไมกอใหเกิดปญหาขึ้นในองคการ๑๐

มนุษยสัมพันธจัดเปนทั้งศาสตร (Science) และศิลป (Art) เน่ืองจากมีหลักการ 

และทฤษฎีท่ีเปนขอความรู และการนำหลักการหรือทฤษฎีไปปฏิบัติใหประสบความสำเร็จได

นั้นตองอาศัยเทคนิควิธีการ ซึ่งถือเปนศิลปะเฉพาะตัวของแตละบุคคล จะสังเกตเห็นไดอยาง

หนึ่งวา คนแตละคนมีความสามารถในการติดตอกับผูอื่นไมเทากัน บางคนเปนท่ีพอใจของ

คนหมูมาก มีเพื่อนมากหนาหลายตา และมีคนที่อยากพูดคุยติดตอ หรือทำงานรวมกับเขา

มากมาย ในขณะท่ีบางคนไมคอยมีใครอยากจะเขาใกลหรือทำงานรวมดวย นั่นเปนเพราะเขา

ขาดศิลปะในการติดตอกับบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจเปนเพราะไมรูหลักการวาควรทำอยางไร หรือ

เปนเพราะนำหลักการไปใชไมถูกวิธี ดังน้ัน การท่ีคนเราจะมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น 

จึงจำเปนตองเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี และหม่ันฝกฝนเพ่ือใหเกิดความเช่ียวชาญ จนสามารถนำ

หลักการท่ีเปนขอความรูทางทฤษฎีไปใชไดอยางเปนธรรมชาติ  

การมีมนุษยสัมพันธที่ดีนั้น จะชวยใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม ในแง

ประโยชนตอตนเอง บุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือน จะกอใหเกิดความเขาใจและความ

เห็นใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือกัน สามารถสมาคมกับบุคคลในระดับตางๆ ไดดี ประสบ

ความสำเร็จในการศึกษา และการประกอบกิจกรรมหรือการอาชีพ ในแงสวนรวม การมี

๙ ธีรรัตน กิจจารักษ, เอกสารการสอนการบริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ : สถาบันราชภัฏ

เพชรบูรณ, ๒๕๓๘), หนา ๒๔๗. 
๑๐ วิจิตร อาวะกุล , เทคนิคมนุษยสัมพันธ , พิมพคร้ังท่ี ๘ , (กรุงเทพมหานคร : 

โอ.เอส. พริ้นติ้ง, ๒๕๔๒), หนา ๑๑. 
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มนุษยสัมพันธที่ดี จะชวยสรางความสามัคคีกลมเกลียวขึ้นในหมูคณะ รวมใจกันทำงานให

สำเร็จลุลวงไปดวยดีโดยปราศจากขอขัดแยง สามารถอาศัยอยูรวมกันอยางมีความสุข ให

ความรวมมือในการทำงาน และทำใหปญหาความขัดแยงลดนอยลง บริหารงานไดงายขึ้น ซึ่ง

การมีมนุษยสัมพันธที่ดีจะตองมีลักษณะดงัตอไปนี้ 

๑) มีแนวโนมที่จะพัฒนาตนเองอยางสมบูรณ 

๒) มีแนวโนมท่ีจะโตตอบความตองการของตนเอง ไมเฉพาะเพียงสวนใดสวนหนึ่ง 

เชน เม่ือหิว จะแสวงหาอาหาร แตตองเปนวิธีที่ไมไปทำลายความตองการดานอื่น เชน  

ศักดิ์ศรี เกียรติยศ หากแตเปนการแสวงหาอาหารเพ่ือคงไวซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความ

ตองการดานอื่นๆ ของมนุษย 

๓) มีแรงจูงใจท่ีกวางขวางมาก เพราะรวมถึงความตองการทางสรีระ ความอยากรู

อยากเรียน การแสวงหากิจกรรมที่นำมาสูความพึงพอใจ ความเติบโตทางรางกาย วุฒิภาวะ 

ความตองการสัมพันธภาพที่ใกลชิดระหวางบุคคล ความตองการที่จะเปนตัวของตัวเองที่จะมี

สวนในการควบคุมสิ่งแวดลอมและหลีกหนีจากการถูกควบคุม 

๔) การพัฒนาตนเองอยางสมบูรณ โดยอินทรียเปนผูกระทำ และเปนผูเลือกทิศทาง

ของการกระทำ 

๕) มนุษยมีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองอยางเต็มท่ีตามศักยภาพของความ

สามารถ โดยท่ีความสามารถเหลานี้จะแสดงออกมาไดในสภาพท่ีเหมาะสมเทานั้น 

จากการกลาวอางในเบื้องตนเปนเพียงหลักการเบื้องตนเทานั้น การสราง

มนุษยสัมพันธจะตองมีเหตุผลอ่ืนมาสนับสนุน ดังคำกลาวของ อับราฮัม มาสโลว 

(Abraham Maslow) นักจิตวิทยาท่ีไดนำเสนอไววา “การที่คนเราจะพัฒนา ตน ใหสมบูรณ

นั้นจะตองตอบสนองความตองการตามลำดับข้ันโดยลำดับ 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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จากนกัวิชาการทัง้หลายทีท่านไดอธบิายไวขางบนน้ีสามารถสรปุไดวา มนษุยสัมพันธ 

เปนการสรางความเชื่อมโยงใหแตละบุคคลไดทำหนาที่ที่ดี ใหกับตนเองและผูอื่นอยางถูกตอง 

โดยไมเปนการถือเอาความคิดเห็นของตนเปนใหญ ยึดถือประโยชนสวนรวม ทำงานตอบ

สนองทางสังคม เสียสละเพื่อสวนรวมทั้งทางตรงและทางออม รวมแรงรวมใจในการ

สรางสรรคสังคมที่ตนเองอาศัย อยูรวมกันดวยความสามัคคี เกิดความสงบสุขในชุมชนอยาง

ยั่งยืน แตสิ่งเหลาน้ีจะไมสามารถเกิดขึ้นไดถาบุคคลในชุมชนขาดแนวทางในการสราง

มนุษยสัมพันธ ดังจะไดนำเสนอในรายละเอียดตอไป  
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หลักในการสรางมนุษยสัมพันธนั้น เราควรสำรวจตนเองวาเรามีสิ่งใดบกพรองมาก

ไปหรือไม หากมีควรหาทางแกไขปรับปรุงตนเอง เพราะชวยใหคนเราปฏิบัติตนตอกันได

อยางเหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะ และกอใหเกิดความสามัคคีขึ้นในสังคมซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล ที่ไดนำเสนอไววา การตอบสนองความตองการของ

มนุษย โดยใชหลักวา เมื่อเราตองการส่ิงใด ผูอื่นก็ตองการส่ิงนั้นเชนกัน สวนความตองการ

ดานจิตใจใหยึดหลักที่วา จงเอาใจเขามาใสใจเรา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

๑) พยายามชอบและใหความสนใจกับบุคคลทั่วไป 

๒) มองโลกแงดีและมีอารมณขัน 

๓) รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

๔) แสดงความเปนกันเอง และใหความชวยเหลือกับบุคคลทั่วไป 

๕) รูจักทักทายปราศรัยกับบุคคลท่ัวไป และเรียกชื่อคนใหถูกตอง 

๖) ยิ้มแยมแจมใสกับคนทั่วไปเปนปกตินิสัย 

๗) มีความจริงใจ ไมเสแสรง 

๘) รับฟงความคิดเห็นและใหการยอมรับนับถือผูอื่น 

๙) มีความอดทน อดกลั้น มีความมั่นคงในอารมณและรูจักกาลเทศะ 

๑๐) รูจักเหตุผลและประมาณกาล๑๓

๑๓ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, มนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา, ๒๕๔๐), หนา ๔๔-๔๖. 
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จากการนำเสนอสามารถสรุปไดวา การสรางมนุษยสัมพันธของสังคมท่ีเปนอยูใน

ปจจุบันใหเกิดความสามัคคีกันอยางเปนรูปธรรมได ถามนุษยทุกคนไมเห็นประโยชนของ

ตนเองมากกวาประโยชนสวนรวม ไมวารายซึ่งกันและกัน พูดในสิ่งที่เปนจริง เห็นอกเห็นใจ

เพื่อนมนุษยดวยกัน บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชนอยางแทจริง ไมอิงประโยชนผูอื่นเพื่อ

ประโยชนตนเชนนี้แลวก็จะทำใหสังคมอยูอยางมีความสุข 
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สังคหวัตถุ เปนคุณธรรมสำหรับยึดเหน่ียว คือยึดเหน่ียวใจบุคคลและประสาน 

หมูชนไวในสามัคคี สังคหวัตถุ ๔๑๔  คือ ทาน (การให) (๒) เปยยวัชชะ (วาจาเปนท่ีรัก) 

(๓) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน) และ สมานัตตตา (การวางตนสม่ำเสมอ)๑๕ โดย

สามารถนำหลักธรรมที่ไดกลาวอางไปเปนแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธ ดังตอไปนี้ 

๑) ทาน การให ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ 

ตลอดถึงใหความรูและแนะนำส่ังสอนแกกัน หลักการขอน้ีมีความสำคัญมากในฐานะท่ีเปน

อุบายวิธีสรางมิตรภาพที่ดีตอกันของบุคคล เปนคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจระหวางบุคคล

ใหมีความสัมพันธที่ดีตอกันเพราะบุคคลผูใหยอมเปนท่ีรักเปนท่ีชอบใจของผูรับ เปนที่รักใคร

ปรารถนาของบุคคลอ่ืน ยอมประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอยูรวมกับคนอ่ืนใน 

สังคม ทั้งปจจุบันและอนาคต ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสถึงอานิสงสของการใหทานไวถึง ๕  

ประการ๑๖  

ทานจึงเปนการใหเพื่อการเสียสละหรือการเอื้อเฟอแบงปนของๆ ตนเพื่อประโยชน

แกบุคคลอื่นไมตระหนี่ ไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียว คุณธรรมขอนี้จะชวยใหไมเปนคน

ละโมบ ไมเห็นแกตัว เราควรนึกอยูเสมอวาของท่ีไดมานั้นไมจีรังยั่งยืนอยูกับเราตลอดไปสัก

วันหนึ่งตองมีอันจากกันไป เมื่อเราเห็นอยางนี้แลว ทานจึงเปนคุณธรรมสำหรับการสราง

มนุษยสัมพันธไดเปนอยางดี 

๑๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐-๑๗๑. 
๑๕ ดูรายละเอียด พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ

ประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), 

หนา ๑๔๓. 
๑๖ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๕/๕๖. 
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๒) ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ คือ การมีวาจาเปนท่ีรัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจา

ซาบซึ้งใจ คือ กลาวคำสุภาพ ไพเราะ ออนหวาน สมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใคร

นับถือกัน ตลอดจนถึงคำพูดท่ีเปนประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยม

ยินดีใหคลอยตาม ใหปฏิบัติตามได ตามหลักการในพระพุทธศาสนา การพูดดีเรียกวา วจี

สุจริต คือการประพฤติชอบทางวาจา ดวยการละเวนการพูดช่ัว ๔ อยาง คือ การพูดเท็จ 

พูดคำหยาบ พูดสอเสียด พูดเพอเจอไรสาระ ใหพูดแตคำจริงแท มีประโยชน ถูกกาลเทศะ 

และคนอื่นชอบฟง เพราะเปนวาจาที่สรางสรรค  

การพูดจาดวยถอยคำท่ีไพเราะออนหวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคาย

กาวราว พูดในสิ่งที่เปนประโยชนเหมาะสำหรับกาลเทศะ พระพุทธเจาทรงใหความสำคัญกับ

การพูดเปนอยางยิ่ง เพราะการพูดเปนบันไดขั้นแรกที่จะสรางมนุษยสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้น 

เพราะมนุษยยอมอยากฟงคำพูดท่ีทำใหตนเองมีความสุข ดังคำสุภาษิตที่วา “ถึงบางพูดพูดดี

เปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต แมนพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย

เพราะพูดจา”๑๗

๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน คือ ขวนขวายชวยเหลือกิจการการบำเพ็ญ

สาธารณประโยชน ตลอดถึงการชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนใน

สังคม การประพฤติประโยชนในท่ีนี้ หมายถึงการบำเพ็ญประโยชนตอบุคคลอ่ืนหรือตอสวน

รวม เชน ตอเพื่อนรวมงาน ตอหนวยงาน ตอสังคม ตอประเทศชาติ เปนตน 

ดังนั้นการสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในส่ิงที่เปนประโยชนแกผูอื่น ไม

นึกถึงแตประโยชนของตนแตฝายเดียว คำนึงถึงผูอื่นสังคมโดยรวม ทำโดยปราศจากการ 

หวังผลแกตนเองเพ่ือใหไดประโยชนแกสังคมโดยรวม ก็จะทำใหเกิดความรัก ความชอบของ

สังคมอยางแทจริง 

๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ทำตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันใน

ชนทั้งหลายและเสมอในสุขทุกข โดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ 

ภาวะ บุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองธรรมในแตละกรณี 

การเปนผูมีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย คุณธรรมขอน้ี

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 

เพราะฉะน้ัน หากสมาชิกของสังคมขาดสังคหวัตถุธรรมในการสรางมนุษยสัมพันธ 

ดังที่กลาวมาขางตนแลว คือ ไมพยายามเขาใจซึ่งกันและกัน ไมคิดถึงจิตใจเขาจิตใจเรา และ

มุงแตประโยชนสวนตัวเปนสวนใหญ สังคมนั้นก็จะไมมีความเจริญกาวหนา และไมมีความ

มั่นคง เพราะสมาชิกแตละคนของสังคมจะไมรวมมือกัน ตางฝายตางก็จะเอาชนะ และชิงดี

ชิงเดนกันและกัน อันจะนำมาซึ่งการแตกแยกความสามัคคีในหมูคณะ สังคมใดขาด

มนุษยสัมพันธผูคนจะเครียดหงุดหงิด สุขภาพจิตเสื่อม มีผลกระทบถึงสังคมมาก ฉะนั้นทุก

คนควรจะสรางมนุษยสัมพันธใหบังเกิดขึ้นในหนวยสังคมทุกหนวยที่ตนเปนสมาชิกอยู เพราะ

เปนวิธีการหนึ่งในการเสริมสรางความมั่นคงใหแกสังคมโดยสวนรวม 

 

ˆ. ∫∑ √ÿª 

มนุษยสัมพันธเปนกระบวนการจูงใจคนและความสำเร็จของมนุษยสัมพันธอยูที่ใจ

ของเรา คนเราจะมีความสัมพันธกันก็ตอเมื่อมีหลักธรรมอยูในตัวเอง โดยหลักธรรมท่ีวานั้น

ไดแกสังคหวัตถุธรรม ซึ่งมนุษยในสังคมทุกวันนี้กำลังตองการเปนอยางย่ิง เพราะสังคหวัตถุ

ธรรม มีความผูกโยงมนุษยใหสละความเห็นแกตัวทั้งการใหส่ิงของที่เปนวัตถุทาน สิ่งของที่

เปนธรรมทาน โดยการไมวากลาวใหรายกัน โกรธกัน เกลียดชังกัน อิจฉาริษยา นินทาวาราย 

ทะเลาะวิวาทบาดหมาง โมโหผูกใจเจ็บ พยาบาท เสียใจ มีอารมณรายตอกัน หรือมีใจรักกัน 

เคารพกัน เห็นอกเห็นใจกัน เอาใจเขามาใสใจเรา ก็สามารถท่ีจะสรางมนุษยสัมพันธกับ

บุคคลอ่ืนไดดี เริ่มตนจากการสรางมิตรภาพดวยการใหทานเพื่อลดความตระหนี่ของตนเอง 

พูดจาไพเราะออนหวาน ไมวากลาวใหรายบุคคลอ่ืนอันจะนำมาซ่ึงความเกลียดกัน มีใจ 

โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ ใหเกียรติบุคคลอื่นดวยการมีหลักสังคหวัตถุธรรมอยางที่กลาว

ไวเบื้องตน จึงจะทำใหการสรางมนุษยสัมพันธในสังคมอยูอยางยาวนานและย่ังยืน 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

 (๑) หนังสือ : 

กรมการศาสนา. สารานุกรมไทย ฉบับเยาวชน, เลม ๔ (๒๕๔๔) : ๓๘. 

กฤษณา ศักดิ์ศรี. องคการกับมนุษยสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร : อักษรวิทยา, ๒๕๓๔. 

ดำรงศักด์ิ ชัยสนิท และสุนีย เลิศแสวงกิจ. มนุษยสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ

วังอักษร, ๒๕๔๙. 

เทพ สุนทรศารทูล. เพลงยาวนิราศสุนทรภู. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

ธีรรัตน กิจจารักษ. เอกสารการสอนการบริหารการศึกษา. เพชรบูรณ : คณะครุศาสตร 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๓๘. 

นิภา นิธยายน. การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพ่ือการศึกษาและชีวิต. กรุงเทพ-

มหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.  

พิมพครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

 . พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พมิพคร้ังที ่๑๗. กรงุเทพมหานคร :  

โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔. 

พิมพใจ โอภานุรักษธรรม. มนุษยสัมพันธของผูบริหาร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏ

สวนสุนันทา, ๒๕๔๒. 
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ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล .  มนุษยสัมพันธ . กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา, ๒๕๔๐. 

วิจิตร อาวะกุล. เทคนิคมนุษยสัมพันธ. พิมพครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส.พร้ินติ้ง, 

๒๕๔๒. 

สมพร สุทัศนีย . มนุษยสัมพันธ . พิมพคร้ังที่ ๘ . กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�

Ò. ∫∑π” 

วิถีชีวิตของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตในอดีตไปเปนอยางมาก จากการ

ดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงสูการดำเนินชีวิตแบบอุตสาหกรรม และจาก

ครอบครัวใหญในชนบทเปล่ียนแปลงไปสูครอบครัวเล็กในสังคมใหญ การตอสูดิ้นรนเพ่ือการ

มีชีวิตในแนววัตถุนิยมจึงทำใหรูปแบบในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก ความ

ยินดีตอวัตถุนิยมและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทำใหการหาซ้ือสินคาเพ่ือการ

บริโภคเปลี่ยนไป ในอดีตการคาขายยังไมกวางขวาง มีการแลกเปลี่ยนสินคากันเพื่อใหไดมา

ซึ่งสินคาที่ตนเองไมมี และพัฒนาตอไปจนกลายเปนธุรกิจขนาดใหญมีอำนาจการซื้อขายขาม

ทวีป เพื่อสนองตอบความตองการของชาวโลกที่มจีำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การ

ใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและประยุกตใชศาสตรทางธุรกิจสมัยใหมเขา

ชวยในการบริหารจัดการ สามารถสรางความสำเร็จในการแขงขันกันทางธุรกิจ ศาสตรสมัย

ใหมทางธุรกิจถูกพัฒนาจนเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง การตลาดเปนศาสตรสมัยใหมท่ี

มีความสำคัญ ความสำเร็จของธุรกิจจึงขึ้นอยูกับศักยภาพของการตลาด ทุกคนมีความ

ตองการสินคาและบริการท่ีดีที่สุด มีความสะดวกตอการสรรหา ไมเพียงแตบริษัทใหญๆ 

เทาน้ันท่ีเห็นความสำคัญของการตลาด๑  บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กก็ไดเห็นความ

๑ Philip Kotler และคณะ, การจัดการการตลาดฉบับเอเชีย, แปลโดย อุทิส ศิริวรรณ, 

(กรุงเทพมหานคร : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, ๒๕๔๙), หนา ๒. 
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สำคัญของการตลาดเชนกัน การจัดต้ังองคกรจึงจัดตามแนวคิดทางการตลาด๒  สังคมสมัย

ใหมมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนอันมาก ถือไดวาเปนความสำเร็จของมนุษย 

บุคคลประเภทตางๆ ไมวาจะเปนนักการเมือง นักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร แมกระท่ัง 

นักบริหารลวนมีสวนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในขณะที่สังคมมีการ

เปลี่ยนแปลง จิตใจของมนุษยก็มีการเปล่ียนแปลงไปดวย บนพื้นฐานความโลภ ความเห็นแก

ตัว ขาดความซื่อสัตยสุจริต แนวคิดของตะวันตกในการทำธุรกิจจึงเปนเร่ืองการสรางความ

มั่งคั่ง (Wealth) ทำใหมนุษยเราเห็นแกตัว มีความโลภ และคำนึงแตวัตถุหรือความร่ำรวย

มากข้ึน นอกจากน้ีความม่ังคั่งยังเชื่อมโยงกับอำนาจและอิทธิพล ในขณะท่ีโลกและระบบ

เศรษฐกิจเปนระบบท่ีมีความรูเปนฐานอันเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความม่ังคั่ง

ไดรับการตอกย้ำวาเปนจุดมุงหมายหลักของธุรกิจและระบบทุนนิยมท่ีมีความเขมแข็งจน

ปราศจากการทาทายจากระบบอ่ืน๓  ผูที่มีความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจเอาเปรียบผูที่มี

ความออนแอกวา ดังที่ เลสเตอร เธอโรว (Laster C. Thurow) กลาวไววา โลกกำลังมี

เศรษฐกิจระดับโลกโดยไมมีรัฐบาลระดับโลก ทำใหเศรษฐกิจเชนน้ีขาดกฎเกณฑควบคุม

พฤติกรรมและขาดคนกลางท่ียุติธรรมท่ีคอยตัดสินขอพิพาทและความขัดแยง๔ การตลาดใน

ระบบธุรกิจจำเปนตอการดำเนินการ จึงจำเปนตองทำความเขาใจตอการมีจริยธรรมในการ

ตลาด จากกรณีขาวผูประกอบการคาปลีกรายยอยหรือรานคาโชหวยเขารองเรียนกรมการคา

ภายใน ใหตรวจสอบรานคาปลีกรายใหญที่ลดกระหน่ำต่ำกวาทุน ซึ่งกอใหเกิดความไมเปน

ธรรมทางการแขงขันดานการคา รานคาปลีกทั้งท่ีจดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนไดปด

กิจการเดือนละ ๒,๐๐๐ ราย หรือปละประมาณ ๒๐,๐๐๐ ราย ตางประสบปญหาจากการ

ขยายตัวของรานคาปลีกรายใหญรุกคืบเขาสูพื้นที่ตลาดชุมชน พรอมลดราคาขายต่ำกวาทุน

เพื่อดึงดูดผูบริโภคในพื้นที่ จากปรากฏการณดังกลาว หลายๆ คนมีคำถามวา เปนไปไดหรือ

ไมวา ผูคาปลีกรายยอยในชุมชนจะสามารถประกอบกิจการตอไปไดโดยไมตองปดกิจการ 

และมีวิธีใดที่ทำใหรานคาปลีกรอดพนภัยจากการรุกคืบของรานคาปลีกรายใหญ  

 

 

๒ อัจจิมา เศรษฐบุตรและสายสวรรค วัฒนาพานิช, การบริหารการตลาด, พิมพคร้ังที่ ๑๓,  

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), หนา ๑. 
๓ จินตนา บุญบงการ , จริยธรรมทางธุรกิจ , พิมพคร้ังที่ ๑๔ , (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๓.                   
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ในการสรางความพึงพอใจแกลูกคาตามหลักการตลาด เราตองพิจารณาตัวแปรท่ี

ควบคุมไดของการตลาด นั่นคือ สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P หมายถึง 

ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งใชรวมกันตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาหรือกลุม

เปาหมาย๔ ประกอบดวยตัวแปรสำคัญ ๔ ประการ คือ  

๒.๑ ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสรางความพึง

พอใจแกลูกคา โดยการตอบสนองความตองการ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม

ก็ได ผลิตภัณฑประกอบดวย สินคา บริการ และความคิด โดยผลิตภัณฑนั้น ตองมี

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 การตั้งราคามีผลอยางมากตอการตัดสินใจซ้ือของลูกคา รานคาปลีกมักอยาก

ไดทั้งยอดขายสูงและอัตรากำไรดี ซึ่งในความเปนจริงทั้งสองสวนนี้ไปดวยกันไมได ในบางคร้ัง

ตองพิจารณากำไรสูงหรือยอดขายต่ำ หรือกำไรต่ำยอดขายสูง หรือในบางครั้งตองตั้งราคา

ขายต่ำมากๆ เพื่อเรียกลูกคาเขาราน หรือบางรายเลิกวิธีการขายลดราคา หันมาใชแนวคิดถูก

ทุกวัน (EDLP everyday low price) ทำใหราคาตนทุนการโฆษณาต่ำ ราคาเสถียรภาพ 

และทำใหลูกคามองวาราคายุติธรรม นาเชื่อถือและใหกำไรสูง๖

๔ ฉัตยาพร เสมอใจ, การบริหารการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๔๙), 

หนา ๒๓. 
๕ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, การตลาดบริการ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๔๖), 

หนา ๖๓.  
๖ ดูรายละเอียดใน Philip Kotler และคณะ, การจัดการการตลาดฉบับเอเชีย, หนา ๒๙๑-

๓๐๑. 
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๒.๓ การจัดจำหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง

ซึ่งประกอบดวย การขนสง พอคาคนกลาง การกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ แมกระทั่งการ

จำหนายโดยตรงสูผูบริโภค เปนการจัดชองทางเพ่ือใหสามารถบริการลูกคาไดสูงสุด หรือบาง

ชองทางใชการบริการแบบสงถึงบานลูกคาโดยไมเนนสถานที่ของผูประกอบการ แตเนนการ

บริการโดยตรงกับลูกคา หลายบริษัทกำหนดวัตถุประสงคของการกระจายสินคาไววา เพื่อสง

สินคาที่ถูกตองไปยังสถานท่ีที่เหมาะสมในเวลาท่ีสมควรดวยตนทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งในทางปฏิบัติ

คอนขางทำไดยาก เน่ืองจากไมนาจะมีระบบใดๆ ที่ใหบริการแกลูกคาที่ดีดวยตนทุนที่ต่ำสุด 

บริการที่ดีจะตองมีระดับสินคาคงคลังสูง ใชการขนสงที่ทันสมัย มีคลังสินคาทั่วถึง สิ่งเหลานี้

ลวนทำใหการกระจายสินคาสูงข้ึน ปจจัยที่มีผลตอชองทางการจัดจำหนาย จะตองพิจารณา

ถึง ใครเปนลูกคา ลูกคาอยูที่ไหน ธุรกิจเขาถึงลูกคาไดอยางไร ลูกคาชอบการเขาถึงดวยวิธี

การใด ลูกคาซื้อสินคาเมื่อใด๗ ปจจุบันนี้รานคาปลีกแบบเดิมไดตระหนักถึงการตกแตงราน 

หมายถึงการตกแตงภายในรานจะตองสะทอนถึงภาพลักษณของตราสินคา๘

๒.๔ การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลผลิตภัณฑระหวางผู

ซื้อและผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโดยแบงออก ๕ ประการ คือ 

 ๒.๔.๑ การโฆษณา เปนการเสนอขาวสารเก่ียวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ 

โดยสรางงานโฆษณาและโฆษณาผานสื่อตางๆ โดยมีคาใชจายในการใชสื่อในรูปแบบของผู

อุปถัมภ 

 ๒.๔.๒ สงเสริมการขาย เปนกิจกรรมการกระตุนใหเกิดความสนใจ และ

ตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑนอกเหนือการโฆษณา บางรานใชวิธีการจัดชิมสินคา แจกคูปองบน

ชั้นวางหรือที่เคานเตอรแคชเชียร 

 ๒.๔.๓ สงเสริมการขายโดยใชพนักงาน เปนการแจงขาวสารและจูงใจโดยใช

บุคคล อาจใชพนักงานขายหรือทีมการขาย 

 ๒.๔.๔ การใหขาวสารและประชาสัมพันธ เปนการใหขอมูลผลิตภัณฑผาน

สื่อโดยไมเสียคาใชจาย และเปนการใหขอมูลเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑซ่ึงอาจไมเสีย

คาใชจาย 

๗ ผุศดี รุมาคม, การบริหารธุรกิจขนาดยอม, พิมพครั้งท่ี 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 ไมมีความซ่ือสัตย ใชวิธีโฆษณาหรือใชสื่อ

โฆษณาท่ีไมใหทางเลือกแกผูบริโภค เปนการบังคับผูบริโภคใหซื้อสินคาและบริการแกตน

เทานั้น ไมใชเหตุในการชักจูง แตใชวิธีกระตุนเราใจในเชิงอารมณเปนสำคัญ สิ่งเหลานี้ถือได

วาเปนการโฆษณาที่ขัดตอจริยธรรม๙

ในการบริหารเชิงธุรกิจ การตลาดเปนหนวยท่ีมีความสำคัญเปนอยางมาก และ

จริยธรรมในการตลาดจึงมีความสำคัญและมีความจำเปนเชนกัน จริยธรรมเปนเร่ืองรูปธรรม

ในการตีความ หลายทานจะไดยินคำวา “เราควรมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ” และ 

“พฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรม” การพิจารณาส่ิงท่ีควรทำหรือพิจารณาส่ิงท่ีไมควรทำจาก ๔ 

ประเด็นดังนี้ 

๑) การเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนตองมองใหกวาง ผูบริหารการตลาด

จะตองเปรียบเทียบทุกคร้ังวา สิ่งที่ตนตัดสินใจทำนั้นจะตองเกิดจากตนทุนและผลประโยชน

โดยใชหลักเหตุผล ผลประโยชนท่ีไดรับจะตองมากกวาตนทุนท่ีลงไป และจากผลประโยชนนี้

ไมเพียงแตพิจารณากำไร หากยังคิดถึงผลประโยชนที่ตกอยูกับคนท่ัวไปและมีรายการรับมาก

กวาตนทุนที่ลงไป “สิ่งนั้นถือไดวา นาจะเปนสิ่งดีหรือเปนจริยธรรมที่ควรทำ” หากคำตอบ

ของการพิจารณาในลักษณะความไมแนใจ ผลประโยชนตกอยูกับคนท่ัวไปหรือไม การตัดสิน

ใจจึงยังไมควรเกิดข้ึนจนกวาจะไดรับการตรวจสอบทุกอยางใหชัดเจนใหม หากผลการ

พิจารณาผลประโยชนตกแกองคกรฝายเดียวและความเสียหายไดเกิดกับผูอื่นถือวาเปนการ

ตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม 

๒) ไมขัดตอสิทธิมนุษยชน การพิจารณาวาส่ิงนั้นๆ เปนพฤติกรรมที่มีความถูกตอง

ทางจริยธรรมหรือไม การตัดสินใจท่ีมีผลตอการลิดรอนสิทธิมนุษยชนของคนในองคกรหรือ

สังคมใดๆ ถือไดวาสิ่งที่ตัดสินใจและไดกระทำลงไปน้ันเปนการกระทำท่ีไมมีจรรยาบรรณ 

๓) ความเสมอภาคและความยุติธรรม ความยุติธรรมเปนหลักในการตัดสินความ

เสมอภาค โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรรผลประโยชนตางๆ หากการตัดสินใจโดยการ

พิจารณาวา สิ่งท่ีไดกระทำลงไปแลวนั้นไดใหความยุติธรรมแกทุกฝายเทาเทียมกันหรือไม 

หากพิจารณาเห็นแลววาไดใหผลประโยชนเทาเทียมกันจึงถือวาเปนเรื่องที่ควรทำ และหากไม

ชัดเจนในคำตอบหรือคำตอบออกมาเชิงลบ นั่นหมายความวาเราไมควรทำสิ่งนั้นๆ 

๙ จินตนา บุญบงการ, จริยธรรมทางธุรกิจ, หนา ๒๕. 
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๔) สัมมาชีพในฐานะแนวทางในการพัฒนา แนวทางในการใชสัมมาชีพในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ นิยามในเรื่องสัมมาชีพหมายถึง “อาชีพที่ไมเบียดเบียนตนเอง ไม

เบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม และมีรายจายนอยกวารายได” สัมมาชีพจึงเปน

ทั้งเศรษฐกิจจิตใจ  สังคม สิ่งแวดลอม และศีลธรรมพรอมกันไปอยางบูรณาการ  พระพุทธ

ศาสนามองเปาหมายของอาชีวะ โดยมุงเนนดานเกณฑอยางต่ำ ที่วัดดวยความตองการใน

การดำเนินชีวิตท่ีมุงเนนในเร่ืองปจจัย ๔ ซึ่งเปนเรื่องการปฏิบัติชั้นศีล คำวาสัมมาชีพในทาง

ธรรมมิใชหลักเพียงการใชแรงงานใหเกิดผลผลิตแลวไดรับปจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเปนผล

ตอบแทนมาโดยชอบธรรม แตหมายถึงการทำหนาที่ ความประพฤติ หรือการดำรงตนอยาง

ถูกตองอยางใดอยางหนึ่ง ที่ทำใหเปนผูสมควรแกการไดปจจัยบำรุงเลี้ยงชีวิตดวย 
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ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันมีความกาวหนาเปนอยางมาก จึงทำให

ศาสตรแขนงตางๆ เพิ่มความซับซอนย่ิงๆ ขึ้น ในขณะเดียวกันคุณธรรมและจริยธรรมในทาง

ธุรกิจก็ถูกลดระดับลงโดยธรรมชาต ิวิวัฒนาการการตลาดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาใน

อดีต เชน การตลาดในสมัยโบราณอาจจะหมายถึงสถานท่ีในการแลกเปล่ียนสินคา โดย

เฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตรที่อยูในพื้นที่ แตในปจจุบันการตลาดไดพัฒนาตัวเอง ปจจุบันการ

ตลาดไมตองการสถานท่ี จะเห็นไดวามีการซ้ือขายผานโลกออนไลน 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 หากมีความยากจนก็ยากท่ีจะหลีกหนีความ

หิวได ดังนั้นจึงตองกำจัดความยากจนออกจากวิถีของผูคน หากแตพระพุทธองคไมสามารถ

บันดาลความร่ำรวยใหใครตอใครได ทุกคนจะตองสรางความร่ำรวยใหกับตนเองในวิธีท่ีถูก

ตอง ในการประกอบหนาที่การงานอยางถูกตองเพ่ือกำจัดความยากจนและความหิว ที่

พระพุทธองคทรงเรียกวา “สัมมาอาชีวะ” ซึ่งในพระวินัยปฎก มหาวรรคไดอธิบายความ

หมายวา “การเวนมิจฉาอาชีพประกอบสัมมาอาชีพ”๑๑ พระอภิธรรมใหคำจำกัดความของ

สัมมาอาชีวะไววา ความงด  ความเวน ความเวนขาด เจตนาเปนเหตุเวน การไมทำ การไม

ประกอบ การไมลวงละเมิด การไมล้ำเขต การกำจัดตนเหตุแหงมิจฉาชีพ การเล้ียงชีพ 

ชอบ๑๒  อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกาไดอธิบายเพิ่มเติมวา “เปนเครื่องดำรงชีพโดยชอบแหงสัตว

ทั้งหลาย  ไดแก เจตนาเคร่ืองงดเวนจากมิจฉาชีพ ก็สัมมาอาชีวะน้ันมี ๗ อยางดวยงดเวน

จากกายทุจริต วจีทุจริต ซึ่งมีอาชีพเปนเหตุ หรือมีมากอยางดวยอำนาจงดเวนจากมิจฉา

ชีพ”๑๓ เปนตน๑๔ การสรางรายไดหรือกำไรทางธุรกิจไมใชสิ่งที่ตองหามในพระพุทธศาสนา 

แตพระพุทธองคทรงเนนทางสายกลาง คือวิธีหาเล้ียงชีพไดโดยไมตองเบียดเบียนผูอื่นดวย

กายและวาจา ในลักษณะการหาเล้ียงชีพดวยความสุจริตที่เรียกวาสัมมาชีพ และในวณิชช-

สูตร พระสารีบุตรถามพระผูมีพระภาคเจาวา อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหบุคคลบางคนใน

โลกน้ีทำการคาขายขาดทุน   อะไรเปนเหตุเปนปจจัยทำใหบุคคลบางคนในโลกน้ีวาการ

คาขายไมไดกำไรตามที่ประสงค พระพุทธองคตรัสตอบวา บุคคลบางคนเขาไปหาสมณะหรือ

พราหมณยอมปวารณาวา ขอทานจงบอกปจจัยที่ประสงค  เขากลับไมถวายปจจัยที่เขา

ปวารณา เขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นสูความเปนมนุษยนี้ เขาทำการคาอยางใดๆ เขายอม

ขาดทุน๑๕  และที่สำคัญเปนเร่ืองความซื่อสัตยตอคำพูดและการกระทำของตนเองในการ

เบียดเบียนผูอื่นหรือไม สาเหตุการรับผลกำไรตามที่ตองการคือการทำตามสัญญาที่ตกลงกัน

ไว แตถึงอยางไรหลักการสรางกำไรในลักษณะทางสายกลางไมไดหมายถึงการสรางกำไร

สูงสุดเสมอไป  การสรางกำไรตองมีความสมดุลกับความชอบธรรมจึงเปนกำไรแบบมัชฌิมา

ปฏิปทา หมายความวา ผลกำไรที่นอยลงจากการยึดหลักกุศลกรรมบท ๗ เปนหลักการท่ีได

๑๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑. 
๑๒ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๓๐๑/๙๔. 
๑๓ ที.ม. (ไทย) ๑๔/๑๔๐/๑๗๙. 
๑๔ ศักดิ์ชัย อนันตตรีชัย, “สัมมาอาชีวะศึกษาเพ่ือธุรกิจยุคใหม”, สารนิพนธพุทธศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
๑๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๑๓/๗๙/๙๔. 
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รบัการยอมรับมากกวาผลกำไรท่ีมากเกินเกิดจากการเบียดเบียนผูอืน่๑๖  ในอดีตพระพุทธเจา 

ทีเ่คยเสวยพระชาตเิปนมนษุย ซึง่ในภพนัน้พระองคกล็ะในสิง่ทีเ่ปนมจิฉาอาชพีอยูดวยสมัมาชพี 

เวนจากการโกงดวยตาช่ัง การโกงดวยของปลอม การโกงดวยช่ังตวงวัด และโกงดวยการรับ

สินบน การหลอกลวงและตลบตะแลง เวนจากการตัด การฆา การจองจำ การตีชิง การปลน

และกรรโชก ตถาคตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก เพราะกรรม

นัน้อนัตนทำสัง่สม พอกพูน ไพบูลย ฯลฯ คร้ันจุตจิากสวรรค สูความเปนอยางนี ้ยอมไดเฉพาะ 

ซึ่ง มหาปุริสลักษณะ ๒ เหลาน้ี คือ มีพระสุทนตเสมอกันและสีขาวงาม๑๗ ความคิดในการ

เบียดเบียนผูอื่นเพ่ือหวังในทรัพยหรือกำไรจากการคาอันเปนเหตุแหงความโลภ ความโลภ

เกิดในบุคคล ยอมเกิดข้ึนเพื่อประโยชนหรือเพ่ือมิใชประโยชน บุคคลผูมีโลภมาก ถูกความ

โลภครอบงำจิตใจ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบชูก็ได พูดเท็จก็ได ยอมชักชวนผูอื่นเพื่อ

ความเปนไปอยางนั้นก็ได ขอนี้ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนแตเพื่อทุกขตลอดกาลนาน 
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ในปจจุบันเราไดยินขาวเกี่ยวกับการปดกิจการเมื่อผูขายขนาดใหญโดยทุนนิยมรุก

คืบเขาหาพ้ืนที่ชุมชนโดยใชลูกคาในชุมชน รานคาขนาดเล็กไมสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได 

ซึ่งเปนเร่ืองสวนประสมการตลาดลมเหลว การวิเคราะหสวนประสมการตลาดใชกรอบ

แนวคิดตามทฤษฎี 4P การวิเคราะหเพื่อหาเหตุผลยอยๆ ไดดังนี้ 

๔.๑ คุณภาพสินคาไมเปนที่นาพอใจ พบวาสาเหตุเกิดจากการเอาเปรียบลูกคา ผู

ขายไมซื่อสัตยตอลูกคา เชนนำของคางสตอกมาจำหนายใหลูกคาซ่ึงเกินอายุความปลอดภัย

ของสินคา หรือการลดตนทุนมากเกินไปเพราะตองการไดสวนตางจากการขายมากขึ้น นำ

สินคาที่ไมไดมาตรฐานทำการบรรจุใหมโดยผูขาย เชนน้ำตาลทรายขาวท่ีซื้อมาในราคาถูก 

บรรจุไมครบน้ำหนัก สินคาท่ีไมสมควรแกการคาขาย เชน อาวุธ ยาฆาแมลง หรืออ่ืนๆ ใน

ลักษณะเดียวกัน จากเหตุผลทั้งหมด สรุปไดวาผูขายมีการเอาเปรียบผูบริโภคบนพื้นฐานจาก

ความโลภ เมื่อลูกคามีโอกาสเลือกจึงไมเลือกซ้ือสินคาที่มีการเอาเปรียบจากผูขาย และ

ประการสำคัญความประทับใจในสินคาไมเกิดขึ้นระหวางซ้ือสินคา ซึ่งรานคาขนาดเล็กมักไม

ไดจัดรานที่มีการปองกันฝุนทั่วไป ทำใหสินคาดูเหมือนสินคาเกรดต่ำ 

๑๖ ศักดิชัย อนันตตรีชัย, สัมมาอาชีวะเพื่อธุรกิจยุคใหม, หนา ๑๖. 
๑๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๐/๑๕๙. 
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๔.๒ ราคาไมเปนที่นาพอใจ ในการซ้ือขายสินคาลูกคามักเลือกสินคาราคาถูก ใน

ขณะท่ีผูประกอบการตองการขายสินคาที่มีราคาแพงเพ่ือใหไดมาซ่ึงกำไร ราคาท่ีกำหนดของ

รานคาขนาดเล็กมีราคาสูง และอีกประการหน่ึงเพ่ือใหไดยอดขายจึงต้ังราคาไวสูง ทำให

สินคาสูงเกินจากมาตรฐาน และอีกประการหน่ึงผูขายไมไดหาทางลดราคาสินคาดวยวิธีอื่นๆ 

เชน ใชถุงพลาสติกหรือการบรรจุหีบหอท่ีพอเหมาะ และใชขนาดถุงพลาสติกหรือการบรรจุ

หีบหอที่พอดีกับสินคาเพ่ือประหยัดตนทุน ดังน้ันราคาจึงตองพิจารณาใหอยูในเกณฑเหมาะ

สมท่ีสุด โดยปราศจากการเอาเปรียบผูบริโภค เม่ือขายสินคาในราคายุติธรรม ก็จะสามารถ

ขยายยอดการขายได ดังนั้นราคาที่เกิดขึ้นจะตองไมสูงจนลูกคาปฏิเสธการซื้อของ ใน

คุณภาพที่เทาเทียมกันผูขายควรจัดราคาใหเปนที่จูงใจ เพื่อใหงายตอการซื้อขาย เพื่อเปนการ

ดึงดูดลูกคาซึ่งเปนการแกปญหาเรื่องราคาไดดี 

๔.๓ ลูกคาขาดความสะดวกในการซื้อ ดังจะเห็นไดจากการจัดรานในระบบ

ทุนนิยมมีการพัฒนาสถานท่ีอยางตอเน่ือง ในบางรานจะตองปดกิจการชั่วคราวเพื่อปรับปรุง

รานคาใหทันสมัยตลอดเวลา ดังนั้นรานคาขนาดเล็กท่ีไมเคยปรับปรุงเรื่องสถานท่ีจึงเสีย

เปรียบเปนอยางมาก การจัดรานคาที่ไมทันสมัยจึงไมสามารถเรียกลูกคาได ยกตัวอยางเชน 

รานขายขาวของเล็กๆ นอยๆ จัดของระเกะระกะ ในบางรานเดินสวนกันไมไดเพราะการจัด

ไมเหมาะสม เนื่องจากตองการจัดของโชวเปนจำนวนมากจึงทำใหรานแคบถนัดตา เมื่อลูกคา

เห็นทางเดินที่คับแคบลูกคาก็ตัดสินใจไมเขาราน จึงเปนการเสียโอกาสอยางตอเน่ือง ดังนั้น

การจัดรานเพื่อเพิ่มความสะดวกซื้อจึงจำเปนตองพัฒนาใหทันสมัยอยางสม่ำเสมอ การจัด

สถานท่ีอยางเหมาะสมจึงเปนการเช้ือเชิญลูกคาใหเขามาชมสินคา หากเราพิจารณาวาการจัด

สถานที่อันเปนชองทางการตลาดซึ่งจัดแลวขัดกับความรูสึกที่ดีของลูกคาจึงเทากับเปนการ

เบียดเบียนลูกคา การจัดสถานที่จึงมีความสำคัญมาก จำเปนตองมีการลงทุนเพื่อใหเกิดความ

สะดวกซื้อ การไมอุทิศตนเพื่อการขายจึงเปนการเอาเปรียบผูบริโภค ซึ่งหากพิจารณาในเรื่อง

การลงทุนของเวลาและกิจกรรม สามารถแปรตามคาเงินซึ่งเปนการประหยัดตนทุนก็จะเปน

ความโลภไดอีกแบบหนึ่ง 

๔.๔ การสงเสริมการขาย การขายเพื่อลดราคาสินคาใหต่ำกวามาตรฐาน ไมใชการ

สงเสริมการขาย ผูประกอบการหลายทานเขาใจวาการลดราคาเปนการดึงดูดความสนใจ

ลูกคา แตการจัดของแถมโดยมิไดลดราคากลับเปนวิธีที่เหมาะสมกวา เพราะมีคาเทากับการ

ลดราคา และยังสามารถระบายสินคาไดมากกวา แตในบางคร้ังผูประกอบการนำของแถมท่ี

ไดจากการซ้ือมาจำหนาย จึงเปนความไมซื่อสัตยบนพ้ืนฐานแหงความโลภ เมื่อลูกคามีความ

รูสึกถูกเอาเปรียบจึงไมมาซื้อสินคา  
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 กลาวโดยสรุป จากการวิเคราะหสวนผสมการตลาดสีขาว เปนเร่ืองที่ตองนำเสนอ

สินคาที่สมกับราคาท่ีลูกคาพอใจ จัดสถานท่ีที่ลูกคามีความสะดวกซ้ือ และจัดของแถมท่ี

ลูกคาพอใจ อันจะชวยระบายสินคาไดมากกวา  

 

ı. ∫∑ √ÿª  

จากประเด็นปญหาดังท่ีไดเกิดความสงสัยในบทนำวา สาเหตุของการปดกิจการของ

รานคาปลีกในชุมชนมาจากอะไร ความโลภในระบบธุรกิจเปนสาเหตุการทำลายสมดุล หมาย

ถึงความโลภในระบบธุรกิจมีมากเกินไป ทำใหลูกคารูสึกถูกเอาเปรียบ จึงไดปฏิเสธในการที่

จะซื้อสินคาในรานขายปลีก หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการตลาดนั้นเปนเรื่องการประกอบ

อาชีพแบบสัมมาอาชีวะซ่ึงจะสอดคลองกับความโลภ เพราะการประกอบสัมมาอาชีวะ

เปนการประกอบอาชีพโดยไมเอาเปรียบผูอื่น การใชหลักธรรมสัมมาอาชีวะจะทำใหผู

ประกอบการเจริญรุงเรืองดวยความสุขกายสบายใจ ดังนั้น รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับรานคา

ปลีกที่ถูกคุกคามโดยธุรกิจแบบทุนนิยม คือรูปแบบการคาที่ตองลดทอนความโลภออกใหมาก

ที่สุด เพื่อรักษาความสมดุลทั้งลูกคาและเจาของรานคาปลีก อันจะนำมาซ่ึงการรักษาลูกคาให

อยูกับรานคาปลีกดวยความย่ังยืน และเปนภูมิคุมกันทางธุรกิจที่รานคาปลีกสามารถสรางขึ้น

เองเพ่ือใชปองกันธุรกิจของตนไดดวยตนเอง 
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Ò. ¿“…“‰∑¬ 

°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢.¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

 (๑) หนังสือ : 

จินตนา บุญบงการ. จริยธรรมทางธุรกิจ. พิมพครั้งท่ี ๑๔. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

ฉัตยาพร เสมอใจ. การบริหารการตลาด. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๙.  

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. การตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๖. 

ผุศดี รุมาคม. การบริหารธุรกิจขนาดยอม. พิมพคร้ังท่ี 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. “สัมมาอาชีวะเพ่ือธุรกิจยุคใหม”. สารนิพนธดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
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 

การจะกาวสูความสำเร็จของผูนำในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนท่ียอมรับของประชาชน ยอมข้ึน

อยูกับการบริหารหมูคณะหรือการปกครองดูแล ตลอดทั้งการแนะนำส่ังสอนอบรมพระภิกษุ 

สามเณรและคฤหัสถที่อยูพำนักในวัด ใหประพฤติอยูในพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย

บานเมือง ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของมหาเถรสมาคม ซึ่งเปนองคกรสูงสุด

ของคณะสงฆไทย และผูปฏิบัติหนาที่ในการบริหารหมูคณะเปนหัวหนาสงฆในวัดก็คือ  

“เจาอาวาส” นัน่เอง๒ เจาอาวาสจึงมีบทบาทในการเปนผูนำระดับทองถิ่นซึ่งมีความใกลชิด

กับชาวบานมาก ชาวบานจะใหความเคารพยกยองวาพระสงฆเปนผูนำทางจิตวิญญาณ  

๑ อาจารยประจำสาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา  

๒ พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล, การบริหารวัด, (กรุงเทพมหานคร : วีชั่นอารตคอรปอเรช่ัน, 
๒๕๓๙), หนา ๑๐๔. 
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การควบคุมดูแลแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาอาวาส เปนหนาที่

ของพระสังฆาธิการในระดับสูงข้ึนไปไดแก “เจาคณะตำบล” เจาคณะตำบลจะไดรับการ 

คัดเลือกมาจากเจาอาวาสที่มีความรูความสามารถ มีผลงานปกครองท่ีดีเดน เปนผูดำรง

ตำแหนงเจาอาวาสในตำบลน้ันมาแลวไมต่ำกวา ๕ ป หรือเปนพระภิกษุที่มีสมณศักด์ิ หรือ

เปนนักธรรมชั้นเอกและมีสำนักอยูในเขตอำเภอนั้น๓ เจาคณะตำบลมีบทบาทสำคัญอยางย่ิง

ตอการบริหารคณะสงฆ เพราะเจาคณะตำบลแทบทุกตำบลจะตองเปนพระอุปชฌาย ซึ่งมี

ภาระหนาท่ีในการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรในพระพุทธศาสนา ฉะน้ันตำแหนงหนาท่ีของ

พระอุปชฌายจึงถือไดวาเปนตำแหนงที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอันสูงสุด ที่พระพุทธองคทรง

ประทานไวใหแกพระภิกษุ ภาวะผูนำแบบจิตบริการเปนแนวคิดการทำงานเปนทีม การมี

สวนรวมการตัดสินใจ การดูแลเอาใจใส และการมุงม่ันพัฒนาคน สิ่งสำคัญท่ีจะชวยให

ประชาชนมีศีลธรรมอันดี มีความไววางใจ มีเปาหมาย จากการศึกษาภาวะผูนำแบบจิต

บริการและจิตวิญญาณขององคการสามารถรวมกนัพยากรณผลการปฏิบัติงานของผูนำได๔

เจาคณะปกครองนอกจากจะเปนพระอุปชฌายแลว ยังจะตองควบคุมดูแลและ 

สงเสริมรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห๕  การเผยแผ

พระพุทธศาสนา การสาธารณปูการ และการสาธารณสงเคราะหใหดำเนินไปดวยดี๖ ชวยระงับ

อธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณ คำสั่ง หรือคำวินิจฉัย ชั้นเจาอาวาส 

แกไขขอของใจของเจาอาวาส ใหเปนไปโดยชอบ ควบคุมบังคับบัญชาเจาอาวาสและพระ

ภิกษุสามเณรผูอยูใตบังคับบัญชา หรือผูที่อยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการ

ปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปโดยความเรียบรอย รวมถึงการตรวจการ

ประชุมของพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนดวย ภาวะผูนำจิตอาสามีความสำคัญกับผล

การปฏิบัติงานเมื่อกิจการปกครองคณะสงฆสามารถพัฒนาการมีภาวะผูนำจิตอาสาใหเกิดข้ึน

ก็จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน สังคมสูเปาหมายการเปนสังคมแหงการเอื้อเฟอแบง

ปนหรือสังคมสมานฉันท 

๓ กรมศาสนา, หนังสือคูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคำสั่ง

ของคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๔๐๗. 
๔ ธมลวรรณ มีเหมย, “ภาวะผูนำแบบผูรับใชจิตวิญญาณในองคการท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน

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 มองขามผานประโยชนสวนตนเพ่ือใหไดในส่ิงท่ีผูอื่น

ตองการ คอยชวยใหผูอื่นไดพัฒนาและเกิดความเจริญงอกงาม ใหโอกาสไดกาวหนาประสบ

ความสำเร็จ แนวคิดของภาวะผูนำแบบจิต คือ ภาวะผูนำที่เนนคุณธรรมและจริยธรรม รวม

ถึงจรรยาบรรณการใหบริการโดยการผนวกการทำงานเขากับการเจริญสวนตนและความ

เจริญทางจิตวิญญาณ ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ ผูนำท่ียิ่งใหญจะเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพ่ือ 

ผูอื่น ทำใหผูอื่นเจริญเติบโตและสามารถพัฒนาตนเองใหผลประโยชนดานวัตถุและจิตใจแก 

ผูอื่น สรางศรัทธาดวยการให การบำรุง ทะนุถนอม ปกปอง และเสริมพลังอำนาจ สนอง

ความตองการชวยเหลือผูตามใหมีความสามารถเพ่ิมขึ้น ฉลาดข้ึน ปรารถนาท่ีรับผิดชอบใน

งานที่ตนทำมากขึ้น การแสดงออกที่สำคัญ ไดแก การฟง (listening) ความเห็นอกเห็นใจ 

(empathy) การเยียวยารักษา (healing) การตระหนักรู (awareness) การโนมนาวใจ 

(persuasion) การสรางมโนทัศน (conceptualization) การมองการณไกล (foresight) 

ความเปนผูดูแล (stewardship) การอุทิศตนเพ่ือการพัฒนาคน (commitment to the 

growth of people) และ การสรางชุมชน (building community)๗  

การปฏิบัติของภาวะผูนำแบบจิตอาสาตรงตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔๘ ซึ่งถือเปน

หลักธรรมสำหรับผูบริหารหรือผูปกครอง อันเปนธรรมเครื่องยึดเหน่ียวความเห็นอกเห็นใจ

ของบุคคล และประสานหมูชนใหสามัคคี เปนหลักการของการสงเคราะหมีพื้นฐานบนความ

เห็นอกเห็นใจผูอื่น การปฏิบัติดวยความศรัทธา การยึดหลักการของการอาสาสมัครและให

บริการ การกระทำความดีเพ่ือการอยูรวมกัน 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 ฉะนั้นพุทธธรรมจึงเปนเครื่องช้ีใหเห็น
ความสำคัญของผูนำและภาวะผูนำ เพ่ือบริหารจัดการในการปกครองโดยความบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม อัคคัญญสูตร๙ กลาวถึง กำเนิดของมนุษยสังคม เปนความสัมพันธของคนในสังคม
หรือรัฐ พุทธธรรมที่บงถึงภาวะผูนำนั้น๑๐ มีพื้นฐานที่ธรรมชาติทางกายและทางใจ  

ภาวะผูนำ หมายถึง ความเปนผูนำในการประสานใหคนท้ังหลายซ่ึงมีความแตกตาง
กันอยูรวมกัน ทำการรวมกัน ใหพากันไปดวยดีสูจุดหมายท่ีดีงามไปโดยสวัสดี หรือโดย 
สวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตรายอยางเรียบรอยและเปนสุข บรรลุถึงจุดหมายท่ีดีงาม 
ประโยชนสุขท่ีแทก็คือสิ่งที่เปนธรรม  

คุณลักษณะของผูนำประกอบดวย สติปญญา ความดีงาม ความรูความสามารถของ
บุคคล ที่ชักนำใหคนท้ังหลายประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดี ภาวะผูนำประกอบ
ดวย ๑) ตัวผูนำ จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุดเร่ิมและเปนแกนกลางไว  
๒) ผูตาม ในพุทธศาสนา ใชคำวา ผูรวมไปดวย ๓) จุดหมาย จะตองมีความชัดเจน เขาใจ
ถองแทและแนวแนในจุดหมาย ๔) หลักการและวิธีการที่จะทำใหสำเร็จผลบรรลุจุดหมาย  
๕) สิ่งที่จะทำ ๖) สถานการณสภาพแวดลอมหรือสิ่งที่จะประสบ ซึ่งอยูภายนอก วาทำ
อยางไรจะผานไปไดดวยดีในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอม ปญหา ผูนำจะตองพัฒนาตนเองให
มีคุณสมบัติที่จะทำใหเปนผูพรอมท่ีจะปฏิบัติไดอยางถูกตองบังเกิดผลดี ความสัมพันธ
ระหวางตัวผูนำกับผูที่รวมไปดวยเปนสิ่งสำคัญมาก๑๑  

พระพุทธเจาเปนแบบอยางผูนำสูงสุด๑๒  นำสังคมเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย 
พระพุทธเจานั้นทรงมีพระนามวาเปน “นายโก” หรือ นายก พระพุทธเจาก็คือ นายก ซึ่ง
แปลวา “ผูนำ” พระพุทธเจาในฐานะที่ทรงเปนผูนำ ลักษณะที่เดนๆ ที่พระพุทธองคตรัสไว 
มีดังนี้ 

๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๑-๑๑๓/๘๓. 

๑๐ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๕๐/๑๗๕. 
๑๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนำ, (กรุงเทพมหานคร : ตถตาพับลิเคชั่น, 

๒๕๕๐), หนา ๓–๑๑.  
๑๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๘/๑๓. 
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๑) พระพุทธเจาตรัสวา “เราเปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย อาศัยเราผูเปน

กัลยาณมิตร สัตวทั้งหลายก็พนไปไดจากทุกขทั้งปวง” พุทธพจนนี้เปนขอที่แสดงความเปน

ผูนำความเปนกัลยาณมิตรคือลักษณะสำคัญที่เดนของความเปนผูนำ ผูนำเปนผูทำเพ่ือ

ประโยชนแกสรรพสัตว และมนุษยชาติทั้งปวง ผูนำน้ันเปนผูที่ตั้งใจทำประโยชนเพ่ือ

ประโยชนแกหมูชน แกญาติมิตร เพื่อนรวมชุมชน เพื่อนรวมชาติ เพื่อนรวมสังคม หรือแก

องคกรน้ันๆ เพื่อประโยชนแกมนุษยชาติ เปนกัลยาณมิตรในสาระวา “ทำเพ่ือประโยชนแก

เขา”  

๒) ความเปนผูนำของพระพุทธเจานั้น แสดงออกในลักษณะอีกอยางหนึ่งวา เปนผู

คนพบมรรคา หรือคนพบทางสายกลาง ทรงเปนผูรูทาง และทรงบอกทางใหเพ่ือไปสูจุด

หมาย พระพุทธเจาเปนผูสามารถที่จะชวยใหคนไปถึงจุดหมายได คนทั้งหลายตองการไปให

ถึงจุดหมาย แตเขาไมรูทางไมมีวิธี พระพุทธเจาทรงคนพบทางที่ไปสูจุดหมาย แลวบอกทาง

ใหผูนำจะตองรูจุดหมายชัดเจน และรูทางที่จะดำเนินไปสูจุดหมายนั้น   

๓) พระพุทธเจาทรงเปนผูที่ชวยใหคนท้ังหลายไดศึกษา เรียนรู หรือฝกฝนตนเอง 

จนกระท่ังเขาสามารถท่ีจะขามพนความทุกขหรือปญหาไปถึงจุดหมายได ผูนำชวยใหคนอ่ืน

ไดฝกตน ไดเรียนรู จนสามารถพึ่งตนเองได และชวยตนเองใหพนปญหาไป ทำไดสำเร็จบรรลุ

จุดหมาย 

คุณสมบัติในความสัมพันธระหวางผูนำกับผูที่รวมไปดวย เปนองคประกอบสำคัญท่ี

แสดงถึงการนำอยางแทจริง ผูนำมีหนาที่ที่จะประสานใหมุงหนาไปสูจุดหมายใหได ประสาน

คนที่อยูดวยกันใหเขากันและรวมกันประสานคนกับสิ่งท่ีจะทำ  

หลักธรรมสำคัญซึ่งผูนำจะตองมี คือ พรหมวิหาร ๔๑๓ เปนธรรมสำหรับทุกคนที่จะ

อยูรวมกับผูอื่นในสังคม ในฐานะเปนผูมีศักยภาพในการที่จะสรางสรรคและธำรงรักษาสังคม

ไว ผูนำจะตองเปนแบบอยางมีจิตใจยิ่งใหญ เปนผูประเสริฐ เปนบุคคลท่ีมีการศึกษา ได

พัฒนาตนแลว พรหมวิหาร ๔ เปนคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีจะตองใหมีอยูประจำในจิตใจ ทำให

ปฏิบัติตอผูอื่นอยางถูกตองโดยสอดคลองกับสถานการณ  

๑) ในสถานการณท่ีเขาอยูเปนปกติ เมตตา คือ ความเปนมิตร ไมตรี ความมีน้ำใจ

ปรารถนาดี ตองการใหเขามีความสุข ปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย หรือตอสังคมทั้งหมดทั่ว

โลก คิดหาทางสรางสรรคความสุขความเจริญใหแกเขาเรื่อยไป  

๑๓ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๗-๑๐/๒๒. 
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๒) ในสถานการณท่ีเขาตกต่ำเดือดรอน กรุณา คือ ความพลอยรูสึกไหวตามความ

ทุกข ความเดือดรอน หรือปญหาของเขา และตองการชวยเหลือปลดเปลื้องใหเขาพนจาก

ความทุกขความเดือดรอนนั้น  

๓) ในสถานการณท่ีเขาขยับสูงขึ้นไปในความดีงามความสุขความสำเร็จ มุทิตา 

หมายความวา เมื่อเขาเปล่ียนไปในทางข้ึนสูง ไดดีมีสุข ทำส่ิงที่ถูกตองดีงาม ประสบความ

สำเร็จ เราก็พลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุน  

๔) ในสถานการณที่เขาทำผิดหลักธรรมหรือละเมิดหลักธรรม เมื่อใดเขาทำอะไรไม

ถูกตอง โดยละเมิดหลักธรรม คือ ละเมิดตอหลักการ หรือละเมิดตอความถูกตอง ทำใหเสีย

หลัก เสียกฎเกณฑ เสียความเปนธรรม เสียความชอบธรรม ทำลายกฎกติกา เปนตน ผูนำจะ

ตองต้ังอยูในหลักท่ีเรียกวา อุเบกขา คือรักษาความเปนกลาง ไมลำเอียง ไมเขาขาง จะตอง

ยึดถือธรรมเปนใหญ แลวก็รักษาหลักการกฎเกณฑกติกา หรือรักษาตัวธรรมไว 

ผูนำที่ดี ไดทั้งคนไดท้ังงานโดยไมเสียหลักการ ผูนำนั้นจะตองมีความสัมพันธอยาง

ถูกตอง ทั้งกับคนและกับงาน ทั้งกับคนและกับธรรม การเอาตัวงาน เอาหลักการ “ครุ” ซึ่ง

แปลวา “นาเคารพ” คือ เปนคนมีหลัก หนักแนน จึงเปนผูที่นาเคารพ ตองพอดี คนท่ีนา

เคารพ เปน ครุ นั้นจะยึดถือหลักการเปนใหญเอางานเปนสำคัญ เอาธรรมนำหนา เมื่อเอา 

ใจใสดูแลคนใหดี ก็เปนปโยดวย ก็ไดดุลยภาพ การเอาคนกับหลักการก็จะมาบรรจบกัน  

เมื่อรักษาธรรมก็จะรักษาสังคมไวได เพราะในที่สุดสังคมดำรงอยูไดดวยธรรม เนื่องจากธรรม

เปนฐานท่ีรองรับสังคมไว เพราะฉะน้ัน การเอาธรรม ก็คือเอาคนท้ังหมด มิใชเห็นแกบุคคล 

ผูเดียว แลวยอมทำลายธรรมที่รักษาสังคมของมนุษยทั้งหมด 

พระพุทธศาสนาไดแสดงคุณสมบตัสิำคัญของผูนำ เรยีกวา “ธรรมาธิปไตย”๑๔ แปลวา 

ถือธรรมเปนใหญ ยึดเอาธรรมเปนสำคัญ เชิดชูหลักการ ปฏิบัติการตามและเพ่ือเห็นแกความ

เปนจริงความถูกตองความดีงาม ผูนำตองไมเปนอัตตาธิปไตย๑๕ คือ ไมถือตัวเปนใหญ แลว

ก็ไมเปนโลกาธิปไตย คือ ไมมุงหาคะแนนนิยมเปนใหญ ไมทำเพียงเพ่ือหาเสียงหรือใหคน

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. 
๑๕ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑. 
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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 อยางน้ีมารวมกัน ในแงคนกับงาน และคนกับหลักการ 

๓)  ภาวนีโย แปลวา นาเจริญใจ คือ เปนแบบอยางได ทำใหผูที่รวมอยูรวมไป มี

ความภาคภูมิใจ พอนึกถึงก็มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในตัวผูนำ เปนผูมีสติปญญา มีความ

สามารถ มีคุณธรรมความดีงามอยางแทจริง นาเอาอยาง ชวยใหมีศรัทธาและเกิดความรวม

มือดวยดี 

๔) เปนผูรูจักพูด หมายความวา รูจักพูดใหเหตุผล รูวาในสถานการณไหน และกับ

ใคร ควรพูดอะไรอยางไร เปนนักสื่อสารที่ดี และเอาใจใสสื่อสารกับผูรวมไปดวยอยูเสมอ 

เพื่อใหรูเขาใจกัน และรูเขาใจในส่ิงท่ีทำ คนท่ีรูจักพูดนั้นจะพูดใหเขาเขาใจก็ได พูดใหเขา

เห็นใจก็ได พูดใหเขาเช่ือก็ได พูดใหเขาเห็นดวยหรือคลอยตามก็ได พูดใหเขารวมมือดวยก็ได 

พูดใหเขารวมกำลังกันก็ได ใหเขาไดประโยชน และพูดใหเขาชวยกันสรางสรรคประโยชน พูด

แจมแจง คือ ชี้แจงอธิบายใหเขาใจชัดเจน มองเห็นเหตุผลแจมแจง หมดสงสัย เหมือนจูงมือ

ไปเห็นกับตา พูดจูงใจ คือ พูดใหเห็นคุณคาและความสำคัญ จนเกิดความซาบซึ้งยอมรับ 

อยากลงมือทำหรือนำไปปฏิบัติ พูดเราใจ คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความแข็งขันม่ันใจและมี

กำลังใจหาญกลา กระตือรือรนท่ีจะทำใหสำเร็จ โดยไมหว่ันกลัวตออุปสรรคและความยาก

ลำบาก พูดใหราเริง คือ ทำใหเกิดบรรยากาศแหงเมตตา ไมตรีความหวังดี และความรูสึกที่

สดชื่นราเริง เบิกบานผองใส แชมชื่นใจดวยความหวังในผลดีและทางท่ีจะสำเร็จ  

๕) รูจักฟง ทนตอถอยคำของคนอื่น ตองยอมรับฟง เพราะการรูจักรับฟง เปน 

สวนหน่ึงของการท่ีจะส่ือสารใหไดผล แมวาเขาพูดมาจะไมถูกใจอะไรก็ทนได ทั้งนี้ก็เพ่ือให

งานการและประโยชนที่จะทำนั้นสำเร็จ  

๖) รูจักแถลงเรื่องราวตางๆ ที่ลึกซึ้ง ปญหาอะไรที่หนักและยาก ก็เอามาชี้แจง

อธิบาย ชวยทำใหคนท่ีรวมงานมีความกระจางแจง เร่ืองที่ลึกที่ยากก็ทำใหต้ืนใหงายได และ

พาเขาเขาถึงเรื่องที่ยากและลึกลงไปๆ อยางไดผล  

๗) ไมชักนำในเรื่องที่ไมใชประโยชน ไมใชสาระ ที่ไมเกี่ยวกับจุดมุงหมาย 

๑๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๑๐๓-๒๑๐๘/๕๑๐. 
๑๗ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๕๓/๓๖๒. 

๑๘ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๓๐-๑๓๖/๔๐๔. 
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Û. ‡®â“§≥–ª°§√Õß§≥– ß¶å„π∞“π–ºŸâπ” 

เจาคณะปกครองคณะสงฆในฐานะผูนำตองมองกวาง คิดไกลและใฝสูง คุณสมบัติที่

เนนดานปญญา ภาวะผูนำ คือ การมีวิสัยทัศนกวางไกล  

๑)  ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได มีความรู ความสามารถที่จะมานำเขาได  

๒)  ตองมีกัลยาณมิตรดวย คือตองเลือก ตองหาที่ปรึกษา และเพ่ือนรวมงานท่ีดี 

เปนคนที่ใฝแสวงหาปญญา ในการทำงาน ตองฟงเสียงผูอื่น และใฝแสวงหาปญญาอยูเสมอ

ดวย ตองมีที่ปรึกษาท่ีไตถามเจาอาวาส เจาคณะตำบล เจาคณะอำเภอและเจาคณะจังหวัด

ตองรูจักแสวงหากัลยาณมิตร  

๓)  เจาคณะปกครองคณะสงฆควรตั้งอยูในความไมประมาท คือ มีสติ คอยตรวจคุม

สถานการณ ความเปล่ียนแปลงเปนไป และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบตอชีวิต ตอ

องคกร ตอชุมชน ตอสังคม ไมพลาดสายตา จับเอามาตรวจตราพิจารณาทั้งหมด แลวดำเนิน

การหาสาเหตุ หาปจจัย และหาทางแกไขปรับปรุง อะไรจะเปนโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความ

เจริญกาวหนา ก็ตองใชโอกาสน้ันใหเปนประโยชน ตื่นตัวทันตอสถานการณ มีความ

กระตือรือรน ไมเฉื่อยชา ไมปลอยเวลาใหลวงไปเปลา  

๔)  ตองเปนคนเขมแข็ง แมจะมีอุปสรรค มีภัยอันตราย มีปญหาก็ไมยอทอ วางตัว

เปนหลักได 

๕)  ตองทำได และชวยใหคนอื่นทำได ในส่ิงที่ตองการจะทำ  

๖)  สายตากวางไกล มองกวาง คิดไกล ใฝสูง ซึ่งเปนลักษณะทางปญญา คนที่เปน

ผูนำนั้นวาปญญาสำคัญที่สุด มีวิสัยทัศน  

มองกวาง คือ มองไปท่ัว ไมวาอะไรท่ีเกี่ยวของมีผลสงมา รูทั่ว รูทัน มองไปท่ัวโลก

ทั้งหมด มองเห็นโอกาสและชองทางที่จะดำเนินการตามจุดหมายไมใหลาหลัง คิดไกล 

หมายความวา คิดในเชิงเหตุปจจัย  เอาสถานการณปจจุบันต้ังแลวใชปญญาสืบสาวหาเหตุ

ปจจัยในอดีต โยงเหตุปจจัยที่เปนมาจากอดีตประสานเขากับปจจุบันแลวก็ หยั่งเห็นอนาคต 

สามารถวางแผนเตรียมการเพื่ออนาคตใหบรรลุจุดหมาย ใฝสูง หมายถึง ใฝปรารถนา 

จุดหมายท่ีดีงามสูงสุด จุดหมายท่ีดีงาม ก็คือความดีงามของชีวิต ความดีงามของสังคม ผูนำ

จะตองปรารถนาส่ิงที่ดี ไดแก ความดีงามของชีวิต ประโยชนสุขของสังคม ความเรียบรอยดี

งามของสภาพแวดลอม มุงมั่นที่จะสรางสรรคงานท่ีดีเยี่ยม ซึ่งเปนประโยชนมากท่ีสุด หรือ

ผลงานท่ีมีคุณคาอยางเลิศ เจาคณะปกครองสงฆจำเปนตองใฝสิ่งที่ดีงามประเสริฐอยางสูงยิ่ง 

และดวยใจท่ีใฝสูง ใฝสิ่งที่ดีงาม นำหมูชนรวมใจรวมกำลังประสานมือประสานใจทำดวยกัน
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ไปดวยกัน โดยมีจุดหมายใหญท่ีใฝปรารถนาอันชัดเจนรวมกัน และนำเขาไดทั้งทาง

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 จากน้ันจึงนำซ่ึงการนำเปนผลพวงจากการใหการชวยเหลือ ผูนำท่ีเปน

ผูใหอาจเปนผูนำตามตำแหนงหรือไมมีก็ได กระตุนใหเกิดการรวมมือรวมใจกัน ความไว

วางใจซึ่งกันและกัน การมองการณไกล การฟง และการใชอำนาจทางศีลธรรม กระตุน

สันติภาพโดยการสรางบรรยากาศของศักดิ์ศรีและความนับถือ การสรางกลุมและทีม๒๐ การ

มองขามผานผลประโยชนสวนตน แตเพิ่มคุณคาและพัฒนาผูอื่น ใหไดในส่ิงที่ผูอื่นตองการ 

คอยชวยเหลือใหผูอื่นไดพัฒนาและเกิดความเจริญงอกงามกาวหนา ประสบความสำเร็จ 

สรางความรูสึกเปนสวนหน่ึงของกลุม ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา กระจายอำนาจเพ่ิมการมี

สวนรวมกันของคนแตละคน๒๑  

ภาวะผูนำแบบจิตอาสา คือ การทำตนใหเปนประโยชนและเปนทรัพยากร ความรับ

ผิดชอบของผูนำคือการทำใหแนใจวาผูรวมงานและผูตามจะมีทรัพยากรท่ีจำเปน เนนการ

บรรลุวัตถุประสงค และทรัพยากรท่ีวานั้นก็คือผูนำน่ันเอง เจาอาวาส เจาคณะตำบล  

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 นำทางท่ีจะสามารถ

ปฏิบัติไดเพื่อบรรลุเปาหมายและเพ่ือผลลัพธที่ทุกคนจะไดรับรวมกัน๒๒  ปจจุบันความคิด

เห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูนำและผูตามเปลี่ยนแปลงไปมาก จากอดีตการบริหาร

งานท่ีเนนการควบคุมกลายมาเปนการมอบหมายอำนาจทุกสิ่งในโลกยอมมีการเปล่ียนแปลง 

ผูคนมุงแสวงหาวิธีการผนวกการทำงานเขากับความเจริญสวนตน (personal growth) และ

ความเจริญทางจิตวิญญาณ (spiritual growth) เชื่อมโยงภาวะผูนำเขากับการใหความชวย

เหลือ คือ ผูนำที่ยิ่งใหญตองชวยเหลือผูอื่นกอน ทำใหเขาเปนบุคคลที่สมบูรณขึ้น ฉลาดมาก

ขึ้น เปนอิสระมากข้ึน สนับสนุนใหผูตามสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนผูนำ การ

บำรุง ปกปอง และใหอำนาจ สนองความตองการชวยเหลือผูตามใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น 

ปรารถนาที่จะรับผิดชอบในงานที่ตนทำมากขึ้น เจาคณะปกครองคณะสงฆในฐานะผูนำ

พยายามเขาใจรับฟงปญหา มีความยุติธรรมและปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน เชื่อถือไว

วางใจพระสงฆในการปกครองพระภิกษุสามเณร และฆราวาส อุบาสกอุบาสิกาจึงเปนผูนำใน

การสรางชุมชนอยางแทจริง 

เจาคณะปกครองคณะสงฆควรมุงประเด็นที่ผูตามโดยจะใหการสนับสนุนและชวย

เหลือ จนเกิดความเต็มใจและอาสาเขามารวมการทำงานอยางเต็มความสามารถอยางแทจริง

โดยไมมีเง่ือนไขและมีความสุขจากการไดทำงานเพ่ือสรางความสุขแกชุมชนอยางแทจริง เปน

ผูอยูบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม มีแนวคิดในการทำงานเปนองครวมและสนับสนุนให

เกดิจิตสำนึกของชุมชน ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบการเปล่ียนแปลงทางสังคม ทามกลางกระแส

แหงความเปนโลกาภิวัตน๒๓  

เจาอาวาสอุทิศตนเพ่ือพัฒนาคน ดวยการรับฟงความคิดเห็นและใหการยอมรับผูอื่น 

ยอมรับความคิดเห็นและใหเกียรติผูอื่นตอบสนองความตองการของผูอื่นไมบังคับใหทำตาม

ความตองการของตน เปดโอกาสใหบรรพชิตและฆราวาสตัดสินใจดวยตนเอง สงเสริมและ

ชวยเหลือ ปรารถนาที่จะรับรูถึงปญหาของผูอื่น สงเสริมการทำงานเปนทีม ริเริ่มการ

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 การเปนผูนำท่ีมีประสิทธิภาพคือสิ่ง

ที่ตองเริ่มจากภายใน และตองเริ่มจากหัวใจ ภาวะผูนำที่เหมาะสมมีลักษณะการอำนวยความ

สะดวกและการควบคุมรวมกัน ที่สำคัญคือมุงสรางภาวะผูนำแกผูอื่น ผูนำจะเปนแบบอยาง

จิตอาสาเพื่อใหทุกคนสรางวิสัยทัศนรวมกัน สรางสภาพแวดลอมที่เกงกาจ สรางและรักษา

วัฒนธรรมวิถีพุทธ ลูกศิษย ยินดีที่จะรวมงานทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงได การเปนแบบ

อยางของจิตอาสาเหนี่ยวนำใหผูตามไดกลายเปนผูมีจิตอาสาสรางความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคการ๒๕  

ในดานคุณลักษณะ ไดจำแนกคุณลักษณะของภาวะผูนำจิตอาสาที่สำคัญ ๑๐ 

ประการ ไดแก การฟง การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา การตระหนักรู การโนมนาวใจ 

การสรางมโนทัศน การมองการณไกล ความเปนผูดูแล การอุทิศเพ่ือการพัฒนาบุคคลและ

การสรางชุมชน ดังรายละเอียดตอไปน้ี๒๖

๑)  การฟง (listening) การเปดรับคำพูดของผูอื่นดวยใจเปนกลาง สามารถไดยินทั้ง

เสียงที่เปลงออกมาและเสียงภายในใจของผูอื่น เพื่อจะสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม

ตามความจำเปนของสถานการณที่เกิดข้ึน เจาคณะปกครองคณะสงฆท่ีมีจิตอาสาตองอุทิศ

ตนในการฟงผูอื่น 

๒)  ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) เขาใจและเขาถึงความรูสึกของผูอื่น โดยเฉพาะ

ความรูสึกที่วามนุษยทุกคนตองการการยอมรับและการเคารพในความเปนบุคคลที่ไมเหมือน

ใครของตน เห็นถึงความต้ังใจดีของทุกคน ยอมรับความสามารถและพฤติกรรมของลูกศิษย

ทั้งบรรพชิตและฆราวาส 

๓)  การเยียวยารักษา (healing) การกระตุนใหผูอื่นเขมแข็ง เกิดสุขภาพทางจิตใจ

และรางกายที่ดีขึ้นจากความกังวลตางๆ เปนบทบาทที่สำคัญยิ่งของเจาอาวาสในการเยียวยา

รักษาจิตใจของประชาชนใหดำเนินชีวิตอยางมีศีลธรรม 

๒๔ Certo, S.C., Modern management, (N.J: Pearson Prentice Hall, 2006), p. 78. 
๒๕ Blanchard, 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. 
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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

ปญหาที่เกิดจากการมองสิ่งท่ีจะเกิดในอนาคต ไมใชการมองปญหาของสถาบันศาสนา เกิด

จากการมองส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคต ไมใชการมองของในแตละวัน จัดลำดับความสำคัญ

ระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตกับการมองเห็นปญหาในแตละวัน 

๗)  การมองการณไกล (foresight) การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถ

แสดงวิสัยทัศนที่ชัดเจน ชวยใหผูตามเขาใจทิศทางและเกิดแรงจูงใจ ในการทำงาน 

๘)  ความเปนผูดูแล (stewardship) หมายถึง การสราง จิตสำนึกถึงความดูแล รับ

ผิดชอบเพ่ือคนอ่ืน จะมีอิทธิพลใหคนอื่นไววางใจ และเช่ือใจ เพราะวาผูนำถูกคาดหวังใหทำ

ทุกสิ่งเพื่อองคการ 

๙)  การอุทิศตนเพ่ือพัฒนาคน (commitment to the growth of people) 

หมายถึง การแสดงใหเห็นวาความเปนบุคคลของมนุษยแตละคนมีคุณคาสูงกวาผลงานของ

บุคคลนั้น ผูนำแบบใฝบริการจะตองอุทิศตนอยางแทจริงในการพัฒนาบุคลากรใหสามารถ

ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพและเติบโตตามวุฒิภาวะของแตละคน 

๑๐)  การสรางชุมชน (building community) ความรับผิดชอบของผูนำที่มีตอกลุม 

“ชุมชน” ไดรับความไววางใจและสามารถสรางบรรยากาศทางจริยธรรมและค้ำจุนสนับสนุน

ใหบุคลากรปฏิบัติ ตามกฎ ตามกติกา มีศีลธรรมอันดแีละเจริญรุงเรือง 

จะเห็นวาคุณลักษณะของภาวะผูนำจิตอาสาท่ีสำคัญ ๑๐ ประการ ไดแก การฟง 

การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา การตระหนักรู การโนมนาวใจ การสรางมโนทัศน การ

มองการณไกล ความเปนผูดูแล การอุทิศเพื่อการพัฒนาบุคคลและการสรางชุมชน ดังมี

นิทานเกาแกเรื่องหนึ่งถูกเลาวา มีวัดหนึ่งซึ่งเปนสำนักเรียนนักธรรมบาลีและปริยัติธรรม มี

พระภิกษุและสามเณรจำนวนมากอาศัยอยูในวัดนี้ เจาอาวาสมีหนาที่หาปจจัย ๔ เพื่อบำรุง

ดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัดท้ังหมด อยูมาวันหน่ึงเจาอาวาสไมอยู ไปเทศนาโปรด 

โยมญาติตางจังหวัด แลวมีเศรษฐีสองสามีภรรยาไดมาหาทานเจาอาวาสแตก็ไมพบ พบแต

สามเณรนอยอยูสองรูป สามเณรนอยมีจิตอาสา ปฏิบัติยินดีตอนรับเศรษฐีท้ังสองดวยความ

เต็มใจ แลวก็ปรารภกับเศรษฐีทั้งสองดวยมารยาทความเคารพ ทำใหทานเศรษฐีสองสามี

ภรรยาเกิดความศรัทธาวดันี้มาก เศรษฐีทั้งสองไดปวารณาเปนโยมอุปฏฐากวัดดังกลาวตลอด
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ไป โดยเห็นวาวัดนี้มีพระภิกษุสามเณร ที่เขามาศึกษาเปนจำนวนมาก ก็ไดบริจาคขาวสาร

เดือนละ ๒๐ กระสอบใหทุกเดือน ดวยเหตุเพราะความประทับใจนองสามเณรท้ังสองท่ี

ใหการตอนรับเปนอยางดี 

 

ı. ∫∑ √ÿª 

หลักธรรมและหลักปฏิบัติตามศาสนาพุทธ การแสดงออกของภาวะผูนำแบบ 

จิตอาสาสอดคลองกับหลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งถือเปนหลักธรรมสำหรับผูบริหารหรือผู

ปกครอง อันเปนธรรมเคร่ืองยึดเหนี่ยวความเห็นอกเห็นใจบุคคล และประสานหมูชนให

สามัคคี เปนหลักการของการสงเคราะหมีพื้นฐานบนความเห็นอกเห็นใจผูอื่น การปฏิบัติดวย

ความศรัทธา การยึดหลักของการอาสาชวยเหลือผูอื่น การกระทำความดีเพ่ือการอยูรวมกัน 

และการมีภาวะผูนำอันประกอบดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา โดยภาวะ

ผูนำแบบจิตอาสาเดนชัดในหลักปฏิบัติของทานหรือไมเห็นแกตัวเอื้อเฟอเผื่อแผ การเสียสละ 

การแบงปน การชวยเหลือ และอัตถจริยาเปนการประพฤติตนเองใหเกิดประโยชนขวนขวาย

ชวยเหลือกิจการ สอดคลองกับหลักการปฏิบัติในทศพิธราชธรรมเร่ืองของทาน ที่เปนเร่ือง

ของการใหแบงปนแกผูอื่น การบำเพ็ญตนใหเปนผูใหหรือผูบริการ โดยมุงทำงานเพื่อใหผูอื่น

ไดเอาใจใสอำนวยการบริการ จัดสรรความสงเคราะห อนุเคราะหใหผูอื่นไดรับประโยชนสุข

ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกขและใหการ

สนับสนุนแกผูกระทำความดี และปริจาคะ คือการบำเพ็ญดวยการเสียสละไมเห็นแกตัว และ

สามารถเสียสละความสุขสำราญ  

ผูนำคณะสงฆจำเปนตองมีภาวะผูนำที่เนนคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตอาสา

เอื้อเฟอกันเปนการผนวกการทำงานเขากับความเจริญสวนตนและความเจริญทางจิต

วิญญาณ ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ ผูนำที่ยิ่งใหญจะเสียสละผลประโยชนสวนตนเพื่อผูอื่น ทำให 

ผูอื่นเจริญเติบโต และสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมใหผลประโยชนดานวัตถุและ

จิตใจแกผูอื่น และตองชวยเหลือผูตาม โดยการบำรุง ทะนุถนอม ปกปอง และเสริมพลัง

อำนาจ สนองความตองการของผูตามและชวยเหลือใหมีความสามารถเพ่ิมขึ้น คุณลักษณะ

ของภาวะผูนำแบบจิตอาสาท่ีสำคัญ ไดแก การฟง ความเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา 

การตระหนักรู การโนมนาวใจ การสรางมโนทัศน การมองการณไกล ความเปนผูดูแล การ

อุทิศตนเพื่อการพัฒนาคน และการสรางชุมชน เปนลักษณะหรือพฤติกรรมการใหบริการ 

เพื่อใหไดในส่ิงที่ผูอื่นตองการ คอยชวยใหผูอื่นไดพัฒนาและเกิดความเจริญงอกงาม รวมท้ัง

ใหโอกาสผูอื่นไดกาวหนา ประสบความสำเร็จ 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกฏุราชวิทยาลยั. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เลม. กรงุเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
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 (๑) หนังสือ : 

กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือคูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติ  

กฎระเบียบ และคำส่ังของคณะสงฆ. กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๒. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). ภาวะผูนำ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท ตถาตา 

พับลิเคชั่น จำกัด, ๒๕๕๐.  

พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล. การบริหารวัด. กรุงเทพมหานคร : วีชั่นอารตคอรปอเรช่ัน, 

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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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ถือเปนกุญแจ

สำคัญที่จะนำไปสูความสำเร็จของการบริหารจัดการองคการสมัยใหม โดยที่องคการจะตองมี

กรอบแนวทางการพัฒนาท้ังความรู ทักษะ ทัศนคติที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ตองการใหเกิดการ

เรียนรู และนำไปสูการปฏิบัติโดยตองมีกระบวนการสำคัญในการสรางความรู ความเขาใจ 

ทักษะ และทัศนคติ เพื่อสรางจิตสำนึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน สังคมไทย

มีพุทธศาสนาเปนรากฐานทางวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตใหมีความรมเย็นเปนสุขมาแตอดีต

ในทางประวัติศาสตรชาวไทยไดนับถือศาสนาพุทธตอเนื่องตลอดมา ในดานวัฒนธรรม วิถี

ชีวิตของคนไทยไดผูกพันกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา๑จึง

ทำใหสังคมไทยมีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตน และสมควรที่จะมีการศึกษาแกนคำ

สอนอยางลึกซึ้งเพื่อนำไปประยุกตใชในกระบวนการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ แมวาจะเร่ิมที่

หนวยเล็กๆ แตเคลื่อนตัวพรอมกันทั่วประเทศก็ยอมเปนพลังหนึ่งที่รวมขับเคลื่อนสังคมไทย

ไปสูความอยูเย็นเปนสุขอยางแทจริง สังคมที่อยูเย็นเปนสุข มีรากฐานจากการท่ีคนในสังคมมี

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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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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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 การอยูกับคนใหราบร่ืน จึงไมใชเร่ืองงาย ยิ่งการ

บริหารคนใหประสบความสำเร็จ ยิ่งตองใชสติปญญาและศิลปะขั้นสูง” ธรรมะกับผูบริหารจึง

เปนสิ่งที่ไมอาจแยกจากกัน ถาเราแยกธรรมะออกจากผูบริหารเมื่อไหร ก็จะเกิดสภาวะ

อนาธิปไตย คือการบริหารนั้นลมเหลว ไมมีใครฟง ดังนั้น ธรรมะในการบริหารจึงเปนส่ิงที่

จำเปนขาดไมได หลักธรรมหนึ่งที่ผูปกครองหรือผูบริหารพึงยึดถือปฏิบัติ คือ การเจริญ 

พรหมวิหาร อันไดแก เมตตาพรหมวิหาร กรุณาพรหมวิหาร มุทิตาพรหมวิหาร และ 

อุเบกขาพรหมวิหาร ในการดำเนินชีวิตประจำวัน หากบุคคลใดมีพรหมวิหารธรรมเปน 

คุณธรรมประจำตนแลว ก็นับวาผูนั้นมีคุณธรรมของผูใหญ หรือผูปกครอง อยางสมบูรณ  

จะเปนผูนำชุมชนใดก็จะเปนที่พึ่งที่อาศัยของผูนอยหรือผูอยูใตความปกครองไดเปนอยางดี 

สิ่งที่นาสนใจคือ การประยุกตใชหลักพรหมวิหารธรรมในการครองตน ครองคน และ 

ครองงาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสังคมไทยจะสามารถทำไดอยางไร 

 

Ú. ª√—™≠“°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å„Àâ‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ 

กรอบของหลักปรัชญาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมสามารถอธิบายไดดวยหลัก

การทางแนวความคิดเพียงแคแนวความคิดเดียวเทาน้ัน หลักแนวความคิดอื่นท่ีนำมาใช

สนับสนุนกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร สามารถอธิบายไดวา กรอบแนวคิดรวม

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกิดขึ้นจากการผสมผสานแนวคิดหลักท้ัง ๓ ดาน ไดแก  

๑) แนวคดิทางดานเศรษฐศาสตร ๒) แนวคดิทางดานระบบ และ ๓) แนวคิดทางดานจติวิทยา 

๒ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 

๒๕๔๙), หนา ๒๐. 
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แฮมเมอรและแชมพ้ี ไดยกตัวอยางการอธิบายกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยบน

พืน้ฐานของแนวคิดท้ัง ๓ ดาน เชน จากแนวคิดกระบวนการร้ือปรบัระบบ (Re-engineering) 

หรือที่เรียกวา เปนการมุงเนนใหพนักงานทุกคนตองลดตนทุนคาใชจายที่เกิดข้ึน (แนวคิดทาง

ดานเศรษฐศาสตร) ลดข้ันตอนการทำงานท่ีไมจำเปนใหนอยลงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการ

ทำงานมากย่ิงขึ้น (แนวคิดทางดานระบบ) รวมถึงการนำหลักการทางจิตวิทยาเขามาใชใน

ระหวางการทำกระบวนการทางธุรกิจ (แนวคิดทางดานจิตวิทยา) 

ในแงมุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สวนใหญมักกลาวถึงแนวคิดดานจิตวิทยาท่ีมุง

เนนถึงความเขาใจในหลักการและแนวทางการแสดงพฤติกรรมของมนุษยในองคกร รวมถึง

แนวคิดทางดานระบบ โดยมองถึงความสัมพันธของกระบวนการตางๆ มากกวาการกลาวถึง

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร ตอมาภายหลังมีคำถามจากองคกรวา ทำอยางไรจึงจะเพ่ิมผล

ประกอบการขององคกร (Organizational Performance) ไมวาจะเปนกำไร รายได  

ยอดขาย นั่นคือ ความพยายามวัดผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน (Return on Invest-

ment : ROI) เปนเหตุใหนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจำเปนตองศึกษาและวิเคราะหแนวคิด

ทางดานเศรษฐศาสตรใหมากข้ึน ศึกษาถึงตนทุนที่ไดลงทุนไปแลวสำหรับตัวบุคคลกับผล

ตอบแทนที่รับวาคุมคาหรือไม ตองรูและเขาใจความตองการขององคกร นั่นคือ กำไร รายได 

และคาตอบแทนท่ีไดรับ ขณะเดียวกันตนทุนที่เปนคาใชจายสำหรับตัวบุคคลยอมตองลดนอย

ลง การศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรจะทำใหนักพัฒนาบุคลากรเกิดความรู ความเขาใจถึง

การกำหนดกรอบแนวทาง และกลยุทธในการพัฒนาพนักงานในองคกรไดดียิ่งขึ้น จึงพบวา 

การประยุกตใชแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตรในการพัฒนาบุคลากรในองคกร สามารถศึกษา

และทำความเขาใจไดงายมาก มีแนวคิดหลักๆ ที่ควรรู และควรใหความสนใจ คือ  

Ò) ·π«§‘¥°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë®”°—¥  

แนวคิดนี้กลาวถึงขอจำกัดของการใชทรัพยากร ทั้งที่เปนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ 

เวลา และอ่ืนๆ พบวาโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่กำหนดขึ้น อาจเผชิญปญหาการมี

ทรัพยากรไมเพียงพอ ผูปฏิบัติงานจึงตองตัดสินใจเลือกทรัพยากรอื่นมาใชทดแทน โดยคาด

การณถึงทรัพยากรที่ถูกใชกับผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน หรือพิจารณาถึงคา ROI : 

Return on Investment วา การเลือกใชทรัพยากรนั้นจะคุมคากับการลงทุนหรือไม  

Ú) ·π«§‘¥°“√„™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π  

แนวคิดนี้มุงเนนผลตอบแทนที่ไดรับ มองเปาหมายระยะยาวมากกวาระยะสั้น  

ดังน้ันการลงทุนที่เกิดข้ึนจึงตองคำนึงถึงขอไดเปรียบในการแขงขันอยางย่ังยืน (Sustainable 
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Advantage) โดยนำเทคโนโลยี เขามาชวยในการทำงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานให

รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น และตองมองไกลถึงการสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับ 

คูแขงภายนอกในระยะยาว  

Û) ·π«§‘¥¡Õß¡πÿ…¬å„Àâ‡ªìπ∑ÿπÀ√◊Õ∑ÿπ¡πÿ…¬å  

แนวคิดทุนมนุษย เปนแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่ถูกนำมาใชมากท่ีสุด โดยพิจารณา

ถึงผลผลิตที่ไดรับจากพนักงาน เปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดลงทุนไปในรูปแบบของการฝกอบรม

และการศึกษา เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพของตนทุน (Cost-effectiveness Analysis) 

แนวคิดน้ีแสดงความสัมพันธระหวางการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น กับผลผลิตของพนักงานท่ีเพิ่มสูงขึ้น

ตามไปดวย ซึ่งเมื่อผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทน ที่พนักงานจะไดรับยอมเพิ่มสูงขึ้นดวยเชน

กัน เพราะผลผลิตของพนักงานที่สูงขึ้น จะนำไปสูผลผลิตและผลประกอบขององคกรที่เพิ่ม

สูงขึ้น แนวคิดทุนมนุษย จึงเปนการวิเคราะหจากแนวคิดของตนทุนและผลประโยชนที่ไดรับ 

(Cost-benefit Analysis) และวิเคราะหบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน 

(ROI : Return on Investment) ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่เกิดข้ึนเพ่ือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยนั้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตองคำนึงถึงการเพ่ิมมูลคาของมนุษยที่เปนพนักงาน

ในองคกร โดยเรียนรูผานการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาตางๆ นำไปสูผลลัพธหรือ

ผลผลิตที่องคกรตองการ๓

กลาวโดยสรุปแลว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมสามารถอธิบายไดดวยหลักการ

ทางแนวความคิดเพียงแคแนวความคิดเดียวเทาน้ัน จะตองประกอบไปดวยแนวคิดทางดาน

เศรษฐศาสตร แนวคิดทางดานระบบ และแนวคิดทางดานจิตวิทยา แตกอนคนสวนใหญก็

อาจจะเขาใจวาแนวความคิดทางดานจิตวิทยาจะเปนประเด็นสำคัญในการศึกษาพฤติกรรม

ของคนในองคกร รวมไปถึงแนวความคิดระบบอีกดวย ไมไดใหความสำคัญของการบริหาร

จัดการทางดานทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด แตมองถึงความสัมพันธของ

กระบวนการตางๆ มากกวาการกลาวถึงการใชทรัพยากรที่จำกัด ยั่งยืน และการมองมนุษย

ใหเปนทุน ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นสิ่งจำเปนอยางย่ิงที่จะตองคำนึงถึงการเพ่ิม

มูลคาของมนุษยที่เปนพนักงานในองคกร โดยเรียนรูผานการศึกษา การฝกอบรม และการ

พัฒนาตางๆ เพื่อนำไปสูผลลัพธหรือผลผลิตท่ีองคกรตองการ จะไดลดตนทุนคาใชจายในการ

ผลิตใหลดนอยลง  

๓ ณฐมนต ปญจวีณิน, ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพ, [ออนไลน]. 

แหลงที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/268835 [๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖]. 
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Û. √–∫∫°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 

เครื่องมือท่ีสำคัญประการหน่ึงของการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นคือระบบในการ
คัดเลือกบุคคลเขามาสูองคกร ผูผลิตหรือผูบริหารควรจะตระหนักในการคัดเลือก เพราะจะ
ไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เขามาสูองคกร ทำใหองคกรเขมแข็งมีผลกำไร ไดคนตรง
กับงานที่ทำ ดังนั้นผูผลิตหรือผูบริหารควรยึด ระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ ดังนี้ 

๓.๑ ระบบคุณธรรม (Merit system) เปนวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดย
ใชการสอบรูปแบบตางๆ เพ่ือประเมินความรู ความสามารถของบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตาม
ตองการ โดยไมคำนึงถึงเหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธสวนตัวเปนสำคัญ โดยยึดหลัก
การ ๔ ประการ ไดแก 

 ๓.๑.๑ ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity) หมายถึง การ
เปดโอกาสที่เทาเทียมกันในการสมัครงานสำหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ และพ้ืน
ความรูตามท่ีระบุไว โดยไมมีขอกีดกัน อันเนื่องจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา กลาวคือ 
ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑจะมีสิทธิในการถูกพิจารณาเทาเทียมกันความเสมอภาคใน
โอกาส  

 ๓.๑.๒ หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การยึดถือความรูความ
สามารถเปนเกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยเลือกผูที่มีความรูความสามารถให
เหมาะสมกับตำแหนงมากท่ีสุด เพื่อใหไดคนท่ีเหมาะกับงานจริงๆ (Put the right man to 
the right job)  

 ๓.๑.๓ หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on tenure) หมายถึง 
หลักประกันการปฏิบัติงานท่ีองคการใหแกบุคลากรวาจะไดรับการคุมครอง จะไมถูก 
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

เองก็มีสวนเก่ียวของและจำเปนอยางยิ่งในการคัดเลือกบุคคลเขาสูองคกร เพราะถาผูผลิต

หรือผูบริหารไมคำนึงถึงระบบทั้งสองดังกลาวก็จะไมไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถเขาสู

องคกร จะไดแตบุคคลท่ีดอยคุณภาพ ทำใหองคกรไมเขมแข็ง มีตนทุนสูง กำไรนอย  

พนักงานและบุคคลทั่วไปขาดความเชื่อมั่นในองคกร  

 
Ù. ª√—™≠“°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å‡™‘ßæÿ∑∏ 

เมื่อนำปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวตะวันตกมาเปรียบเทียบกับ

ปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธ ซึ่งเปนแนวความคิดที่ใชอยูในปจจุบัน

จะมีทั้งความคลายคลึงกันและความแตกตางกัน๕  กลาวคือ มีเปาหมายในการพัฒนา

ปรับปรุงทรัพยากรมนุษยเหมือนกัน แตแตกตางกันที่แนวพุทธเนนพัฒนาทางดานจิตใจเปน

สำคัญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแนวตะวันตกจะพัฒนามนุษยเพื่อสนองตอบความตองการ

ขององคการในดานการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดของเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยหรือ

เศรษฐศาสตรทุนมนุษย หรือเพื่อการเรียนรูสนองความตองการของมนุษยเองตามแนวคิด

ของปรัชญามนุษยนิยม แตการพัฒนามนุษยตามหลักพุทธธรรมมีปรัชญาที่วามนุษยเปนสัตว

ประเสริฐที่พัฒนาใหดีขึ้นได สามารถที่จะเรียนรูจนมีปญญา เขาถึงสัจธรรมได มนุษยสามารถ

พัฒนาไปสูภพภูมิที่ดีกวาเดิมได ทั้งในระดับโลกียภูมิสำหรับมนุษยปุถุชนทั่วไป และระดับ

โลกุตตรภูมิสำหรับการพัฒนาเปน “อริยบุคคล” 

 

๔ ไพโรจน อลุดั, แนวคิด ทฤษฎี เกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย, [ออนไลน]. แหลงทีม่า :  

http://it.aru.ac.th/courseware2/detail/chapter2/c22.htm [๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖]. 
๕ ฌาน ตรรกวิจารณ, แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ (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

พัฒนาทางดานจิตใจของมนุษยใหสูงขึ้นเพื่อนำตนเองไปสูหนทางความหลุดพนอีกดวย 

(โลกุตตรภูมิ) 

กลาวโดยสรุปแลว ปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวตะวันตกและ

ตะวันออกมีเปาหมายพัฒนามนุษยเหมือนกัน แตแตกตางกันที่แนวพุทธเนนพัฒนาทางดาน

จิตใจเปนสำคัญ ตองการพัฒนามนุษยใหเปนสัตวประเสริฐ มีจิตใจสูง เขาถึงสัจธรรมได สวน

แนวตะวันตกเนนพัฒนามนุษยใหตอบสนองความตองการขององคการได  
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ในพระไตรปฎก ไดใหความหมายของหลักพรหมวิหาร คือ หลักธรรมของพรหม 

หมายถึง ธรรมสำหรับพระพรหมเปนท่ีอยูของจิตใจ 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 ชนยอมอยูดวยธรรมน้ัน เหตุน้ัน ธรรมน้ัน ชื่อวาเปนเคร่ืองอยูแหงชน (ณ ปจจัยใน

กิตกิจจปจจัย ปจจัยแหงนาม กิตต เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ)  

๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๕. 

๗ หลวงเทพดรุณานุศิษฏ (ทวี ธรรมธัช), ธาตุปฺปทีปกา, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๔๒๙. 
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พฺรหฺม + วิหาโร = พฺรหฺม วิหาโร เปนศัพทสมาส เมื่อนำสองศัพทมารวมกัน ตาม

หลักทางภาษา พรหมวิหาร จึงหมายถึง ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหม หรือธรรมประจำใจ

ของพรหมในศาสนาพราหมณ เช่ือวา พรหมเปน เทพเจาสูงสุดที่สรางโลก และอภิบาลโลก 

แตทัศนะของพระพุทธศาสนา ถือวา “มนุษยทุกคนมีสวนรับผิดชอบในการสรางสรรค และ

อภิบาลสังคมดวยเหตุนี้ ทุกคนจึงพึงทำตัวใหเปนพรหม หรือมีคุณธรรมความเปนพรหม และ

ปฏิบัติในลักษณะน้ี เปนการสรางสรรคตน ดวยหลักพรหมวิหาร และ นำมาใชกับมนุษยใน

ฐานะที่มนุษยสามารถสรางสรรคและอภิบาลโลกไดดวยมนุษยเอง”๘

ในคัมภีรมหาอภิธัมมัตถสังคหฏีกา ไดกลาวไววา เทวดาท้ังหลายท่ีมีความเจริญดวย

คุณพิเศษ มีฌาน เปนตน อันเปนสิ่งที่ประณีตมาก ฉะนั้น เทวดาเหลาน้ัน 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 พลอยยินดีดวยเม่ือเขาไดดีมีสุข เจริญ

งอกงาม ยิ่งขึ้น  

อุเบกขา คือความวางใจเปนกลาง อันจะทำใหดำรงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็น

ดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรง เท่ียงธรรมดุจดังตราช่ัง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณา

เห็นกรรมท่ีสัตวท้ังหลายกระทำแลว อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ 

๘ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช, สารานุกรม

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๓๒๑. 
๙ พระสัทธรรมโชติกะ ธัมมาจริยะ , มหาอภิธมมัตถสังคหกฏิกา , พิมพครั้งที่ ๕ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖๔๐), หนา ๑๐๖. 
๑๐ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๓๑๙. 
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พรอมท่ีจะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมท้ังรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไมมีกิจท่ี

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 
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ในบรรดาทรัพยากรท้ังปวงที่มีอยูในโลก กลาวไดวา “คน” หรือ “มนุษย” เปน

ทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุด และมีประโยชนมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพราะทรัพยากรอื่นๆ แมจะมีชีวิต

ก็หามีสติปญญาเทาคนไม สวนทรัพยากรที่ปราศจากชีวิตนั้น หากคนไมนำมาใชก็หา

ประโยชนมิได แนวความคิดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย

ไมไดเปนของใหมที่ทำการศึกษาในปจจุบันเทานั้น หากแตไดมีการศึกษากันมาตั้งแต

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 มุงหวังท่ีจะทำใหผูเรียนหรือศิษย มีความสุข 

ไมหวังผลประโยชนตอบแทน เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติหนาท่ีครูจึงจะเปนท่ีรักของศิษยและ

ประชาชนทั่วไป ความเมตตาของผูปฏิบัติหนาที่ครูที่ปฏิบัติหนาที่เปนสิ่งแสดงใหเห็นถึง 

๑๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพ

ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๒๔. 
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ความมีคุณธรรมทางจิตใจสูง เพราะแสดงใหเห็นถึงความเสียสละความสุขสวนตัว เพ่ือความ

สุขของนักเรียนและประชาชน  

๒) กรุณา มีความสงสาร ตองการชวยเหลือใหพนจากความทุกข ความยากลำบากที่

เกิดข้ึน เมื่อเห็นผูประสบเหตุเดือดรอน ผูปฏิบัติหนาที่ครูยอมตองเขาไปชวยเหลือดูแลอยาง

ใกลชิด จนกวาจะปลอดภัย เปนผูใหคำปรึกษาท่ีดีและตองการใหความชวยเหลืออยางจริงใจ

โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยและเบ่ือหนาย  

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 จะทำใหผูนำน้ันมีความรัก มีความ

กรุณา มีความพลอยยินดี และมีความหนักแนน ตอผูใตบังคับบัญชา จะสามารถนำพาการ

บริหารการจัดการของตัวมนุษยและองคการสูความประสบผลสำเร็จได 

การนำระบบคุณธรรมตามแนวตะวันตกมาประยุกตใชกับหลักพรหมวิหารธรรมตาม

แนวพุทธ ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงหลักการบริหารการจัดการในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

มีลักษณะคลายคลึงกัน สอดคลองกันไดดังนี้  

๑) ระบบคุณธรรม คือ ความเสมอภาคในโอกาส หมายถึง การเปดโอกาสท่ีเทา

เทียมกันในการสมัครงานสำหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ และพื้นความรูตามที่

ระบุไว โดยไมมีขอกีดกัน อันเนื่องจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา ตรงกับหลักเมตตา เมื่อ

องคกรมีความหลากหลายของคนในองคกรที่แตกตางชัดเจน ในทางชนช้ัน ทางสถานภาพ

ทางสังคม ทางการศึกษา ทางเพศหรือทางชาติพันธุ สิ่งที่ตองมีในใจอยางแรกคือ ความ

เมตตา เพราะความเมตตา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับสุข เพราะความสุขเปนส่ิงที่ทุก

คนปรารถนา ความสุขเกิดขึ้นไดทั้งกายและใจ  



507การบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักพรหมวิหาร

๒) ระบบคุณธรรมคือ หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน หมายถึง หลักประกันการ

ปฏิบัติงานที่องคการใหแกบุคลากรวาจะไดรับการคุมครอง จะไมถูกกลั่นแกลงหรือถูกใหออก

จากงานโดยปราศจากความผิด ไมวาจะโดยเหตุผลสวนตัวหรือทางการเมือง ชวยใหผูปฏิบัติ

งานรูสึกมั่นคงในหนาที่ตรงกับหลักกรุณา คือ ความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข ซ่ึงความกรุณา

เกี่ยวของถึงความหลากหลายในองคกรที่เกี่ยวกับ ความพิการ ความบกพรองทางรางกาย 

ความสวยความงามบุคลิกภาพ การสื่อสาร คำถามที่เปนการทาทายวา คนในองคกรมีความ

กรุณามากนอยเพียงใดตอความหลากหลายของคนในองคกร เปนตนวาคนในองคกรรูสึกหรือ

ปฏิบัติอยางไรตอเพื่อนพนักงานที่พิการ ที่องคกรรับเขามาตามโครงการ ใหโอกาสคนพิการ

เขามาทำงาน คนในองคกรมีปฏิกิริยาอยางไร  

๓) ระบบคุณธรรมคือ หลักความสามารถ หมายถึง การยึดถือความรูความสามารถ

เปนเกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยเลือกผูที่มีความรูความสามารถใหเหมาะสม

กับตำแหนงมากท่ีสุดโดยจะบรรจุแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสมตามเกณฑมากกวา เพื่อใหได

คนที่เหมาะกับงานจริงๆ ตรงกับหลักมุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี หมายถึง ความ

ปรารถนาใหผูอื่นมีความสุขความเจริญกาวหนายิ่งๆขึ้น ไมมีจิตใจริษยา เมื่อเห็นผูอื่นไดดีกวา

ตน ซึ่งการมีมุทิตาจะเก่ียวของถึงความหลากหลายในองคกรที่เกี่ยวกับ การศึกษา ถิ่นที่อยู

อาศัย อาชีพการงาน หรือประสบการณในอดีต คำถามท่ีเปนการทาทายวา คนในองคกรมี

มุทิตาท่ีมากนอยเพียงใดตอความหลากหลายของคนในองคกร เปนตนวา เพ่ือนรวมงานมี

การแสดงออกอยางไร เมื่อทราบวามีพนักงานคนนี้ไดศึกษาตอจนจบระดับปริญญาเอก  

๔) ระบบคุณธรรมคือ หลักความเปนกลางทางการเมือง หมายถึง การไมเปดโอกาส

ใหมีการใชอิทธิพลทางการเมืองเขาแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยูภายใตอิทธิพลของ

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ ตรงกับหลักอุเบกขา คือ การรูจักวางเฉย หมายถึง การ

วางใจเปนกลาง เพราะพิจารณาเห็นวา ธรรมชาติท่ีเปนอยูอยางไรก็เปนอยางน้ัน มองทุก

อยางท่ีเกิดข้ึนอยางเขาใจปราศจากอคติ มองดวยความเขาใจวาใครทำส่ิงใดไวสิ่งนั้นยอมตอบ

สนองคืนบุคคลผูกระทำ ไมมีความคิดในลักษณะซ้ำเติมผูอื่น ซึ่งการมีอุเบกขาจะเกี่ยวของถึง

ความหลากหลายในองคกรท่ีเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเกิดความขัดแยงไดงาย เชน วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ความเช่ือทางศาสนา ความเช่ือในทางการเมือง ภาษาท่ีใชสื่อสาร คำถามท่ี

เปนการทาทายวา คนในองคกรมีอุเบกขามากนอยเพียงใด  
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˜. ∫∑ √ÿª 

ทุกองคกรทั้งที่เปนภาครัฐและเอกชนตองการบุคลากรที่มีคุณภาพเขามารวมงาน จึง

จำเปนท่ีทุกองคกรจะตองมีการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงเปน

หนาที่เบื้องตนของผูบริหารทุกระดับ และเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงาน โดยอาศัยความ

พยายามและความรวมมือของบุคคลอื่น ผูบริหารทุกคนจะตองมีการจัดการทรัพยากรมนุษย

อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธกับแนวตะวันตกมีเปาหมาย

อันเดียวกัน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือตัวมนุษยนั่นเอง เพียงแตหลักการและวิธีการ

ในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยแตกตางกันเทาน้ัน การบริหารทรัพยากรมนุษย

ตามแนวพระพุทธศาสนาเนนการพัฒนาท่ีตัวบุคคลเปนอันดับแรก โดยพัฒนาทางดานจิตใจ

เปนสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาตัวบุคคลใหเปนคนดี เปนทรัพยากรท่ีดีสามารถใช

ประโยชนไดเต็มท่ี พระพุทธศาสนามองวาหลักของการพัฒนามนุษยคือการทำใหมนุษยเปน

คนดี เพราะเม่ือมนุษยเปนคนดีสังคมท่ีอยูก็จะดีตามไปดวย ดังนั้นจึงเปนคำถามท่ีวาเราจะ

นำหลักธรรมคือพรหมวิหาร ๔ ประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางไร 

ผูเขียนมีความเห็นวาการท่ีจะทำใหการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรเกิดขึ้น

อยางไดผลจริงในบริบทของสังคมไทย จะตองกลับไปสูรากฐานดั้งเดิมของเรา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีแนวคิดที่ผูเขียนเห็นวาจะสามารถนำมาปรับ

ใชกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรไดมากท่ีสุดคือ “หลักพรหมวิหาร ๔” ประกอบ

ดวย เมตตา ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับสุข กรุณา ความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข มุทิตา 

ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี และอุเบกขา การรูจักวางเฉย เปนแนวทางคำสอนที่สรางความคิดใน

เชิงบวกท่ีทรงพลัง เพราะเปนการเร่ิมตนคิดที่ออกจากตัวเรา และจัดการส่ิงที่มากระทบได

จากการวางความคิด วางมุมมองของเราใหอยูในแนวทางท่ีถูกที่ควร ดวยฐานความคิดที่วา 

ยิ่งองคกรมีความพรอมทางดานพรหมวิหาร ๔ มากเพียงใดก็จะทำใหการปรับใชการบริหาร

ความหลากหลายของคนในองคกรมีโอกาสสำเรจ็มากขึ้นไปดวย ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยดวยหลักพรหมวิหาร ๔ จึงเปนท้ังศาสตรและศิลป สามารถนำมาใชเปนแนวทางใน

การบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรใหบรรลุผลสำเร็จได  
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

(๑) หนังสือ : 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๓. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖.  

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)., พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพ

ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พระสทัธรรมโชตกิะ ธมัมาจรยิะ. มหาอภธิมมัตถสงัคหกฏิกา. พมิพครัง้ที ่๕. กรงุเทพมหานคร :  

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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Ò. ∫∑π” 

จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดสงผลกระทบตอทุกภาค

สวนของสังคมดังที่ทราบกันท่ัวไปแลววา สาเหตุสำคัญประการหน่ึงเกิดจากความบกพรอง 

ความออนแอและหยอนประสิทธิภาพของกลไกดานการบริหารจัดการในระดับชาติและ

ระดับองคกรทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการทุจริตและการกระทำผิดจริยธรรม๑ ภาย

หลังการลาออกจากตำแหนงนายกรัฐมนตรีของ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ และการจัดตั้ง

รัฐบาลภายใตการนำของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๐ นาย

ธีรยุทธ บุญมี ไดเรียกรองใหรัฐบาลสราง “ธรรมรัฐแหงชาติ” หรือ good governance โดย

การระดมสมองผูทรงคุณวุฒิ ผูนำสถาบันหลักและเครือขายสังคม มารวมแกไขวิกฤติ

เศรษฐกิจ เรียกรองใหรัฐบาลแสดงเจตจำนงท่ีมุงมั่นวาจะปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมของไทย 

ในประเด็นดังกลาวนายธีรยุทธ บุญมี อธิบายวา good governance คือกระบวนการความ

สัมพันธ (interactive relation) แบบเปนหุนสวนกันระหวางภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน 

และประชาชนท่ัวไป ในการบริหารราชการแผนดินใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มี 

คุณธรรม โปรงใสยุติธรรมและตรวจสอบได การบริหารประเทศที่ดีควรเปนความรวมมือแบบ

สื่อสาร ๒ ทาง ระหวางฝายที่เกี่ยวของโดยเนนการมีสวนรวม (participation) ความโปรงใส

ตรวจสอบได การรวมมือกันกำหนดนโยบายและการจัดการตนเองเพ่ือนำไปสูการพัฒนาท่ี 

ยั่งยืนและความเปนพลเมืองอยางสันติสุข 

๑ เจริญ เจษฎาวัลย, การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพพอดี,  

๒๕๔๕), หนา ๒๑-๒๖. 

æÿ∑∏«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’  
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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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 องคกรของรัฐท่ีไมใชสวนราชการ องคกรที่ไมใช

ราชการ องคกรเอกชน ชมรมสมาคมตางๆ นิติบุคคล เอกชน และภาคประชาสังคม๓

ธรรมาภิบาลหรือในกฎหมายใชวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือศัพทบัญญัติ

ราชบัณฑิตยสถานวา วิธีการปกครองที่ดี (good governance) เปนคำซึ่งความหมายนั้นยัง

ไมแนไมนอน ปรากฏใชในวรรณกรรมทางการพัฒนาระหวางประเทศ เพื่อพรรณนาวิธีการที่

สำนักราชการบานเมืองจะดำเนินกิจการบานเมืองและบริหารทรัพยากรบานเมืองไปในทางท่ี

รับประกันวาสิทธิมนุษยชนจะบังเกิดผลจริงไดเชนไร 

คำวา อภิบาล ใน ธรรมาภิบาล นั้น ผูเขียนขอใหความหมายวา กระบวนการทำคำ

วินิจฉัยและกระบวนการเพื่อบังคับใช ซึ่งคำวินิจฉัยยังใชกับองคกรใดก็ไดไมวาบริษัทหางราน

หนวยงานการปกครองระดับทองถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหวางประเทศตลอดจนถึง

ปฏิสัมพันธระหวางภาคสวนอื่นๆ ในสังคม 

 

Û. °“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’  

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหมายถึง การดำเนินการปฏิรูประบบราชการ 

นอกจากจะมีการกำหนดนโยบายในรูปแบบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

แลว รัฐบาลยังไดมีออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน

๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรงุเทพมหานคร : 

นานมีบุคสพับลิเคซั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๖๐๙. 
๓ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

(good governance), (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๓), หนา 

๓. 
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เมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖๔ เพื่อกำหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมี

ความประสงคจะใหใชบังคับกับสวนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งที่เปนราชการ

สวนกลางและราชการสวนภูมิภาค รวมท้ังหนวยงานอ่ืนที่อยูในกำกับของราชการฝายบริหาร

ที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบัติราชการเชนเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม  

ในทัศนะของพระพุทธเจาไมไดเปนอะไรมากกวาสถานท่ีคนหาสัจธรรมและการอยูดี

กินดีของประชาชน๕  ทั้งนี้พระพุทธเจาทรงมุงถึงเปาหมายทางสังคมเปนสำคัญมากกวา 

รูปแบบของรัฐหรือการปกครอง โดยช้ีใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารราชการและ

แนวทางปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการในการกระทำภารกิจวาจะตองมีเปาหมาย ดังนี้ 

๓.๑ เกิดประโยชนสุขของประชาชนหมายถึงการดำเนินงานของสวนราชการ ไดแก 

 (๑) จะตองคำนึงถึงการใหบริการประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับการ

บริการจากรัฐเปนหลักสำคัญ การกำหนดภารกิจแตละเรื่องตองมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธ

ใหเห็นโดยชัดเจน ประชาชนไดรับประโยชนจากภารกิจนั้นตรงตอความตองการของ

ประชาชน หรือเกิดผลตอการพัฒนาชีวิต ความเปนอยู และยกระดับคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชนอยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวม และแตละรายควบคูกัน 

 (๒) การดำเนินการใหมีความโปรงใส จะเกิดข้ึนไดเม่ือสวนราชการไดสราง

หลักเกณฑการปฏิบัติในแตละเรื่องข้ึนไวอยางชัดเจนและตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนและ 

เปดเผยขอมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจใหประชาชนไดรับทราบ 

 (๓) การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู

ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการท่ีสวนราชการจะดำเนินการ ซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตความ

เปนอยูโดยปกติของประชาชนในชุมชนน้ัน การทำความเขาใจถึงผลกระทบและแนวทางแก

ปญหาท่ีสวนราชการจะดำเนินการ และการปรึกษาหารือรวมกันระหวางภาครัฐและของ

ประชาชน โดยใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและรัฐ ตองรับฟงและแกไขปญหาจน

ประชาชนเกิดความพอใจ และมีสวนรวมในการผลักดันภารกิจนั้นเกิดผลสำเร็จ 

๔ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๑๕. 
๕ พระมหาอภวิิชญ ธรีปโฺญ, “การศกึษาเปรยีบเทยีบปรชัญาการเมอืงของขงจ๊ือกบัพทุธปรชัญา 

เถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๖๙. 
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อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวาการมีสวนรวมจะประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งความ

ยั่งยืนของประชาธิปไตยไดนั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไขหลายประการ เง่ือนไขแรก คือ การมีประชา

สังคม (civil society) ที่เขมแข็ง เพราะการที่ปจเจกบุคคลแตละคนจะทำอะไรก็จะมีน้ำหนัก

นอยแตหากทำรวมกันเปนกลุมก็จะมีความเขมแข็ง ดังนั้น โครงสรางทางกฎหมายจะตอง 

สงเสริมการรวมกลุมประชาสังคม และการดำเนินกิจกรรมของกลุมตางๆ การกำหนดกฎ

เกณฑของการมีสวนรวมก็ตองใหความสำคัญกับกลุมมากกวาปจเจกบุคคล ซึ่งความเขมแข็ง

ของประชาสังคมเปนรากฐานสำคัญของสวนรวมของพลเมืองในสังคมพหุนิยม เงื่อนไขท่ีสอง

คือ การสำนึก ตระหนักและยอมรับสิทธิ หนาที่และการมีสวนรวมของทุกกลุม ทุกฝายไมวา

จะเปนจากภาครัฐหรอืภาคประชาชน๖ เงือ่นไขท่ีสาม คอื เทคนิคและวธีิการทีจ่ะใหประชาชน

มีสวนรวมในเร่ืองตางๆเปนเร่ืองที่รัฐธรรมนูญมิไดกำหนดไว ตองมีกฎหมายระบุรูปแบบของ

การมีสวนรวมที่เหมาะสมในแตละลักษณะ เงื่อนไขที่สี่ ความสมดุลในการกำหนดนโยบายซึ่ง

ผูกำหนดนโยบายตองไมกำหนดนโยบายที่ลำเอียงไปเพื่อประโยชนคนบางกลุม บางพวกและ

ละเลยผลประโยชนของกลุมอื่นๆ ไป ผูมีสวนรวมตองตระหนักและยอมรับวา การกดดันตอ

รองผานการมีสวนรวมนี้โดยวางอยูบนพื้นฐานของเหตุผล ขอมูล และจะไมมีใครไดตามที่

ตองการท้ังหมด และเง่ือนไขท่ีหา การมีสวนรวมอาจมาจากหลายฝายท่ีมีผลประโยชนและ

จุดยืนตางกัน การมีเทคนิคในการบริหารจัดการเพ่ือหลีกเล่ียงความขัดแยง การมีทักษะใน

การขจัดขอขัดแยงโดยสันติวิธียอมเปนสิ่งจำเปน และเปนเงื่อนไขการหลีกเลี่ยงความรุนแรง๗

ในกูฏทันตสูตร มีขอความแสดงถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการแสดงความคิด

เห็นตางๆ ที่ผูปกครองไดกำหนดออกมาและมีผลกระทบท้ังโดยตรงและโดยออม ประกอบไป

ดวยการคัดคานนโยบาย, การเสนอแนวทางการพัฒนา, และการทำประชาวิจารณ ดังมี

ขอความปรากฏวา  

๖ อานันท ปนยารชุน, การมีสวนรวมของประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย, เอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลาคร้ังที่ ๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน, ชลบุรี. 

๒๕๔๔, หนา ๑๖-๑๗. 
๗ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การมีสวนรวมของประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย, 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลาคร้ังที่ ๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน, 

ชลบุรี. ๒๕๔๔, หนา ๑๔-๒๕. 
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“บานเมืองของพระองคยังมีเส้ียนนาม มีการเบียดเบียน โจรยังปลนบาน 

ปลนนิคม ปลนเมืองหลวง ดักจี้ในทางเปล่ียวเมื่อบานเมืองยังมีเสี้ยนนามพระองค

จะโปรดใหฟนฟูพลีกรรมขึ้นจะชื่อวาทรงกระทำส่ิงไมสมควร”๘

๓.๒ เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ เปนการกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือให

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 

จากหลักการในเบื้องผูเขียนเห็นสอดคลองกับลักษณะการสรางความรูสึกเปน

เจาของรวมกันโดยบุคลากรจะมีจิตสำนึกที่มีตอสวนรวมที่ทุกคนจะตองมีสวนรับผิดชอบ

พรอมท่ีจะเสียสละหรืออุทิศทรัพยสิน เงินทองหรือแรงกายเพื่อสวนรวมโดยไมหวังผล

ตอบแทน ขณะเดียวกันบุคลากรตองมีจิตสำนึกรับผิดชอบตอวิชาชีพซ่ึงเก่ียวของกับทักษะ

และความรูความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อองคการของ

ตน 

๘ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๓๘/๑๓๑. 
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๓.๔ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน เปนการลดระยะเวลาในการ

พิจารณา การส่ัง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการท่ีมีผลโดยตรงตอประชาชน

ใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดย 

 (๑) การกระจายอำนาจการตัดสินใจ แตละแหงตองจัดทำแผนภูมิขั้นตอน 

และระยะเวลาการดำเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนตรวจสอบ

ได 

 (๒) การจัดตั้งศูนยการบริการรวม เพื่อใหเจาหนาท่ีนั้นบริการประชาชนได

อยางครบถวน โดยเจาหนาท่ีนั้นจะตองสามารถแจงรายละเอียด รับเอกสารหลักฐานที่

จำเปน แจงใหทราบระยะเวลาการดำเนินการ และเปนผูติดตอประสานกับสวนราชการอ่ืน 

เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้นๆ 

ในกูฎทันตสูตร มีการกลาวถึงวิถีชีวิต ความคิด วิธีการจัดการกับปญหาและท่ีสำคัญ

คือรูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษในสมัยพุทธกาล แมจะไมไดเจาะลึกเปนกฎหมายให

เปนอยางกรุงเทพฯ เมืองพัทยา, เทศบาลหรือแมแตองคการบริหารสวนตำบล แตก็พอจะ

มองเห็นถึงลักษณะพิเศษบางประการที่ผูปกครองมอบใหมอบใหในสมัยนั้นรูปแบบการ

ปกครองทองถ่ินหรือแบบพิเศษ เรียกวา พรหมไทย คือหมายความวาพระราชาทรงมอบ

รางวัลพิเศษใหหรือของอันพรหมประทาน ของใหท่ีประเสริฐสุดหมายถึงท่ีดินหรือบานท่ี

พระราชทานบำเหน็จให๙ ซึ่งใหที่นี้ก็คือทรงมอบหมูบานชื่อวาขาณุมัต เปนการแยกปกครอง

อิสระใหตางหากจากแควนมคธ โดยพระเจาพิมพิสารพระราชทานปูนบำเน็จให ที่นี้ถาหาก

มองในแงของการกระจายอำนาจ (Decentralization) ซึ่งรัฐบาลกลางไดมอบอำนาจใหไป

จัดการทองถิ่นไปดำเนินการปกครองและจัดทำกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง๑๐ ซึ่งเงื่อนไขความ

อุดมสมบูรณของชุมชนเปนสวนหนึ่งที่สามารถปกครองตนเองไดดวย  

๓.๕ มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณเพ่ือใหสวนราชการ

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, แนวคิดเก่ียวกับการปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุขุม

และบุตร จำกัด, ๒๕๔๐), หนา ๗๙. 
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ในมหาสีหนาทสูตร ไดมีแนวคิดเร่ืองการจัดการองคกรอยูแลวจะเห็นถึงความ

คลายคลึงกันอยูไมนอย คำวา “องคกร” หรือ “องคการ” คือกลุมสังคมที่มีคนตั้งแตสองคน

ขึ้นไปมารวมกระทำกิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวม

กัน โดยมีรูปแบบหรือโครงสรางความสัมพันธในการกระทำกิจกรรมรวมกันอยางนอย 

รูปแบบของความสัมพันธจะตองปรากฏขึ้นชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งนานพอที่จะสังเกตเห็นได๑๑ 

อยางชัดเจน 

สวนคำวา “บริษัท” คือกลุมคน, หมูคน, คณะหรือการรวมกันของหมูชนซ่ึงคำดัง

กลาวนี้อาจจะมีความหมายใกลเคียงกับคำวา องคกรหรือองคการ ดังพระดำรัสวา “สารีบุตร 

กำลังของตถาคต ๑๐ ประการน้ีที่ตถาคตมีแลว เปนเหตุใหปฏิญญาฐานะท่ีองอาจบันลือ

สีหนาท ประกาศพรหมจักรในบริษัท”๑๒

๓.๖ ประชาชนไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ มีสาระ

สำคัญดังนี้ 

 (๑) การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 (๒) การจัดระบบสารสนเทศ 

 (๓) การรับฟงขอรองเรียน 

 (๔) การเปดเผยขอมูล 

๓.๗ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ วาไดดำเนินการใหเกิดผล

สัมฤทธิ์เพียงใดซ่ึงจะวัดจากผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตาม

วัตถุประสงคหรือไม คุณภาพของการใหบริการซึ่งอาจวัดไดจากความสะดวกในการขอรับ

บริการ (convenience) ความไมยุงยากตอการทำความเขาใจ (simplicity) การใหบริการที่

ถูกตองและรวดเร็ว (accuracy and timeliness) รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจของผูรับ

บริการและความคุมคาในการใชทรัพยากรกับประโยชนที่ไดรับ 

 

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

หนา ๑. 
๑๒ ม.ม. (ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๔. 
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กลยุทธในการสรางการบริหารจัดการที่ดีเปนการสรางระบบการบริหารจัดการบาน

เมืองและสังคมท่ีดีใหเกิดข้ึนในทุกภาคของสังคม จำเปนตองรวมดำเนินกิจการอยางตอเนื่อง

ทั้งในระยะเฉพาะหนา ระยะกลาง ระยะยาว โดยตองมีการปฏิรูปใน ๓ สวนดังนี้ 

๑. ภาครัฐ ตองปฏิรูปบทบาทหนาท่ี โครงสราง และกระบวนการทำงานของหนวย

งานภาครัฐใหมีความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต ซื่อตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือ

ประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดในการทำงาน สามารถทำงานรวมกับภาคธุรกิจ เอกชน และ

ภาคเอกชนไดอยางราบรื่น 

๒. ภาคธุรกิจ เอกชนตองปฏิรูปการทำงานโดยยึดกติกาที่โปรงใส มีความรับผิดชอบ

ตอผูถือหุน เปนธรรมตอลูกคา รับผิดชอบตอสังคม มีมาตรฐานการบริการ มีระบบตรวจสอบ

ที่มีคุณภาพ สามารถทำงานรวมกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบร่ืน 

๓. ภาคประชาชน ตองสรางเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรูความเขาใจหลักการของการ

สรางการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ ไดแสดงทัศนะวา กระบวนการท่ีเปนหัวใจของ good 

governance นั้นมี ๓ สวนที่จะตองเชื่อมโยงกันคือ สวนที่หนึ่ง การมีสวนรวมของทุกภาคใน

การบริหารจัดการสังคม (participation) สวนท่ีสอง ความโปรงใสของกระบวนการตัดสินใจ 

(transparency) และสวนท่ีสาม ความรับผิดชอบที่ ตองตอบคำถามและถูกวิจารณไดรวมทั้ง

ความรับผิดชอบในผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจ (accountability) โดยมีกฎเกณฑ (norm) 

เปนตัวกำหนดความสัมพันธของทุกภาคสวน เพราะกฎเกณฑจะสรางสิทธิและการยอมรับใน

สวนรวมของแตละภาค๑๓

 

 

 

๑๓ บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบาล (goodgovernance) ในสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพวิญญชน, ๒๕๔๒), หนา ๑๓-๑๔. 
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หลักธรรมหมวดนี้เปนหมวดธรรมที่ใชเปนกรอบในการบริหารบานเมือง ที่สามารถ

ทำใหผูบริหารจะมีแนวคิดอยางไรเก่ียวกับการบริหารบานเมืองจะมีรูปแบบการบริหาร

จัดการอยางไร หรือหลักคิดอยางไรและท่ีสำคัญควรจะบริหารจัดการไปในทิศทางไหน 

ประกอบดวย หลักสุจริต ๓, และหลักปุริสธรรม ๗ 

๕.๑ หลักสุจริต ๓๑๔ สุจริตเปนหมวดธรรมท่ีสำคัญมากในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งรัฐบาลไดพยายามเนนในเรื่องของการโปรงใสในการบริหารบานเมือง เพื่อใหบาน

เมืองสะอาดนั้นก็หมายความวาบานเมืองจะตองปราศจากการทุจริตคดโกง มีสินบน โดยการ

พยายามออกกฎหมายในรูปแบบตางๆ ออกมาใชหลักธรรมขอนี้ประกอบดวย 

 (๑) กายสุจริต เมื่อผูนำมีการกระทำที่มีความสุจริตไมโกงกิน บานเมืองก็มี

ความเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตามศักยภาพ เงินงบประมาณก็ถูกใชใหเกิดความคุมคามี

การพัฒนาอยางท่ัวถึงเต็มเม็ดเต็มหนวย เมื่อผูนำไมทุจริตคดโกง ลูกนองก็ไมกลา ถาผูนำ

ทุจริตลูกนองก็ทำตามซึ่งธรรมะขอนี้มีความสำคัญตอบานเมืองเปนอยางมาก 

 (๒) วจีสุจริต แมวาจาจะดูแลวไมนาจะมีความสำคัญตอการบริหารปกครอง 

แตโดยความเปนจริงแลวมีความสำคัญเปนอยางมากในเรื่องของการใชคำพูด เชน การพูด

โนมนาวจิตใจคน การพูดประสานคน การเจรจาตอรอง งานดานการทูต เปนตน 

 (๓) มโนสุจริต มีคนกลาววาจิตคิดอยางไรก็พูดอยางนั้น คนพูดอยางไรก็ทำ

อยางน้ัน แมบางคร้ังการกระทำ-การพูด-การคิด อาจจะไมตรงกันเพราะความปดบังของคน 

แตโดยมากแลวยอมเปนไปตามนัยดังกลาว  

ดังนั้น ในขอนี้ เปนการแสดงออกมาทางความคิดเห็นที่ผูนำสูงสุดจะตองแสดงใหผู

ใตปกครองไดเห็นหรือที่เรียกวาการแสดงวิสัยทัศนนั้นเอง 

๕.๒ หลักสัปปุริสธรรม ๗๑๕ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณคา เปนคำสอน

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ยังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในที่นี้ 

จะไดนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ไดแก หลักสัปปุริสธรรมที่พระพุทธเจา

ทรงแสดงไวในสัปปุริสสูตร อันเปนแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตรเพียงหลัก

ธรรมหน่ึงเพ่ือประกอบการพิจารณาวา หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกำไรหรือ

๑๔ อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๒/๑๔๑. 
๑๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 
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การแขงขันเพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการท่ีสรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยู

รวมกันอยางสงบสันติ มีความเมตตาตอกันและรูเทาทันโลก โดยไมไดปฎิเสธกระแส 

โลกาภิวัตนหรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตใหยึดหลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก หลัก

สัปปุริสธรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ มี ๗ ประการ คือ 

 (๑) ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ คือ รูความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รู

กฎแหงธรรมได รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูจักหลักการที่จะทำ ใหเกิดผล รวมความวา การ

บริหารจัดการในองคกร ผูบริหารจำเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพ่ือบรรลุ 

เปาหมายขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจริงท่ีเกิดขึ้น 

ตามธรรมชาติ อันวา “ สิ่งทั้งหลายเกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป เปนธรรมดา “ โดยพิจารณาหลัก

การและเกณฑแหงเหตุผลมาบริหารจัดการองคกร 

 (๒) อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผล หรือความมุงหมาย คือรูความหมาย รู

ความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระทำตามหลัก 

หมายถึง การบริหารงานองคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงค และรูถึงประโยชนของ องคกรที่นำ

ไปสูความม่ันคง และไมมีผลกระทบใดๆ ตอองคกร ในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานท่ีดี การ

วางแผนที่วิเคราะหผลกระทบดานตางๆ 

 (๓) อัตตัญุตา ความเปนผูรูจักตน คือ รูจักเราวาเราน้ัน โดยฐานะภาวะเพศ 

ความรู ความสามารถ และคุณธรรมเปนอยางไร และเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสมและ

รูจักที่จะปรับปรุงตอไป ในท่ีนี้หมายถึง รูจักองคกรที่บริหารเปนอยางดีวามีจุดดอย  

จุดแข็งอยางไร มีขีดความสามารถอยางไร และรูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณที่

มีผลกระทบ รวมท้ังการบริหาร ความแตกตางที่จะทำใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพและ

มั่นคงถาวร 

 (๔) มัตตัญุตา ความผูรูจักประมาณ คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ใน

ที่นี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ตองพิจารณาใหรูจักประมาณในความ

เพียงพอขององคกร ขีดความสามารถขององคกร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใน

องคกร รวมท้ังการแขงขั้นที่รอบคอบและรูจักประมาณขีดความสามารถขององคกร 

 (๕) กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะ

เวลาในการประกอบกิจ ในท่ีนี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะตองมีความเขาใจถึงระยะเวลา

ที่เหมาะสม การสรางโอกาสขององคกรจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลานั้นๆ วา ควร

จะดำเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทำ เวลาใดควรขยายกิจการ หรือชวงเวลา

ใดที่จะบริหารองคกรใหประสบผลสำเร็จตอองคกรมากที่สุด 
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 (๖) ปริสัญุตา ความเปนผูรูจัก ชุมชน คือ รูกริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนนั้น 

วาควรจะดำเนินการอยางไร การบริหารจัดการ จำเปนตอง ปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ทั้งที่

เปนพันธมิตร และคูแขง การสรางสรรค หรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุมบุคคลที่มี

ผลตอองคกร ก็คือเขาถึง เขาใจและพัฒนา เปนการบริหารจัดการท่ีสรางความสัมพันธดวย

เมตตา ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอชุมชน หรือสาธารณะชน จะเปนภาพลักษณที่ดีขององคกร 

 (๗) ปุคคลัญุตา ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคลวา

โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคล และใชมอบ

งานท่ีเหมาะสมใหการบริหารจัดการในการรูบุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหาร

ทรัพยากรมนุษยที่จะตองมีการพัฒนา และบริหารบุคคลในองคกรใหมีความรูความสามารถ 

และภักดีตอองคกร มีความสามัคคี สรางความเปนธรรมและเสมอภาคใหแก บุคลากรใน

องคกร รวมถึงการทำงานเปนหมูคณะ การติดตอส่ือสารกับบุคคลตางๆ ดวยความเปน

มิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจตอกัน 

ผูเขียนเห็นวา จากสาระของสัปปุริสธรรมขางตนพระพุทธศาสนาอธิบายความ

สัมพันธของการบริหารจัดการเกี่ยวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมท่ีมีคุณคาพบไดในสังคมมนุษยหรือปจจัยแหงสังคมในกระบวนการอาศัยซ่ึงกันและ

กัน การพิจารณาดวยเหตุดวยผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทานั้นที่จะเปนผูที่

บริหารจัดการองคการท่ีดีได สำหรับในสวนของ หลักการบริหารสมัยใหมจะเนนเทคนิคและ

วิธีการ โดยแสวงหากำไรและการแขงขันใหองคกรบรรลุสูเปาหมายตามแบบของทุนนิยม  

 

ˆ. ∫∑ √ÿª 

ในทัศนะของผูเขียนเห็นวา พุทธวิธีเพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อให 

ประสบผลสัมฤทธิ์ทุกภาค ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และภาคประชาชนจะตองสนับสนุนกัน 

เพื่อจะไดรวมกันปรับบทบาท ปรับวิธีการทำงานของแตละภาคใหสนับสนุนเกื้อกูลกัน ใหเกิด

กำลังท่ีจะสามารถตักตวงผลประโยชนจากการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนเขาสู

ประเทศไทย อยางไรก็ตาม การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จำเปนตองสรางใหเกิดขึ้นในทุก

ระดบัประกอบดวย ระดบับุคคล คือประชาชนตระหนักวาตนเองใชอำนาจดวยความรับผดิชอบ

และเปนธรรม ระดับชุมชน คือการประสานสิทธิอำนาจของชุมชนเขากับการปกครองทองถิ่น 

ภาคธุรกิจเอกชน คือ การบริหารการจัดการ ธุรกิจ เอกชน รัฐวิสาหกิจใหตรวจสอบได

โปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม และภาคการเมืองและราชการ คือ 
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การกระจาย ใหมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการตรวจสอบภายในระหวางกันเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบตอสวนรวม เพื่อใหสังคมไทยพัฒนาไปสูประชาธิปไตยท่ีมี

ธรรมาภิบาลอยางแทจริง จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหนวยงานหนึ่งซึ่งไมควรเปนหนวยงาน

ของรัฐ แตเปนการรวมตัวกันจากทุกภาคของสังคม ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

ภาคประชาสังคม เพื่อทำหนาที่ในการประสานงานเชื่อมโยง การทำงานท้ัง ๓ ภาค ใหมีการ

สนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค เพื่อสรางธรรมาภิบาลที่แทจริงใหเกิดในสังคมไทย 

อยางยั่งยืน 
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Ò. ¿“…“‰∑¬ 

°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

เจริญ เจษฎาวัลย. การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพพอดี, 

๒๕๔๕. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศ.ดร. . การสรางธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๒. 

 . การมีสวนรวมของประชาชน : ความย่ังยนืของประชาธิปไตย. เอกสารประกอบ 

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลาครั้งท่ี ๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้  

จอมเทียน, ชลบุรี, ๒๕๔๔. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพ

ครั้งที่ ๑๑/๒. กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พร้ินติ้งแมสโปรดักส, ๒๕๕๑. 

พระมหาอภิวิชญ ธีรปฺโญ. “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการเมืองของขงจ้ือกับพุทธ

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. การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

(Good Governance). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน, ๒๕๔๓. 

∫√√≥“πÿ°√¡ 
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖. 

อานันท ปนยารชุน. การมีสวนรวมของประชาชน : ความย่ังยืนของประชาธิปไตย. 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลาคร้ังที่ ๒ ณ โรงแรม 

แอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน, ชลบุรี, ๒๕๔๔. 

อัษฎางค ปาณิกบุตร. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ : บริษัทสุขุมและบุตร 

จำกัด, ๒๕๔๐. 

 



Ò. ∫∑π” 

การบริหารองคกรใหประสบความสำเร็จในยุคปจจุบันและในอนาคตกระทำไดยาก

มากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและ

สลับซับซอน การบริหารจัดการจำเปนตองอาศัยผูบริหารท่ีมีความสามารถ (Competency) 

มีพนักงานที่มีวินัย รับผิดชอบตนเอง (Self-control) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี

กระบวนการบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีความนาเช่ือถือไววางใจ มีผลผลิตขององคกรท่ีดีมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)๑

จากสภาพปญหาสังคมไทยท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน เปนท่ียอมรับกันวา ตลอดระยะเวลา 

๔๐ ป ของการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเกิดความบกพรอง

อยางมากจากการพัฒนาของภาครัฐตามหลักทุนนิยม๒  เปนสวนท่ีกอใหเกิดปญหาในการ

บริหารองคกรสมัยใหมของภาคเอกชน ทั้งดานการวางแผนงานระยะส้ันและระยะยาว 

ทิศทางและเปาหมายขององคกร ผลตอบแทนตอผูรวมงาน การยกยองและธำรงรักษา

บุคลากร “องคกร” และ “ปญหา” นั้นเปนของคูกับผูบริหารที่มี “สติ” และ “ปญญา” ซึ่ง

เปนหัวใจสำคัญของพุทธศาสนา การมองทะลุปญหาดวยสติปญญา มีวิธีคิดในการแกไข

๑ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ไดมอนอิน 

บิสสิเน็ตเวิรล, ๒๕๔๕), หนา ๑๘. 
๒ อางใน ศุภชัย เจริญวงศ, ถอดรหัสการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาการเมือง, 

๒๕๔๔), หนา ๓-๕. 
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ปญหาอยางเปนระบบ และตัดสินปญหาดวยใจเปนกลางอยางแทจริงน้ันคือ ปจจัยสำคัญที่

จะทำใหผูบริหารนำพาองคกรและพนักงานไปสูเปาหมายอยางมีความสุข ซึ่งการบรรลุ 

เปาหมายอยางมีความสุขนั้น สำคัญเพียง “วิธีคิด” เทานั้น๓

บทความน้ีไดนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งนำมา

ผสานกับรูปแบบวิธีการบริหารตามแนวคิดตะวันตก คือ “POSDCORB” อยางกลมกลืนและ

สามารถแกไขปญหาการบริหารจัดการงานสมัยใหมใหแกองคกรได 

 

Ú. À≈—°°“√∫√‘À“√ß“π ¡—¬„À¡à 

ในปจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองคกรมีความจำเปนตองใชศาสตรในการ

บริหารงานอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากโลกในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยม หรือบริโภค

นิยมที่แสวงหากำไร และมีการแขงขันเพื่อใหเหนือกวาคูแขง ทั้งในเชิงบริหารงานและการ

พัฒนาองคกรใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหมเขามาเปน

กลยุทธ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกกำลัง

สนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสานและประยุกตใชกับหลักการบริหารจัดการ 

เพราะเขาถือวาการท่ีจะใชหลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ของนักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่ง

พัฒนาการการบริหารจัดการมาไมเกิน ๑๐๐ ป นั้น ยังเปนหลักการที่ยึดกับวัตถุ รวมท้ังมี 

ผูแพผูชนะ เปนการบริหารจัดการที่มุงหวังกำไรและการแขงขัน ดังนั้น เมื่อนักวิชาการทาง

ตะวันตกไดเขามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทำใหเขารูวาศาสตรแหงการบริหารจัดการท่ียั่งยืน

และดำรงความเปนมนุษยท่ีจะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั้น ตองใชศาสตรในการบริหารจัดการ

เชิงพุทธศาสตร ซึ่งในที่นี้จะไดกลาวถึง หลักการบริหารงานสมัยใหมกับหลักการบริหารงาน

เชิงพุทธศาสตรในเชิงเปรียบเทียบวาสามารถบูรณาการรวมเขากันได และเปนแนวทางท่ีมี

ความสอดคลองกับหลักการบริหารสมัยใหมไดอยางเหลือเชื่อ แมวาจะมีมากวา ๒,๖๐๐ ป

แลวก็ตาม ถามองภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนแลวจะพบวามีการเคลื่อนไหวอยาง

ตอเนื่อง สวนใหญจะเนนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับใชระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยม ในชวง

แรกของการบริหารงานซึ่งอยูในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม จะเนนการบริหารงานในองคกร 

เพือ่ลดตนทุนการผลิตและการผลิตสินคาในปริมาณมากๆ แตในยุคปจจุบนัมกีารเปล่ียนแปลง 

๓ ชนรดา อินเที่ยง, “คอลัมน คลื่นความคิด”, นิตยสารมติชนรายวัน, วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๔๘, ปที่ ๒๘ ฉบับท่ี ๙๘๘๑, หนา ๒๐. 



ของระบบการบริหารงาน เพื่อรองรับระบบการบริหารงานสมัยใหมเขามาปรับปรุงการ

บริหารงานขององคกร จึงทำใหการบริหารงานมีความซับซอน ตองใชกลยุทธดานตางๆ มา

ปรับเขากับระบบการบริหารงาน เนนการแขงขันและผลกำไรสูงสุด เพื่อสนองระบบบริโภค

นิยม จึงมีศาสตรในการบริหารงานสมัยใหมเขามาแทนท่ีระบบเกา โดยเพิ่มองคความรูในการ

บริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย ใหมีการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับความรูความสามารถเขามา

ประกอบเปนหลักในการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม โดยเฉพาะการแขงขันขององคกรท่ีมี

ความหลากหลาย จึงมีการนำเอาเร่ืองสมรรถนะ (Competency) เขามาใชในหลักการ

บริหารสมัยใหมมากย่ิงข้ึน เพื่อเปนการระบุทรัพยากรบุคคลวามีความสามารถและความรูที่

หลากหลาย รวมทั้งเปนผูมีความสามารถดีท่ีสุด เปนการแสวงหาความแตกตางจากบุคคล

ทั่วไป นำมาเปนบุคลากรในองคกร เพื่อสรางความเปนเลิศขององคกร ในการบรรลุเปาหมาย

สูงสุดขององคกร เพื่อการแขงขันที่มีศักยภาพเหนือกวาองคกรอ่ืนๆ กอนอื่นตองขอกลาวถึง

ระบบบริหารงานที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงมาเปนระบบบริหารงานสมัยใหมที่มีการ

พัฒนาการในรูปแบบตางๆ อาท ิการบริหารงานองคกรมีองคประกอบสำคัญที่นักบริหารงาน

ควรคำนึง เพื่อใหการบริหารงานประสบความสำเร็จ ประกอบไปดวย เงิน (money) วัตถุดิบ 

(materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ (machine or equipment) และแรงงานหรือคน 

(man)๔

องคความรูในการบริหารงานในยุคตนๆ ของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหม จะ

คิดถึงองคประกอบสำคัญดังกลาว เพ่ือพิจารณากำหนดเปาหมายขององคกรวาจะมีทิศทาง

หรือแนวทางในการบริหารองคกรอยางไร แตตอมามีการพัฒนาระบบการบริหารงาน เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงขององคกรตามโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง จึงมีการสรางระบบการ

บริหารงานท่ีเนนคนมากย่ิงขึ้น รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสมัยใหม 

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายข้ึน จึงไดมีแนวความคิดในการบริหารคนหรือ

ทรัพยากรมนุษยในองคกรของตน เพื่อความสำเร็จและบรรลุผลสำเร็จ โดยใหสอดคลองกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม หรือนวัตกรรมใหมๆ ที่เขามาสนับสนุนการบริหารงานขององคกร 

เนื่องจากประเทศไทยตองยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือวาเปนประเด็นที่สำคัญของสังคม

ไทย หรือองคกรตองใหความสนใจ เพราะวาการบริหารจัดการจะตองมีปฏิสัมพันธกับ 

สิ่งแวดลอม เนื่องจากโลกในอนาคตเปนโลกท่ีทำงานในส่ิงแวดลอมที่เปนพลวัตมากข้ึน การ

๔ เอกวิทย มณีธร, ความรู เบื้องตนเก่ียวกับการบริหาร/การจัดการ , พิมพครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : เอ็ม.ที.เพรส, ๒๕๕๒), หนา ๓. 
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แขงขันจะมีอัตราท่ีสูงข้ึน และเปนการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของความคาดหวังทางสังคมเพ่ิม

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 

การจัดการ (management) หรือกระบวนการทางการบริหาร (Administration)  

นักวิชาการชื่อ Lather Gulicks และคณะ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารที่

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) องคกรตองมีการวินิจฉัยสั่งการท่ีรวดเร็วแมนตรง 

รวมทั้งขอมูลขาวสารที่ทันสมัย เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารองคกร เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร  

๕) การประสานงาน (Co-coordinating) เปนการประสานงานเชิงระบบในองคกร 

หรือนอกระบบนอกองคกร เพื่อใหองคกรสามารถดำเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ตรง

ตามนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงท้ังในองคกรและนอก

องคกร 

๕ อางใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการ

และเคร่ืองมือจัดการความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔), หนา ๑๔๑. 
๖ พรนพ พุกกะพันธุ, ภาวะผูนำและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท, ๒๕๔๔), 

หนา ๓-๔. 
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๖) การเสนอรายงาน (Reporting) องคกรจะตองมีการตรวจสอบขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ การรายงานขอมูลอยางสม่ำเสมอ และเปนขอมูลที่มี
มาตรฐาน เท่ียงตรง มีมาตรวัด รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาสนับสนุนขอมูล จะ
ทำใหการบริหารองคกรไดอยางแมนตรง รวดเร็วตอผูบรหิาร 

๗) การจัดทำงบประมาณ (Budgeting) องคกรควรจัดทำระบบบัญชี และ 
งบประมาณเปนแบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ไดอยาง
มีระบบในการบริหารงานองคกร 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กลาววา กระบวนการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด เชน 
โพสดคอรบ.(POSDCORB). เกิดจากแนวคิดของลูเธอร.กูลิค .(Luther. Gulick). และลินดอล 
เออรวิค (Lyndall.Urwick).ประกอบดวยข้ันตอนการบริหาร ๗ ประการ.ไดแก.การ
วางแผน.(Planning) การจัดองคการ.(Organizing).การบริหารงานบุคคล.(Staffing) การ
อำนวยการ.(Directing).การประสานงาน.(Coordinating).การรายงาน.(Reporting).และ
การงบประมาณ.(Budgeting)๗

หนาท่ีของฝายบริหารท่ีกูลิคเสนอน้ีปรับปรุงมาจากผลงานของเฟโยลซึ่งเคยเสนอไว
เพียง P.O.D.C. Co และ C (Control) ซึ่งในความหมายของการควบคุมนั้นก็สามารถจำแนก
ไดเปนการควบคุมกิจกรรมโดยทำเปนรายงาน (R) การควบคุมดานการเงิน และการควบคุม
ดานบุคลากร แสดงวากูลิคไดนำคำวาการควบคุมมาขยายความขึ้นเทานั้น๘

สรุปไดวา หลักการบริหารงานสมัยใหม จำเปนตองอาศัยวิทยาการดานการจัดการ
บริหารเขามาสนับสนุนองคกร เ พ่ือเสริมพลังการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรมนุษย (บุคคล) ขององคกรอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ รวมทั้งใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาสนับสนุนดานฐานขอมูล การสรางบุคลากรในองคกรใหมีความ
สามารถในการบริหารจัดการ มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
การสรางความเปนธรรม ความเสมอภาคในองคกร การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ประสานประโยชน สรางความรวมมือ การกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม จะเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการสมัยใหมเพ่ือนำองคกรเขาสูโลกาภิวัตน และความไดเปรียบในเชิงแขงขันของ
ระบบทุนนิยมในปจจุบัน ซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได 

๗ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : 

โฟรเพซ, ๒๕๔๕), หนา ๓๙. 
๘ สมิหรา จิตตลถากร, ทฤษฎีองคการ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : คงวุฒิคุณากรณ, 

๒๕๔๖), หนา ๗๘. 
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หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร เกี่ยวของกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมี

คุณคามากวา ๒,๖๐๐ ป ในยุคโลกาภิวัฒนหรือยุคทุนนิยมในปจจุบัน การบริหารจัดการสมัย

ใหมตางก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหารจัดการสมัยใหมวายังคงเปน

แนวทางเดียวหรือไม ที่การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะตองสนองตอบตอระบบ

ทุนนิยมท่ีเนนการแขงขันและสรางผลกำไร หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรเพียงอยาง

เดียว การบริหารจัดการสมัยใหมยังขาดอะไรบางที่เปนนามธรรมที่เกี่ยวกับมนุษยที่จะตองอยู

รวมกัน รวมท้ังสิ่งแวดลอมในโลกท่ีกำลังเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบตอสังคมและองคกร 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงการบริหารจัดการมีอยูมากมาย เปนคำสอนขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ยังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในที่นี้ จะไดนำ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ไดแก หลักสัปปุริสธรรม ที่พระพุทธเจาทรง

แสดงไวในสัปปุริสสูตร อันเปนแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตรเพียงหลักธรรม

หนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาวา หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกำไรหรือการ

แขงขันเพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการที่สรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวม

กันอยางสงบสันติ มีความเมตตาตอกัน และรูเทาทันโลก โดยมิไดปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตน

หรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตใหยึดหลักการอยูรวมกันและรูเทาทันโลก หลักสัปปุริส-

ธรรม๙ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ มี ๗ ประการ คือ 

๑) ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ คือ รูความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหง

ธรรมได รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูจักหลักการที่จะทำใหเกิดผล รวมความวา การบริหาร

จัดการในองคกร ผูบริหารจำเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพื่อบรรลุเปาหมาย

ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจริงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

อันวา “สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เปนธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑแหง

เหตุผลมาบริหารจัดการองคกร 

๒) อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผล หรือความมุงหมาย คือรูความหมาย รูความมุง

หมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลท่ีเกิดข้ึน สืบเนื่องจากการกระทำตามหลัก หมายถึง 

การบริหารงานองคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงค และรูถึงประโยชนขององคกรท่ีนำไปสูความ

มั่นคง และไมมีผลกระทบใดๆ ตอองคกร ในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การวางแผนที่ 

วิเคราะหผลกระทบดานตางๆ 

๙ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓-๑๔๖. 
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๓) อัตตัญุตา ความเปนผูรูจักตน คือ รูจักเราวาเราน้ัน โดยฐานะ ภาวะ เพศ 

ความรู ความสามารถ และคุณธรรมเปนอยางไร และเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสม และ

รูจักที่จะปรับปรุงตอไป ในท่ีนี้หมายถึง รูจักองคกรท่ีเราบริหารเปนอยางดีวามีจุดดอย จุด

แข็งอยางไร มีขีดความสามารถอยางไร และรูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณที่มี

ผลกระทบ รวมท้ังการบริหารความแตกตางที่จะทำใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ และ

มั่นคงถาวร 

๔) มัตตัญุตา ความเปนผูรูจักประมาณ คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ในท่ี

นี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ตองพิจารณาใหรูจักประมาณในความ

เพียงพอขององคกร ขีดความสามารถขององคกร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใน

องคกร รวมทั้งการแขงขันที่รอบคอบ และรูจักประมาณขีดความสามารถขององคกร 

๕) กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาใน

การประกอบกิจ ในที่นี้หมายถึง การบริหารจัดการจะตองมีความเขาใจถึงระยะเวลาท่ี 

เหมาะสม การสรางโอกาสขององคกรจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลาน้ันๆ วาควรจะ

ดำเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทำ เวลาใดควรขยายกิจการ หรือชวงเวลาใดที่

จะบริหารองคกรใหประสบผลสำเร็จตอองคกรมากที่สุด 

๖) ปริสัญุตา ความเปนผูรูจักชุมชน คือ รูกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้น วาควร

จะดำเนินการอยางไร การบริหารจัดการจำเปนตองปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ทั้งท่ีเปน

พันธมิตรและคูแขง การสรางสรรคหรือการประสานงานกับชุมชน หรือกลุมบุคคลที่มีผลตอ

องคกรก็คือ เขาถึง เขาใจ และพฒันา เปนการบริหารจัดการท่ีสรางความสัมพันธดวยเมตตา 

ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอชุมชน หรือสาธารณะชน จะเปนภาพลักษณที่ดีขององคกร 

๗) ปุคคลัญุตา รูบุคคล คือ รูจักบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะคนที่มารวมงาน 

รวมการรวมไปดวยกัน และคนท่ีเราไปใหบริการตามความแตกตางเฉพาะตัว เพ่ือปฏิบัติตอ

เขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผล ตลอดจนสามารถทำบริการใหความชวยเหลือไดตรงตาม

ความตองการ รูวาจะใชวิธีสัมพันธพูดจาแนะนำติชมหรือจะใหเขายอมรับไดอยางไร โดย

เฉพาะในการใชคน ซึ่งตองรูวาคนไหนเปนอยางไร มีความถนัดอัธยาศัยความสามารถอยางไร

เพื่อใชคนใหเหมาะกับงาน นอกจากนั้นก็รูประโยชนท่ีเขาพึงได เพราะวาในการทำงานน้ัน

ไมใชวาจะเอาเขามาเปนเพียงเครื่องมือทำงานได แตจะตองใหคนที่ทำงานทุกคนไดประโยชน 

ไดพัฒนาตัวเอง ผูนำควรรูวาเขาควรจะไดประโยชนอะไรเพื่อความเจริญงอกงามแหงชีวิต

ที่แทจริงของเขาดวย  
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อยางไรก็ตามไมวาจะเปนการบริหารตามแนวตะวันตกหรือการบริหารตามแนวพุทธ

ก็สามารถใชได แตถาเราสามารถนำแนวทางการบริหารทั้งสองแบบรวมกันเพื่อบริหารองคกร

ไดก็จะเปนผลดีในอนาคต 
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ในการบริหารที่ใชกระบวนการบริหารที่เรียกวา “POSDCORB” กับหลักการบริหาร

เชิงพุทธศาสตร ไดแก หลักสัปปุริสธรรม ที่พระพุทธเจาทรงแสดง สามารถนำมาพัฒนาใน 

รูปแบบที่สอดคลองกัน ในการบริหารบางคร้ังไมจำเปนที่ตองนำมาใชทั้งหมดแตสามารถนำ

มาใชเพียงบางสวน หรือดึงมาใชเฉพาะที่เกิดเหตุการณ ณ ขณะนั้น  

จากการนำกระบวนการบริหารที่เรียกวา “POSDCORB” กับ หลักการบริหาร 

เชิงพุทธศาสตร ไดแก หลักสัปปุริสธรรม มาใชรวมกัน ผูเขียนไดวิเคราะหตามความคิดเห็น

ของผูเขียนและไดนำเสนอ ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการบริหารที่เรียกวา “POSDCORB”  

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

“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

การบริหารงาน
“POSDCORB”

๑. การวางแผนงาน
๖. การเสนอรายงาน 

๗. การจัดทำงบประมาณ
สัปปุริสธรรม ๗
๑. ธัมมัญุตา
๒. อัตถัญุตา

การบริหารคน
“POSDCORB”
๒. การจัดองคกร 

๓. การบริหารงานบุคคล
สัปปุริสธรรม ๗
๖. ปริสัญุตา

๗. ปุคคลัญุตา



จากแผนภาพสามารถอธิบายตามหลักการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน ไดดังนี้ 
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การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการ

ปฏิบัติการนำไปสูเปาหมายของงานในอนาคต หมายถึง การประสานงานดานตางๆ ของ

องคกร เพื่อใหเกิดความรวมมือ และดำเนินการไปสูเปาหมายขององคกร การรูจักความพอดี 

รูประมาณในการบริโภค รูประมาณในการใชจายทรัพย รูจักความพอดีในการประกอบกิจ

ตางๆ ตองมีความเขาใจและกระทำดวยปญญา เพ่ือใหเกิดประโยชนและความสุขแกตนเอง

และผูอื่น 

การบริหารตน ใหเกิดความรู ความฉลาด สามารถในภารกิจท่ีตนจะตองจัดตองทำ

เพื่อนำเอาคุณสมบัติเหลานั้นไปบริหารคนอ่ืน องคกร สถาบันตางๆ ในกาลตอไป ใครท่ีขาด

ความสามารถในการบริหารตน ยอมไมสามารถบริหารใครหรืออะไรได และรูตามความเปน

จริงวา ตนมีฐานะ ความรู ความสามารถ ความถนัด มีจุดแข็ง จุดออนอยางไร ซึ่งตอง

กำหนดบทบาทใหเหมาะสมกับสภาพที่แทจริงของตน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาตนใหมี

ศักยภาพสูงขึ้น 
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การจัดองคกร การกำหนดโครงสราง การแบงสวนงาน การจัดสายงานบังคับบัญชา 

และการกำหนดตำแหนงหนาท่ีเพื่อทำงานตามแผน การจัดโครงสรางกำลังคน การสรรหา 

การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงาน การประเมินผลการทำงาน การให

สวัสดิการ และการใหพนจากงาน เมื่อเขาไปเกี่ยวของกับชุมชนใด ตองรูจักชุมชนและ

วัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนนั้นๆ ตลอดจนรูจักใหเกียรติ ใหความรวมมือ ชวยทำนุบำรุง 

รักษาชุมชนใหสงบเรียบรอยนาอยูอาศัย การรูจักและเขาใจความแตกตางของบุคคลในดาน

ทักษะ ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทัศนคติ และคุณธรรม เปนเร่ืองจำเปน เพราะ

งานตองเกี่ยวของกับการคัดเลือก การฝกอบรมพัฒนา การมอบหมายงาน การเลื่อนตำแหนง 

และการพนสภาพของบุคลากร ทางองคกรตองสรางกระบวนการท่ีจะดึงขีดความสามารถท่ี

ซอนเรนในคนขององคกรออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงานในองคกร (ที่ผาน

มามักมองสมรรถนะคนเปนทรัพยสินที่จับตองไมได แตองคกรท่ีฉลาดจะสามารถดึง 

สมรรถนะความเปนเลิศจากบุคลากรมาสรางเปนทรัพยสินที่จับตองได)  
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การวางแผนพัฒนาไปสูเปาหมาย วิธีการ กิจกรรม การทำงาน เพื่อใหงานบรรลุ 

เปาหมายที่วางไวขององคกร การรายงานผลการปฏิบัติงานขององคกร การวิจัย ตามแผน 

บันทึกกิจกรรมที่ดีของการทำงาน การงบประมาณ กิจกรรมการเงิน การควบคุม ตรวจสอบ 

การบัญชี ของการดำเนินการ รูหลักการและกฎเกณฑของส่ิงที่ตนเขาไปเก่ียวของ ซึ่งตน

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการใหสิ่งน้ันบรรลุผลสำเร็จ จำเปนตองรูหลักการท่ี

จะเปนเหตุใหสิ่งๆ นั้นประสบความสำเร็จไดตามเปาหมาย ตองเขาใจวัตถุประสงค  

จุดมุงหมาย และวิสัยทัศนขององคกร การรูกาลเวลาอันเหมาะสม รูวาเวลาใด ควรกระทำ 

สิ่งใด วางแผนดานเวลาอยางไรใหมีประสิทธิภาพ และไมควรปลอยเวลาใหผานไปโดยเปลา

ประโยชน 

การบริหารงานสมัยใหมจะเนนเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากำไรและการแขงขัน

ใหองคกรบรรลุสูเปาหมายตามแบบของทุนนิยม เมื่อผูบริหารนำหลักการบริหารเชิงพุทธ-

ศาสตรเขามาประกอบ หรือบูรณาการใหเขากับการบริหารงานในปจจุบันก็ถือวาเปนแนวทาง

ใหม หรือเขาสูมิติของการบริหารงานที่ยั่งยืน มีความม่ันคง และสรางความเปนธรรมตอ

บุคคล หรือสังคมที่ เกี่ยวของกับองคกรอยางชาญฉลาด รวมทั้งสรางประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ตอการบริหารงานอยางยั่งยืนและมั่นคง เมื่อการพัฒนาทางโลกผสมผสานกับ

การพัฒนาทางธรรม ยอมทำใหองคกรนั้นเปนองคกรที่มีสันติภาพ เปนองคกรแหงการเรียนรู 

มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได รักษาความสมดุลของส่ิงแวดลอมภายใน

องคกร และเปนองคกรที่มีจิตวิญญาณหรือมีจิตสำนึกชุมชนนั่นเอง 
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จากสาระของสัปปุริสธรรมขางตน จะเห็นวาเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี

กลาวถึงการบริหารจัดการ อันเปนคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งยังคง 

ทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต หลักการบริหารเชิงพุทธเกี่ยวของกับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาที่มีคุณคามากวา ๒,๖๐๐ ป เปนแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองตอระบบทุนนิยมที่เนนการแขงขันและสรางผลกำไร และเปนการบริหารที่

เก่ียวกับมนุษยที่จะตองอยูรวมกัน รวมทั้งสิ่งแวดลอมในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง 

แนวคิดการจัดการทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาทรงเนนที่การบริหารจัดการ

คนมากที่สุด ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เปนขอปฏิบัติสำหรับผูปกครองหรือ 
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ผูจัดการที่มีอำนาจหนาที่ในการปกครองหมูคณะ บริหารกิจการของหมูคณะหรือประเทศ

ชาติไวอยางมากมาย เพื่อใหผูปกครองหรือผูจัดการน้ันไดใชอำนาจหนาที่ เพื่อประโยชนสุข

แกประชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง พระพุทธเจาทรงเนนถึงความสำคัญของ 

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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สมัยปจจุบันเปนยุคพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ เปนการจัดการเศรษฐกิจที่อาศัย 

การสราง การกระจาย และการใชความรูเปนตัวขับเคล่ือนหลักท่ีทำใหเกิดการเติบโต สราง

ความม่ันคงใหแกองคกร และการท่ีองคกรจะอยูรอดไดในยุคพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูได

นั้นจะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดำเนินธุรกิจจากการแขงขันในเชิงขนาด เปนการแขงขัน

ที่ตองใชความเร็ว ตองสรางความไดเปรียบดานการผลิตโดยอาศัยสินทรัพย เชน ความรู

ทักษะประสบการณ เทคโนโลยี จะเห็นไดวาการแขงขันในยุคปจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น

อยางตอเนื่องทำใหเกิดองคความรูใหมๆ ขึ้นตลอดเวลา และองคกรตางๆ หันมาใหความ

สำคัญและสะสมความรูเปนทุนทางปญญาเพื่อใหองคกรอยูรอดสามารถแขงขันได ประสบ

ความสำเร็จ และเติบโต เมื่อความรูมีความสำคัญและมีบทบาทอยางมากในการบริหาร

จัดการองคการในยุคของการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การจัดการความรูแบบธรรมชาติ

อยางเดียวอาจกาวตามโลกไมทัน ซึ่งหากองคการมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ จะ

ทำใหกระบวนการในการคนหา สราง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร แบงปน และใชความรู 

หมุนไดอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ชวยใหองคกรสามารถทำใหบุคลากรไดใชความรูที่ตองการ

ไดทันเวลา เปนการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มโอกาสในการแขงขันขององคกร และสามารถนำ

ความรูที่มีมาตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง สงผลใหองคการสามารถ

สรางและรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน และเติบโตอยางยั่งยืน๑

๑ กองแผนงาน, คูมือการปฏิบัติงานดานศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 

๒๕๕๐), หนา ๒๘๔. 
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การจัดการความรูจึงไมใชเปนการทำตามกระแส แตเปนเพราะองคกรไมสามารถ

หลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม ซึ่งเปน

สภาวะแวดลอมที่เปนปจจัยหรือเปนตัวกำหนดใหองคการตองแขงขัน กลุมประเทศ

มหาอำนาจตางๆ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุมภาคพื้นยุโรป ประเทศญี่ปุน 

ฯลฯ ซึ่งมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีบทบาทโดดเดนอยางมากในเวที

โลกเปนตัวกระทำท่ีสงผลกระทบท่ัวทุกมุมโลก ผานระบบเทคโนโลยีท่ีมีสมรรถนะสูง ทำให

เกิดขอมูลขาวสารและสารทนเทศอยางมาก จนทำใหเกิดสังคมแบบใหมขึ้นที่เรียกกันวา

สังคมสารสนเทศ สังคมแหงการเรียนรู และเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ในท่ีสุดการ

จัดการความรูกลายมาเปนหัวขอสำคัญสำหรับโลกเศรษฐกิจยุคใหม องคการธุรกิจไมสามารถ

ดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ได มีการปรับกลยุทธการรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน และ

สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ความรูในองคการไดกลายมา

เปนทรัพยากรท่ีมีคา การพัฒนาความรูใหมๆ เพ่ือการแขงขันและเสริมสรางความเขมแข็ง 

จึงเปนฐานที่สำคัญอยางยิ่งของกระบวนการพัฒนาองคการในระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู 

ความรูไดกลายเปนกุญแจสำคัญสูความสำเร็จ และเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาเกินกวา

ที่จะปลอยใหเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ องคกรตางๆ จำเปนตองทำความเขาใจอยางถองแท

วาความรูใดท่ีสามารถทำใหตนไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้น จึงตองทำใหความรูมีความ 

ทันสมัย ปรับปรุงใหเหมาะสม นำไปใชในการทำงาน และเผยแพรไปท่ัวทั้งองคกร ถึงแมวา

ความรูจะเกิดจากประสบการณ คานิยม ความเช่ือของบุคคลและองคกรท่ีสะสมมาเปนเวลา

นาน แตความรูจำเปนตองผานกระบวนการทางสารสนเทศตางๆ โดยการเปรียบเทียบ  

คัดสรร ผานการตรวจสอบแลววามีคุณคา นำไปสูการตัดสินใจดำเนินการจัดการ และ 

เผยแพรในองคการ๒

“การจัดการความรู” เปนคำหลักหรือคำกุญแจในการสืบคน สะทอนใหเห็นถึง

ความสนใจของผูใชอินเตอรเนตท่ีมีตอการจัดการความรู โดยเฉพาะในเครือขายองคกรธุรกิจ

เอกชนซ่ึงนำศาสตรของการจัดการความรูมาประยุกตใชอยางกวางขวางในชวงสิบปที่ผานมา 

พระพุทธศาสนาคร้ังเมื่อพระพุทธเจาตรัสรู การตรัสรูคือการคนพบสาร เปนพระสัมมาสัม-

พุทธเจาแลว พระพุทธองคทรงใชเวลา ๗ สัปดาหประทับเสวยวิมุตติสุขคือสุขอันเกิดแต

ความหลุดพนจากกิเลส อาสวะและปวงทุกข ณ ริมฝงแมน้ำเนรัญชรา ทรงพบวาบุคคลใน

๒ กรมวิชาการ, การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา, 

๒๕๕๐), หนา ๘. 
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โลกน้ีมีหลายจำพวก บางจำพวกก็สอนได บางจำพวกก็สอนไมได และทรงเปรียบเทียบสติ

ปญญาของมนุษยเหมือนดอกบัว ๔ เหลา๓ คือ ๑) อุคฆฏิตัญู หมายถึงพวกท่ีมีสติปญญา

ฉลาดเฉลียวเปนสัมมาทิฏฐิ ๒) วิปจิตัญู หมายถึงพวกที่มีสติปญญาปานกลาง เปนสัมมา

ทิฏฐิ ๓) เนยยะ หมายถึงพวกท่ีมีสติปญญานอย แตเปนสัมมาทิฏฐิ ๔) ปทปรมะ หมายถึง

พวกที่ไรสติปญญาและเปนมิจฉาทิฏฐิ 

พระพุทธเจา ไดตัดสินพระทัยประกาศพระพุทธศาสนาแกปญจวัคคีย ซึ่งถือวาเปน

ครั้งแรกทำใหโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม และในขณะเดียวกันองคการพระพุทธศาสนา

ก็ไดกำเนิดข้ึนดวยการรวมตัวกันของเหลาสาวกโดยการนำของพระพุทธเจา ซึ่งมีพระธรรม

วินัยเปนเครื่องมือในการบริหารปกครอง พระพุทธเจา ไดรับสั่งใหพุทธสาวกออกไปประกาศ

พระศาสนาดวยตรัสวา “...ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป เพื่อประโยชนและ 

ความสุขแกมหาชน เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกเทวดา

และมนุษยทั้งหลาย...”๔ ดวยเหตุนี้ จึงทำใหองคการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเจริญ

เติบโต มีรากฐานมั่นคงและดำรงอยูจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งในทางตรงกันขามผูนำหรือผูบริหาร

องคการในปจจุบัน มีความตองการใหองคการเจริญเติบโตแตกลับบริหารตามแตใจตัวเองคน

เดียว ใชพระเดชมากกวาพระคุณ ผูบริหารบางคนมีวิสัยทัศนไมกวางไกล มีจิตใจคับแคบไม

ยอมรับฟงขอเสนอและความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาหรือคนอื่นเลย จึงทำใหเกิดการขาด

ความรวมมือที่ดีจากสมาชิกและผูใตบังคับบัญชาไดงาย ในท่ีสุดองคการน้ันก็ประสบความ 

ลมเหลว เพราะผูนำหรือผูบริหารไมพัฒนาตัวเองขาดทักษะท่ีดีไมสามารถทำใหลูกนองเกิด

ศรัทธาในวิสัยทัศน เปาหมาย และนโยบายขององคการได ดังนั้น เพื่อสรางความสามัคคีให

เกิดข้ึนในองคการและเพ่ือใหผูใตการบังคับบัญชาเกิดศรัทธาพรอมท่ีจะเสียสละเพ่ือองคการ 

จึงสมควรอยางย่ิงท่ีจะนำพุทธวิธีการและหลักธรรมท่ีเกี่ยวของมาประยุกตใชในการจัดการ

องคความรูของพุทธศาสนาใหเปนระบบ 

 

๓ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒. 
๔ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
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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

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน ไดใหคำนิยามของการจัดการความรูวา หมายถึง

กระบวนการในการสราง ประมวล เผยแพร และใชสารสนเทศที่มีคุณคา เพื่อใชในการ

ดำเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผล๖

วิจารณ พานิช ไดอธิบายความหมายของการจัดการความรูไววา๗  คือกิจกรรมท่ี 

ซับซอนและกวางขวาง ในการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึงขอมูล เพ่ือ

สรางเปนความรูขึ้น โดยมีเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใน

การจัดการความรู และการจัดการความรูจะเกิดข้ึนไดจำเปนตองอาศัยพฤติกรรมการแบงปน

ความรู (Knowledge Sharing) ภายในองคการ ประกอบกับตองอาศัยผูที่มีความรูความ

สามารถในการตีความหมาย และประยุกตใชความรูในการสรางนวัตกรรม และเปนผูนำทาง

ใหองคการ รวมทั้งจำเปนตองมีผูเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึง สำหรับชวยแนะนำวิธี

ประยุกตใชการจัดการความรูใหสอดคลองกับกิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับคน ไมวาจะเปนการดึงดูดคนเกงและดี การพัฒนาคน การติดตามความ

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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กาวหนาของคน การดึงคนท่ีมีความรูความสามารถไวในองคการ เพ่ือนำไปสูการเพ่ิม

ประสิทธิผลในดานตนทุนทางปญญา  

น้ำทิพย วิภาวิน ไดกลาวถึงการจัดการความรู๘  ไววา หมายถึงการจัดการ 

สารสนเทศ (Information) และการบริหารคน (People) ในทุกองคการมีการใชสารสนเทศ

ที่จัดเก็บไวในรูปดิจิทัลและจัดเก็บความรูใหมท่ีบุคคลในองคการมีเพ่ือเผยแพรและแบงปน

การใชสารสนเทศในองคการ 
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ระบบโลกมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จากท่ีอาศัยความม่ังคั่งของ

ทรัพยสิน เชน ที่ดิน แรงงาน มาเปนความม่ังคั่งของทรัพยสิน เงินทอง การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีขอมูลขาวสารและการส่ือสาร ทำใหการแขงขันเกิดระบบการคาเสรี

แบบโลกาภิวัตน (Globalization) ถูกเรงใหเร็วขึ้น นำไปสูระบบโลกใหม ระบบโลกใหม 

เปนระบบการสรางฐานความรู (Knowledge) เนนการสรางคุณคาในรูปแบบของ  

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) เกิดจากการท่ีองคการสรางและรักษา

ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ซึ่งวัดไดจากระดับความพึงพอใจ ความประทับใจ และความจงรัก

ภักดีของลูกคา 

๒) ทรัพยากรองคการ (Organization Capital) เกิดจากสินคาหรือบริการท่ีดีของ

องคการ รวมถึงกระบวนการทำงาน โครงสราง และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ 

๘ น้ำทิพย วิภาวิน, หองสมุดอิเล็กทรอนิกส, (กรุงเทพมหานคร : เอส อาร พรินติ้งแมส

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

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดวยคนและทรัพยากรขององคการ ซึ่งตาม 

ความหมายนี้องคประกอบที่ เกี่ยวของกับการจัดการ ไดแก ขบวนการ (Process) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ขบวนการ (Process) ใน

ความหมายของการจัดการน้ีหมายถึงหนาที่ตางๆ ดานการจัดการ ไดแก การวางแผน การ

จัดองคการ การโนมนําองคการ และการควบคุม องคประกอบของการบริหาร กูลิค และ

เออรวิค (Gulick and Urwick) ไดสรุปกระบวนการบริหารไววา กระบวนการบริหาร

ประกอบดวยขั้นตอนที่สำคัญ ๗ ประการ เรียกโดยยอวา “Posdcorb Model” ซึ่งอธิบาย

ความหมายไดดังนี๑้๐

P=Planning หมายถึงการวางแผนงาน ซึ่งเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการใชความรู

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  การรายงานผลการปฏบัิตงิาน การประชาสมัพันธ 

B = Budgeting  หมายถึง  การเงิน งบประมาณ 

ระบบการบริหารองคการ คือ ระบบการทำงานของผูบริหาร ในการบริหารระบบ

ตางๆ ขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหเกิดผลสำเร็จมากที่สุดสำหรับองคการ 

๑๐ ศิริวรรณ เสรีรัตน, ทฤษฎีองคการ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 

๒๕๕๒), หนา ๔๖. 



543การจัดการองคความรูของพระพุทธศาสนาใหเปนระบบ 

ระบบการบริหารนี้หากจะพิจารณาเริ่มจากระบบตางๆ ขององคการ โดยสัมพันธมาถึงการ

ปฏิบัติหนาที่การบริหารโดยนักบริหารแลว ระบบการบริหารสามารถสรุปไดดังนี้  

๑) จากระบบโอกาสขององคการที่เปดกวางเผชิญกับสภาพแวดลอมนั้น ผูบริหารจะ

ตองมีภาระตองติดตามสภาพแวดลอม และกำหนดใหองคกรมีเปาหมาย แผนงานดีท่ีสุด

ตลอดเวลา นี้คือ “การบริหารโอกาส” ซึ่งนับเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการใชความคิดและมีความ

คิดเปนเลิศโดยนักบริหาร แผนงานท่ีดีสำหรับองคการจึงเกิดข้ึน งานบริหารดานนี้หากมอง

เปนภาระหนาที่และกิจกรรมทางการบริหารที่มีผูบริหารตองกระทำแลว อาจเรียกไดวา 

เปนการวางแผนน่ันเอง ซึ่งในทางปฏิบัติจะหมายถึงการสนใจทำการวางแผนโดยตัวนัก

บริหารเอง รวมท้ังระบบการวางแผนท่ีพัฒนาข้ึนใชในทุกระดับ และการมีสวนรวมในการ

วางแผนของผูบริหารระดับตางๆ และพนักงานผูปฏิบัติดวย 

๒) จากระบบงานท่ีมีทรัพยากรที่มีคุณคาในตัว ผูบริหารจะตองรูจักแบงปนและ 

จัดระเบียบการใหตรงกับความจำเปนและตองการตลอดเวลา ภาระหนาท่ีงานและกิจกรรม

ทางการบริหารที่ผูบริหารทำอยูนี้ก็คือองคการหรือการบริหารงาน ซึ่งขอบเขตจะคลอบคลุม

ตั้งแตการจัดโครงสรางองคการ การจัดระบบงาน และกระแสการไหลของงาน รวมทั้ง 

ขั้นตอนวิธีทำงานตางๆ ทั้งนี้หากมีความพรอมทุกดานตามที่กลาว ก็อาจจะชวยใหเกิดความ

มั่นใจวาทรัพยากรหรือสิ่งของ ตางถูกจัดเตรียมไวใชปฏิบัติงานอยางอื่นดีที่สุดแลว 

๓) จัดระบบคนผูปฏิบัติงานที่เปนกระบวนการทำงานอันเปนผลจากการเกี่ยวของ

ระหวางกันและเขาใจกันของผูทำงานทุกฝาย ทั้งหัวหนาหรือผูนำ ผูรวมงานและผูปฏิบัติงาน

ในทุกจุดนั้น การจะเปนไปในทางใดอยางไรนั้น ยอมข้ึนอยูกับคน ผูปฏิบัติที่มีชีวิตจิตใจและ

ความรูสึก และตองการชักจูงใจ โนมนาว เสริมสรางใหเกิดพลังรวมและพลังทุมเทตางๆ ซึ่งมี

ตั้งแตการรูจักการคัดเลือกคน การรูจักศิลปะการส่ังการ และรวมถึงการรูจักวิธีควบคุมคนให

ปฏิบัติงานดวยความทุมเทและตั้งใจที่จะใหไดผลการผลิตสูงและไดคุณภาพที่ดีพรอมกันทั้ง

สองอยาง 

การบริหารของพระพุทธเจา โดยพระธรรมโกศาจารย ไดกลาววาวธีิการทีพ่ระพุทธเจา 

ทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆ ซึ่งดำรงสืบตอมาจนถึงปจจุบันเปนเวลากวา ๒,๕๐๐ ป

เปนขอมูลใหเราไดศึกษาเร่ืองพุทธวิธีการบริหาร นอกจากน้ียังมีพุทธพจนที่เกี่ยวเน่ืองกับการ

บริหารกระจายอยูในพระไตรปฎก การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทำใหทราบถึงพุทธวิธี

การบริหาร ซึ่งการศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งนี้ผูเขียนใชหลักการบริหารในการพิจารณา 
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หนาท่ี (Function) ของนักบริหาร๑๑  ซึ่งมีอยู ๕ ประการตามคำยอในภาษาอังกฤษวา 

POSDCORB ดังนี้ 

P = Planning  หมายถึง การวางแผน เปนการกำหนดแนวทางดำเนินงานใน

ปจจุบัน เพื่อความสำเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดี

ตองมีวิสัยทัศนเพื่อกำหนดทิศทางขององคกร 

O = Organizing  หมายถึง การจัดองคกร เปนการกำหนดโครงสรางความ

สัมพันธของ สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มี

การแบงงานกันทำและการกระจายอำนาจ 

S = Staffing  หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การ

พัฒนาบุคลากรและการใหเหมาะกับงาน 

D = Directing  หมายถึงการอำนวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการ

ดำเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมี

ภาวะผูนำ๑๒

Co = Coordinating  หมายถึงการประสานงาน ไดแกการศึกษาหลักเกณฑท่ัวไป

เพื่อแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน และจะชวยใหมี

การรวมมือกันปฏิบัติราชการใหไดผลดียิ่งขึ้น 

R = Reporting  หมายถึงการรายงานการปฏิบตังิาน รวมท้ังการประชาสัมพันธ 

ทั้งนี้เพื่อความมุงหมายในการรายงานผลการปฏิบัติงานให

ประชาชนซ่ึงถือวาเปนเจาของประเทศทราบ 

B = Budgeting  หมายถึงงบประมาณ ซึ่งถือวาเปนเคร่ืองมือในการควบคุม

การปฏิบัติงาน 

เราจะพิจารณาพุทธวิธีการบริหารในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการวางแผน การจัดองคกร 

การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ และการกำกับดูแล ตามลำดับ ดังตอไปนี ้

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

หนา ๑๐. 
๑๒ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๕. 
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องคประกอบท่ีสำคัญของความรูประกอบดวย ประสบการณ ขอเท็จจริง การตัดสิน

ความ และการประเมินคาดวยตนเองไมใชประเมินดวยขอเท็จจริง  

๑. ประสบการณ หมายถึงส่ิงที่บุคคลไดกระทำลงไปแลว และสิ่งที่ไดเกิดขึ้นกับ

บุคคลในอดีตกลายเปนความรูที่สั่งสมมากขึ้นตามกาลเวลา โดยผานประสบการณที่ไดมาจาก

การเรียน จากหนังสือ จากผูสอน และจากการเลาเรียนอยางไมเปนแบบแผน ประโยชน

สูงสุดประการหน่ึงของประสบการณ ไดแกการใหมุมมองประวัติศาสตรสำหรับนำมาใชเปน

ฐานในการมอง และการเขาใจสถานการณกับเหตุการณใหมๆ ใหมีความเขาใจมากย่ิงขึ้น  

ดังน้ัน ความรูที่เกิดจากความเขาใจอยางลึกซึ้งจากประสบการณจึงเปนสิ่งที่มีคุณคา 

๒. ความจริงพื้นฐาน หมายถึงการรูวาอะไรใชไดหรือใชไมได ซึ่งความสำคัญประการ

หน่ึงของประสบการณ และความจริงพื้นฐานในความรู คือชี้ใหเห็นวาความรูสามารถรับมือ

กับความยุงยากซับซอนตางๆ ไดเปนอยางดี และการมีความรูมากยอมนำไปสูการตัดสินใจที่

ดีกวาการมีความรูเพียงเล็กนอย แมวาความรูเพียงเล็กนอยนั้นจะเปนความรูที่ชัดแจงเพียงใด

ก็ตาม 

๓. ความซับซอน หมายถึงความสำคัญของประสบการณและความจริงพื้นฐานใน

ความรู เปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นวาความรูนั้นสามารถจะตอบสนองตอความยุงยากซับซอนตางๆ ได

เปนอยางดี ความรูที่มีความซับซอนน้ันจะชวยใหคนไดตระหนักในเร่ืองของบริษัท กลาวคือ

แตละสถานการณที่เกิดข้ึนจะมีองคประกอบที่แตกตางกันไป ความรูไมใชโครงสรางตายตัวที่

คงที่จนไมยอมรับกับสิ่งใดเขาไปไดอีก แตเปนสิ่งท่ีสามารถจัดการกับความสลับซับซอนได

ดวยวิธีการที่สลับซับซอนเชนเดียวกัน ดังนั้นความรูจึงเปนสิ่งท่ีมีคา 

๔. การตัดสินความ เพราะความรูตางจากขอมูลและสารสนเทศตรงที่มีการตัดสิน

ความอยูดวย ความรูไมเพียงสามารถตัดสินสถานการณใหมๆ เทานั้น แตยังสามารถปรับปรุง

ตัวเองใหมและกล่ันกรองตัวเองใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและสารสนเทศใหม

นั้นดวย 

๕. การเรียนรูผิดถูกดวยตนเอง เน่ืองจากความรูเกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง 

พัฒนามาจากการลองผิดลองถูก การสั่งสมประสบการณและการสังเกตเปนเวลานาน ดังนั้น

ความรูตามลักษณะขอนี้คือแนวทางในการปฏิบัติที่ยืดหยุน จัดเปนทางลัดในการแกไขโดยผู

ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 

๖. คานิยมกับความเช่ือ เพราะองคการประกอบไปดวยบุคคลท่ีมีการคิดและแสดง

พฤติกรรมออกมาตามอิทธิพลของคานิยมและความเชื่อของตนเอง และองคการเองก็มี 
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เรื่องราวที่เกิดจากการกระทำและคำพูดของคน ซึ่งประวัติเหลานี้ก็แสดงออกถึงคานิยมและ

ความเช่ือขององคการเชนกัน คานิยมกับความเชื่อจึงนำมาซ่ึงความรูที่สมบูรณ เปนสิ่งที่

กำหนดวาคนเห็นอะไร ซึมซับอะไร และไดอะไรจากส่ิงที่เห็น ซึ่งแตละคนจะมองและรับรูสิ่ง

เหลานี้ตางกันและนำมาจัดระเบียบความรูของตนเองตามคานิยมที่ยึดมั่นอยู 

วิธีการในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับความจริงของพระพุทธเจาเปนวิธีการแบบเดียว

กับที่นักวิทยาศาสตรปจจุบันใชในการแสวงความรูเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร นั่นคือ 

พระพุทธเจาทรงสอบสวนและทดลองใหประจักษดวยพระองคเอง พรอมกันน้ันก็ทรงใช 

พระปญญาไตรตรองในชวงท่ีทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาน้ัน พระองคทรงไดยินคนดีดพิณทำให

ทรงตระหนักในทันทีวาทรงประพฤติพระองคอุปมาดังสายพิณที่ถูกขึงใหตึงเกินไป ถาขึงใหมี

ความพอดีก็จะดีดเปนเสียงไพเราะไดตามตองการ หากตองการปฎิบัติใหหลุดพนจากความ

ทุกขก็ตองปฎิบัติใหพอดีอยูในทางสายกลางไมยอหยอนหรือเขมงวดจนเกินไป 

เมื่อไดทรงปฎิบัติดวยการบำเพ็ญเพียรทางจิตดวยวิธีเจริญสมาธิ คือ การทำจิตใจให

สงบและเจริญวิปสสนา คือ การพิจารณาสิ่งทั้งปวงใหเห็นแจงตามความเปนจริงดวยปญญา 

จนไดตรัสรูในอริยสัจ ๔ ทรงรูแจงในความจริงอันไดแก ตัวปญหา (ทุกข) ทรงรูสาเหตุท่ี

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 

๒. สัมมาสังกัปปะ =  ดำริชอบ 
= ปญญา 

๓. สัมมาวาจา =  เจรจาชอบ 

๔. สัมมากัมมันตะ =  การกระทำชอบ = ศีล = ไตรสิกขา 
๕. สัมมาอาชีวะ = เลี้ยงชีพชอบ 

๖. สัมมาวายามะ =  เพียรชอบ 

๗. สัมมาสติ = ระลึกชอบ = สมาธิ 

๘. สัมมาสมาธิ =  ตั้งมั่นชอบ 

๑๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๒/๕๐๓. 
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การแสวงหาความรูของพระพุทธเจา พระพุทธองคทรงใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

ซึ่งเปนการใชความคิดถูกวิธี คือการทำในใจโดยแยบคายมองสิ่งทั้งหลายดวยความคิด

พิจารณาสืบคนถึงตนเคา สืบสาวหาเหตุผลตลอดสาย แยกแยะออกวิเคราะหดูดวยปญญาท่ี

คิดเปนระเบียบและโดยอุบายวิธี ใหเห็นสิ่งนั้นๆ ปญหานั้นๆ ตามสภาวะที่มันเปนจริง หรือ

พิจารณาปรากฏการณ คนหาหนทางแกไข ดวยการสืบสาวหาสาเหตุและปจจัยตางๆ ที่

สัมพันธสงผลสืบทอดกันมาจะเรียกวา วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตาหรือวิธีคิดแบบปฎิจจสมุป-

บาทก็ได ในทางปฏิบัตอิาจแยกวิธีคิด 

การจัดการองคความรูของพุทธศาสนาใหเปนระบบ การบริหารปกครอง คือ การ

ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม หมายถึงงานในหนาที่ของพระสังฆาธิการ

ในการบริหารปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร ในเขตบริหารปกครองของตนใหเปนไปดวย

ความเรียบรอยถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยและตามพระบัญญัติคณะสงฆ ทั้งน้ี คำวาการ

ปกครอง แปลวา การควบคุมดูแล รักษา ควบคุมใหทานอยูในที่ทานควรจะอยู ดวยเหตุนี้

พระสังฆาธิการจึงตองดำเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตาม

พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ และ

พระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช นอกจากนั้น พระสังฆาธิการยังจะตองทำหนาท่ีระงับ 

อธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยลงขออุทธรณคำส่ัง รวมท้ังตลอดควบคุมบังคับ

บัญชาพระภิกษุสามเณรผูอยูภายใตเขตปกครองของตน ชี้แจง แนะนำการปฏิบัติหนาท่ีของ

ผูอยูในการบังคับบัญชาใหเปนไปโดยความเรียบรอย พรอมทั้งการตรวจการและประชุมพระ

สังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

 

Ù. ∫∑ √ÿª 

สมัยปจจุบันเปนยุคพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ เปนการจัดการท่ีอาศัยการสราง การ

กระจาย และการใชความรูเปนตัวขับเคล่ือนหลักที่ทำใหเกิดการเติบโต สรางความม่ันคงให

แกองคกร และการที่องคกรจะอยูรอดไดในยุคเศรษฐกิจฐานความรูไดนั้น จะตองปรับเปลี่ยน

กลยุทธในการดำเนินธุรกิจจากการแขงขันในเชิงขนาด เปนการแขงขันที่ตองใชความเร็ว ตอง

สรางความไดเปรียบดานการผลิตโดยอาศัยสินทรัพย เชน ความรู ทักษะประสบการณ 

เทคโนโลยี การจัดการความรู เปนคำหลักหรือคำกุญแจในการสืบคน สะทอนใหเห็นถึงความ

สนใจของผูใชอินเตอรเนตท่ีมีตอการจัดการความรู โดยเฉพาะในเครือขายองคกรธุรกิจ

เอกชน ซึ่งนำศาสตรของการจัดการความรูมาประยุกตใชในการสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้น
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ในองคการ และเพื่อใหผูใตการบังคับบัญชาเกิดศรัทธาพรอมที่จะเสียสละเพื่อองคการ จึง

สมควรอยางย่ิงที่จะนำพุทธวิธีการและหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวของมาประยุกตใชในการจัดการ

องคความรูของพุทธศาสนาใหเปนระบบ ๕ ประการ ไดแก ๑) การวางแผน เปนการกำหนด

แนวทางดำเนินงานในปจจุบัน เพ่ือความสำเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมี 

วิสัยทัศนเพื่อกำหนดทิศทางขององคกร ๒) การจัดองคกร เปนการกำหนดโครงสรางความ

สัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทำและการกระจาย

อำนาจ ๓) งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากรและการจัดคนให

เหมาะกับงาน ๔) การอำนวยการ เปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดการดำเนินการตามแผน  

ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีภาวะผูนำ ๕) การประสานงาน ไดแกการศึกษาหลัก

เกณฑทั่วไป เพื่อปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน และจะชวยใหมีการรวมมือกันปฏิบัติ

ราชการใหไดผลดียิ่งขึ้น การรายงานการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ ทั้งนี้เพื่อ

ความมุงหมายในการรายงานผลการปฏิบัติงานใหประชาชน ซึ่งถือวาเปนเจาของประเทศได

ทราบ และงบประมาณ ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
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Ò. ∫∑π” 

เปนท่ียอมรับและรับรูกันโดยทั่วไปวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาสากล มี

ประชาชนนับถืออยูทั่วโลก ผูนำทางศาสนาของศาสนาพุทธมีบทบาทสำคัญในทุกๆ เร่ืองท่ี

โลกมองเห็นเปนประเด็นสำคัญ ซึ่งผูนำทางศาสนาของศาสนาพุทธท่ีหมายถึง “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 ปจจุบันประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศสมาชิกประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงอยูในระหวางการเตรียมการเพ่ือความเปนประชาคมท่ีสมบูรณในป  

พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๕  

เจตนารมณหลักในการกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน หรือ AEC (ASEAN 

Economic Community) นั้น มุงที่ความรวมมือทางการคาหรือการตลาดของประเทศ

สมาชิกท้ังหมด เพื่อคานอำนาจทางเศรษฐกิจกับกลุมเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่ไดกอต้ังขึ้นมากอน

หนานี้ โดยพัฒนาควบคูกันไปกับกลยุทธอื่นๆ เชน การศึกษา การแพทย การงานฝมือ  

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

�
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แตเม่ือหันกลับมาเพงมองคำวา “Economic” ซึ่งหมายถึง เศรษฐศาสตรหรือเศรษฐกิจแลว 

ความเขาใจในเรื่องของการคา การผลิต รวมไปถึง Concept ของเศรษฐศาสตรที่วา  

“การลงทุนใหนอยที่สุด เพ่ือผลกำไรท่ีมากที่สุด” ซึ่งดูเหมือนจะแยงตอแนวคิดทาง 

พระพุทธศาสนาในเรื่องของความใจกวาง ความเอื้อเฟอ เผ่ือแผ ความเมตตากรุณา ความ

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ตลอดถึงการรูจักใหปนส่ิงของแกกันและกัน เพราะแนวคิดเหลา

นี้จะไมลองรอยกับแนวคิดที่เปนหัวใจสำคัญของเศรษฐศาสตร เพราะนาจะตีความไดวา 

นิยามดังกลาวหมายถึง ความใจแคบ ความไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความไมมีเมตตากรุณาตอกัน 

ความแลงน้ำใจตอกัน ตลอดถึงการไมรูจักแบงปนแกกัน นั่นหมายความวา ความสงสาร

เห็นใจ (เมตตา) การแบงปน (จาคะ) และการใหสิ่งของแกกัน (ทาน) ไมอาจจะมีไดเลยใน

เรื่องของการตลาด ดังนั้น การท่ีจะนำเอาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการเขา

กับการคาขายหรือการตลาดนั้น จะเปนแนวทางในการนำไปสูการสรางแนวคิดทฤษฎีใหม

เกี่ยวกับการคาขายรวมกันของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมไปถึง

ประชาคมเศรษฐกิจของโลกในวงกวาง 

 

Ú. √“°‡Àßâ“¢Õß°“√μ≈“¥ªí®®ÿ∫—π¡“®“°‰Àπ 

รากเหงาท่ีแทจริงของการตลาดปจจุบันอยูที่ไหนและมาจากไหน จะไดนำเสนอและ

พาทานไดคนพบไดเห็นรากเหงาตนตอการตลาดแบบวิวัฒนาการ ลัทธิสุข-บริโภคนิยม 

(Hedonistic Consumerism) เปนวิวัฒนาการรูปแบบลาสุดของระบบการตลาดทุนนิยม

สมัยใหม เปนแบบแผนของการบริโภคท่ีกอใหเกิดความสูญเสีย อีกทั้งยังเลือกปฏิบัติตอคน

กลุมตางๆ มากข้ึนเร่ือยๆ หากยอนกลับไปกอนหนานี้ Georg Simmel (1900) and Marx 

Weber (1981) เคยอธิบายวา นวัตกรรมและพลวัตของระบบทุนนิยมสมัยใหมไดสราง

โครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจสังคมข้ึนมาใหม ดวยการแตกหักกับสถาบันทางสังคม

และพฤติกรรมแบบเดิม สรางความแตกตางทางวัตถุกับลัทธิบริโภคนิยมด้ังเดิมโดยเนนการ

ผลิตสินคาสูลูกคามวลชน มากกวาเนนการผลิตสินคาฟุมเฟอย  

 การตลาด หมายถึงกลุมผูซื้อและผูขายที่ติดตอกันไดสะดวก สามารถตกลง 

แลกเปล่ียนซ้ือขายสินคาและบริการกันไดโดยท่ีตลาดไมจำเปนตองมีสถานท่ีและอาณาเขตที่

แนนอนก็ได ในปจจุบันระบบการส่ือสารมีความทันสมัยและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สามารถ

ติดตอถึงกันไดอยางสะดวก ในบางครั้งผูซื้อและผูขายไมตองพบปะกันก็สามารถตกลงซื้อ 
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สินคากันไดโดยการตกลงโอนกรรมสิทธ์ิ ทำสัญญา หรือสั่งทางโทรศัพท โทรเลข จดหมาย  

โดยไมตองจับตัวสินคาเลยก็ได๑

การตลาด หมายถึงภาวะทางการคา หรือการที่ผูซื้อและผูขายติดตอและตกลง 

ซื้อขายหรือแลกเปล่ียนสินคาซึ่งกันและกันโดยไมจำเปนตองมีสถานท่ีหรือตองมาพบปะกัน 

สำหรับกรณีการซ้ือขายกันโดยผานทางเคร่ืองมือส่ือสารซ่ึงไมมีสถานท่ีในการตลาดลงซ้ือขาย  

เชน การซ้ือขายกันทางโทรศัพท โทรสาร อินเตอรเน็ต  เปนตน หรือกรณีผูซื้อและผูขายไม

จำเปนตองมาพบปะกันก็อาจทำการซื้อขายกันไดเพียงแตโอนกรรมสิทธ์ิกัน เชน การซื้อขาย

หลักทรัพยในตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย  และการซ้ือขายท่ีดินในตลาดท่ีดิน  เปนตน 

หรือกรณีตลาดที่มุงเนนในเรื่องภาวะทางการคามากกวา เชน คำกลาวที่วา “สินคาชนิดนั้น

ชนิดนี้ไมมีตลาด” หมายความวาสินคาดังกลาวผลิตออกมาแลวไมมีผูซื้อ ซึ่งอาจเปนเพราะ

สินคานั้นยังใหมไมมีคนรูจักหรือคุณภาพไมดีพอ หรือตองผลิตสินคาตามความตองการของ

ตลาด โดยผลิตตามท่ีขาย ไมใชขายตามท่ีผลิตได หรือการผลิตสินคาโดยอาศัยตลาดเปน

ตัวนำการผลิต ไมใชการผลิตเปนตัวนำตลาด หรือคำกลาววา “ราคาน้ำตาลของตลาดโลก

กำลังตกต่ำ” หมายถึงภาวะการณคาน้ำตาลของโลกที่ราคาน้ำตาลโดยทั่วไปกำลังลดลง ซึ่ง

อาจเปนเพราะปริมาณการผลิตน้ำตาลท่ีผลิตไดทั่วโลกมีมากเกินไป หรือเปนเพราะความ

ตองการน้ำตาลของโลกลดนอยลงเนื่องจากบริโภคสารใหความหวานแทนก็ได๒

ดังนั้น จึงสรุปไดวา การตลาดเปนระบบการทำงานของกิจการทางธุรกิจทั้งหมดท่ี

เก่ียวของกับการนำสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปถึงผูบริโภค บรรดากิจกรรมตางๆ ดังกลาว 

ตัวอยางเชน การคัดขนาด การแปรรูปสินคา การบรรจุหีบหอ การขนสง การประกันภัย

ตางๆ เปนตน จะเห็นไดวา กิจกรรมทางดานการตลาดในปจจุบันยึดเอาผูบริโภคเปนสำคัญ 

โดยถือวาผูบริโภคเปนตนกำเนิดของความตองการสินคาเปนผูกำหนดรูปราง ขนาด จำนวน 

และเปนผูนำเอาเงินรายไดไปซื้อสินคาเพื่อสนองความตองการ ยิ่งความตองการมากเทาไร

ขนาดของตลาดจะกวางขวางและเพ่ิมขึ้นอยางไมมีที่สิ้นสุด ผูผลิตเมื่อทราบถึงความตองการ

เพื่อใหผูบริโภคไดรับความพอใจสูงสุด เนื่องจากผูบริโภคมีจำนวนมากและมีความตองการ

แตกตางกัน ดังนั้นการตลาดจึงตองพยายามหาทางท่ีจะสนองความตองการของผูบริโภคใน

ดานตางๆ 

๑ อาธิ ครูศากยวงศ, เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จำกัด, ๒๕๕๓), หนา ๖. 

๒ ไพรินทร แยมจินดา, หลักเศรษฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพเอมพันธ, ๒๕๕๒), 
หนา ๙. 
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การตลาด คือกระบวนการของการส่ือสารคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการไปยัง

ลูกคา การตลาดอาจถูกตีความวาเปนศิลปะแหงการขายสินคาในบางคร้ัง แตการขายนั้นเปน

เพียงสวนเล็กๆ สวนหน่ึงของการตลาด อาจถูกมองวาเปนหนาท่ีขององคการและกลุม

กระบวนการเพื่อการผลิต การสงสินคา การสื่อสารคุณคาไปยังลูกคา และการจัดการความ

สัมพันธตอลูกคาในทางท่ีเปนประโยชนแกองคการและผูถือหุน การจัดการการตลาดเปน

ศิลปะของการเลือกตลาดเปาหมาย ตลอดจนการไดมาและการรักษาลูกคาผานทางการ

จัดหาคุณคาของลูกคาที่เหนือกวา 

กลยุทธการตลาด หมายถึงการสรางและการกำหนดรูปแบบของเทคนิคตางๆ ที่จะ

นำมาใชในการพัฒนาดานราคา (Price), ทั้งดานที่ตั้ง (Place), ทางดานการสงเสริมการขาย 

(Promotion), และทางดานการผลิตภัณฑ (Product) ทั้งนี้เพื่อทำใหผลการดำเนินการของ

องคการธุรกิจมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางชัดเจน  ตามเปาหมายท่ีองคการธุรกิจได

กำหนดไว โดยมีมโนทัศน ๕ อยางหลักๆ ที่องคการสามารถเลือกเพื่อนำไปดำเนินการธุรกิจ 

ไดแก มโนทัศนเนนการผลิต เนนผลิตภัณฑ เนนการขาย เนนการตลาด และเนนการตลาด

องครวม ซึง่องคประกอบ ๔ อยางของการตลาดองครวมคอื การตลาดความสมัพันธ การตลาด

ภายใน การตลาดครบวงจร และการตลาดรับผิดชอบตอสังคม กลุมของภาระหนาท่ีที่สำคัญ

ตอการจัดการการตลาดที่ประสบผลสำเร็จประกอบไปดวย การมองการตลาดเชิงลึก การ

ติดตอเช่ือมโยงกับลูกคา การสรางตราสินคาที่มั่นคง การสรางผลิตภัณฑที่ตอบสนองลูกคา 

การสงสินคาและการสื่อสารคุณคา การสรางความเจริญเติบโตในระยะยาว และการพัฒนา

กลยทุธและแผนการตลาด 

แนวคิดเนนการตลาดอาจเปนแนวคิดที่สามัญที่สุดที่ใชในการตลาดรวมสมัย หนวย

ธุรกิจท่ีเนนการตลาดใหความสำคัญกับการวางรากฐานแผนการตลาดในเรื่องมโนทัศนการ

ตลาดนำไปสูการผลิตสินคาที่ตรงตามรสนิยมของผูบริโภครายใหม เพ่ือท่ีจะทำเชนนั้นหนวย

ธุรกิจตองทำการวิจัยการตลาดเพ่ือประเมินความตองการของตลาด ทำการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑเพื่อปรับใหเขากับสารสนเทศท่ีเผยออกมา และจากน้ันจึงใชเทคนิคการสงเสริม

เพื่อใหประชาชนทราบวาหนวยธุรกิจมีผลิตภัณฑดังกลาวขายอยู๓

๓ Adcock, Dennis & AlHalborg, CarolineRoss, Marketing : principles and 

practice, 4th ed., (New Jersey : Prentice Hall, 2001), p. 15. 
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 กลยุทธทางการตลาดนั้นมีอยูมากมาย แตที่เปนที่รูจักและเปนพื้นฐานที่สุดก็คือ

การ ใช 4P (Product Price Place Promotion) ซึ่งหลักการใชคือการวางแผนในแตละ

สวนใหเขากัน และเปนท่ีตองการของกลุมเปาหมายที่เราเลือกเอาไวใหมากที่สุด ในบางธุรกิจ

อาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P ไดทั้งหมดในระยะส้ันก็ไมเปนไร เพราะเราสามารถ 

คอยๆ ปรับกลยุทธจนไดสวนผสมทางการตลาดไดเหมาะสมที่สุด (4P อาจจะเรียกวา 

Marketing Mix) เราลองมาดูกันทีละสวน๔

๔.๑ สินคาและบริการ (Product) เปนส่ิงที่เราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการ

กำหนดตัว Product ใหเหมาะสมก็ตองดูวากลุมเปาหมายตองการอะไร เชน ตองการ 

น้ำผลไมท่ีสะอาด สดในบรรจุภัณฑถือสะดวก โดยไมสนรสชาติ เราก็ตองทำตามที่ลูกคา

ตองการ ไมใชวาเราชอบหวานก็จะพยายามใสน้ำตาลเขาไปแตโดยท่ัวไปแนวทางท่ีจะทำ

สินคาใหขายไดมีอยูสองอยาง คือ 

 ๑) สินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้นจะตองเปนส่ิงที่

ลูกคาสามารถสัมผัสไดจริงวาตางกันและลูกคาตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เชน 

คุณสมบัติพิเศษ รูปลักษณ การใชงานความปลอดภัย ความคงทน โดยกลุมลูกคาที่เราจะจับ

ก็จะเปนลูกคาที่ไมมีการแขงขันมาก (Niche Market) 

 ๒) สินคาที่มีราคาต่ำ นั่นคือการยอมลดคุณภาพในบางดานท่ีไมสำคัญลงไป 

เชน สินคาที่ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไมดีนักพอใชงานได แตถูกมากๆ หรือ สินคาที่เลียน

แบบแบรนดดังๆ ในซุปเปอรสโตรตางๆ สำหรับนักธุรกิจมือใหมควรเลือกในแนวทางสราง

ความแตกตางมากกวาการเปนสินคาราคาถูก เพราะหากเปนดานการผลิตแลวรายใหญจะมี

ตนทุนการผลิตท่ีถูกกวารายยอย แตหากเปนดานบริการเราอาจจะเร่ิมตนที่ราคาถูกกอน 

แลวคอยๆ หาตลาดที่รายใหญไมสนใจ 

๔.๒ ราคา (Price) เปนสิ่งที่คอนขางสำคัญในการตลาด แตไมใชวาคิดอะไรไมออก

ก็ลดราคาอยางเดียวเพราะการลดราคาสินคาอาจจะไมไดชวยใหการขายดีข้ึนได 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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ของใจและอาจจะกังวลท่ีจะซ้ือ เพราะราคาคือตัวบงบอกภาพลักษณของสินคาที่สำคัญท่ีสุด 

อยางไรก็ตามในดานการทำธุรกิจขนาดยอมแลว ราคาที่เราตองการอาจไมไดคิดอะไรลึกซ้ึง

ขนาดนั้น แตจะมองกันในเรื่องของตัวเลข ซึ่งจะมีวิธีกำหนดราคาในรูปแบบตางๆ ดังนี้   

 ๑) กำหนดราคาตามลูกคา คือการกำหนดราคาตามที่เราคิดวาลูกคาจะเต็มใจ

จาย ซึ่งอาจจะไดมาจากการทำสำรวจ หรือแบบสอบถาม 

 ๒) กำหนดราคาตามตลาด คือการกำหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซึ่งอาจจะ

ต่ำมากจนเราจะมีกำไรนอย ดังนั้น หากเราคิดที่จะกำหนดราคาตามตลาดเราอาจจะตองมา

นั่งคิดคำนวณยอนกลับวา ตนทุนสินคาควรเปนเทาไรเพ่ือจะไดกำไรตามที่ตั้งเปา แลวมาหา

ทางลดตนทุนลง 

 ๓) กำหนดราคาตามตนทุน+กำไร วิธีนี้เปนการคำนวณวาตนทุนของเราอยูที่

เทาใด แลวบวกคาขนสง คาแรงของเรา บวกกำไร จึงไดมาซ่ึงราคา แตหากราคาท่ีไดมาสูง

มากเราอาจจำเปนตองมีการทำประชาสัมพันธ หรือปรับภาพลักษณใหเขากับราคานั้น 

๔.๓ สถานที่จำหนาย (Place) คือ วิธีการนำสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปน

สินคาที่จะขายไปหลายๆ แหง วิธีการขายหรือการกระจายสินคาจะมีความสำคัญมาก หลัก

ของการเลือกวิธีกระจายสินคาน้ันไมใชขายใหมากสถานท่ีที่สุดจะดีเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวา 

สินคาคืออะไร และกลุมเปาหมายคือใคร เชนของใชในระดับบนควรจะจำกัดการขายไมใหมี

มากเกินไป เพราะอาจจะทำใหเสียภาพลักษณได สิ่งท่ีเราควรจะคำนึงอีกอยางของวิธีการ

กระจายสินคาคือตนทุนการกระจาย  

๔.๔ การสงเสริมการขาย (Promotion) คือ การทำกิจกรรมตางๆ เพื่อบอก

ลูกคาถึงลักษณะสินคาของเรา เชน โฆษณาในสื่อตางๆ หรือการทำกิจกรรม ที่ทำใหคนมาซื้อ

สินคาของเรา เชน การทำการลดราคาประจำป หากจะพูดในแงของธุรกิจขนาดยอมการ

โฆษณาอาจจะเปนส่ิงที่เกินความจำเปนเพราะจะตองใชเงิน จะมากหรือนอยก็ขึ้นกับชองทาง

ที่เราจะใชที่จะดีและอาจจะฟรีคือสื่ออินเตอรเน็ต ซึ่งมีผูใชเพิ่มจำนวนขึ้นมากในแตละป  

สื่ออื่นๆ ที่ถูกๆ ก็จะเปนพวกใบปลิวโปสเตอร หากเปนสื่อทองถิ่นก็จะมี รถแห วิทยุทองถิ่น 

หนังสือพิมพทองถ่ิน วิธีในการเลือกส่ือนอกจากจะดูเรื่องคาใชจายแลวควรดูเร่ืองการเขาถึง

กลุมเปาหมายดวย เชน หากจะโฆษณาใหกลุมผูใหญโดยเลือกสื่ออินเตอรเน็ต ก็อาจจะเลือก

เวบไซตที่ผูใหญเลนไมใชที่วัยรุนเขามาคุยกัน เปนตน 

ดังนั้น อาจกลาวไดวา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือเคร่ืองมือหรือ

ปจจัยทางการตลาดท่ีควบคุมไดที่ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการและสราง
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ความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคา เปาหมาย หรือเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความ

ตองการสินคาและบริการของตน ประกอบดวยสวนประกอบ ๔ ประการ หรือ 4P คือ 

สินคาและบริการ (Product), ราคา (Price), สถานท่ีจำหนาย (Place) และการสงเสริมการ

ตลาด (Promotion) นั่นเอง 

 

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

ระบบการตลาดสมัยน้ีพัฒนาการอยางมากจนกระท่ังมีการนำระบบตลาดไปใชใน

กิจกรรมทางพุทธศาสนา เชน การผอนทำบุญการบูชาตางๆ การสงเสริมการตลาดโดยใช

ตัวแทนเขต กลุมแลวใหรางวัลเปนขวัญกำลังใจ เปนระบบตำแหนง อยางนี้เปนตน ที่จริง

แลวการนำระบบมาใชในการเผยแผพระศาสนานั้นมีความจำเปนอยางยิ่งในยุคปจจุบัน คน

เขาวัดนอยลง ชาวพุทธยอหยอนในการศึกษาธรรมะ การใชระบบการตลาดมาวางแผน

บริหารจัดการในการเผยแผใหเปนระบบและมีพระของขวัญใหเปนกำลังใจเปนกุศโลบายที่ดี

ในการกระตุนใหคนอยากมาทำบุญและมาศึกษาและปฏิบัติธรรม สิ่งเหลานี้สอดคลองกับ 

คำสอนของพระพุทธเจา ไมไดขัดแยงใดๆ เลย การกระทำแบบน้ีถาทำอยางถูกตอง และมี

วัตถุประสงคเพ่ือชวนคนมาสงเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ชวนคนมาศึกษาและปฏิบัติ

ธรรมจะเปนผลดีตอพระศาสนาอยางมากๆ ถาพระทุกวัดทำไดอยางน้ีศาสนาพุทธจะไมมีวัน

เลอืนหายไปจากแผนดินไทย  

๑. กลยุทธแนวรุกปจจุบันนี้ ไมวาจะเปนในภาคสวนของเอกชนและภาคสวน

ราชการ อาทิ กรมการศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา ตลอดจน 

หางรานบริษัท ลวนมุงเปาไปท่ีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน โดยเห็นไดจาก

การท่ีคณะสงฆเองน้ัน มีโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีเพื่อปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม ชี้ใหเหน็ความถูกตองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการนำเยาวชนมาเขา

รวมโครงการกันอยางตอเนื่อง นิมนตพระสงฆเขาสูกระบวนการการเรียนการสอนศีลธรรม

ตามโรงเรียนเพ่ือเพิ่มศักยภาพและมุมมองเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ตลอดถึงชี้ประเด็นให

ชัดเจนเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคคลท่ีใชชีวิตอยูในสังคมใหเกิดมีขึ้นในโรงเรียน 

เปดมุมมองและวิสัยทัศนใหเกิดแกผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณาจารยท่ีประจำอยูใน

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 รางกายพรอมท่ีจะ 

   เรียนรู  

  ๒. ขั้นสมาธิ หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนรวบรวมจิตใจความคิดใหแนวแนในจุด 

   เดียว เรื่องเดียว  

  ๓. ขั้นปญญา เปนขั้นที่ผูเรียนใชสมาธิในการทำความเขาใจส่ิงที่เรียน จน 

   เกิดการเรียนรูในเรื่องนั้นถูกตรงตามท่ีเปนจริง 

 ค. หลักธรรม ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ 

๑. ปรโตโฆสะ ไดแก เสียงจากผูอื่น การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก คือ

การรับฟงคำแนะนำส่ังสอน เลาเรียนความรู สนทนาซักถาม ฟงคำบอกเลาชักจูงของผูอื่น 

โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากทานผูเปนกัลยาณมิตร หมายถึง รูจักหาผูแนะนำสั่งสอน  

ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางสังคมท่ัวไปท่ีดี ที่เกื้อกูล ซึ่งจะชักจูงหรือ

กระตุนใหเกิดปญญาได ดวยการฟง การสนทนา ซักถาม การอาน การคนควา ตลอดจนการ

รูจักเลือกใชสื่อมวลชนใหเปนประโยชน  

อยางไรก็ตาม การมีปรโตโฆสะหรือกัลยาณมิตรน้ัน ไมใชวาคนอ่ืนจะมาเปน

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 

สรรหาและสรรสรางรายการทางส่ือมวลชนท่ีดีๆ เปนตน แกเด็กและประชาชน แตตัวเด็ก

และตัวคนนั้นๆ เองก็ตองรูจักเลือกคนหากัลยาณมิตรเองดวย เชน รูจักเลือกคบคน รูจักหา

แหลงความรู แหลงความคิดสรางสรรค รูจักเลือกบุคคลที่จะนิยมเปนแบบอยางในความ

ประพฤติหรือในการครองชีวิต   

๒. โยนิโสมนสิการ ไดแก การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน คือ

กระทำในใจ โดยการมองส่ิงทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา รูจักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะ

สิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ออก ใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย แบง

ออกเปน ๔ อยาง คือ  

๑) อุปายมนสิการ คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คิดอยางมีวิธี คิดอยางถูก

วิธี คิดถูกวิธีที่จะเขาถึงความจริง สอดคลองเขากับแนวของสัจจะ ทำใหหยั่งรูสภาวลักษณะ

และสามัญญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย   

๒) ปถมนสิการ คิดเปนทางหรือคิดถูกทาง คิดไดตอเน่ืองเปนลำดับ มี

ลำดับ มีขั้นตอน แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบตามแนวเหตุผล   

๓) การณมนสิการ การคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหง

เหตุปจจัย การพิจารณาสืบสาวหาเหตุใหเขาใจถึงตนเคาหรือแหลงท่ีมาซึ่งสงผลตอเนื่องมา

เปนลำดับ  

๔) อุปปาทกมนสิการ คิดใหเกิดผล ใชความคิดใหเกิดผลที่พึงประสงค 

เล็งถึงการคิดอยางมีเปาหมาย หมายถึง การคิดพิจารณาที่ทำใหเกิดกุศลธรรม 

อยางท่ีไดกลาวแลววาพระไตรปฎกเปรียบเหมือนแหลงรวมแหงสรรพวิทยาการใน

ทุกๆ ศาสตร แมในเร่ืองของการคาขาย โดยพระพุทธเจาไดทรงใหขอแนะนำสำหรับการ

ดำเนินชีวิต นำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพคาขายไวใน ทุติยปาปณิกสูตร๗  วา 

“พอคา” ซึ่งหมายถึง ผูประกอบการทางธุรกิจในทุกสาขาอาชีพนั้น จะตองประกอบดวย

คุณสมบัติ ๓ ประการคือ  

๑. มีตาดี หมายถึงพอคาท่ีรูจักวา สินคานี้ซื้อมาเทานี้ ขายไปอยางน้ี จักมีมูลคา

ประมาณนี้ มีกำไรเทานี้ 

๒. มีธุรกิจดี หมายถึงพอคาที่เปนคนฉลาดซ้ือและขายสินคาได 

๗ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓-๑๖๕.  
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๓. เพียบพรอมดวยที่พักพิง หมายถึงพอคาที่เพียบพรอมดวยที่พักพิงซึ่งหมายถึงมี

ทรัพยมาก มีโภคทรัพยมาก๘

 

ˆ. ∫∑ √ÿª 

การตลาดกับศาสนาจะอยูในฐานะอะไรอยางไร การตลาดจึงดำรงอยูในฐานะเปน

เคร่ืองมือของศาสนามากกวาศาสนาจะเปนเคร่ืองมือของการตลาด เพราะการตลาดจะเขา

มาทำหนาท่ีในการพัฒนาชองทางใหศาสนาในฐานะเปนสิ่งที่มีคุณคาทางสติปญญา เพ่ือจะ

พาใหมนุษยหลุดรอดออกจากความกลัว ความส้ินหวัง การคาขายจะตองมีแหลงทำการ

คาขายเรียกวา “ตลาด” โดยท่ัวไปหมายถึงการแลกเปล่ียนสินคาเกิดขึ้น เนื่องจากบุคคล

แตละบุคคลหรือกลุมชุมชนแตละกลุมไมสามารถจะผลิตผลตางๆ ที่ตนตองการเองไดทั้งหมด 

บางอยางผลิตเกินความตองการ แตบางส่ิงท่ีตนตองการผลิตเองไมได หรือผลิตไดแตไม 

เพียงพอ พระพุทธศาสนามิไดกำหนดบริบทของการคาขายวาลักษณะตลาดควรเปนตลาด

ชนิดใด มีกลไกอยางไร กลาวคือ ตลาดผูซื้อนอยราย ผูขายมากราย ตลาดเสรี ตลาดผูกขาด 

ในหลักคำสอนมิไดกลาวถึงตลาดเชิงระบบ แตเปนการกลาวถึงคุณสมบัติของผูขายที่ควรมี

ปญญามีความรับผิดชอบตออาชีพของตนเอง อาศัยความสุจริตเปนรากฐานของการประกอบ

ธุรกิจ 

เมื่อนำหลักพุทธศาสนามาเปนสวนหน่ึงของสวนผสมทางการตลาด จะทำใหการ

ตลาดบนโลกใบนี้เปนการตลาดสีขาว เปนการตลาดอันงดงามตอไป อันประกอบดวย (๑) 

People คือ คนในองคกร เนนเรื่องคนที่ทำงานดวย วาจะตองสุขใจ สุขกาย เชน องคกร

จัดสรรหองประชุมขนาดใหญใหพนักงานไดทำวัตรสวดมนต เพื่อผอนคลายจิตใจ เรียกไดวา 

เปนสถานปฏิบัติธรรมกลางเมืองที่ใหญมากแหงหนึ่ง องคกรที่เปนกลยุทธนานน้ำสีขาวนั้น 

ตองมุงเนนท่ีพนักงานเปนอันดับแรกอยางจริงจัง (๒) Profit ตัวกำไร อันเปนน้ำหลอเลี้ยง

ของกิจการก็ยังคงเปนส่ิงท่ีตองใสใจ เพราะถาไมใสใจก็จะทำใหธุรกิจอยูไมได แตไมได

หมายความวาเปนเปาหมายเดียวขององคกร (๓) Planet คำนึงถึงโลก สิ่งแวดลอมของเรา 

สิ่งที่เราทำน้ันทำลายสิ่งแวดลอม หรือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สุดทายก็คือ (๔) Passion 

แปลวา ความรัก ความลุมหลงในสิ่งที่ตนเองทำ สิ่งที่ตนเองเชื่อ  

๘ คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระสุตตันตปฎก, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๒๖. 
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*สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

Ò. ∫∑π” 

การเรียนการสอนของครูในยุคปจจุบันที่มีขอมูลมากมาย การสอนและมอบความรู

กันตรงๆ จึงอาจใชไมไดผลดีสักเทาไรนัก  การสอนท่ีดีครูจะตองสอนใหเด็กมีความรูความ

สามารถท่ีจะไปตอยอดความรูใหงอกเงยไดในความรูที่ไมไดสอน  ครูจึงสอนเทาที่จำเปนและ

ไมมาก  เด็กเรียนรูดวยตนเองใหมาก เด็กก็จะสามารถเรียนรูไดเอง หรือที่เรียกวา “สอนนอย

เรียนมาก” (Teach Less Learn More-TLLM)  วิธีการน้ีเกิดข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร และ

โรงเรียนตางๆ ไดนำไปใชกันแพรหลาย ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่

เปนผูนำดานการศึกษาในแถบประเทศอาเซียน สามารถผลิตประชากรที่มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับทั้งในอาเซียนและสังคมโลก เด็กๆ ของประเทศสิงคโปรจะมีความสามารถทางการคิด

และวิเคราะหเปนอยางดี สงผลใหตอมาเปนผูนำทางดานการคา เศรษฐกิจ และมีอาชีพใน

ระดับแนวหนา 

ดังนั้น การที่วงการศึกษาไทยจะพัฒนาเด็กใหรูจักท่ีจะเรียนรูดวยตนเองไดด ี โดยที่

ครูทำหนาที่สอนนอยลง จึงควรที่จะรูวา “สอนนอยเรียนมาก” มีหลักการและแนวคิดเปน

อยางไร และในฐานะท่ีเมืองไทยเปนเมืองพุทธ ระบบการศึกษาของไทยแตเดิมก็มีพระเปนผู

สอน ในพระพุทธศาสนาก็มีกลาวเก่ียวกับการศึกษา มุมมองของพระพุทธศาสนามีความเห็น

เกี่ยวกับวิธีการ “สอนนอยเรียนมาก” นี้อยางไร และทายสุด วิธีการ “สอนนอยเรียนมาก” 

จะนำมาใชอยางไร จึงจะเกิดประโยชนตอครูและเด็กในสังคมไทย 
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Ú. ç ÕππâÕ¬‡√’¬π¡“°é ¡’·π«§‘¥·≈–À≈—°°“√Õ¬à“ß‰√ 

แนวคิด สอนนอยเรียนมาก (Teach Less Learn More-TLLM)  เกิดข้ึนในประเทศ

สิงคโปรในป พ.ศ. ๒๕๔๘ และโรงเรียนตางๆ ไดนำไปใชกันแพรหลาย และเปนนโยบายหนึ่ง

ของวิสัยทัศนการพัฒนาการศึกษาของประเทศของสิงคโปร ที่จะพัฒนาคุณภาพคนดวยการ

ศึกษา เปนสวนหน่ึงของ “วิสัยทัศน ๔” ของสิงคโปร อันไดแก ๑) วิสัยทัศนระดับประเทศ 

๒) วิสัยทัศนดานการศึกษา ๓) วิสัยทัศนดานการจัดการเปล่ียนแปลงในโรงเรียน และ  

๔) วิสัยทัศนในการจัดใหมี PLC- professional learning communities เปนเคร่ืองมือ

ปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปรเปนกระบวนการท่ีมีท้ังบนลงลาง (top 

down) และลางขึ้นบน (bottom up) PLC- professional learning communities คือ 

กระบวนการสรางการเปล่ียนแปลงโดย CoP (Community of Practice) ของครู ซึ่ง

เปนการเปล่ียนแปลงจากหนางาน หรือ bottom up๑  โดยกอนหนาที่จะดำเนินนโยบาย 

TLLM สิงคโปรไดดำเนินนโยบายการศึกษา Thinking School Learning Nation -TSLN 

ทั้งครูและผูบริหารก็มองเห็นปญหาวา เปนการสอนท่ีเนนการเรียนรูในหองเรียนและวัดผล

ความสามารถของเด็กโดยอาศัย “คะแนนสอบ” เปนหลัก ทำใหเด็กเกิดความเครียดและมี

การแขงขันกันสูง๒  

แนวคิด TLLM จึงทำใหเด็กไดรับแรงกดดันนอยลงจากการเรียนในหองเรียนท่ีครู 

ยัดเยียดให กลายเปนเด็กมีพ้ืนที่ความคิดท่ีจะไปสำรวจคนควาแสวงหาส่ิงท่ีทาทายตามความ

สนใจของตัวเองไดมากข้ึน และยังเพิ่มพื้นที่ความคิดใหครูมากข้ึน ในการออกแบบการเรียนรู

ที่ดีใหกับเด็ก และมีการแลกเปล่ียนกับเพื่อนครูมากข้ึน อันเปนการเพ่ิมคุณภาพทั้งเด็กและ

คร๓ู

สอนนอยเรียนมาก จึงเปนอุดมการณดานการศึกษาของประเทศสิงคโปร ซึ่งไมได

หมายความวาครูทำงานนอยลง แตความจริงกลับตองทำงานหนักขึ้น เพราะตองคิดหาวิธีให

๑ วิจารณ พานิช, วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษท่ี ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

สดศรี-สฤษดิ์วงศ, ๒๕๕๕), หนา ๖๔-๖๖. 
๒ การดี เลียวไพโรจน, Teach-Less-Learn-More [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://

aseantalk. blogspot.com/2012/07/teach-less-learn-more.html#!/2012/07/teach-less-

learn-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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นักเรียนเรียนไดมากข้ึน 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 และส่ิงที่สำคัญยิ่งคือใหเด็กได

บอกวาอยากเรียนรูอะไรบาง เพื่อครูจะไดนำมาออกแบบการเรียนรูตอ ครูจึงสามารถเอาใจ

ใสนักเรียนเปนรายคน เอาใจใสอนาคตของเด็กแตละคน และอำนวยความสะดวกในการ

เรียนรูเพื่ออนาคตศิษยทุกคน 

นักเรียนจึงตองตื่นตัวและเตรียมตัวเรียนตลอดเวลา รวมท้ังครูตองออกแบบให

บรรยากาศการเรียนรูของช้ัน หรือของกลุมมีลักษณะควบคุมพฤติกรรมกันเอง สมาชิกทุกคน

ไดเรียนรูรวมกัน ตองชวยกันทำกิจกรรมใหสำเร็จโดยไมมีคนถูกทอดทิ้งหรือแยกกลุม 

เปนการเรียนรูที่นักเรียนมีบทบาท (student engagement) สูงมาก หรืออาจเรียกวา

เปนการเรียนแบบผูเรียนกำหนด (Learners-Directed Learning) ในสภาพท่ีครูใชเวลาสอน

นอย ใชเวลาออกแบบการเรียนรูและทบทวนผลการเรียนรูมาก เทากับครูตองเรียนรูวิธีทำ

หนาที่ครูของตนอยูตลอดเวลา เพราะครูไมรูวาวิธีการที่ดีที่สุดท่ีจะทำใหศิษยเรียนรูไดมากนั้น

ทำอยางไร ครูจึงตองจับกลุมแลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณของตน ในกิจกรรมท่ีเรียก

วา PLC ซึ่งก็คือ Community of Practice ของครู นั่นเอง๔

จากแนวคิดและหลักการดังกลาว จะเห็นไดวา ครูผูสอนแมวาจะสอนนอย แตกลับ

ตองเตรียมการสอนและออกแบบการสอนที่จะกระตุนการเรียนรูของเด็ก ใหเด็กไดคิด

วิเคราะหมากข้ึน ไมใชการสอนแบบใหเด็กตองฟงครูบรรยายเพียงอยางเดียว แตเด็กจะได

เรียนรูจากประสบการณท่ีครูจัดใหหรือสถานการณที่ครูออกแบบการเรียนรูไวให เด็กจึงได

เรียนรูมากขึ้นและสามารถแสวงหาความรูที่เกี่ยวของเพ่ิมเติมไดทั้งในหองเรียนและนอก

หองเรียน ในขณะเดียวกันครูเองท่ีคิดหาวิธีการออกแบบการเรียนรูใหกับลูกศิษย ครูก็มีการ

เรียนรูจากงานของตนเองมากข้ึน จนเปนครูที่เกงข้ึนและไดรับการยอมรับมากข้ึน ผล

ตอบแทนตางๆ ยอมตามมา 

๔ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๔-๖๖. 
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พระพุทธเจาทรงเปนศาสดาเอกของโลก ทานทรงเปนบรมครูผูสอนใหสาวกทั้งหลาย

ไดเรียนรูธรรมและบรรลุธรรมตามพระองคเปนจำนวนมาก ดวยอาศัยสัทธรรม ๓ เปน

แนวทาง คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ กลาวคือ “ปริยัติ” คือ คำสั่งสอนที่จะตองเลาเรียน 

ไดแก พุทธพจน จึงเปนการเรียนรูที่เปนความรูจากการเลาเรียน หากจะเรียกวาเปน 

“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

เปนสัพพัญูมากมายมหาศาลประดุจดังใบไมในปาท้ังปา แตที่เรานำมาสอนเธอทั้งหลาย

นอยนิดประดุจดังใบไมในกำมือเดียวเทานั้น เราไมไดสอนทั้งหมดท่ีเรารู เราสอนเฉพาะท่ีเปน

ไปเพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับทุกข เพื่อนิพพาน หมายความวาสอนเฉพาะท่ี

เปนประโยชนเพื่อพวกเธอ ที่เรารูทั้งหมดไมไดสอน สอนกำมือเดียว๖  

จะเห็นไดวา สิ่งที่พระพุทธองคทรงสอนนั้น พระองคทรงสอนเทาที่จำเปน ไมไดสอน

ทุกเรื่องที่ทรงรู จึงสอดคลองกับหลักการ สอนนอย (Teach Less) คือ สอนเทาที่จำเปน 

พระพุทธองคเปนเหมือนครูทรงรูวาตรงไหนควรสอน ตรงไหนไมควรสอน และใชวิธีการสอน

ที่แตกตางกันไปตามแตละบุคคล โดยเริ่มจากสิ่งท่ีเขาสนใจกอน และใหแตละคนไดเรียนรู

ดวยตนเองใหมาก ดังพุทธวจนะท่ีวา  

๕ ดูรายละเอียดใน สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓.  
๖ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการสอนตามหลักพุทธรรม, ใน พระพุทธ

ศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม, ๑๘ ป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๔๗-๗๙. 
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ตุเมฺหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา  ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฌายิโน 

มารพนฺธนา๗

เธอท้ังหลายควรทำความเพียรเองเถิด ตถาคตเปนเพียงผูชี้บอกทางเทานั้น 

ผูบำเพ็ญภาวนา ดำเนินตามทางนี้แลว เพงพินิจอยู จักพนจากเครื่องผูกแหงมาร 

ได๘

“สอนนอย” ของพระพุทธเจาทรงสอนพระสาวก ไมใชการสอนแบบ “พร่ำสอน” ที่

ใหเนื้อหาความรูมากมาย พระองคทรงสอนใหสาวกไดเรียนรูจากประสบการณหรือ

สถานการณท่ีพระองคไดออกแบบการเรียนรูไวให เพ่ือกระตุนการคิดวิเคราะห  ดังเชน

ตัวอยางของนางสิริมา หญิงงามเมืองที่เปนที่ปรารถนาของบุรุษทั้งหลาย แมกระทั่งพระภิกษุ

สงฆก็ยังเพอถึง ถึงกับกินไมไดนอนไมหลับ  ตอมานางสิริมาปวยและตาย พระพุทธองคทรง

ขอใหพระเจาพิมพิสารเก็บศพนางไวในปาชาไมใหแรงและหมากัดกิน พอวันที่ ๓ เขาวันที่ ๔ 

รางของนางสิริมาเร่ิมเนาเปอย  พระพุทธองคทรงประกาศวาใครตองการมาชมนางสิริมาให

มาดูได โดยเริ่มตั้งแตตองเสียคาเขาชม จนไมตองเสีย และยกใหเปลาก็ไมมีใครเอา ในอุบายนี้

พระพุทธเจาทรงใหพระภิกษุไดพิจารณารางนางสิริมา และสอนใหเห็นถึงความเสื่อมไปตาม

ธรรมดาของโลก รางกายที่ไมมีความเที่ยงและความยั่งยืน ซึ่งเปนการสอนเรื่อง รูปนาม ให

กับภิกษุที่มีจิตคิดกำหนัด ใหคลายความกำหนัดในรูปของนางสิริมาไดมากทีเดียว  เพราะ

หากพระองคจะพร่ำสอนภิกษุและประชาชนท่ีกำลังเพอถึงนางสิริมา สอนอยางไรก็คงไมหาย

จิตคิดกำหนัด เมื่อใหไดเห็นรางกายท่ีเนาเปอยของนางสิริมา ไมไดสวยงามเชนเดิมที่เคยเห็น

มา  พระภิกษุและประชาชนจำนวนหนึ่งไดคิดวิเคราะห พิจารณาดวยปญญาก็บรรลุธรรม๙  

ปญญาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูของสาวกของพระพุทธเจา 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. 
๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๖/๑๑๗. 
๙ ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๔๖/๘๐-๘๑., ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๓. 
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ทรงเปน “ครู” ที่เปรียบดัง “กัลยาณมิตร” ของ “ลูกศิษย” กลาวคือ ความเปนกัลยาณมิตร

ที่พระพุทธองคทรงมีให ไมไดมีความหมายเพียงแคเปนเพ่ือนท่ีดีตามความหมายท่ัวไป แต

หมายถึงความเปนบุคคลที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่จะส่ังสอน แนะนำ ชี้แจง ชักจูง ชวย

บอกชองทาง หรือเปนตัวอยางใหผูอื่นดำเนินไปในมรรคาแหงการฝกอบรมอยางถูกตอง๑๐

ความตายของนางสิริมาจึงเปนภาคปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่ชวยใหภิกษุรูปนั้นได

พิจารณาเร่ือง รูปนาม ไดอยางถองแท โดยมีพระพุทธเจาเปนผูชี้แนะ สอนใหภิกษุรูปนั้นได

คลายจิตกำหนัด จึงเปนการ “สอนนอย” ที่พระพุทธเจาออกแบบไดตรงตามจริตของภิกษุ

นั้น   

สำหรับ เรียนมาก (Learn More) ที่พระพุทธองคไดทรงส่ังสอนใหพุทธบริษัททั้ง 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 สิกขาคือปญญาอันย่ิง อธิปญญาอันเปนขอที่จะตองศึกษา ขอ

ปฏิบัติเพื่อการฝกอบรมพัฒนาปญญาอยางสูง  

การเรียนตามหลักไตรสิกขาน้ี เริ่มตนผูเรียนสามารถเลือกปฏิบัติเพื่อจุดมุงหมายท่ี

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 และขวนขวายท่ีจะเจริญสมาธิและปญญา 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 ก็จะตองรักษาศีลท่ี

สูงขึ้นตามลำดับ เพื่อใหการฝกฝนพัฒนาตนดวยการปฏิบัติท้ังในดานศีล ใหมีจริยาวัตรที่

งดงาม และเปนพื้นฐานของการฝกฝนดานสมาธิ และปญญา ไดตอไป 

อยางไรก็ตาม “ไตรสิกขา” สามารถถือไดวาเปนการเรียนรูที่ผูเรียนมีบทบาท 

(student engagement) สูงมาก หรืออาจเรียกวาเปนการเรียนแบบผูเรียนกำหนด 

(Learners-Directed Learning) ที่จะสามารถเลือกไดวาตนเองตองการศึกษาเรียนรูอยางไร 

เพื่อผลและเปาหมายที่จะเกิดข้ึนกับตนเองอยางไร 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 ปรารถนาท่ีจะเห็นเด็ก “เปน

คนดี เปนคนเกง และเปนคนมีสุข” การพัฒนาเด็กในแตละชวงวัยตางก็มุงไปสูเปาหมายน้ัน 

หากจะเร่ิมจากการพัฒนาคนในชวงปฐมวัย (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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เด็กไดใชประสาทสัมผัสท้ัง ๕ ในการเรียนรูจากการเลน ทั้งที่เลนเอง เลนกับเพ่ือน เลนกับ 

พอแม และผูเลี้ยงดู เด็กจะรูสึกสนุก เกิดการเรียนรู และสมองจะพัฒนาไดเร็ว เรียกไดวา 

“สอนนอยเรียนมาก” หรือ “Tech Less Learn More” 

เด็กในชวงปฐมวัยนี้แทบจะไมตองสอนอะไรที่เปนเนื้อหาวิชาการ หรือการจับใหเด็ก

มาน่ังอานเขียน ทองจำ จะเปนการสรางความเครียดและปดกั้นการเรียนรู จึงควรเปดโอกาส

และจัดประสบการณใหเด็กไดเลนใหมาก เด็กจะเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ไดลองผิด ลองถูก 

ลองทำใหม จนเกิดการเรียนรู มีจินตนาการ และมีปญญา  ตัวอยางเชน การเลนตอไมบล็อก

ของเด็กวัย ๒-๓ ป ที่พอแมและผูเลี้ยงดูจะชักชวนเด็กเลน และทำใหดู จากนั้นเด็กจะนำไม

บล็อกมาเรียงตอกันเปนรูปทรงตางๆ  โดยใชประสาทสัมผัสท้ัง ๕ ในการเรียนรู และตอรูป

ทรงอยางมีสมาธิจดจอไปตามที่ตนเองคิดและจินตนาการ จนเกิดความสำเร็จที่เกิดข้ึนนำพา

ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นมาให ทำใหเด็กพรอมที่จะเรียนรูและตอยอดการเรียนรู

อยางตอเน่ือง  

เสียงที่เด็กนอยไดยินจากครู พอแม หรือผูปกครองที่ชักชวนใหเลนและพูดตาม เรียก

ไดวาเปน “ปรโตโฆสะ” เปนเสียงภายนอก และเด็กเกิดการรูจักคิดอยางแยบคาย วิเคราะห 

พิจารณาตาม และคิดอยางสรางสรรคที่จะหาวิธีการเลนตามแบบฉบับของตนเอง จึงจัดวา

เปน “โยนิโสมนสิการ” ที่มาจากปจจัยภายในตัวของเด็กเอง ทั้งจากการการเรียนรูในตอน

นั้น และเกิดจากการส่ังสมประสบการณ ดังนั้น ครู พอแม และผูปกครอง จึงเปน 

“กัลยาณมิตร” ของเด็กที่คอยใหคำแนะนำ ชักชวน ชี้ใหเห็นหนทางของความสำเร็จที่จะเกิด

จากความพยายามของลูกในการเลนและการเรียนรู 

“สอนนอยเรียนมากตามหลักพระพุทธศาสนา” ที่จะนำมาใชในสังคมไทย สำหรับ 

ผูสอนจึงไมใชการยัดเยียดความรูมากมายใหกับเด็ก การมีชั่วโมงสอนมากๆ ในชั้นเรียน  การ

สอนตามตำราที่มีมากมาย การใหเด็กทำแบบฝกหัดจำนวนมากๆ จนเด็กขาดโอกาสและเวลา

ในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมที่สนใจดวยตัวเอง ลักษณะของการเรียนการสอนแบบโครงงาน

ที่มอบช้ินงานใหเด็กทำจึงนาจะเหมาะสมกับเด็กในปจจุบัน เพ่ือใหเด็กไดคิดวิเคราะห 

วางแผนการทำงาน คนควาหาขอมูลในสิ่งที่สนใจ รูจักทำชิ้นงานดวยตนเองทั้งท่ีเปนงาน

เดี่ยวหรืองานกลุม และสำหรับผูเรียนก็ตองอาศัยการปฏิบัติและการฝกฝนตนเองอยูเสมอใน

สิ่งที่ตนเองสนใจใครรูที่จะมาเสริมตอความรูที่ครูช้ีแนะให 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 และโยนิโส-

มนสิการ ยังควรตองมีองคประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอีกหลาย

ประการที่จะตองดำเนินการไปพรอมๆ กัน ไมวาจะเปนหลักสูตร การวัดการประเมินผล การ

มีสวนรวมของผูปกครอง สถานศึกษา และปรัชญาหรือนโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ที่จะ

ตองมารวมมือกันเพื่อใหแนวคิด “สอนนอยเรียนมากตามหลักพระพุทธศาสนา” ไดนำไปสู

การปฏิบัติที่สามารถเกิดข้ึนท้ังในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย 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

ที่ปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนใหครูมีโอกาสและเวลาออกแบบเรียนรู หาวิธีการจัด 

การเรียนการสอนที่เหมาะกับผูเรียนเพื่อจะกระตุนการเรียนรูของเด็กใหรูจักคิดวิเคราะหมาก

ขึ้น เด็กๆ จะไดเรียนรูดวยตนเองมากข้ึนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ซึ่งในทาง

พระพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธเจาไดสอนสาวกใหรูจักความทุกข และแสวงหาหนทางหลุดพน

ตามหลักอริยสัจ ๔ และมรรคมีองค ๘ ตามแนวทางสัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และ

ปฏิเวธ พระพุทธองคไมไดสอนแบบพร่ำสอน แตสอนตามจริต และใหไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง ใหสาวกเรียนรู ปฏิบัติ และเห็นผลการปฏิบัติไดดวยตนเองตามหลัก 

ไตรสิกขา ปญญาที่เกิดขึ้นจึงมาจากการเรียนรูจากปรโตโฆสะ โยนิโสมนสิการ และมี

กัลยาณมิตรคอยแนะนำ ดังนั้นเมื่อตองนำแนวคิดสอนนอยเรียนมากตามหลักพระพุทธ-

ศาสนามาประยุกตใชในบริบทสังคมไทย สามารถนำมาใชไดในการจัดการเรียนการสอน

สำหรับเด็กทุกชวงวัย โดยอาศัยความเขาใจและความรวมมือของครู พอแม ผูปกครอง และ

ทุกภาคสวน ที่จะนำไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 
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Ò. ¿“…“‰∑¬ 

°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

. อรรถกถาภาษาบาล ี ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

มหามกฏุราชวิทยาลยั. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เลม. กรงุเทพมหานคร : 

โรงพมิพมหามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๓๔. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

(๑) หนังสือ : 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีในการสอนตามหลักพุทธธรรม. ใน พระพุทธ

ศาสนา กับวิทยาการโลกยุคใหม. ๑๘ ป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, 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 เลียวไพโรจน. Teach-Less-Learn-More [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 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. 



Ò. ∫∑π” 

คุณภาพของเยาวชนเปนเคร่ืองกำหนดอนาคตของประเทศ จึงจำเปนตองพัฒนา

เยาวชนในวนัน้ีใหมคีณุภาพ แตจากปญหาสงัคมอนัเกดิจากเยาวชน เชน ปญหาเรือ่งยาเสพตดิ 

ปญหาเร่ืองจริยธรรมตางๆ และปญหาสังคมท่ีเพิ่มขึ้นตามลัทธิวัตถุนิยม เปนดัชนีชี้ใหเห็นวา

จริยธรรมและคุณธรรมในเยาวชนกำลังลดลง มีคำถามวาเรากำลังแกปญหาผิดทิศทางหรือไม 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาวาดวยเหตุและผล มุงเนนสันติภาพ เนนความสุขอันเกิดจาก 

การทำความดี ดังนั้นคนในสังคมไทยนาจะอุดมไปดวยความสุข เพราะมั่งคั่งดวย

ทรัพยากรธรรมชาติ ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย มีศาสนาที่มุงเนนความสุขและ 

การหลุดพนจากความทุกขทั้งโลกน้ีและโลกหนา แตเหตุใดปญหาสังคมทวีความรุนแรงข้ึน

และแพรหลายไปในมุมกวาง เกิดเปนปญหาความรุนแรงในสังคมซึ่งยากตอการแกไขและ

ควบคุมบทความน้ีจึงเปนการศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยที่จะนำมาเสริมสรางคุณภาพของ

เยาวชนใหเขมแข็งขึ้นและสามารถสรางภูมิคุมกันใหแกเยาวชนของประเทศ 

 

Ú. ·π«§‘¥¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π°“√°√–∑”º‘¥´È”‡™‘ß —ß§¡ 

เราเคยสังเกตกันบางหรือไมวา เยาวชนวันนี้เปนผูที่มีความรูทางวิชาการมากกวา

เยาวชนในอดีต วิชาการท่ีเปนความเจริญจากโลกตะวันตก รวมถึงวิชาการท่ีวาดวยคุณธรรม

และจริยธรรมเยาวชนจะมีความรูอันเลิศ รูหลายดาน แตหากเมื่อการสอบปลายภาคเสร็จส้ิน

ลง ความรูตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูทางดานสังคมและจริยศาสตรกลับถูกลืมไปทีละ

√Ÿª·∫∫°“√ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π 
μàÕ°“√°√–∑”º‘¥´È”¢Õß‡¬“«™π 

®ß°≈ ∫ÿ≠æ‘∑—°…å 
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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นอยๆ จนแทบจะหมดส้ินไป เปนเรื่องท่ีนาเสียดายวา ความรูที่เยาวชนไดอานและทองจำ 

ไมสามารถนำมาใชในชีวิตประจำวันได ทั้งๆ ที่ความรูเหลานั้นเปนความรูที่มีความสำคัญและ

จำเปนอยางยิ่งตอการอยูรวมกันในสังคม ปญหาในการคบเพ่ือน การเลียนแบบเพื่อน 

สื่อมวลชน ภาพยนตร ละครโทรทัศน หนังสือพิมพที่แสดงถึงความกาวราวรุนแรง ก็มี

อิทธิพลตอการเลียนแบบ๑  การสรางจิตสำนึกที่ดีใหกับเยาวชนจึงควรเปนกระบวนการ 

เรียนรูแบบเนนสอนทักษะ ดร.เอ็ดเวิรค เดอโบโน (Dr. Edward de Buno) ผูนำนวัตกรรม

ทางการสอนดานทักษะไดปาฐกถาในงานการประชุมอธิการบดีโลก เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสท่ีฉลองศิริราชสมบัติครบ 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 ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต๒

ในสวนการแกไขปญหาสังคมโดยการแกไขหรือพัฒนาเยาวชน จำเปนอยางยิ่งที่

กระบวนการสรางจิตสำนึกที่ดีจะเปนหนทางเดียวในการพัฒนาและแกปญหาใหเยาวชน 

หรือแมกระท่ังในตางประเทศตางก็เห็นพองตองกันวาการแกปญหาทางดานเยาวชนเปนการ

แกปญหาที่ถูกประเด็นมากกวาการแกปญหาในผูใหญ ปญหาสังคมท่ีเกิดจากเยาวชนวันนี้ไม

เหมือนปญหาของเยาวชนในอดีต ปญหาเกี่ยวกับจริยธรรมของเยาวชนมี ๖ ประการ คือ ๑) 

การเหินหางศาสนา ๒) การเปนทาสของวัตถุนิยม ๓) คานิยมท่ีเปลี่ยนแปลง ๔) การรับ

วัฒนธรรมจากตางประเทศ ๕) การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง และ ๖) ความประพฤติที่ไม

เหมาะสมของเยาวชน๓

๑ อารี พันธมณี, พอแมท่ีลูกอยากได, พิมพคร้ังที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพใยไหม, 

๒๕๔๗), หนา ๑๓๖. 
๒ อางใน สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักนายก

รัฐมนตรี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙, หนา ๓๙. 
๓ อารี สุขประเสริฐ, การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง 

ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม สูวิถีแหงสันติภาพและสันติสุข, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, 

๒๕๕๕), หนา ๑๗. 
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วิธีการแกปญหาอาจจะตองปรับเปล่ียนไปจากรูปแบบเดิม หากเปนเรื่องวิธีการจะ

ตองวิเคราะหใหเห็นวาการประพฤติปฏิบัติของเยาวชนขาดขอบเขตและตัวอยางอันชัดเจน 

ซึ่งตัวอยางอันชัดเจนและเหมาะสมก็ตองดูจากตัวอยางของการปฏิบัติดีจากผูใหญ สวนเร่ือง

ขอบเขตท่ีใชเปนเครื่องชี้แนวปฏิบัติจะตองมีการชี้แนะเยาวชน เพื่อใหเยาวชนมีความรูและ

ความเขาใจ ตลอดจนเกิดการพัฒนาไปสูการสรางความสำนึกดี เรามีความเช่ือวามนุษยมี

ศักยภาพในการเปล่ียนแปลงทัศนคติและความประพฤติไปในทิศทางโดยตนเองเปนผูกระทำ

ผิด๔ เราคงเห็นไดวามีการเรียนดานสังคมวิทยาและจริยศาสตรแตไมสามารถประยุกตใหเขา

กับชีวิตประจำวันของเยาวชน ซึ่งอาจมีเหตุผลมาจากสภาพครอบครัวที่แตกแยก ขาดความ

อบอุนและความเขาใจ ดังนั้น ภายใตสภาวะแวดลอมที่แตกตางจึงเปนสาเหตุทำใหเกิดความ

บกพรองตอผลการปฏิบัติของเยาวชน ตลอดจนการอบรมส่ังสอนทางดานระเบียบวินัยจาก

ครอบครัวถูกละเลย กระบวนการสรางความเขาใจตลอดจนกระบวนการสรางจิตสำนึกที่ดีจึง

เปนสิ่งที่มีความจำเปนมาก 

การแกปญหาสังคมของเยาวชนโดยการสรางจิตสำนึกที่ดีจึงเปนเปาหมายสำคัญ  

ซึ่งเปนทางออกท่ีดีในการแกปญหาสังคม เหตุใดเยาวชนจึงขาดจิตสำนึกที่ดี แนนอนคำตอบ

คือ เยาวชนขาดการฝกฝนเร่ืองการสรางจิตสำนึกที่ดีนั่นเอง จึงมีคำถามตอไปวา แลวเราจะ

สรางจิตสำนึกท่ีดีใหกับเยาวชนไดอยางไร กอนอ่ืนเราตองมาพิจารณาถึงเรื่องการสราง

จิตสำนึกท่ีดีใหกับเยาวชน เราจำเปนตองพิจารณาองคประกอบในการเรียนรูใหกับเยาวชน

เสียกอน การเรียนรูของเยาวชนจะเกิดการเรียนรู ๒ ทิศทาง ทิศทางแรกเปนการเรียนรูโดย

การลอกเลียนจากตัวอยางของผูใหญตามท่ีไดกลาวไปแลว พุทธทาสภิกขุไดใชวิธีการสอน

ดวยการทำใหดูเปนตัวอยาง เชนเมื่อครั้งที่ทานเปนอาจารยสอนพระธรรมทูตที่จะไปตาง

ประเทศ ในวิชาการกอสรางที่อยู พุทธทาสภิกขุปนขึ้นไปสาธิตการมุงหลังคาใหศิษยดูเปน

ตัวอยาง๕ ทิศทางท่ีสองเกิดจากการเรียนรูในโรงเรียนผานกระบวนการเรียนการสอนในช้ัน

เรียน และถือไดวาทิศทางนี้เปนทิศทางที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเวลาในการเรียนตลอดจน

เนื้อหาสาระและการฝกฝนในเร่ืองระเบียบวินัยจะไดจากครูผูสอนและจากตำราตางๆ 

เยาวชนเปนผูที่มีอายุระหวาง ๑๕-๑๘ ป การเรียนการสอนจึงอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่  

๔ วัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล, การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการแกไขฟนฟูผูมีปญหาดาน

บุคลิกภาพ : ดวยกระบวนการชุมชนบำบัด, (กรุงเทพมหานคร : ซี.พี.พับลิชช่ิง, ๒๕๔๒), หนา ๑๒. 
๕ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระธรรมโกศาจารย พุทธทาสภิกขุ บุคคลสำคัญ

ของโลก, (กรุงเทพมหานคร : เอมี่ เทรดดิ้ง, ๒๕๔๙), หนา ๓๒. 
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๔-๖ โดยสวนใหญ แตเหตุใดจิตสำนึกท่ีดีจึงไมสามารถเกิดในหองเรียน ตลอดจนการนำเอา

ความรูทางจริยศาสตรมาใชในชีวิตประจำวันได เมื่อลองถามเยาวชนวา การทำไมดีหรือ

ประพฤติไมถูกตองจะไดรับผลอะไรบาง พบวาแทบจะไมมีเยาวชนสามารถตอบได จึงเปน

เรื่องที่นาสนใจตอปญหาท่ีเกิดขึ้น การถามบอยๆ เหมือนการฝกวินัยซึ่งเราจะตองทำอยาง 

ตอเนื่อง การฝกทักษะในการเรียนรูคูกับทักษะทางสังคม การฝกวินัยในโรงเรียนก็ถือวาเปน

เร่ืองสำคัญ การสอนใหเยาวชนรูจักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง การควบคุมพฤติกรรม

อยางสม่ำเสมอจะทำใหเยาวชนควบคุมตนเองไดในท่ีสุด๖

Û. ·π«§‘¥¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π°“√°√–∑”º‘¥´È”‡™‘ßæÿ∑∏ 

ทำไมเยาวชนถึงกลาประพฤติส่ิงที่ไมดี เปนคำถามท่ีนาจะเดาคำตอบได หรือหา 

คำตอบไดไมยากนัก สาเหตุสองประการเปนแงมุมที่นาสนใจ ไดแก ประการแรกเพราะ

เยาวชนไมทราบถึงโทษของการประพฤติไมดี ประการท่ีสองเยาวชนขาดความละอายตอ

ความประพฤติท่ีไมดี ซึ่งจะตรงกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองหิริและโอตตัปปะ  

อันเปนคำสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเนนเร่ืองความเกรงกลัวตอผลของความช่ัว 

และมีความละอายตอความชั่ว ทั้งหิริและโอตตัปปะมีความสัมพันธกัน หากเยาวชนเกรงกลัว

ตอผลของการทำชั่วเยาวชนก็ไมกลาที่จะมีความประพฤติไมดี และหากเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี

ก็จะมีความละอายตอความประพฤติท่ีไมดี ดังนั้น เรื่องผลของการทำชั่วจึงเปนเร่ืองที่

เยาวชนควรรูและมีความเขาใจตลอดจนพัฒนาไปสูจิตสำนึกที่ดี ทำอยางไรเยาวชนจึงจะเกิด

การเรียนรูเรื่องละอายตอความชั่วและเกรงกลัวตอบาป วิธีการอันสำคัญที่ทำใหมนุษย

สามารถถายทอดและเผยแพรความรูในเร่ืองตางๆ อยางกวางขวางได ก็คือ “การเลียน” 

และ “การเรียน” หากเราพิจารณาความหมายของ “การเลียน” หมายถึงการกระทำตาม

อยาง เชน การที่เด็กๆ เลียนเสียง เลียนคำพูด เลียนกิริยาทาทางของผูใหญ ซึ่งผิดบางถูก

บางตามแตจะสามารถจดจำและทำตามได สวน “การเรียน” หมายถึงการศึกษาเลาเรียน

เพื่อใหเกิดความรูอยางกวางขวางในเรื่องนั้นๆ ทั้งจากระบบการเรียนการสอน และการศึกษา

ดวยตนเอง๗

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

หนา ๒๖. 
๗ ประภัสสร เสวิกุล, เลียนกับเรียน. [ออนไลน], แหลงที่มา : http://www.komchad 

luek.net/ detail/20121109/144286/% [๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖]. 
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จากแนวคิดเรื่องการลอกเลียนแบบและการเรียนรู แสดงใหเห็นวาการลอกเลียน

แบบเปนเรื่องท่ีจำเปนตอเยาวชน หรือจะจำกัดความหมายใหกระชับข้ึน นั่นหมายถึงผูใหญ

วันนี้จะตองทำใหเยาวชนลอกเลียนในเรื่องท่ีดีและถูกตอง จิตสำนึกดีควรไดรับการตักเตือน

จากผูใหญท่ีเปนผูแสดงตัวอยางที่ดี คุณธรรมขอใดท่ีควรนำมาพิจารณาและประยุกตใชเพื่อ

สรางจิตสำนึกใหทุกคน พื้นฐานความสุขอันเกิดจากสมาชิกของสังคมประพฤติดี นั่นคือการที่

ประชากรของสังคมไดยึดถือคุณธรรมพื้นฐานคือเบญจศีลเพียง ๕ ขอของความประพฤติดี ก็

เพียงพอท่ีทำใหสังคมมีปญหานอยลง มีความผาสุกมากข้ึน ดังนั้น จิตสำนึกในเร่ืองเบญจศีล

ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับคุณธรรมทางดานหิริโอตตัปปะ จึงเปนเรื่องพื้นฐานในการแกปญหาสังคม

ไดระดับหน่ึง  

ปญหาการสรางจิตสำนึกตอปญหาสังคมที่มาจากเยาวชนเกิดจากการลอกเลียนใน

สิ่งที่ไมถูกตอง การแกปญหาสังคมโดยการแกปญหาที่ผานมาเปนการแกปญหาปลายเหตุ 

การเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลาทำใหวัยผูใหญผันแปรเขาสูวัยสูงอายุ ซึ่งปจจุบันผูสูงอายุไมได

เปนปจจัยของปญหาสังคม การแกปญหาสังคมจึงมุงไปท่ีประเด็นของเยาวชนโดยปริยาย 

ประเด็นปญหาสังคมกับเยาวชนจึงถูกวิพากษวิจารณโดยตลอดไมวายุคใดสมัยใด และใน

ความเปนจริงก็เปนเชนนั้น เยาวชนวันนี้กำลังพัฒนาไปสูความเปนผูใหญโดยธรรมชาติแหง

การเคลื่อนตัวของเวลา สิ่งท่ีผูใหญมีความจำเปนตองทำคือการสรางตัวอยางที่ดีและถูกตอง

เพ่ือเปนตนแบบของการลอกเลียนแบบของเยาวชน อันเปนองคประกอบสำคัญตอการสราง

จิตสำนึกท่ีดีใหกับเยาวชน การสรางตัวอยางท่ีดีบนพ้ืนฐานในหลักของเบญจศีลก็เพียงพอตอ

การลอกเลียนแบบของเยาวชน จึงเปนการสมควรที่ผูใหญจะใหความสำคัญตอการปฏิบัติตน

ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องมือฝกคนใหมีพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม เปนตัวหนังสือ

บาง เปนภาวะแหงความเปนระเบียบบาง เปนระบบแบบแผนท่ีกำหนดการฝกบาง ตลอดจน

เปนการปกครองคือจัดการดูแลควบคุมคนใหปฏิบัติหรือฝกตนตามระบบระเบียบท่ีจัดต้ังไว

นั้น เมื่อคนปฏิบัติตามจนความเปนระเบียบกลายเปนคุณสมบัติในตัวเขาแลว การที่เขา

ปฏิบัติตามวินัยนั้น เราเรียกวา ศีล เพราะฉะนั้น คำวา “มีวินัย” ที่ใชกันในสมัยนี้ ก็คือศีล 

นั่นเอง๘

๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), แกนแทของพระพุทธศาสนาและลักษณะแหง 

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด, 

๒๕๕๔), หนา ๕๙. 
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ดังนั้น การแกไขปญหาสังคมโดยการแกไขหรือพัฒนาทางดานเยาวชน จำเปนอยาง

ยิ่งที่กระบวนการสรางจิตสำนึกที่ดีจะเปนหนทางเดียวในการพัฒนาและแกปญหาใหเยาวชน 

สวนเรื่องขอบเขตท่ีใชเปนเครื่องชี้แนวทาง จะตองมีการชี้แนะเยาวชน เพื่อใหเยาวชนมีความ

รูและความเขาใจ ตลอดจนเกิดการพัฒนาไปสูการสรางความสำนึกดี เราคงเห็นไดวามีการ

เรียนการสอนดานสังคมวิทยาและจริยศาสตร หรือแมกระทั่งการคบเพื่อนก็เปนสิ่งที่สำคัญ มี

ผลตอความเจริญกาวหนาและความเสื่อมของชีวิตอยางมาก เยาวชนจึงควรทราบหลักธรรม

ที่เก่ียวกับการคบมิตร ซึ่งจะมีทั้งมิตรแท มิตรเทียมและมิตรตอมิตร๙  ตลอดจนการเรียน

เนื้อหาสาระทางดานพระพุทธศาสนา แตเปนท่ีนาเสียดายวา การเรียนรูของเยาวชนเปนไป

เพื่อการสอบใหผานในวิชานั้นๆ เทานั้น ความจำที่มีอยูในเร่ืองราวตางๆ ทางจริยศาสตรและ

ศาสนาก็ถูกลืมเลือนไปตามเวลา นั่นหมายความวา เยาวชนนำเน้ือหาสาระท่ีไดจากการ 

เรียนรูมาใชในการสรางสันติสุขและความดีงามใหกับตนเองไมได จึงเปนเร่ืองของเหตุผลวา

ทำไมจึงเกิดความบกพรองตอความรูของเยาวชน กระบวนการสรางความเขาใจตลอดจน

กระบวนการสรางจิตสำนึกที่ดีจึงเปนสิ่งที่มีความจำเปนมาก ปญหาท่ียิ่งใหญก็คือ เราจะ

สรางจิตสำนึกท่ีดีใหกับเยาวชนอยางไร การแกปญหาสังคมของเยาวชนโดยการสราง

จิตสำนึกที่ดี จึงเปนเปาหมายสำคัญซึ่งเปนทางออกที่ดีในการแกปญหาสังคม  

 

Ù. °“√«‘‡§√“–Àå “‡Àμÿ°“√°√–∑”º‘¥´È”¢Õß‡¬“«™π 

เยาวชนผูกระทำผิดซ่ึงไดรับการดูแลจากสถานพินิจฯ 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 จึงจำเปนตองประยุกตทฤษฎีบวรเพ่ือนำมา

๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม, พิมพ

ครั้งที่ ๑๗๕, (กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๕๔), หนา ๕๙. 
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แกปญหาใหตรงจุดมากท่ีสุด การปรับใหศาลเยาวชนและครอบครัวทำหนาท่ีเปนบานใน

ทฤษฎีบวร หรือเรียกไดวาเปนบานหลังที่ ๒ ของผูกระทำผิด ทำหนาที่ใหความรักความ

เมตตาอบอุน ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตอยูในสังคม ใหรูผิดรูถูก ตลอดจนใหความรู

เรื่องสังคมพื้นฐานแกผูกระทำผิด เชน ความรูทางดานหนาที่พลเมือง ความมีระเบียบวินัยอัน

เปนเร่ืองจำเปนท่ีตองปลูกฝงจากบาน ปรับใหสถานประกอบการทำหนาที่แทนโรงเรียน 

มีหนาที่ใหความรูทางดานการประกอบอาชีพ เพื่อที่จะไดนำความรูนั้นไปเลี้ยงชีพตนเองได มี

งานทำเปนหลักแหลงม่ันคงในชีวิต สวนวัดทำหนาที่ใหความรูความเขาใจตอธรรมะพ้ืนฐาน

ในการเปนเยาวชนหรือพลเมืองที่ดีตอไป เทากับใหพระสงฆไดทำหนาที่เผยแผธรรมะ ซึ่ง

สามารถอธิบายแนวทางในการแกไขได ดังนี้ 

๑) การปรับศาลเยาวชนและครอบครัวใหทำหนาที่แทนบานในทฤษฎีบวร ซึ่งใน

ระหวางพิจารณาคดีเยาวชนผูกระทำผิดไดรับการดูแลคุมครองโดยสถานพินิจฯ ของแตละ

จังหวัด มีกำหนดระยะเวลาตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการกระทำความผิดท่ีตนเองไดกระทำไป 

การกระทำผิดของเยาวชนในมุมมองจากบาน คือ เยาวชนขาดความรักความอบอุน  

ขาดความเขาใจของสมาชิกในบาน ขาดความรูในเรื่องระเบียบวินัย ขาดความเขาใจตอหนาที่

ในฐานะพลเมืองที่ดี ทำใหเยาวชนมีโอกาสกระทำผิดมาก  

ดังนั้น การปรับศาลเยาวชนและครอบครัวใหทำหนาที่เปนบานจึงเปนความ 

เหมาะสมในการแกปญหาที่ตนเหตุการกระทำผิดของเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่ง

มีเจาหนาที่ในการทำหนาที่แกไขบำบัดและฟนฟู โดยรับเปนพอศาลหรือแมศาล ในการใหคำ

ปรึกษาชี้แนะ ความเขาใจ ความรัก ความอบอุน แกเยาวชนผูกระทำผิด ซึ่งจะใหคำปรึกษา

เปนระยะๆ เสมือนเยาวชนอยูในครอบครัวที่อบอุน มีพอหรือแมที่คอยใหความรักใหความ

อบอุนคอยดูแล ในขณะเดียวกันเยาวชนผูกระทำผิดจะไดความรูตางๆ เก่ียวกับความรูทาง

สังคมโดยผานกระบวนการอบรมจากเจาหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว ใหสามารถ

ปรับตัวและพรอมใชชีวิตอยูในสังคมอยางเขมแข็ง ซึ่งในอดีตเยาวชนผูกระทำผิดอาจรูสึกขาด

ความรักความอบอุนจากครอบครัว เนื่องจากพอแมแยกทางกันหรือเสียชีวิตไป หรือบาง

ครอบครัวพอแมอยูดวยกันแตขาดความเขาใจซ่ึงกันและกัน จนเกิดเปนปญหาครอบครัวที่

เยาวชนตองรับรูและกลายเปนสาเหตุหลักที่ทำใหเยาวชนตัดสินใจกระทำผิดหรือกระทำผิด

ซ้ำ การทำหนาท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวในฐานะบานท่ีมีพอแม จึงเปนการแกปญหา

ทางดานบานไดอยางสมบูรณ หลังจากผานกระบวนการแลว เยาวชนผูกระทำผิดจะเปน

เยาวชนท่ีมีคุณภาพของสังคม และใชชีวิตหลังไดรับการปลอยตัวไดอยางเขมแข็ง 
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๒) การปรับสถานประกอบการใหทำหนาที่โรงเรียนในทฤษฎีบวร เพื่อใหความรูทาง

ดานอาชีพซึ่งเปนอาชีพพื้นฐานที่มีความเหมาะสมในการเริ่มตนทำงาน และมีอาชีพเปนหลัก

แหลงหลังคดีสิ้นสุดเพ่ือใชชีวิตในสังคมตอไป อาชีพท่ีเยาวชนผูกระทำผิดไดรับการฝกควร

เนนที่งานชางฝมือ ไดแก ชางซอมเครื่องยนต ชางกลึง ชางซอมสีรถยนต ชางเฟอรนิเจอร 

ซึ่งอาชีพเหลานี้เปนอาชีพพื้นฐานท้ังชายและหญิงท่ีสามารถทำไดเม่ือคดีสิ้นสุดเพ่ือเปนอาชีพ

หลัก เยาวชนผูกระทำผิดสามารถเขาทำงานในสถานประกอบการท่ีเยาวชนผูกระทำผิดฝก

หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะอาชีพหรือความรูที่ไดจากการฝก ซึ่งการใหความ

รวมมือของสถานประกอบการไมมีการผูดมัดเยาวชนผูกระทำผิด มีอิสระในการตัดสินใจ

เลือกสถานที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเหมือนเยาวชนทั่วไป ซึ่งสถานประกอบการพื้นฐานจะมีอยู

โดยท่ัวไป โดยเฉพาะอยางย่ิงแรงงานชางฝมือท่ีกำลังขาดแคลนในภาคอุตสาหกรรมใน

ปจจุบัน สวนหน่ึงผูประกอบการท่ีใหความรวมมือฝกอาชีพใหกับเยาวชนผูกระทำผิดจะตอง

พิจารณาถึงผลกระทบในการรับเยาวชนผูกระทำผิดไปฝกอาชีพ เพราะในบางอาชีพอาจจะ

ขัดตอความรูสึกของลูกคาอยางแรง เชน อาชีพผูบริการในรานอาหาร หรือบริกรตามโรงแรม

ตางๆ ในบางครั้งความพรอมในการทำงานของเยาวชนผูกระทำผิดยังไมมีความพรอมทาง

ดานจิตใจ อาจจะสรางปญหาใหผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งชื่อเสียงของผูประกอบ

การ เชน การทะเลาะกันระหวางเยาวชนผูกระทำผิดกับพนักงานของผูประกอบการ หรือ

เยาวชนผูกระทำผิดกับลูกคาของสถานประกอบการ ซึ่งผูประกอบการจะตองยอมรับปญหา

ที่อาจจะเกิดขึ้นได  

ดังนั้นอาชีพท่ีจะฝกใหกับเยาวชนผูกระทำผิดไมควรจะเปนอาชีพท่ีตองพบปะหรือ

ใหบริการโดยตรงกับลูกคาของสถานประกอบการ ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหผูประกอบ

การเสียช่ือเสียงได และเปนความไมคุมคาตอสถานประกอบการ เจาหนาที่ของศาลเยาวชน

และครอบครัวจึงตองกำหนดอาชีพจากปญหาดังกลาว ใหสถานประกอบการท่ีเหมาะสม

สมัครใจตอการใหความรวมมือในการที่จะฝกอาชีพใหกับเยาวชนผูกระทำผิดของศาล

เยาวชนและครอบครัวได 

๓) การใหความรูในดานของคุณธรรมและศีลธรรมแกเยาวชนผูกระทำผิดโดยวัด ซึ่ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจะตองเปนผูรางหลักสูตรรวมกับทางวัดที่ไดรับการคัดเลือกใหทำ

หนาที่อบรมพัฒนาจิต เพื่อใหพระสงฆที่ทำหนาที่อบรมเยาวชนผูกระทำผิดไดใชเปนกรอบใน

การอบรมและประเมินผล ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจะตองพิจารณาวัดท่ีมีความพรอม

ตอการอบรม เชน มีพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถในการอบรมหรือสามารถประสานงาน

กับพระสงฆในพ้ืนที่ใหเขามารวมการอบรม การอบรมศีลธรรมและคุณธรรมอาจใชการอบรม
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แบบการบวชเณร หรือการบวชชีพราหมณก็ได การบวชลักษณะน้ีเยาวชนผูกระทำผิดอาจใช

เปนโอกาสในการหลบหนีได  

ดังนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงตองพิจารณาเปนพิเศษ ควรคัดเลือกจาก

เยาวชนผูกระทำผิดที่มีความประพฤติดีจึงจะสามารถบวชได วิธีนี้จะเปนการเสริมแรงบวก 

ใหกับเยาวชนผูกระทำความผิดไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นได สวนเยาวชน 

ผูกระทำความผิด มีความประพฤติยังไมดีอาจใชวิธีนิมนตพระสงฆไปใหการอบรมส่ังสอน 

ศีลธรรมและคุณธรรมในสถานพินิจฯ เปนระยะๆ เนื้อหาความรูที่เยาวชนผูกระทำผิดควรได

รับการอบรมตองเนนหนักไปในทางเรื่องความละอายตอความชั่วเกรงกลัวตอบาปเปนหลัก 

สวนศีลธรรมและคุณธรรมอ่ืนๆ จะเปนเรื่องรอง ดังนั้น หลักสูตรท่ีใชในการอบรมเยาวชน 

ผูกระทำผิดจะตองไดรับการออกแบบเปนพิเศษโดยพิจารณารวมกันระหวางศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกับวัด 

 

ı. ∫∑ √ÿª 

การปองกันมิใหเยาวชนผูกระทำผิดกระทำผิดซ้ำอีก เปนการปองกันในลักษณะของ

การสรางความพรอมในการใชชีวิต เตรียมความพรอมในการเปนผูใหญ หรือเปนผูดูแล

ตนเองไดโดยใชหลักการพึ่งตนเอง เยาวชนที่เปนคนเกงเปนคนดีที่สามารถใชชีวิตในสังคมได

อยางภาคภูมิใจในภาวะการเติบโตทางจิตและอารมณ ทำใหเยาวชนผูกระทำผิดเกิดการกาว

ขามชวงวยัแหงการปรบัเปลีย่นจากเยาวชนสูความเปนผูใหญทีม่คีวามรบัผดิชอบ เปนพลเมอืง 

ที่มีคุณภาพ และประการสำคัญคือเปนการเพิ่มภูมิตานทานจากปญหาเดิมในอดีตได เปน

ความเขมแข็งทางสังคมที่เกิดจากการฝกอบรมโดยผานกระบวนการของศาลเยาวชน 

ครอบครัว สถานประกอบการ และวัด ซึ่งเปนอีกมิติหนึ่งท่ีมุงเนนการแกปญหาไปพรอมๆ 

กันทั้ง ๓ ดาน ภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นจะเกิดข้ึนทั้ง ๓ ดานพรอมกันคือ เกิดความอบอุน เกิดการ

ดูแลตนเองได และเกิดจิตสำนึกท่ีดี ดังนั้น เหตุปจจัยท่ีมีผลกระทบทำใหเยาวชนกระทำผิด

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

สังคมไทยจะมีมากข้ึน ซึ่งหมายถึงความแตกราวอันเปนพื้นฐานในการดำเนินชีวิตสำหรับ

ครอบครัวท่ีมีปญหาลดลง เปนครอบครัวที่มีความอบอุนและความสุข สงผลใหประชาชนใน

ชาติมีความเจริญกาวหนาตอไป 
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Ò. ∫∑π” 

การบริหารงานหรือการจัดการองคการมีความจำเปนตองใชศาสตรและศิลปในการ

บริหารงานอยางหลีกเลี่ยงไมได เน่ืองจากในยุคปจจุบันเปนระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่

แสวงหาผลกำไร และมีการแขงขันกันสูงทั้งในเชิงการบริหารงานและการพัฒนาองคการให

บรรลุผลตามเปาประสงคขององคการ เพื่อใหเหนือกวาองคการอ่ืน 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 ซึ่งการวางแผนมีความสำคัญมากท้ังแกบุคคลและองคการ โดย

การผสมผสานเขากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นั่นคือหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใชเปน

เคร่ืองมือท่ีสำคัญสำหรับการวางแผน อีกทั้งเปนแนวทางท่ีมีความสอดคลองกับหลักการ

บริหารสมัยใหมไดอยางกลมกลืน ถงึแมวาหลกัธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจา 

จะกาวลวงมากวา ๒,๖๐๐ ปแลวก็ตาม 
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การวางแผนการบริหารดวยสัปปุริสธรรม ๗ ธรรมท่ีทำใหคนเปนสัตบุรุษหรือเปน

คนดี มีคุณธรรม ประกอบดวย  ความเปนผูรูจักเหตุ (เห็นเหตุแลวคาดการณถึงผลใน

อนาคต)   รูจักผล (เห็นผลตอนนี้แลวหย่ังรูถึงสาเหตุในอดีตได) รูจักตน (รูจักตนเอง 

สมรรถนะความรูความสามารถของตน)  รูจักประมาณ (รูจักความพอเพียงพอดีของตนเอง

และสิ่งตางๆ)  รูจักกาล (รูจักเวลาวาควรทำอยางไร จึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิผล)  รูจัก

ชุมชน (รูจักการประพฤติตนเอง เมื่ออยูในสังคมตางๆ ในเร่ืองของการคิด การพูด และการ

ทำ)  และรูจักบุคคล (รูวิธีการเลือกคบแตคนดี หรือกัลยาณมิตร และหลีกเล่ียงการคบคน

พาล ตลอดจนการรูจักการมอบหมายงานแกบุคคลที่เหมาะสม) 

พุทธทาสภิกขุไดบรรยาย “การบริหารธุรกิจแบบพุทธ” ซึ่งไดกลาวถึงการใช 

สัปปุริสธรรมในการบริหารตามหลักการบริหาร มี ๔ M ที่สำคัญคือ Man (คน) Machine 

(เครื่องจักร) Money (เงินทุน) และ Material (วัสดุ) และเชื่อวา M ที่สำคัญที่สุดคือ Man 

(คน) เพราะคนสามารถหาเคร่ืองจักร หาเงิน และหาวัสดุมาใหได หากเราทำใหคนนั้นเปน

คนดีที่ถูกตองแลวเช่ือแนวาจะบริหารงานไดสำเร็จสมประสงค คนดีที่ถูกตองน้ีคือ 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 เพ่ือประกอบการพิจารณาวาหลักการ

บริหารเชิงพุทธศาสตรมิไดมุงหวังกำไร หรือการแขงขันเพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการ

ที่สรางความย่ังยืน 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 รูจักวาส่ิงนี้เปนเหตุแหงสุข 

สิ่งนี้เปนเหตุแหงทุกข คือ เห็นเหตุหรือการกระทำเกิดขึ้นในปจจุบันแลวรูวาจะสงผลใน

อนาคตอยางไร เพื่อเปนขอมูลเตือนภัยในการวางแผนปองกันตอไป 

๒. อัตถัญุตา หมายถึง “ความเปนผูรูจักผล” เชน รูจักวาสุขเปนผลแหงเหตุอันนี้

ทุกขเปนผลแหงเหตุอันนี้ คือ เห็นผลท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันแลวรูวาเกิดจากสาเหตุอะไรในอดีต 

เพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหาหรือใชประโยชนในปจจุบันและอนาคต โดยการขจัดสาเหตุ

รากเหงาหรือปฏิบัติตามวิธีการที่ไดผลดีมาแลว 

๓. อัตตัญุตา หมายถึง “ความเปนผูรูจักตน” วาโดยชาติตระกูล ยศศักดิ์ สมบัติ

บริวาร ความรู และคุณธรรมเพียงเทานี้ๆ แลวประพฤติตนใหสมควรแกที่เปนอยูอยางไร คือ

มองตัวเองหรือองคการแลวทบทวนดูวาสถานะท่ีตัวเองเปนและฐานะท่ีตัวเองมีเปนอยางไร 

เพื่อเปนขอมูลในการบริหารตนบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

๔. มัตตัญุตา “ความเปนผูรูจักประมาณ” ในการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตแตโดย

ทางที่ชอบ และรูจักประมาณในการบริโภคแตพอควร คือ มองงานที่ตนเองทำอยูแลว

พิจารณาวิเคราะหดวยปญญาวาความพอเหมาะ ความพอดี ความพอเพียงอยูที่ไหนเทาไร 

เพื่อจะไดกำหนดแผนการปฏิบัติไดเหมาะสมอันมุงไปสูผลลัพธอยางดีเลิศ 

๕. กาลัญุตา หมายถึง “ความเปนผูรูจักกาลเวลา” เชน รูวาเวลานี้เปนเวลาอัน

สมควรในอันประกอบกิจน้ันๆ คือ มองงานท่ีจะทำแลวพิจารณาบริหารเวลาโดยดำเนินการ

ปฏิบัติวาควรจะทำใหทันเวลากำหนด ทำใหถูกเวลาท่ีตองทำตามเวลาท่ีกำหนด และทำให

เริ่มและเสร็จตามเวลาที่วางแผน โดยคำนึงถึงวิธีที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๖. ปริสัญุตา หมายถึง “ความเปนผูรูจักชุมชน” โดยกิริยาที่จะตองประพฤติตอ

ชุมชนนั้นๆ วาชุมชนหมูนี้เมื่อเขาไปหาจะตองประพฤติตอชุมชนนั้นๆ วาชุมชนหมูนี้เมื่อ

เขาไปหาจะตองทำกิริยาอยางนี้จะตองพูดอยางนี้ คือ มองงานของตัวเองวาตองเกี่ยวของกับ

ชุมชนอะไรบางในเชิงธุรกิจ และมีผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางไร แลวชุมชนน้ันคิดอยางไร

เดือดรอนอยางไร เช่ืออยางไร เพื่อเราจะไดปฏิบัติเขากับสังคมไดอยางถูกตอง 

๗. ปุคคลัญุตา หมายถึง “ความเปนผูรูจักบุคคล” ควรรูวิธีเลือกบุคคลวาผูนี้เปน

คนดีควรคบ ผูนี้เปนคนไมดีไมควรคบ คือ การวางแผนการบริหารงานตองใชคนทำงานและ

จำเปนตองติดตอกับบุคคลในชุมชน การจัดหาคนเขาทำงานตองสอบสัมภาษณคนเขาเปน
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พนักงานโดยเลือกใหถูกตองกับความรูความสามารถ และตองเปนคนดีดวยงานจึงจะบรรลุ

ความสำเร็จ 

การวางแผนการบริหารงานตามสถานการณเชิงพุทธนี้ แทจริงแลวก็เปนการบริหาร

งานท่ีปรับเปล่ียนไปตามสถานการณท้ังภายนอกและภายในตัวเรา ในแตละเหตุการณ แตละ

ปญหาก็มีวิธีการแกปญหาแตกตางกันไป ตามวัฒนธรรมองคการ สถานที่เกิดเหตุปจจัยอื่นๆ 

ความถนัดของผูวางแผน เพราะฉะน้ันตองเลือกใชธรรมะใหถูกตอง ภาษาพระเรียกวา

ธรรมานุธรรมะปฏิบัติ คือ ปฏิบัติธรรมนอยใหคลอยธรรมใหญ เลือกธรรมะยอยๆ มาปฏิบัติ

ใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีตองการ การเลือกใชธรรมะใหถูกตอง นี่แหละคือการวางแผน

การบริหารเชิงพุทธ 

 

Û. §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√«“ß·ºπ 

การวางแผนงานในการบริหารจัดการขององคการทุกระดับจะมีแนวคิดวา การ

วางแผนเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางเดินใหแกองคการนั้นๆ การวางแผนงานนับวาเปน 

องคประกอบท่ีสำคัญตอการบริหารจัดการองคการทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน ถา

ปราศจากการวางแผนแลวก็จะเหมือนเรือที่ไรหางเสือ องคการก็จะถูกพัดพาไปตามกระแส

ลมของการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมาจากสิ่งแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการเมือง

โดยไมมีทิศทางที่แนนอน 

การวางแผน มาจากคำในภาษาละตินวา “แพลนัม” (Planum) หมายถึงพื้นที่ราบ

หรือพิมพเขียว ภาษาอังกฤษใช “Planning” ซึ่งหมายถึงข้ันตอนการกำหนดและการดำเนิน

การเพือ่บรรลเุปาหมาย หรอืทำใหเปาหมายเปนจริง๒ กระบวนการวเิคราะหและการตัดสนิใจ 

ของผูบริหารท่ีจะกำหนดวิธีการไวลวงหนาอยางเปนระบบ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติให

บรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยนำเอาขอมูล 

ขาวสาร (Information) ในอดีตมากำหนดหรือพยากรณอนาคต ดังนั้น แนวคิดของการ

วางแผนจึงมีลักษณะเปน “ศาสตร” ที่ตองใชขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Information) 

ที่มีความแมนตรงและเชื่อถือได และจะตองประกอบดวยองคประกอบที่ชัดเจนและมีความ

ตอเนื่องกันตามลำดับ ทั้งน้ีเพื่อใหผูใชแผนมีความรูและความเขาใจที่จะสามารถนำแผนไป

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 ดังนี ้

 

�

�

เงิน

การวางแผนความเสี่ยง
(Risk�Planning)

งาน (Work)

การวางแผน�
(Planning)

การวางแผนการจัดการความรู�
(Knowledge�Planning)

คน (Man)

การวางแผนการบริหาร�
Management�Planning
• การวางแผนยุทธศาสตร�
 strategy�planning
• การวางแผนกลยุทธ 
 gold�planning

แผนภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการวางแผน 

 

จากแผนภาพแสดงกระบวนการวางแผนน้ันมีองคประกอบในการวางแผนท่ีสำคัญ

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

และงานน้ันจะมีการวางแผนการบริหารความเส่ียง (Risk Planning) และในกระบวนการ

การบริหารจัดการระหวางคนและงานน้ันจะมีการวางแผนการบริหารจัดการความรู 

(Knowledge Planning)  
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ฉะน้ันการวางแผนทุกระดับจะมีประโยชนทั้งตอผูบริหารและผูปฏิบัติคือ ปองกันไม

ใหเกิดปญหาและความผิดพลาด หรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานใน

อนาคต ทำใหองคการมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนวาจะทำอะไร ที่ไหน

เมื่อไร อยางไร และใครทำ ทำใหนักบริหารมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จ

ไดงาย ชวยใหเกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ เวลา 

ฯลฯ ชวยใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพราะมีแผนเปนแนวทาง “เปรียบ

เสมือนเรือที่มีหางเสือ” ชวยใหการปฏิบัติงานเปนระบบ นักบริหารสามารถควบคุมติดตาม

การปฏิบัติงานไดงาย 

ถาจะแบงระดับของการวางแผนตามลักษณะของการบริหารงานในองคการสามารถ

แบงออกเปน ๓ ระดับ๓ คือ 

๑) การวางแผนระดับนโยบาย (Policy Planning) เปนแผนระดับสูงสุดของ

องคการ มักจะระบุแนวทางอยางกวางๆ ซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีจะกอใหเกิดแผนชนิดอื่นๆ สวน

ใหญจะเปนแผนระยะยาว (Long-Range Plan) เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ 

๒) การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนการวางแผนหลอมรวม

ครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดขององคการหรือแผนงานใหญขององคการ โดยจะระบุไว  

“อยางกวาง” และ “มองไกล” ไปพรอมๆ กัน ซึ่งมักจะเปนแผนระยะยาว ๕–๑๐ ป ซึ่งจะ

ตองสอดคลองกับแผนระดับนโยบาย 

๓) แผนปฏิบัติการหรือแผนดำเนินงาน (Operation Plan) เปนการวางแผนที่

กำหนดจุดมุงหมายระยะสั้น ระยะเวลาไมเกิน ๑ ป ซึ่งถายทอดมาจากแผนกลยุทธ  

องคประกอบของแผนปฏิบัติการจะประกอบดวยวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม ขั้นตอน

การปฏิบัติ งบประมาณ ผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการแบงออกเปน ๒ 

ประเภท คือแผนใชประจำ (Standing Plans) และแผนใชเฉพาะครั้ง (Single-use Plans) 

การวางแผนยุทธศาสตร หรือ การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปน

กระบวนการตัดสินใจเพ่ือกำหนดทิศทางในอนาคตขององคการ โดยกำหนดสภาพการณใน

อนาคตท่ีตองบรรลุ และกำหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณที่กำหนดบนพ้ืนฐานขอมูล

๓ วันชัย มีชาติ, การบริหารองคการ, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๕๕-๑๕๖. 
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ที่รอบดานอยางเปนระบบ การกำหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณในอนาคตท่ีตองการให

เกิด จะตองต้ังอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีรอบดาน คือ จะตองคำนึงถึงสภาพการณที่ตองการ

ใหเกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถขององคการ และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม

ตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม การกำหนดแนวทางท่ีจะบรรลุ

สภาพการณในอนาคตท่ีตองการใหเกิดจะตองเปนระบบ คือ แนวทางท่ีกำหนดข้ึนจะตอง

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 

คำวา “ยุทธศาสตร” (Strategy)” มีความหมายรวมถึง “จุดหมายปลายทาง 

(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. พริ้นต้ิง แมส โปรดักส, ๒๕๕๑), หนา ๒๑๙-๒๒๐. 
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๑. ธัมมัญุตา รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎเกณฑ

แหงเหตุผล และรูหลักการท่ีจะทำใหเกิดผล เชน เห็นเหตุการณอะไรก็ตามแต ก็จะรูไดวา

เกิดจากเหตุอะไร ทำไมฝนจึงตกสาเหตุมาจากอะไรและผลจะเปนอยางไร รูวาจะตองกระทำ

เหตุแบบน้ีจึงจะใหเกิดผลที่ตองการนั้นๆ เปนตน 

๒. อัตถัญุตา รูจักผล รูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค คือ

รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเน่ืองจากการกระทำ 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 แลวประพฤติใหเหมาะสมและรูท่ีจะแกไข

ปรับปรุงตอไป 

๔. มัตตัญุตา รูจักประมาณ คือ ความพอดี ความเหมาะสม สอดคลองกับ 

สภาพการณ 

๕. กาลัญุตา รูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีจะตองใชใน

การประกอบกิจ กระทำหนาท่ีการงาน เชน แบงเวลา ทำใหถูกจังหวะ ใหตรงเวลา ใหเปน

เวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน 

๖. ปริสัญุตา รูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักที่ประชุม รูกิริยาท่ีจะประพฤติ

ตอชุมชนน้ันๆ วาชุมชนนี้เมื่อเขาไปหา จะตองทำกิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้

ควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน 

๗. ปุคคลปโรปรัญุตา รูจักเลือกคบคน  คือ รูความแตกตางแหงบุคคลวา โดย

อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติ

ตอบุคคลน้ันๆ ดวยดี วาควรจะคบหรือไม จะใชจะตำหนิ ยกยองและแนะนำส่ังสอนอยางไร 

เปนตน 

การนำหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใชในการวางแผนนี้เอง ทำใหผูวางแผนสามารถ

พิจารณาถึงองคประกอบท่ีสำคัญสำหรับการวางแผนท้ัง ๓ อยาง คือ คน (Man)  

เงิน (Money) และงาน (Work) ไดอยางถูกตองและรอบคอบชัดเจนย่ิงขึ้น นำส่ิงตางๆ ที่มี

ความเกี่ยวของ เชน กำหนดวัตถุประสงคและทิศทางการดำเนินงานตางๆ อีกทั้งยังสามารถ

ตอบคำถามหลักสามประการในการวางแผนยุทธศาสตร คือ องคการกำลังจะกาวไปทางไหน 

สภาพแวดลอมเปนอยางไร องคการจะไปถึงจุดหมายไดอยางไร เกิดกระบวนการวางแผนท่ีมี
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ประสิทธิภาพทุกระดับการวางแผน เชน แผนระดับนโยบาย แผนระดับกลยุทธ แผนปฏิบัติ

การ 

 

ı. ∫∑ √ÿª 

หลักพุทธธรรม มิไดมีจุดหมายเพื่อพัฒนาองคการหรือหนวยงาน และเปนทฤษฎี

ขององคการในการบริหาร แตหลักพุทธธรรมไดใหความสำคัญสำหรับคนในสังคมท่ีอยูรวม

กัน หมายความวา พุทธธรรมน้ันตองการใหมนุษย ไมวาจะอยูในฐานะใดก็ตาม สามารถ

พัฒนาตนในทางคุณธรรม ไดแสดงออกมาโดยธรรมที่ควรประพฤติ ทั้งองคความรู ความ

สามารถ หลักสัปปุริสธรรมเปนหลักคนดีที่ถูกตอง ประกอบดวย ความเปนคนรูจักเหตุ รูจัก

ผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล สามารถนำมาเปน

กระบวนการวิเคราะหและการตัดสินใจของผูบริหารท่ีจะกำหนดวิธีการไวลวงหนาอยางเปน

ระบบ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยาง

มีประสิทธิภาพ การวางแผนการบริหารงานตามสถานการณเชิงพุทธน้ีแทจริงแลวก็เปนการ

วางแผนการบริหารงานที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณท้ังภายนอกและภายในตัวเรา ใน

แตละเหตุการณ แตละปญหา ซึ่งมีวิธีการการวางแผนแตกตางกันไปตามวัฒนธรรมองคการ 

สถานที่เกิดเหตุปจจัยอื่นๆ ความถนัดของผูแกปญหาวาจะเลือกอาวุธอะไรมาใชงานธรรมะ

อื่นๆ ที่เนนตามสถานการณ จนสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใหสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งใจไว

ทุกประการ 
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การบริหารพระปริยัติธรรมเปนหัวใจสำคัญของการธำรงอยูของพระพุทธศาสนา 

สมัยปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองการปกครอง ความเจริญทาง

เทคโนโลยีเขามา ทำใหการบริหารพระปริยัติธรรมไดรับผลกระทบอยางมาก สงผลใหวัด

คอยๆ ลดบทบาทลงเรื่อยๆ การศึกษายุคนี้เปนการดึงคนออกจากวัด ชนชั้นกลางและชนช้ัน

สูงจำนวนมากพิจารณาวาพุทธศาสนาเปนของลาสมัย แมวาจะเปนที่นาเคารพนับถืออยู การ

จัดการศึกษาของพระสงฆที่เรียกวา การศาสนศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือธำรงรักษาเนื้อหา

สาระหรือแกนสารพระพุทธศาสนานั้น ไดแกการเรียนนักธรรมและบาลี หลักสูตรที่ใชเรียนมี

เนื้อหาท่ีมีมาต้ังแตสมัยพระพุทธเจา โดยนำเอาพระไตรปฎกและหลักธรรมตางๆ มายอแลว

เรียน เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา เรียกกันวา เรียนพระพุทธพจน๑  เหตุที่พระพุทธศาสนา

ดำรงคงอยูและสืบตอมาไดทุกวันน้ีโดยไมสูญหายหรือผิดเพี้ยนไป และมีการสืบทอดพัฒนา

ตลอดมา ก็เพราะไดอาศัยการศึกษาเลาเรียนแบบนี้ ผูที่มีบทบาทในการเรียนรูภาษาบาลีและ

เผยแผหลักคำสอนในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดมากที่สุด คือพระภิกษุ สามเณร เปนผูทำ

หนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา๒  เพ่ือพัฒนาสังคมตามหลักวิทยาศาสตรและตามหลักพุทธ

๑ พระมหาศักรินทร ศศพินทุรักษ, หลักบาลีไวยากรณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเล่ียงเซียง

จงเจริญ, ๒๕๑๕), หนา ๑. 
๒ พระมหาพนมนคร มีราคา, “การดำรงสมณเพศของสามเณรโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราช

วิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หนา ๑. 
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ธรรม ซึ่งหลักการบริหารการศึกษาท่ีสงเสริมหลักการไดผลดีมีอยูหลายขอ 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 ทำใหงานตอเน่ือง ถาขาดวิริยะ

จะเปนคนออนแอ หนีที่ยากไปหาแตที่งาย ทำอะไรไมสำเร็จ ขาดความกาวหนา มีแตงาน

คาง กลายเปนคนหยอนสมรรถภาพ 

๓) ประโยชนของจิตตะ คือทำใหทราบความเปนไปของงานอยูเสมอ เม่ือมีปญหา

สามารถแกไขเหตุการณไดทันทวงที ถาขาดจิตตะงานอาจเสียหายไดโดยไมรูตัว หรือรูตัวเมื่อ

สายเกินแกเสียแลว  

๔) ประโยชนของวิมังสา คือชวยทำใหงานไมผิดพลาด และทำใหมองเห็นลูทางท่ีจะ

ทำงานไดผลดี ถาขาดวิมังสาจะทำงานผิดๆ ถูกๆ เปลืองทุนเปลืองแรงเปลืองเวลา และทำให

โงเขลา 

ประโยชนของอิทธิบาท ๔ ดังกลาวมาน้ี จะเห็นไดวา ฉันทะและวิริยะ เปนหลัก

ปฏิบัติที่ชวยใหบุคคลมีความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคในการทำงานไดเปน

อยางดี โดยมีจิตตะและวิมังสา เปนหลักปฏิบัติที่ชวยใหการเอาชนะปญหาและอุปสรรคใน

การทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในที่สุดแลวก็จะชวยเสริมใหบุคคลมีความ

สามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคมากขึ้นนั่นเอง 

๓ พัชราพร วีรสิทธ์ิ,“ความสัมพันธระหวางองคประกอบหาประการของบุคลิกภาพและความ

สามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติอยูในสำนักประกัน

สังคม”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๖), 

หนา ๑๙. 
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อิทธิบาท ๔๔ มีองคประกอบท่ีสำคัญอยู ๔ ประการตามท่ีทานผูรูไดทำการศึกษา

และแสดงใหเห็นวามีความสำคัญและเปนแนวทางใหผูปฏิบัติตามเกิดพลังพิเศษสงเสริมให

กิจการทั้งปวงสัมฤทธิผล คือ 

๑) ฉันทะ ไดแกความมีใจรักในส่ิงที่ทำและพอใจใฝรักในจุดหมายของส่ิงที่ทำน้ัน 

อยากทำสิ่งๆ นั้นใหสำเร็จ อยากใหงานน้ันบรรลุถึงจุดมุงหมาย กลาวใหเขาใจโดยงายวารัก

งานและจุดมุงหมายของงาน กลาวใหลึกลงไปในทางธรรมวาความรัก ความใฝใจปรารถนา

ตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ ซึ่งเปนจุดหมายของส่ิงที่กระทำ หรือซ่ึงจะเขาถึงไดดวยการ

กระทำนั้น อยากใหสิ่งนั้นเขาถึงหรือดำรงอยูในภาวะที่ดีงาม ที่ประณีต ที่สมบูรณที่สุดของ

มัน หรืออยากใหภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของส่ิงนั้นๆ ของงานน้ันๆ เกิดมีจริง อยาก

ทำใหสำเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น ความอยากที่เปนฉันทะนี้เปนคนละอยางกันกับความ

อยากไดสิ่งนั้นๆ มาเสพเสวยหรืออยากเอามาเพื่อตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเรียกวา ตัณหา  

๒) วิริยะ ไดแกความเพียร ความอาจหาญแกลวกลาบากบั่นกาวไปใจสู ไมยอทอ ไม

หวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลำบาก เม่ือคนรูวาส่ิงใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถามี

วิริยะเกิดขึ้นแกเขาแลวแมไดยินวา จุดหมายนั้นจะลุถึงไดยาก มันมีอุปสรรคมาก หรืออาจใช

เวลายาวนานเทาน้ันป เทานั้นเดือน เขาก็ไมยอทอ กลับเห็นวาเปนสิ่งที่ทาทายที่เขาจะ

เอาชนะใหไดทำใหสำเร็จ  

๓) จิตตะ ไดแกความคิดจดจอหรือเอาใจใฝ คือความมีจิตผูกพันจดจอเฝาเรื่องนั้น 

ใจอยูกับงานน้ันไมปลอยไมหางไปไหน ถาจิตเปนไปอยางแรงกลาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือ

อยางใดอยางหน่ึงคนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเรื่องอื่นๆ ใครพูดอะไรเร่ืองอื่นๆ ไมสนใจ แตถา

พูดเรื่องน้ันงานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันที บางทีจัดทำเร่ืองนั้น งานน้ัน ขลุกงานอยูไดทั้งวัน

ทั้งคืน ไมเอาใจใสรางกาย การแตงเนื้อแตงตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไมสนใจ เรื่องอื่นเกิดขึ้นใกลๆ 

บางทีก็ไมรู ทำจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน ความมีใจจดจอเชนนี้ยอมนำใหสมาธิเกิดขึ้น 

จิตจะแนวแนแนบสนิทในกิจที่ทำ มีกำลังมา เฉพาะสำหรับกิจน้ันเรียกเปนสมาธิ พรอมน้ันก็

เกิดปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย  

๔) วิมังสา ไดแกความสอบสวนไตรตรอง การใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญ

ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอย่ิงหยอนเกินเลยบกพรอง หรือขอของใจ เปนตน ใน

๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 
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กิจที่ทำ รูจักทดลองและคิดคนหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อทำอะไรก็คิดพิจารณา

ทดสอบไป เชนคิดวาผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไร ทำไมจึงเปนอยางนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปจจัยที่

เปนองคประกอบน้ีเขาไป จะเกิดผลอยางนี้ ลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลวไมเกิดผลอยางที่

คาดหมายเปนเพราะอะไรจะแกไขจุดไหน ฯลฯ การคิดหาเหตุผลและสอบสวนทดลองอยาง

นี้ ยอมชวยรวมจิตใหคอยกำหนดและติดตามเร่ืองที่พิจารณาอยางติดตอตลอดเวลา เปนเหตุ

ใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเรื่องท่ีพิจารณา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกำลังใจเรียกวาเปน

วิมังสาสมาธิ ซึ่งก็จะมีปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรคเกิดมาดวย๕  

อิทธิบาท ๔ ประการ เปนหลักธรรมท่ีคอยสกัดกั้นอุปสรรค เพ่ือความสำเร็จและ

เปนแรงเสริมกำลังใจ ที่คอยผลักดันการทำงานใหบรรลุวัตถุประสงคเพ่ือการบริหาร

ทรัพยากรที่เหมาะสม ดังนี้ 

 

กระบวนการ
(Process)

ปจจัยนําเขา (Input)

วิริยะ : ความเพียร

จิตตะ : ความเขาใจ

ปจจัยนําออก (Output) 

วิมังสา : การตรวจสอบ

ฉันทะ : ความพอใจ

 

แผนภาพที่ ๑ การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ประการ 

 

จากแผนภาพที่ ๑ การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ประการ อธิบายขยายความดัง

ตอไปนี้ 

๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงาม, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๔๐), หนา ๔๐. 
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๑) ปจจัยนำเขา (Input) หมายถึง คณะผูบริหาร จะตองเขาใจการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ วาเราทำทุกอยางดวยใจท่ีมีเมตตา 

มีปญญา มองกระบวนการท่ีการทำงาน ไมใชเนนที่ตัวคนหลายองคกรมีความเครียด 

เนื่องจากวาผลที่เคยไดรับ ไมเปนเหมือนเดิมท่ีเคยมี เคยเปน เคยได เปล่ียนไป ทำใหเกิด

ความทุกขมาก ถาเรายอนกลับมาดู องคกรสวนใหญเนนที่ผลลัพธ องคกรเชิงพุทธ เนนที่

กระบวนการ เนนการทำงานในแตละขณะ ทำงานดวยฉันทะ มีใจรักการทำงาน วิริยะ มี

ความเพียรต้ังมั่นไมยนยอตออุปสรรค เปนแรงผลักดันใหองคการกาวขามอุปสรรคไปได  

จิตตะ การใชพลังในสมองซีกขวา เปนการใสใจในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ สรางความแตก

ตางกันตรงความใสใจ เราเปนองคกรท่ีทำแตกตางจากองคกรอ่ืนๆ และสุดทายคือ วิมังสา 

ลับคมเล่ือยอยูตลอดเวลา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอยูอยางสม่ำเสมอ ถาองคกรใด

มีหลักแบบน้ี รับรองวาประสบความสำเร็จแนนอน 

๒) กระบวนการ (Process) หมายถึง คณะผูบริหาร จะตองมีความขยันอุตสาหะ

หม่ันเพียรคือหลักอิทธิบาท ๔ ประการ คุณธรรมเปนเหตุนำไปสูความสำเร็จประกอบดวย 

ฉันทะ พอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น ไมวาง

ธุระ วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในส่ิงนั้น คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ จะเปนแรง

ผลักดันใหบุคคลผูประพฤติไปสูความสำเร็จแหงผลตามท่ีมุงหมาย  

อิทธิบาท ๔ ประการน้ี ทานกำหนดเปนหัวใจของผูตองการความสำเร็จที่ตองมี

ความเขาใจ ตั้งใจ เต็มใจและสนใจในส่ิงที่ทำนั้นๆ โดยใชคำยอวา “ฉ วิ จิ วิ” และสรุปเปน

คำคลองจองเพื่อใหจำงายวา “มีใจรัก พากเพียรทำ เอาจิตฝกใฝ ใชปญญาสอบสวน” ใน

อิทธิบาททั้ง ๔ ประการนี้ ฉันทะ นับวาสำคัญที่สุดเพราะเมื่อฉันทะเกิดข้ึนแลว 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 ขยันหม่ันประกอบส่ิงนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง 

อดทน เอาธุระไมทอถอย 

 ๓) จิตตะ ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตรับรูในส่ิงที่ทำและทำส่ิงนั้นดวยความคิด 

เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งท่ีทำ 
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 ๔) วิมังสา ความไตรตรองหรือทดลอง คือมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจ

หาเหตุผลและตรวจสอบขอย่ิงหยอนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผนวัดผล คิดคนวิธีแกไข

ปรับปรุง เปนตน๖

 

Ù. °“√»÷°…“μ“¡À≈—°Õ‘∑∏‘∫“∑ Ù ª√–°“√ 

พระไตรปฎกไดกลาวถึงอิทธิบาท ๔ วาเปนหลักธรรมคุณเครื่องใหลุถึงความสำเร็จ

ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ (ธรรมนำไปสูความสำเร็จ) คือ 

ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ (๑) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร (๒) เจริญ

อิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร (๓) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยจิตตสมาธิ

ปธานสังขาร (๔) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร ภิกษุทั้งหลาย 

เธอท้ังหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกำหนด เพื่อกำหนดส้ินไป เพื่อละ 

อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการแล๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงอิทธิบาท ๔ วาหมายถึง คุณเครื่อง

ใหถึงความสำเร็จ คุณธรรมที่นำไปสูความสำเร็จแหงผลที่มุงหมาย (๑) ฉันทะ ความพอใจ 

คือความตองการท่ีจะทำ ใฝใจรักจะทำส่ิงนั้นอยูเสมอ และปรารถนาจะทำใหไดผลย่ิงๆ ขึ้น

ไป (๒) วิริยะ ความเพียรคอืขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอา

ธุระไมทอถอย (๓) จิตตะ ความคิดมุงไป คือต้ังจิตรับรูในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นดวยความคิด 

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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จากแผนภาพที่ ๒ กระบวนการการศึกษา อธิบายขยายความดังตอไปนี้ การบริหาร

การเรียนการสอนจะประสบความสำเร็จไดน้ัน ตองอาศัยองคประกอบหลายอยางประกอบ

กัน ดานสภาพท่ัวไป ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน ก็เปนองคประกอบอยาง

หนึ่งเชนกัน เพราะส่ิงเหลาน้ีสามารถเปนส่ือ หรืออุปกรณในการเรียนการสอนได พระองค

ทรงอาศัยส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติเปนสื่อประกอบการเรียน ทำใหผูเรียนและผูสอนมีจิตใจ

เยือกเย็นเปนสมาธิ เชนตนไม ปาเขาลำเนาไพร ซึ่งอยูใกลๆ หรือรอบๆ พระองคทรงแสดง

ธรรมชี้ไปที่ธรรมชาติเพ่ือเปนการยกตัวอยาง เปรียบเทียบใหเห็นตามความเปนจริง จะเห็น

ไดจากตัวอยางของวัดในพระพุทธศาสนา มีลักษณะกวางขวาง ปลอดโปรง รมรื่น สงบ เย็น

สบาย เสนาสนะมีลักษณะเรียบงาย๙ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑) ดานสภาพท่ัวไป สภาพของโรงเรียนในปจจุบัน สวนใหญจะเปนอาคารเรียน 

ไมมีตนไมเทาใดนัก ไมรมรื่น เนื่องจากอยูในตัวเมือง มีสิ่งเราสิ่งรบกวนมากมาย สภาวะ

แวดลอมภายในและภายนอกวัด โดยเฉพาะรอบๆ วัดเต็มไปดวยบานเรือนชุมชน ไมเงียบไม

สงบเทาที่ควร บรรยากาศภายในหองเรียนหรือรอบๆ หองเรียน จะเงียบสงบรมร่ืน นาอยู 

โดยเฉพาะความปลอดโปรง รมรื่น สงบ ดานการจัดหองเรียนตองจัดใหถูกสวน คือตองจัดส่ิง

แวดลอมหรือบรรยากาศในชั้นเรียนใหนาเรียน หองเรียนตองสะอาด อากาศถายเทไดสะดวก 

ปราศจากเสียงรบกวน ตองจัดใหใกลเคียงธรรมชาติมากท่ีสุด อีกทั้งยังชวยใหการเรียนการ

๙ สุมน อมรวิวัฒน , การสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ , พิมพคร้ังที่ ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐), หนา ๑๒๘. 

แผนภาพที่ ๒ กระบวบการการศึกษา 

ดานสภาพทั่วไป

ดานการประเมินผล

ดานกิจกรรม

ดานส่ือการสอน

หลักสูตร
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สอนไมนาเบ่ือ อยางนอยก็จะทำใหทั้งผูเรียนและผูสอนรูสึกวาไมซ้ำซากเกินไป๑๐  

๒) ดานหลักสูตร คณะสงฆไดใชหลักสตูรน้ีมาเปนเวลาหลายสิบป มกีารเปล่ียนแปลง 

บางเล็กนอย ผูบริหารไมไดคำนึงถึงความแตกตางของผูเรียน ไมวาผูเรียนจะมีพื้นฐาน

ทางการศึกษาหรือไมก็ตาม หรือมีประสบการณในการเรียนวิชาภาษาบาลีหรือไมก็ตาม ก็ใช

หลักสูตรเดียวกัน ผูเรียนตองใชเวลานาน และตองอาศัยความทุมเท อาศัยการทองจำเปน

สวนใหญ ในปจจุบันนักเรียนท่ีกำลังเรียนช้ันเปรียญเอก 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 ยอมไดรับการยอมรับโดยทั่วกันวามีความยากในระดับหน่ึง๑๑  

ทำใหนักเรียนสวนใหญไมมีความม่ันใจวาจะสอบผาน บางรูปมีความวิตกกังวลและสับสนไม

แนใจวาการเรียนภาษาบาลีจะทำใหตนเองบรรลุเปาหมายในชีวิตได 

๓) ดานกิจกรรม หมายถึงกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาบาลีในปจจุบัน สำนัก

เรียนสวนใหญไมมีกิจกรรมอะไรมากมายนัก สวนใหญจะเปนการแปลหนังสือรวมกันระหวาง

ผูสอนกับผูเรียน การทองตำรารวมกันการใหนักเรียนแปลหนังสือเปนรายบุคคล การเขียน

ปญหาทดสอบขณะเรียน และกิจกรรมการอบรมบาลีกอนสอบ ดังนั้น กิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอน จึงเปนปจจัยที่สำคัญที่จะสงผลใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปตามจุดมุงหมาย

และบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว คือ ผูเรียนไดรับความรู มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามท่ีตั้งไวในหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอน คือการจัดกิจกรรมโดยวิธี

ตางๆ อยางหลากหลายท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง เกิดการพัฒนาตนและ

สั่งสมคุณลักษณะที่จำเปนสำหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติ กิจกรรมการ

เรียนการสอนวิชาภาษาบาลีนั้น ผูเรียนตองอาศัยความอดทนและตองทุมเทเวลาในการแปล

หนังสือใหมาก ตองอาศัยความขยันเรียนดวยตนเองใหมากท่ีสุด กอนเขาเรียนนักเรียนตองดู

หนังสือ หรือตองแปลหนังสือมากอนเขาหองเรียน เพราะกิจกรรมในการเรียนนั้น ถือ

นักเรียนเปนศูนยกลาง คือใหนักเรียนแปลหนังสือใหครูฟงกอน หลังจากนั้นครูอธิบายถึง

๑๐ พระมหาเทวัญ วิสุทฺธิจารี (เอกจันทร), “ปจจัยที่มีผลตอการสำเร็จการศึกษาบาลีระดับ

เปรียญตรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๘๙. 
๑๑ สนามหลวงแผนกบาลี, ปญหาเฉลยประโยคบาลีสนามหลวง, (กรุงเทพมหานคร :  

หจก.สตารกรุฟ, ๒๕๕๒), คำนำ. 
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เนื้อหาในหลักสูตรและแปลใหนักเรียนฟงอีกรอบหนึ่ง รวมถึงการตอบปญหา อาจจะตอบ

ปญหาทุกวัน เพื่อเปนการฝกเขียนทั้งฝกภาษาไทย ทั้งเปนการใหชินกับเนื้อหาหรือสำนวน

การแปล เชน คำนี้ สำนวนสนามหลวงแปลวาอยางไร เมื่อเจอศัพทนี้อีกคร้ัง นักเรียนก็

สามารถเขียนไดเลย เพราะเคยเขียนมาแลวหลายคร้ัง จึงทำใหเกิดความชำนาญใน 

ความหมายของศัพท 

๔) ดานส่ือการสอน องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนอีกอยางหน่ึง คือสื่อ

การเรียนการสอน การเรียนการสอนจะบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวในหลักสูตรจำเปนจะ

ตองอาศัยส่ือการเรียนการสอน หรือวัสดุอุปกรณการสอน สื่อการเรียนจึงมีบทบาทสำคัญตอ

การเรียนรู เปนเครื่องมือชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง จากการไดเห็นสื่อวัสดุที่ผู

สอนนำมาเปรียบเทียบ ทำใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีเปนรูปธรรม การใชสื่อการเรียน

การสอนในหองเรียนใหมีประสิทธิภาพนั้น ครูผูใชสื่อตองมีความรูความสามารถและทักษะ

พื้นฐานประกอบกันหลายดานเกี่ยวกับการใชสื่อ เชน การเลือกสื่อการสอนที่เอื้อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ตองเลือกสื่อที่สัมพันธกับจุดมุงหมายและเรื่องที่จะสอน 

สื่อตองเหมาะสมกับความรูและประสบการณของผูเรียนเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของ 

ผูเรียน ที่สำคัญสื่อนั้นตองนาสนใจ ทันสมัย และไมซับซอน หรือจะเปนสื่อที่เปดโอกาสให 

ผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตก็ได ครูผูสอนจะตองเขาใจลักษณะของสื่อการสอนชนิดตางๆ วา

สามารถเราความสนใจของผูเรียน  

สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีนั้น สวนใหญครูผูสอนไมไดนำส่ือการสอนมา

ประกอบการเรียนการสอนมากนัก สวนใหญจะเปนหนังสือเรียนในวิชาน้ันๆ เชน หนังสือ

บาลีไวยากรณ หนังสือธรรมบท เปนตน นอกน้ันก็เปนเทปเสียงวิชาแปลมคธเปนไทย คือ 

สำนวนที่บูรพาจารยไดจัดทำออกจำหนายเปนวิทยาทานบาง จัดทำไวใชภายในสำนักเรียน

ของตนเองบาง นักเรียนตองฟงเทปและแปลในใจตามไปดวย สื่อเทคโนโลยี เชน 

คอมพิวเตอร แผนซีดีประกอบการสอน เครื่องโปรเจคเตอรสำหรับอธิบายถึงวิธีแปล วิธีเดิน

ประโยค อธิบายถึงศัพทที่แปลยาก แตก็มีนอยมาก บางสำนักเรียนที่มีทุนมาก หรือมี 

หนวยงานสนับสนุนก็หาจัดซ้ือมาเพื่อเปนส่ือในการเรียนการสอน แตสวนใหญยังอาศัยการ

เรียนตามหนังสือเชนเดิม 
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๕) ดานการประเมินผล หมายถึง การพิจารณาและวัดคุณคาของกิจการใดๆ ตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว๑๒ การสอบหรือการวัดและประเมินผล จึงถือเปนกระบวนการสุดทาย

ในการจัดการเรียนการสอน เปนกระบวนการท่ีทำใหทราบประสบการณการพัฒนาการของ 

ผูเรียน เปนกระบวนการตรวจสอบผูเรียนวา ผูเรียนไดเรียนโดยผานหลักสูตร ผานการใชสื่อ

การเรียนมาแลว ผูเรียนมีความรูความสามารถมากนอยเพียงใด บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีหลักสูตรตองการหรือไม และทำใหรูถึงจุดท่ีตองปรับปรุงแกไขในการเรียนการสอน 

เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนมากย่ิงข้ึน การสอบและประเมินผลในปจจุบัน เปนกระบวนการ

การสอบท่ีสำนักงานแมกองบาลีสนามหลวงไดปรับปรุงและเปล่ียนแปลงมาแลวหลายคร้ัง 

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 ทำใหทราบถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน และทำใหทราบถึงประสิทธิภาพของครูผูสอน หรือหมายถึง การรวบรวมขอมูลที่

เกี่ยวของกับผูเรียน เปนการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล วาผูเรียนผานตามเกณฑที่

กำหนดไวในวัตถุประสงคหรือไม ควรจะตองปรับปรุงแกไขในจุดไหนบาง เพ่ือใหการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพตอไป 

 

Ù. ∫∑ √ÿª 

การบริหารพระปริยัติธรรมเปนหัวใจสำคัญของการธำรงอยูของพระพุทธศาสนา 

ความเจริญทางเทคโนโลยีเขามาทำใหการบริหารพระปริยัติธรรมไดรับผลกระทบอยางมาก 

การจัดการศึกษาของพระสงฆท่ีเรียกวา 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

ของพระภิกษุ สามเณร ผูทำหนาที่เผยแผพระธรรมคำสอน เพ่ือพัฒนาสังคมตามหลัก

วิทยาศาสตรและตามหลักพุทธธรรม ซึ่งหลักการบริหารการศึกษาท่ีสงเสริมการบริหารไดผล

มากคืออิทธิบาท ๔ จัดเปนธรรมโอสถของพระพุทธเจาชวยสงเสริมผูบริหารทุกระดับ ที่

สามารถนำไปประยุกตใหไดผลตามความประสงค ไมมีขอจำกัดกาลเวลาและภูมิธรรม 

ประโยชนของอิทธิบาท ๔ เพื่อการพัฒนาการมีดังนี้ ประโยชนของฉันทะ คือ เปนขาศึกตอ

ความเบื่อหนาย ทำใหไมเบ่ือหนาย ไมทอแท ประโยชนของวิริยะ คือกำจัดความเกียจคราน 

ทำใหงานตอเน่ือง ประโยชนของจิตตะ คือทำใหทราบความเปนไปของงานอยูเสมอ เมื่อมี

ปญหาสามารถแกไขเหตุการณไดทันทวงที  ประโยชนของวิมังสา คือชวยทำใหงานไมผิด

พลาด และทำใหมองเห็นลูทางที่จะทำงานไดผลดี  

การศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ประการ เพื่อการพัฒนาการ มีแนวทางดังนี้ ดาน

สภาพทั่วไป ผูบริหารจะตองมีฉันทะ คือความพอใจ การจัดหองเรียนตองจัดใหถูกสวน คือ 

ตองจัดสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศในหองเรียนตองสะอาด อากาศถายเทไดสะดวก ดาน

หลักสูตร ประกอบดวยชั้นเปรียญเอกคือประโยค ป.ธ.๗-๙ ชั้นเปรียญโทคือประโยค  

ป.ธ.๔-๖ และชั้นเปรียญตรีคือประโยค ๑-๓ ดานกิจกรรม ผูบริหารจะตองมีวิริยะคือความ

เพียรในการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดกระบวนการเรียนรู คือ จัดเนื้อหาสาระ  

ฝกทักษะ จัดกิจกรรมใหผูเรียน จัดการเรียนการสอน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด

บรรยากาศ จัดการเรียนรู ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่  

ดานส่ือการสอน ผูบริหารจะตองมีจิตตะคือความเขาใจส่ือการสอน เชน ตำราเรียน

เปนหลัก และเทปบันทึกเสียงแปลหนังสือ เทคโนโลยีการเรียน และครูผูสอนจะตองรูจักการ

เลือกสื่อการสอน รูจักหลักการเตรียมสื่อใหพรอม รูจักหลักการนำเสนอส่ือกับผูเรียนให

ประสบผลสำเร็จ รูจักการประเมินส่ือ และรูจักการนำส่ือมาปรับปรุงแกไขตอไป 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. 

 .  พจนานุกรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม. พิมพครัง้ที ่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. พิมพครั้งที ่๒. กรุงเทพ-

มหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐. 

(๒) งานวิจัยและวิทยานิพนธ : 

พระมหาเทวัญ วิสุทฺธิจารี (เอกจันทร). “ปจจัยที่มีผลตอการสำเร็จการศึกษาบาลีระดับ

เปรียญตรี”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.  

∫√√≥“πÿ°√¡ 



606 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

พระมหาพนมนคร มีราคา. “การดำรงสมณเพศของสามเณรโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราช

วิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 

พัชราพร วีรสิทธิ์. “ความสัมพันธระหวางองคประกอบหาประการของบุคคลิกภาพและความ

สามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติอยูในสำนักประกันสังคม”. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

 



Ò. ∫∑π” 

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) มีจุดเริ่มตนมาเพื่อเปนสื่อสาธารณะที่เนน

ประโยชนสังคมและประเทศชาต ิสือ่สถานโีทรทศันไทยไดพยายามจดัวางตัวเอง (Positioning) 

วาเปน “สื่อ-สาธารณะ” อันเปนการสะทอนภาพลักษณตอการนำเสนอวา เปนส่ือของสังคม

ที่เนนประโยชนของสังคม หรือสาธารณะเปนตัวตั้ง เหตุผลหนึ่งที่สื่อแหงนี้พยายามจะเนนถึง

ความเปนสื่อสาธารณะที่ไดรับการสนับสนุนการดำเนินการจากงบประมาณแผนดิน คือการ

ดำเนินการพัฒนาสถานีตามนโยบายที่ไดกำหนดไว เพื่อตอบสนองความตองการพัฒนา

ประเทศชาติและประชาชน 

การดำเนินการของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS)*  ตลอดระยะเวลาที่ผาน 

มา แมจะประสบความสำเร็จเปนอยางสูง ในดานความนาเชื่อถือในการนำเสนอขอมูล 

ขาวสาร ความเปนมืออาชีพในการทำงานของบุคลากร และความรับผิดชอบตอสังคม แตก็

ยังคงมีปญหาในดานบุคลากรที่คอนขางจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของสถานีโทรทัศนแหง

นี้ โดยเฉพาะการขาดคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงคตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 

เพื่อใหการดำเนินการของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ปราศจากปญหา

และอุปสรรคในดานบุคลากร และสามารถอำนวยประโยชนแกสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ

จึงมีความจำเปนท่ีจะตองประยุกตหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเขาไปเปนองคประกอบหน่ึง

∗ ชื่ออยางเปนทางการคือ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

æÿ∑∏∏√√¡°—∫°“√æ—≤π“ ∂“π’‚∑√∑—»πå 
‰∑¬æ’∫’‡Õ  (Thai PBS) 

®ÿ±“√—μπå ∑ÕßÕ‘π®—π∑√å 
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

�
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ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการดำเนินการของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) 

เปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และตั้งอยูบนฐานแหงความรับผิดชอบที่พึงมีตอ

องคกรและสวนรวม เพื่อสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม หรือสิ่งที่มีประโยชนตอสังคม เพ่ือนำสังคมไป

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

ใตทุนทรัพยสินและรายไดขององคการซ่ึงไดมาจากภาษีของกรมสรรพสามิตที่เก็บเพ่ิมจาก

เหลา บุหรี่ ๑๕% ซ่ึงคาดหมายรายไดของสถานีประมาณ ๑.๗ พันลานบาทตอป 

การกำเนิดของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ไดเริ่มจัดต้ังและดำเนินการ

ออกอากาศอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนมา โดยได

ดำเนินการตามนโยบายในการพัฒนาสถานี ดังตอไปนี้ 

๑) ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคม

ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเปนไทย โดยผานทางบริการขาวสารท่ีเท่ียง

ตรง รอบดานสมดุล และซื่อตรงตอจรรยาบรรณ 

๒) ผลิตรายการทางดานขาวสาร สารประโยชนทางดานการศึกษา และสาระ

บันเทิง ที่มีสัดสวนอยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูงเนนความหลากหลายในมิติตางๆ โดยมุง

ดำเนินการอยางปราศจากอคติทางการเมืองและไมยึดถือผลประโยชนเชิงพาณิชย ยึดผล

ประโยชนสาธารณะเปนสำคัญ 

๓) สงเสริมใหความรูแกประชาชนใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ

ประโยชนทั้งระดับชาติและระดับทองถ่ิน ผานทางการใหบริการขาวสารและสารประโยชน

อื่น 
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๔) สงเสริมเสรีภาพในการรับรูขาวสาร เพ่ือสรางสังคมประชาธิปไตยท่ีประชาชนได

รับขาวสารอยางเทาเทียมกัน 

๕) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งทางตรงและทางออม ในการกำหนด

ทิศทางการใหบริการขององคการเพื่อสาธารณประโยชน 

๖) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนอ่ืน การดำเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ 

(๕) ใหคำนึงถึงการเขาถึงการใชประโยชนไดอยางทั่วถึง และเปนธรรมของประชาชน๑

การดำเนินการตลอดระยะเวลา ๕ ปที่ผานมาของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai 

PBS) (ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑-ปจจุบัน) ไดดำเนินการตามนโยบายท้ัง ๖ ประการน้ีอยางมี

ประสิทธิภาพ ทำใหสถานีแหงนี้ประสบความสำเร็จเปนอยางมาก ทั้งในดานคุณภาพของ

บุคลากร คุณภาพของขอมูลขาวสาร ความนาเชื่อถือในการนำเสนอขอมูลขาวสาร ความ

เปนกลางในการนำเสนอขาว เห็นไดจากการไดรับรางวัลในแตละปหลายประเภท ไมวาจะ

เปนรางวัลโทรทัศนทองคำ รางวัลเมขลา โดยเฉพาะประเภทของรางวัลในดานการสงเสริม

ความรู ศิลปะและวัฒนธรรม๒ จึงทำใหเห็นวา การดำเนินการของสถานีโทรทัศนแหงนี้เปน

ไปอยางมีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากส่ือและสถาบันตางๆ ในสังคมและจากประชาชน

ผูบริโภคสื่อในสังคมอยางกวางขวาง ในฐานะที่เปนสื่อสรางสรรคสังคม โดยไมมุงหวังผลกำไร

จากการประกอบกิจการเหมือนสถานีโทรทัศนฟรีทีวีและสถานีโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกท่ี

มีอยูเปนจำนวนมากในปจจุบัน 

 

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

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) พบวามี

ปญหาและอุปสรรคที่ควรจะไดดำเนินการแกไข เพื่อใหเปนไปอยางถูกตองสอดคลองตาม

นโยบายจัดการจัดองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ดังตอไปนี ้

๑ พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย , 

(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

การนำเสนอขอมูลขาวสารสูสาธารณชน ทำใหขาวสารขาดความนาเชื่อถือและตกเปน

ประเด็นการวิพากษจากกลุมตางๆ ในสังคมอยางตอเนื่องตลอดมา 

๔)  บุคลากรขาดคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค ละเลยตอการปฏิบัติตามหลัก

ธรรมในทางศาสนา เชน การยึดมั่นในศีลธรรม การมีความซื่อสัตยสุจริตตอการประกอบ

วิชาชีพ การประยุกตหลักพุทธธรรมมาใชในการดำเนินชีวิต เปนตน ทำใหพฤติกรรมของ

บุคลากรบางสวนไมเปนไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่พึงประสงคของสังคมตามหลักการ

ในทางพระพุทธศาสนา และมาตรฐานทางศีลธรรมที่ควรจะเปน  

Û.Ú ªí≠À“¥â“πß∫ª√–¡“≥ 

ปญหาดานงบประมาณของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ที่เกิดขึ้น 

เนือ่งจากความไมสมดุลระหวางงบประมาณในการลงทุนและการดำเนินการ โดยงบประมาณ 

สวนใหญถูกนำไปใชเปนคาจางบุคลากรและการบริหารจัดการ ขณะที่เงินงบประมาณที่ใชใน

การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของรายการใหมีคุณภาพ และเปนชองทางในการจัดหา 

รายไดเขาสูสถานีอีกวิธีการหนึ่งมีคอนขางนอย ทำใหคุณภาพของรายการที่ผลิตโดยสถานี

โทรทัศนแหงนี้ลดต่ำลง และผูชมรายการก็มีนอยลง๓  เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผูชม 

ที่เคยนิยมสถานีโทรทัศนแหงนี้ในยุคกอตั้งใหมชวง ๑-๓ ปแรก หรือไมสามารถเปรียบเทียบ

ไดเลยกับเมื่อครั้งเปนสถานีโทรทัศนไอทีวี 

๓ ดูเพิ่มเติมใน นิธิตา สิริพงศทักษิณ, “การเมืองในนโยบายส่ือสาธารณะขององคการกระจาย

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 โดยช้ีแจงตอประเด็นขาวดังกลาวใหเห็นถึงการดำเนินงานอยางโปรงใส ตรวจ

สอบไดโดยอางถึงกระบวนการตรวจสอบท่ีเขมงวดในทุกดาน โดยมีพระราชบัญญัติ กำหนด

ใหการดำเนินการของไทยพีบีเอส (Thai PBS) ตองถูกตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน ที่

สำคัญท่ีสุดก็คือ สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดทำหนาที่ตรวจสอบบัญชีและประเมินผล

การใชจายงบประมาณและการบริหารทรัพยสินขององคการมาอยางตอเน่ืองทุกป ไมเพียง

แตเทานัน้ สถานโีทรทศันไทยพบีเีอส (Thai PBS) ยงัมกีลไกการกำกับดแูลจากภาคประชาชน

จากภาคสวนตางๆ ทั่วประเทศ โดยทำหนาที่ติดตามตรวจสอบและสะทอนเสียงความ

ตองการของประชาชน เพื่อใหภารกิจของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) สามารถ

ตอบสนองความตองการของสาธารณชนอยางแทจริง 
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จากปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (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 

ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๔ คอลัมน “ขาวเศรษฐกิจไทยรัฐ”, หนังสือพิมพไทยรัฐ, วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๕๕, ปที่ ๖๓ ฉบับท่ี ๑๙๙๔๓, หนา ๘. 
๕ “เร่ือง ชี้แจงขอเท็จจริงการนำเสนอขาวเกี่ยวกับไทยพีบีเอส”, หนังสือที่ ส.ส.ท. ๐๐๐๑/

๐๒๔๓ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕.  
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หลักการครองตนเอง คือหลักการสำหรับใชเปนหลักยึดในการพัฒนาบุคลากรของ

สถานีโทรทัศนแหงนี้ในระดับปจเจกบุคคลเปนคุณธรรมสำหรับการครองเรือน ธรรมเปนหลัก

ครองชีวิตของชาวบาน หรือธรรมสำหรับคุมครองตนเองของแตละบุคคลเพ่ือใหประสบความ

สำเร็จในการประกอบอาชีพ มี ๔ อยาง คือ๖

๑) สัจจะ ความจริงใจ ความจริงจัง คือ มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น ทั้ง

ในการคิด การพูดและการกระทำของตนเอง คุณธรรมขอน้ีมีความจำเปนอยางมากสำหรับ

บุคลากรของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) เพราะจะชวยเกิดคุณลักษณะที่พึง

ประสงคคือความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง การต้ังใจทำงานอยางมุงมั่นและทุมเท 

๒) ทมะ การขมใจ การฝกฝนตนเอง คือการรูจักควบคุมจิตใจของตนเองการฝกหัด

ดัดนิสัย การแกไขขอบกพรองขอขัดแยง การปรับตัวปรับใจเขาหากัน และปรับปรุงตนใหดี

งามย่ิงขึ้นไปโดยความหมายท่ีแทจริงคือการรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

ตนเองซ่ึงจะชวยใหการทำงานตามบทบาทและหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีผล 

สัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว ในประเด็นนี้ตามหลักการในพระพุทธศาสนาให

ความสำคัญมาก เพราะการฝกฝนตนเองนั้นทำใหมนุษยเปนสัตวประเสริฐกวาสัตวทั้งหลาย 

บุคลากรของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ควรปลูกฝงและพัฒนาตนเองตาม 

คุณธรรมขอนี้ใหเกิดในตนอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยู 

๓) ขันติ ความอดทน คือ การมีจิตใจที่เขมแข็งหนักแนน ไมทอแท ไมทอถอย 

เมื่อเผชิญกับอุปสรรคปญหาตางๆ สามารถอดทนไดสามารถตอสูฝาฟนกับปญหาอุปสรรคท้ัง

หลายไดดวยจิตใจที่มุงมั่น จึงเห็นไดวาความอดทนนี้ไมไดเกิดขึ้นอยางอิสระโดดเดี่ยว แตเกิด

รวมกับองคธรรมขออ่ืนดวย ไดแก วิริยะ คือความเพียรพยายามและปญญา คือความรอบรู

อยางเทาทันตามความเปนจริง สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) จึงควรปลูกฝงให

พนักงานหรือบุคลากรทุกคน มีความอดทนตามหลักการในพระพุทธศาสนาลักษณะน้ี  

จะชวยใหแตละคนมีคุณภาพและมีความพรอมที่จะทำงานอุทิศตนเพื่องานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๖ ไสว มาลาทอง, คูมือการศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา, 

๒๕๓๓), หนา ๑๒๑. 
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๔) จาคะ ความเสียสละ หมายถึงการรูจักให รูจักแบงปน รูจักเสียสละส่ิงของทรัพย

สิน หรือผลประโยชนของตนเองใหแกบุคคลอื่นในหนวยงาน ในสังคมหรือในประเทศชาติ 

เปนการแสดงออกซ่ึงมิตรไมตรีที่ดีงามแกบุคคลอ่ืนดวยการเสียสละความสุขสำราญ ความ

พอใจสวนตน ผลประโยชนสวนตนเพื่อคนอื่นหรือเพื่อสวนรวมดวย เชน การชวยเหลือ

เก้ือกูลระหวางคูครองดวยการอดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข ตลอดจนมีจิตใจ

เอื้อเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของคูครอง ไมใจแคบ ไมเห็นแกตัว เปนตน๗ นอกจากนี้ 

จาคะ ยังหมายถึงการสละสิ่งที่ชั่วรายที่มีภายในจิตใจของตนเองใหออกไปใหหมด เชน ความ

เห็นแกตัว ความโลภ ความโกรธความหลง ความอาฆาตพยาบาท ความคิดไมดี ความเห็นที่

ไมถูกตอง ความเห็นท่ีไมสรางสรรค เปนตน คุณธรรมขอน้ีจะชวยพัฒนาบุคลากรของสถานี

โทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ใหมีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวน

รวมมากยิ่งขึ้น 
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หลักการครองคน ไดแก สังคหวัตถุ เปนคุณธรรมสำหรับยึดเหน่ียว คือยึดเหน่ียวใจ

บุคคลและประสานหมูชนไวในสามัคคี หลักสังคหวัตถุ ๔ อยางคือ 

๑) ทาน การให ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ 

ตลอดถึงใหความรูและแนะนำสั่งสอนแกกัน หลักการขอน้ีมีความสำคัญมากในฐานะที่เปน

อุบายวิธีสรางมิตรภาพที่ดีตอกันของบุคคล เปนคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจระหวางบุคคล

ใหมีความสัมพันธที่ดีตอกันเพราะบุคคลผูใหยอมเปนที่รักเปนท่ีชอบใจของผูรับ เปนที่รักใคร

ปรารถนาของบุคคลอื่น ยอมประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอยูรวมกับคนอื่นในสังคม 

ทัง้ปจจบุนัและอนาคต ดังท่ีพระพุทธองคไดตรสัถงึอานสิงสของการใหทานไวถงึ ๕ ประการ๘  

คุณธรรมขอนี้จะชวยใหบุคลากรของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) เปน

มิตรที่ดีตอกัน มีความรัก มีความเอื้อเฟอตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยกันได  

ไมแลงน้ำใจตอกัน สามารถประสานผลประโยชนรวมกันไดอยางดียิ่ง 

๒) ปยวาจา หรือเปยยวัชชะ คือการมีวาจาเปนที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจา

ซาบซึ้งใจ คือ กลาวคำสุภาพ ไพเราะ ออนหวาน สมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใคร

๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงาม, 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพสหธรรมิก, ๒๕๕๓) หนา ๕๓-๕๔. 
๘ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๕/๕๖. 
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นับถือกัน ตลอดจนถึงคำพูดที่เปนประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยม
ยินดีใหคลอยตาม ใหปฏิบัติตามได ตามหลักการในพระพุทธศาสนา การพูดดีเรียกวา  
วจีสุจริต คือการประพฤติชอบทางวาจา ดวยการละเวนการพูดช่ัว 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 ยอมจะทำใหคุณคาของบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
องคกรก็จะเปนสถานีโทรทัศนที่มีคุณคา เพราะเปนสมาคมของคนดี ของบัณฑิต ไมใชเปน
สมาคมของคนพาล ยอมทำใหเกิดความสามัคคี ความมีเอกภาพ ความรัก ความเปนพ่ีนอง
กัน เปนญาติกันได  

๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน คือ ขวนขวายชวยเหลือกิจการการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน ตลอดถึงการชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม การประพฤติประโยชนในที่นี้ หมายถึงการบำเพ็ญประโยชนตอบุคคลอ่ืนหรือตอสวน
รวม เชน ตอเพื่อนรวมงาน ตอหนวยงาน ตอสังคม ตอประเทศชาติ เปนตน 

การบำเพ็ญประโยชนของบุคลากรในสถานีโทรทัศน สามารถดำเนินการไดในชีวิต
ประจำวันปกติ เชน การชวยเหลือบุคคลอ่ืน การชวยเหลืองานของสวนรวมดวยความเต็มใจ
ไมเห็นแกคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน การบำเพ็ญสาธารณประโยชน การนำเสนอขาวสารที่เปน
ประโยชนแกสังคม เปนตน และในสภาวะวิกฤติ การบำเพ็ญประโยชนจะเดนมาก เชน การ
ระดมเงินบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือผูไดรับผลกระทบจาก
ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน โดยเฉพาะในสถานการณวิกฤตินั้น 
เปนความจำเปนอยางย่ิงท่ีสื่อโทรทัศนจะตองทำหนาท่ีของตนเองใหเปนประโยชนตอสังคม 
ดวยการนำเสนอขาวสารที่เกิดข้ึนอยางตรงไปตรงมา ไมมีอคติ เอนเอียงหรือปดบังซอนเรน
เจตนาบางอยาง 

๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ทำตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันใน
ชนท้ังหลายและเสมอในสุขทุกข โดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ 
ภาวะ บุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองธรรมในแตละกรณ๙ี

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

ของตนเองในฐานะท่ีเปนส่ือสารมวลชน ซึ่งจะตองติดตอสัมพันธกับบุคคลหลายฝายท้ังใน

หนวยงานและนอกหนวยงาน จึงตองพยายามรักษาความสัมพันธอันดีที่มีตอกันใหได ไมวา

จะเปนในระดับปจเจกบุคคลหรือระดับองคกรก็ตาม ดังนั้น ความมีตนเสมอตนเสมอปลาย 

จึงเปนปจจัยแหงความสำเร็จในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน กับหนวยงานอ่ืนหรือใน

การปฏิบัติหนาที่ตามปกติ  

Ù.Û À≈—°°“√§√Õßß“πμ“¡À≈—°Õ‘∑∏‘∫“∑ Ù  

หลักการครองงาน คือหลักธรรมสำหรับเปนแนวทางในการทำงานหรือปฏิบัติหนาท่ี

ของตนเองเพื่อใหงานประสบความสำเร็จ ตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา  

อิทธิบาท คือธรรมที่เปนปจจัยสนับสนุนใหถึงความสำเร็จ มีอยู ๔ ประการ๑๑ คือ 

๑) ฉันทะ ความพอใจ หมายถึง การมีความยินดี ความเต็มใจ ความตองการ ที่จะ

ทำงาน ปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคกรแหงน้ี คือการมีความรัก ความผูกพัน แรงจูงใจ 

ความตั้งใจในการทำงานในองคกร ถาพนักงานหรือบุคลากรทุกระดับมีคุณธรรมขอน้ีมาก

เพียงพอ ยอมจะทุมเทตั้งใจทำงานอยางเต็มกำลังความรูความสามารถของตนเองเพื่อใหงาน

มีคุณภาพและประสิทธิภาพประสบความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม  

คุณธรรมขอนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อพนักงานมีจิตสำนึกรัก หวงแหน เห็นความสำคัญ

ขององคกร มีความรับผิดชอบตอองคกร ในฐานะท่ีเปนองคกรที่ตนเองไดอาศัยทำงาน ทำให

ตนเองมีรายไดสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำใหตนเองมีความรูมีประสบการณในการ

ทำงาน ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ จากเพื่อนรวมงาน จากผูบังคับบัญชา การปลูกฝงคุณธรรมขอนี้ให

เกิดข้ึนภายในจิตใจของพนักงาน สามารถดำเนินการไดดวยการจัดอบรมสัมมนา ใหความรู

ใหคำแนะนำจากผูบังคับบัญชาหรือจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ หรือดวยระบบการบริหาร

๑๐ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐. 
๑๑ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๐-๘๑. 
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จัดการ เชน การใหคาตอบแทนท่ีสูงเพียงพอ การมีสวัสดิการท่ีดี การใหโอกาสเล่ือน

ตำแหนง ความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ เปนตน 

๒) วิริยะ ความเพียร หมายถึง การมีความพากเพียรพยายามในการทำงาน การ

ปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบของตนเองอยางตอเนื่อง อยางถูกตองเหมาะสม ไมทอแท

หรือทอถอยตอปญหาอุปสรรค ตอความยากลำบากของงานที่เกิดข้ึน  

คุณธรรมขอน้ีเปนหลักการท่ีสืบเนื่องมาจากฉันทะท่ีผลักดันใหเกิดวิริยะ แตก็ตอง

อาศัยความพรอมทั้งในดานความรูความสามารถของแตละคน ความพรอมของปจจัย

สนับสนุน เชน ผูบริหารใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ทีมงานมีเพียงพอท้ังความรูความ

สามารถและอัตรากำลัง ความพรอมของวัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือ ปจจัยสนับสนุนในการ

ทำงานตางๆ ที่อำนวยความสะดวกตอการทำงานดวยความเพียรพยายามของปจเจกบุคคล 

เปนตน จึงเห็นไดวา การมีความเพียรในองคกรนี้สามารถพิจารณาไดทั้งระดับบุคลากรและ

องคกร ในระดับบุคลากรมีความสำคัญในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติงานโดยตรง จึงจะตองมีความ

เพียรพยายามอยางมากในการทำงานเพื่อใหงานบรรลุถึงเปาหมายที่กำหนดไว ขณะที่องคกร

มีความสำคัญในฐานะที่เปนสวนสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดโดย

สะดวกปราศจากปญหาอุปสรรคขวางกั้น 

๓) จิตตะ ความเอาใจใส หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหนาที่ของ

ตนเอง และมีความรับผิดชอบตอหนาที่นั้นอยางเต็มที่ ดวยความตองการท่ีจะใหผลงาน

ปรากฏออกมาอยางมีประสิทธิภาพ การเอาใจใสในที่นี้ จึงหมายถึงการเอาใจใสตอ

กระบวนการทำงาน วิธีการทำงาน และเปาหมายของงานเปนสำคัญ คือใหความสำคัญทั้ง

ตอกระบวนการและผลลัพธ ไมไดเนนสวนใดสวนหนึ่งเพียงอยางเดียว การเอาใจใสจึงเปน

กระบวนการที่เกิดข้ึนดวยความเพียรอยางตอเน่ือง พรอมดวยสติและสัมปชัญญะ องคกรท่ีมี

บุคลากรที่มีความเอาใจใสไมปลอยปละละเลยงานที่ตนเองรับผิดชอบเชนนี้ ยอมประสบ

ความสำเร็จไดตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในนโยบายขององคกรยอมเจริญกาวหนาและ

บรรลุถึงเปาหมายที่กำหนดไว ทั้งในสวนประโยชนขององคกรและประโยชนสวนรวมเพื่อ

สังคม  

หลักการขอนี้จึงมีความสอดคลองกับหลักความไมประมาทหรือการเปนอยูดวย

ความไมประมาท คือการอยูดวยสติไมปราศจากสติในทุกอิริยาบถ ทุกขณะที่ทำงาน 

๔) วิมังสา การไตรตรอง การพิจารณาอยางรอบคอบ หลักการนี้เนนการใชปญญา

ดวยการพิจารณาถึงกิจกรรมของตนเองท่ีดำเนินการอยูดวยความละเอียดรอบคอบ โดย
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พิจารณาถึงกระบวนการดำเนินการ ผลลัพธขอดี ขอเสีย ปญหาอุปสรรคหรือผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึนตามมาอันเน่ืองมาจากการดำเนินการของหนวยงานตนเอง อยางกรณีของสถานี

โทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) ในฐานะท่ีเปนส่ือสาธารณะ ก็ตองใชปญญาพิจารณาและ

ประเมินผลการดำเนินการของสถานีตนเองในชวง ๕ ปที่ผานมาวาไดดำเนินการใหเปนไป

ตามนโยบายของสถานีโทรทัศนหรือไม การดำเนินการเปนไปในทิศทางใด สามารถตอบ

สนองความตองการของสังคมหรือไม หรือสรางสรรคประโยชนแกสังคมมากนอยเพียงใด  

วิมังสา จึงเปนกระบวนการทางปญญาที่บุคลากรของสถานีโทรทัศนแหงนี้ทุกคนจะ

ตองมีและใชเปนอุบายวิธีในการไตรตรองพิจารณาหาเหตุผลอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อให

เกิดความรูความเขาใจอยางถูกตอง และสามารถนำพากิจการของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

(Thai PBS) นี้ไปสูความเจริญไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการพิจารณาดวยกระบวนการวิมังสาน้ี 

สามารถดำเนินการไดท้ังในระดับผูบริหารและพนักงานระดับตางๆ ขององคกร โดยระดับ

แรกคือการพิจารณาไตรตรองพฤติกรรมของตนเองวาเปนไปอยางไร เปนไปในทางที่ถูกตอง

หรือไม ควรปรับปรุงแกไขอยางไร การพิจารณาในระดับตอไปคือการพิจารณาไตรตรอง 

การดำเนินงานขององคกร ตามภาระหนาท่ี ตามบทบาทท่ีกำหนดไวในนโยบายหรือตาม 

พระราชบัญญัติของการกอตั้งสถานีโทรทัศนแหงนี้ขึ้นมาแลวก็จะพบจุดเดน จุดดอย ปญหา

และอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาสถานีโทรทัศนของตนเอง ดวยตนเองและดวยการรับ

ฟงเสียงสะทอนจากบุคคล ชุมชนหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะชวยใหไทยพีบีเอส 

(Thai PBS) ดำเนินกิจการและพัฒนาตนเองไดไปในทิศทางท่ีถูกตอง 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  
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ı. ∫∑ √ÿª 

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการกระจาย

เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ดำเนินการเพื่อประโยชนของ

สวนรวมในสังคมอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การดำเนินการ การบริหารจัดการท่ีผานมาก็ยัง

มีปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเปนระยะๆ ซึ่งทำใหคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินการ

ของสถานีโทรทัศนแหงนี้ลดลง และยังไมสามารถดำเนินกิจการใหบรรลุถึงเปาหมายของการ

จัดตั้งสถานีไดอยางท่ีควรจะเปน ผูเขียนจึงไดนำเสนอหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือ

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและองคกรใหเปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค 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

บุคคลอ่ืนดวยความเสียสละ และสมานัตตตา คือความเปนผูวางตนเปนกลาง สม่ำเสมอ

เหมาะสมและถูกตองตามกาลเทศะ 

หลักการครองงาน ยึดตามหลักอิทธิบาท มีอยู ๔ ประการไดแก ฉันทะ คือความ

พอใจยินดีในหนาที่การงานของตนเอง วิริยะ คือการมีความเพียรพยามในการทำงานตาม

บทบาทหนาท่ีของตนเองอยางตอเนื่อง จิตตะ คือการมีความรับผิดชอบเอาใจใสตอหนาที่

การงานของตนเองโดยไมปลอยปละละเลย และวิมังสา คือการใชปญญาพิจารณาไตรตรอง

อยางรอบคอบในกิจกรรมตางๆ ใหดำเนินไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพ 

หลักการท้ัง ๓ อยางน้ี ใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

(Thai PBS) โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนองคประกอบสำคัญของความเปนองคกร 

เมื่อบุคลากรของสถานีแหงนี้ไดเรียนรูและดำเนินการตามหลักการทั้ง ๓ ประการนี้แลว ยอม

เปนพลังขับเคลื่อนใหองคกรแหงนี้กาวไปสูความสำเร็จไดอยางแนนอน 
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นิธิตา สิริพงศทักษิณ. “การเมืองในนโยบายสื่อสาธารณะขององคการกระจายเสียงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย”. วิทยานิพนธรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต. คณะ

รัฐศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพ

ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

. ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 

๒๕๕๓. 

พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริ้นโพร จำกัด, ๒๕๕๒. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

เรื่องชี้แจงขอเท็จจริงการนำเสนอขาวเก่ียวกับไทยพีบีเอส (Thai PBS). หนังสือที่ ส.ส.ท. 

๐๐๐๑/๐๒๔๓, วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕.  

ผลการดำเนินการของสถานีโทรทัศนไทยทีบีเอส. แหลงท่ีมา : www. Wikipedia.com 

[๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖]. 

ไสว มาลาทอง. คูมือการศึกษาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา, 

๒๕๓๓. 
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ในอดีตกฎหมายกับพุทธศาสนามีความสัมพันธที่ใกลชิดกันมาก ..กฎหมายสมัยกอน

สวนหนึ่งมีหนาที่กำกับผูคนใหมีศีลธรรมในชาตินี้และเขาถึงสุคติในชาติหนาดวย กฎหมาย

หลายฉบับถูกตราข้ึนโดยอางถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะกฎแหงกรรม อาทิ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงตราพระราชกำหนด หามมิใหราษฎร 

ลวงประเวณี ทรงพรรณนาถึงความนากลัวของนรกท่ีผูละเมิดศีลจะตองประสบเปนเวลา

หลายหม่ืนป ในทำนองเดียวกันเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงตรา

กฎหมายหามซื้อและสูบฝน เหตุผลท่ียกมากลาวอางคือ ผูที่สูบฝนเมื่อตายไปจะตองไดรับ

ทุกขเวทนาในนรกอเวจีเปนเวลานาน และเม่ือพนไปจากนรกแลวยังตองไปเกิดเปนเปรตอีก 

ขนบธรรมเนียมดังกลาวยังสืบตอมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหวั เมือ่ทรงตรา

ประกาศสงกรานต ก็ทรงเตือนวา “ถาบุคคลผูใดมิไดรักษาศีลหาประการแลวทำบาปสิบสี่ตัว 

อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ผูนั้นครั้นตายก็จะไปตกอบายภูมิเปนเทียวแล”๑  ศาสนามี

อิทธิพลอยางยิ่งตอระบบกฎหมายไทย ที่เห็นเดนชัดไดแก “กฎหมายตราสามดวง” ซึ่งเปน

หลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมท่ีผสมผสานจากฐานแหงศาสนาและ

จากการท่ีกฎหมายตราสามดวงเปนกฎหมายท่ีใชมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา จนถึง ๕ รัชกาล

๑ พระไพศาล วิสาโล, กฎหมายกับพระพุทธศาสนา, [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www. 

visalo.org/article/budKodmai.htm [๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖]. 
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แรกแหงกรุงรัตนโกสินทร จึงมีผลอยางมากตอการตรากฎหมายในช้ันหลังที่ปรากฏอยาง

ชัดเจนวาพุทธศาสนาไดมีอิทธิพลอยางยิ่งตอระบบกฎหมายไทยในปจจุบัน๒  

 

Ú. §«“¡À¡“¬¢Õß»’≈ ı  

ในกูฎทันตสูตร พระพุทธเจาตรัสศีล โดยทรงเรียกวา “สิกขาบท” โดยใหเปนขอ

ประพฤติปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจา วา ดูกอนพราหมณ บุคคลมีจิตเลื่อมใส

สมาทานสิกขาบทท้ังหลาย 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 ก็คือกิริยาท่ีรวมเอาไวอยางดี หมายถึง

ความที่กรรมในทวารมีกายกรรมเปนตน ไมกระจัดกระจายโดยความมีระเบียบอันดีอยาง

หนึ่ง คือความเขาไปรับไว หมายถึง ความเปนที่รองรับโดยความเปนที่ตั้งอาศัยแหงกุศลธรรม

ทั้งหลาย๔

พุทธทาสภิกขุ๕ ไดอธิบายความหมายของศีลไววา ศีลหมายถึงความเปนปกติ หรือ

ปกติภาวะตามธรรมดา หมายความวา ทำทุกอยางอยูตามหนาท่ีที่ควรจะทำ แตอยูในภาวะ

ปกติ คือ ไมเดือดรอนไมกระวนกระวายไมระส่ำระสาย ไมมีความสกปรกความเศราหมอง

ใดๆ เกิดขึ้นโดยเนื้อความ ศีล หมายถึง ระเบียบท่ีไดบัญญัติขึ้นไวสำหรับประพฤติปฏิบัติกัน 

๒ จารุณี ฐานรตาภรณ, “อิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอระบบกฎหมายไทย”, วารสาร 

ศาลยุติธรรมปริทัศน, ปที่ ๔ ฉบับท่ี 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 เม่ือเรามีศีลเปนพื้นฐานแลวเรา

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 เพ่ิงพบในคัมภีรชั้น อปทาน-พุทธวงศ (รวมถึง วินย.; 

ขุ.ปฏิ.บางแหง) ตอมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพ่ิมขึ้นวาเปน นิจศีล หมายถึงศีลท่ีคฤหัสถควร

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) มุสาวาทา เวรมณี เวนจากมุสาวาท คือ ไมพูดเท็จ จับเอาสาระวา ความ

ประพฤติหรือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผูอื่นดวยวาจาเท็จโกหกหลอกลวง

ตัดรอนประโยชนหรือแกลงทำลาย 

๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เวนจากของเมา คือสุราและเมรัยอันเปนที่

ตั้งแหงความประมาท คือไมเสพของมึนเมา จับเอาสาระวา ความประพฤติหรือการดำเนิน

ชีวิตที่ปราศจากความประมาทพลั้งพลาดมัวเมาเน่ืองจากการใชสิ่งเสพติดที่ทำใหเสีย

สติสัมปชัญญะ 

กลาวโดยสรุป ศีล ๕ คือ สิ่งที่ทำใหเกิดความเปนปกติ ของดเวนจากบาปทั้งหลาย

ทั้งปวง สำรวม อดทนอดกลั้นตอโลภะ โทสะ โมหะ ไมลวงละเมิดผูอื่นดวยกายหรือดวย

วาจา เพ่ือใหเกิดความปกติ เรียบรอย สงบสุขในสังคม ระงับความเดือดเน้ือรอนใจท้ังตนเอง

และผูอื่น เปนขอฝกขอปฏิบัติเบื้องตนในชีวิตประจำวันสำหรับฆราวาสเพื่อควบคุมความ

ประพฤติทางกาย วาจาใหตั้งอยูในความดีงาม สงบ และเปนฐานปฏิบัติธรรมในขั้นสูงตอไป 
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กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 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 กฎท่ีสถาบันหรือผูมีอำนาจสูงสุดในรัฐตราข้ึน หรือท่ีเกิดขึ้นจากจารีตประเพณี

๘ “กฎหมาย” [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://www.kullawat.net/civic/5.1.htm [๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖]. 



624 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

อันเปนท่ียอมรับนับถือ เพ่ือใชในการบริหารประเทศ เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือ

เพื่อกำหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคล๙

 พระพรหมคุณาภรณ๑๐  ไดกลาวไวในหนังสือนิติศาสตรแนวพุทธวา ถาคน

ประพฤติตามศีล ๕ หมด สังคมก็เรียบรอย ไมตองมีกฎหมาย แตที่มีกฎหมายก็เพราะคนไม

ประพฤติตามศีล ๕ จึงตองตรากฎหมายเพื่อใหศีลธรรมไดผล กฎหมายจึงสอดคลองกับ

ระบบศีลธรรม แตก็ไมใชวาจะเอากฎหมายมาบังคับใหคนมีศีล ๕  

จากคำนิยามของทานผูรูที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา กฎหมาย คือ บรรดากฎ

ขอบังคับ คำส่ังของรัฐหรือผูปกครองประเทศท่ีใชในการบริหารกิจการบานเมืองและใชบังคับ

ความประพฤติของบุคคลผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามจะมีความผิดและตองถูกลงโทษเม่ือปฏิบัติ

ตามก็ยอมจะเปนประโยชนตอตนเองหรือตอสังคม 

เมื่อวิเคราะหตามความหมายศัพทคำวา “ศีล ๕” และ “กฎหมาย” มีความเกี่ยว

เนื่องสัมพันธกันโดย “ศีล ๕” เปนหลักปฏิบัติ ฝกตน ประพฤติงดเวนจากบาปท้ังหลายท้ัง

ปวง สำรวม อดทนอดกล้ันตอโลภะ โทสะ โมหะ ไมลวงละเมิดผูอื่นดวยกาย หรือดวยวาจา 

สวน “กฎหมาย”เปนกฎขอบังคับ คำสั่งของรัฐหรือผูปกครองประเทศใชบังคับความ

ประพฤติของบุคคลในสังคมใหมีความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีงาม ผูฝาฝนไมปฏิบัติ

ตามจะมีความผิดและตองถูกลงโทษหากเมื่อปฏิบัติตามทั้งศีล ๕ และกฎหมาย ก็ยอมจะเปน

ประโยชนตอตนเองและตอสังคมโดยรวม 
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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 และส่ิงที่เกี่ยวเน่ืองจากการกระทำหรืองดเวนการกระทำน้ันๆ เทาท่ีปรากฏจาก

ภายนอก เชน ผูถูกฆาเปนบิดามารดา ทรัพยที่เอาไปเปนทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปน

เจาของรวมอยูดวย เวลาท่ีลักทรัพย เชนเวลากลางคืน องคประกอบภายนอกน้ี 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” เฉพาะองคประกอบภายในน้ันจะตองระลึกวา 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 และรูปแบบการไตสวนการฟองคดีก็จะเหมือนกับเมื่อครั้งท่ีพระพุทธ-

องคทรงบัญญัติปฐมปาราชิก แตถึงแมวา จะมีขอฝกปฏิบัติ กฎระเบียบแบบแผน รูปแบบ ที่

เกี่ยวเนื่องสอดคลองสัมพันธกันของศีล ๕ และกฎหมาย แตมีสิ่งที่ใหผลตางกันคือ กฎแหง

กรรม โทษทางโลก (ตามกฎหมาย) และโทษทางธรรม (ตามกฎแหงกรรม)   

 

๑๑ หยดุ แสงอุทยั, กฎหมายอาญา เรยีนดวยตนเอง เลม ๓, พมิพคร้ังที ่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 หรือท้ังจำท้ังปรับ 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 กฎเกณฑทางศาสนาเปนเรื่องท่ีกำหนดความคิดของคนหากคนปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑทางศาสนาโอกาสที่จะทำผิดกฎหมายก็นอยลง เชน ศีล ๕ ในศาสนาพุทธ 
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พุทธทาสภิกขุ๑๓ ไดกลาวเก่ียวกับหลักแหง ศีล และ ธรรม ๕ คู ของพุทธศาสนา 

หรือ ศาสนาอื่นที่เปนเครือเดียวกัน หลัก ๕ ประการนั้น คือ 

๑) การไมเบียดเบียน พยาบาทปองราย ริษยากัน ทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง

จิต ทุกวิถีทาง แตกลับมีการกระทำที่ตรงขาม คือ มีเมตตาปราณ ีไมเหยียดหยาม ดูหมิ่นกัน 

๑๒ มานิตย จุมปา (บรรณาธิการ), ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย, โครงการตำราคณะ

นิติศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๑๕–๑๖. 
๑๓ พุทธทาสภิกขุ, คูมือมนุษย ฉบับสมบูรณ, พิมพคร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๓๔), หนา ๒๕–๒๗. 
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สมัครสมานสามัคคีกัน มีความประพฤติและความคิดเห็นไมขัดแยงกัน มีความกตัญูกตเวที 

โดยถือวาสัตวทั้งปวงท่ีอยูรวมโลกกัน ลวนแตเปนเพื่อนเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ทั้งมนุษยและ

เดรัจฉานตางมีบุญคุณท่ีสัมพันธกันสนิท อยางที่จะหลีกเลี่ยงไมได 

๒) การไมลักขโมยแยงชิงกัน ไมเอาเปรียบบุคคลและสังคม ทั้งซ่ึงหนาและลับหลัง 

แตกลับมีการแสวงหาและเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม มีการเอื้อเฟอเผื่อแผใหปนกันในสิ่งของ 

ความรู และความดี ขวนขวายชวยผูอื่นในกิจท่ีควรชวย มีความพากเพียรเพ่ือความกาวหนา 

ประหยัดมัธยัสถ บูรณะ ซอมแซม ขยันขันแข็งในหนาที่การงานของตน เพื่อไมตองเปนขโมย

เพ่ือตั้งตัวและดำรงวงศสกุล และเพื่อเห็นแกประโยชนสวนรวม ปฏิบัติตามสัญญาประชาคม

อยางเครงครัด 

๓) ไมลวงละเมิดของรักและบุคคลเปนที่รักของคนอื่นทุกชนิด ไมปลอยตัวตาม

กระแสตัณหา แตกลับมีความสันโดษยินดีในของรักหรือประโยชนของตนท่ีไดมาหรือมีอยู

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 มีผลและสอดคลองเปนปจจัยซ่ึงกันและกันในขณะท่ีหลัก

กฎหมาย ซึ่งเปนสมมติบัญญัติหรือขอตกลงรวมของสังคมกำหนดขอบังคับ เพ่ือมิใหละเมิด

ศีล ๕ และปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรม ก็เทากับเปนฐาน มิใหมีการละเมิดกฎหมายเชน

เดียวกัน  
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อยางไรก็ตาม ศีล ๕ มีสาระสำคัญท่ีมุงเพื่อใหคนอยูรวมกันดวยดีโดยไมเบียดเบียน

กัน จะไดมีความสงบเรียบรอยท่ีเปนโอกาสพ้ืนฐานแหงการพัฒนาชีวิตสูประโยชนสุขที่สูงยิ่ง

ขึ้นไป สำหรับ ๔ ขอแรก จะเห็นความหมายนี้ไดชัดเจน แตขอ ๕ ที่วาเวนจากสุรายาเสพติด

ที่จะทำใหเกิดความประมาทขาดสติน้ัน มักมองเห็นชัดแตในแงของโทษตอชีวิตของตัวผูเสพ

เอง แตที่จริงในการจัดเขาชุดแหงศีล ๕ นี้ ทานมุงความหมายเชิงสังคม ในแงสังคมน้ันการ

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 
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ศีล ๕ ในฐานะเปนพื้นฐานของกฎหมายไทยที่ไดนำเสนอมาเพื่อแสดงใหเห็นความ

สอดคลองกันของศีล ๕ และกฎหมายไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อาจกลาวไดวา ศีล ๕ 

เปนกฎหมายฉบับหนึ่ง ถาทุกคนในสังคมประพฤติตามศีล ๕ ยอมสงผลใหสงบรมเย็น 

เรียบรอย ปลอดภัย เปนสุขไมตองมีความหวาดระแวงภัย ไมตองมีกฎหมาย แตที่มีกฎหมาย

ก็เพราะคนไมประพฤติตามศีล ๕  

สังคมที่ดีงามตองเจริญงอกงามในสี่มิติ คือทางกาย ทางความสัมพันธ ทางจิตใจ 

และทางปญญา ไมเอาเปรียบหรือลวงละเมิดกันแมจะตางกันในทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ หรืออุดมการณทางการเมืองก็ตาม กฎหมายและศีลจะสงเสริมซ่ึงกัน

และกัน ถาจะใหเห็นเปนรูปธรรมควรสงเสริมกิจกรรมหรือการวางกฎระเบียบท่ีสรางความ

สงบสุขในสังคมท่ีวา กฎหมายท่ีดีท่ีสุด และการปกครองที่ดีท่ีสุด ตองบรรลุจุดหมายโดยใช

อาชญาใหนอยที่สุด จนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
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°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทยและอรรถกถาไทย ชุด ๙๑ เลม ฉบับ 

มหามกุฎราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระวนิยัปฎก. เอกสารประกอบการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิต. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ. 

๒๕๕๓. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

(๑) หนังสือ : 

พุทธทาสภิกขุ. ทาน ศีล ภาวนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๓๙. 

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน). ความจริงท่ีตองเขาใจ. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). นิติศาสตรแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ

วิญูชน, ๒๕๕๕. 

 .  ภมูธิรรมชาวพทุธ. พมิพครัง้ที ่๕. กรงุเทพมหานคร : บริษทั สหธรรมมกิ จำกดั,  

๒๕๕๒. 

 .  พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งที ่๑๕. กรุงเทพมหานคร :  

บริษัท สหธรรมมิก จำกัด, ๒๕๕๒.  

พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโญ.“พระวินัย : กฎเกณฑและคุณคาทางสังคม” บทความทาง

วิชาการ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

∫√√≥“πÿ°√¡ 
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ไพศาล ภูไพบูลย อังคณา ตติรัตน และปนัดดา มีสมบัติงาม. หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำเนินชีวิตในสังคม. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๔๔. 

มานิตย จุมปา (บรรณาธิการ). ความรูพื้นฐานเก่ียวกับกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : สำนัก

พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  

หยุด แสงอุทัย. กฎหมายอาญาเรียนดวยตนเอง เลม ๓. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๓๘. 

 

(๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส : 

พระไพศาล วิสาโล. กฎหมายกับพระพุทธศาสนา. [ออนไลน] แหลงที่มา : http://www. 

visalo.org/article/budKodmai.htm [๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖] 

 



Ò. ∫∑π” 

ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต๑ คำกลาวน้ี เห็นวาถูกตองโดยประการท้ังปวง 

โดยไมมีเหตุผลใดๆ มาคัดคาน เพราะวาการศึกษานั้นเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต ทุกยาง

กาวของการดำเนินชีวิตไมวาจะเปนของมนุษยและสัตว จะตองศึกษา ตั้งแตการลองผิดลอง

ถูก เชน เมื่อสัตวถือกำเนิดมายังไมรูจักวิธีการใชชีวิต ตองมีแมคอยประคับประคองสอนสั่ง 

เพ่ือใหลูกนอยสามารถที่จะพยุงรักษาชีวิตของตนใหอยูรอดปลอดภัยได มนุษยก็เชนกัน 

กลาวไดวาการศึกษาคือชีวิต ชีวิตก็คือการศึกษา เชนเดียวกันแมจะมีคนกลาวถึงการศึกษา

อยูเสมอๆ วา “การศึกษาคืออะไร” คำตอบที่ไดคงเปนไปหลายแงหลายมุมหรือหลาย

ทิศทาง แตสรุปความไดวา การศึกษาหมายถึง การใหการเล้ียงดูใหเจริญเติบโต ในขณะ

เดียวกันก็ตองใหความรูแกผูที่ไดรับการเลี้ยงดูนั้น ใหเปนผูที่สามารถชวยเหลือตนเองเพื่อ

ความอยูรอดของชีวิต ใหวิชาความรูเพื่อการประกอบอาชีพ และใหความรูเพื่อสามารถอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข อีกความหมายหน่ึง การศึกษาหมายถึงการพัฒนาผูเรียนใหเจริญ

เติบโตสมบูรณเต็มท่ี นั่นคือ เปนการสอนหรือแนะนำใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูใน

ตนเองใหมากที่สุดเทาที่สามารถกระทำได และการศึกษาหมายถึง การสอนหรือการฝก

อบรมใหผูเรียนมีความเจริญรุงเรืองอยางเต็มที่ตามความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

๑ ประพนธ สุริวงษ, “เอกสารประกอบการสอนหลักสูตรเสนาธิการกิจ กรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ”, (กรุงเทพมหานคร : กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, ๒๕๕๖), (อัดสำเนา). 

¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√®—¥Õß§å°√∑“ßæ√–æÿ∑∏»“ π“ 
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นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

�
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การศึกษามีความสำคัญตอมนุษยเปนอยางมาก ชีวิตมนุษยตั้งแตเริ่มปฏิสนธิใน

ครรภมารดาเริ่มมีการศึกษาบางแลว การศึกษาของมนุษยจะเริ่มอยางจริงจังก็ตอเมื่อชีวิตได

เริ่มลืมตาดูโลก และจะตองศึกษาอยูตลอดไปจนกวาชีวิตจะจากโลกน้ีไป การศึกษาจึงมีความ

สำคัญตอบุคคล สังคม ประเทศชาติ และตอโลกเปนอยางยิ่ง อาจจะกลาวไดวา “ตราบใดท่ี

โลกยังมีมนุษยไมสิ้นสุดก็ตองอาศัยการศึกษา” เหตุที่เปนเชนนี้เพราะมนุษยที่อาศัยโลกอยูจะ

ตองอาศัยกระบวนการทางการศึกษาสำหรับการพัฒนาตน เมื่อสมาชิกของสังคมไดรับการ

พัฒนาอยางมีคุณภาพแลว สังคมและประเทศชาติรวมท้ังโลกดวยก็จะไดรับการพัฒนาตอไป

ดวย  
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ความหมายของการศึกษาน้ันนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิทั้งดานพระพุทธศาสนา และ

ดานวิชาการท่ัวไป ไดนิยามความหมายที่สอดคลองกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ศึกษา แปลเปนภาษาไทยมาจากคำวา สิกขา ที่จริงศึกษาเองก็เปนคำท่ีมาจาก

ภาษาสันสกฤตวา ศิกษา สามคำนี้ความหมายเดียวกันคือ สิกขา เปนภาษาบาลี ศิกฺษา เปน

ภาษาสันสกฤต แลวก็ศึกษาคำไทยที่แผลงจากสันสกฤต สิกขา คือ การศึกษา หมายถึง การ

เรียนรู และการฝกฝนพัฒนา๒ การศึกษา คือ วิธีการตางๆ ในการถายทอดความรู ทักษะ 

และทัศนคติ ทฤษฎีตางๆ ที่พยายามจะอธิบายหรือใชเหตุผลในการถายทอดน้ัน คุณคาหรือ

อุดมคติตางๆ ที่มนุษยพยายามจะเขาถึงโดยอาศัยความรู ทักษะและทัศนคติ๓  การศึกษา 

คือ การพัฒนาใหมนุษยเจริญงอกงามทุกดาน เชน ความรู ความสามารถ ทัศนคติ 

พฤติกรรม คานิยม คุณธรรมเพ่ือใหบุคคลเปนสมาชิกที่ดีมีประสิทธิภาพสรางความเจริญให

แกตนเอง สังคมและประเทศชาต๔ิ การศึกษาเปนการพัฒนาบุคคล มีอิทธิพลตอทุกอยางที่มี

๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), สอนนาค – สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ, พิมพ

ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, ๒๕๕๒), หนา ๑๗. 
๓ สลุกัษณ ศวิรกัษ, ปรชัญาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เรอืนแกวการพมิพ, ๒๕๕๔), หนา ๖. 
๔ วิไล ตั้งจิตสมคิด, การศึกษาและความเปนครูไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสปริ้นทติ้งเฮาส, 

๒๕๔๖), หนา ๒๖. 
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ชีวิตบุคลิกภาพและความรูสึกของมนุษยเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว๕ การศึกษา คือการสราง

หรือจัดระบบใหมใหแกประสบการณ เพ่ิมความรูและประสบการณ และเพ่ิมพูนความ

สามารถที่จะกำหนดทิศทางของประสบการณในอนาคต๖ เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความ

เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน

ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด

จากการจัดสภาพแวดลอม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุน ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด

ชีวิต๗ การศึกษามีไวเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณการพัฒนาคนเปนเปาหมายหลัก

ของการศึกษาไทย การพัฒนาเศรษฐกิจเปนเปาหมายรอง ทั้งนี้เพราะถาคนไดรับการพัฒนา

ดีแลวฐานความรูก็จะตามมาเอง๘

การศึกษาจึงเปนปจจัยสำคัญของการอบรมบมนิสัย การกลอมเกลาทางสังคม 

เปนการเตรียมตัวเพ่ือใหบุคคลมีทักษะ ความรู ความสามารถในการดำรงชีวิต และการ

ประกอบอาชีพในอนาคต การสรางอนาคตท่ีดีของประเทศ และหากผลผลิตทางการศึกษา

ไมมีคุณภาพ ครูก็ตองมีสวนรับผิดชอบดวย เพราะวาผูท่ีมีการศึกษาคือผูที่ประสบความ

สำเร็จ สังคมใหการยอมรับ๙ เปนกระบวนการทางสังคมที่ทำใหบุคคลไดรับอิทธิพลจากสิ่ง

แวดลอมซึ่งเปนตัวควบคุมใหบุคคลไดรับความรู ความสามารถ และพัฒนาตนเองอยางดี

ที่สุด๑๐

ฉะน้ัน จะเห็นไดวาการศึกษามีความสำคัญยิง่ตอวถิชีวีติของมวลมนุษยเพราะพ้ืนฐาน 

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 ธมฺมจติโฺต), ทศิทางการศึกษาไทย, พมิพคร้ังที ่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 
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ไตรสิกขาเปนระบบการฝกฝนอบรมกาย วาจา ใจ หรือการพัฒนามนุษยใหดำเนิน

ชีวิตดีงามถูกตอง ทำใหมีวิถีชีวิตเปนมรรค เปนทางดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงามของ

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 ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเช่ือวา หากใครปฏิบัติไดครบถวนสมบูรณผูนั้นก็จะดับทุกข

ในชีวิตไดอยางสิ้นเชิง หลักทั้ง ๓ นั้น มีดังตอไปนี้ 

๑. อธิสีลสิกขา หมายถึง ธรรมที่มีเจตนาของบุคคลผูงดเวน ปาณาติบาต เปนตน 

และของบุคคลผูบำเพ็ญวัตรปฏิบัติอยู๑๓บุคคลผูมีศีลนี้จะตองมีการฝกความประพฤติสุจริต

ทางกาย วาจา และอาชีวะ หมายถึงการรวมเอาองคมรรค ขอสัมมาวาจาเปนตน ดวย 

สีลสิกขานี้เปนเบื้องตนของการปฏิบัติ จึงมีความหมายและขอบเขตที่กวางขวางมาก 

สามารถแบงออกไดหลายระดับ ในแตละระดับก็ยอมจะเกื้อกูลแกมรรค เมื่อมีการฝกฝนทาง

วินัยเพ่ือความดีงามย่ิงขึ้นไปแลว ก็จะชวยปดกั้นความช่ัวราย เพิ่มพูนโอกาสแหงการดำเนิน

ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจเพื่อความดีงามหรือคุณคาอื่นยิ่งขึ้นไป 

๑๑ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๕/๓๓. 
๑๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), แกนแทของพระพุทธศาสนา และลักษณะแหง

พระพุทธศาสนา, หนา ๕๘. 
๑๓ พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีรวิสุทธิมรรค, สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), แปล

และเรียบเรียง, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ธราเพรส, ๒๕๑๘), หนา ๙. 
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๒. อธิจิตตสิกขา หมายถึง การฝกฝนดานคุณภาพของจิต ไดแก การรวมเอา 

องคมรรคขอสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิเขามา เพื่อการฝกใหมีจิตใจเขมแข็งมี

ความมั่นคง ควบคุมตนเองได มีสมาธิ มีจิตที่สงบ เปนตน สิ่งรบกวนจากปจจัยภายนอก

ปราศจากความเศราหมอง อยูในสภาพพรอมกับการใชงานมากท่ีสุด โดยเฉพาะการใช

ปญญาอยางลึกซึ้ง และตรงตามความเปนจริง 

๓. อธิปญญาสิกขา หมายถึง การฝกปญญาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในสรรพส่ิง

ตามความเปนจริง  ไมมีกิเลสแอบแฝง คิดพิจารณากิจทั้งปวงในทางท่ีเปนประโยชน๑๔

องคประกอบในการดำเนินชีวิตของมนุษยมี ๓ ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจ และ

ปญญา เรียกวา ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 

๑. ศีล หมายถึง การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม

ทางกายและวาจาใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง 

๒. สมาธิ หมายถึง การฝกฝนพัฒนาในดานจิตใจซ่ึงมีความสำคัญอยางย่ิง เพราะ

จิตใจเปนฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอยางเกิดจากความตั้งใจหรือเจตนา เปน

ไปตามเจตจำนงและแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลัง ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงามแลวก็จะ

ควบคุมดูแล และนำพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามดวย แมความสุขความทุกขที่สุดก็อยูที่ใจ 

๓. ปญญา หมายถึง การพัฒนาปญญา ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดเพราะปญญาเปน

ตัวนำทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร แคไหน ก็อยูที่

วามีปญญาชี้นำและบอกทางเทาใด และปญญาเปนตัวปลดปลอยจิตใจ ใหทางออกแกจิตใจ 

เชน เมื่อจิตใจอึดอัดมีปญหาตีบตันอยูพอเกิดปญญารูวาจะทำอยางไร จิตใจก็โลงเปนอิสระ 

ได๑๕

ดังนั้น เรื่องของไตรสิกขาหรืออริยมรรคมีองค ๘ จึงเปนเร่ืองของการทำงานรวมกัน 

เปนองครวมเกื้อกูลกันและกันเปนลำดับ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนเร่ืองท่ีตองลงมือปฏิบัติ 

เพื่อใหเกิดผลอันสัมพันธกัน และเกื้อกูลแกการพัฒนาไปได ดังที่พระพุทธเจา ไดตรัสกับภิกษุ

วัชชีบุตรวา “เมื่อใดเธอศึกษาอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา เมื่อนั้นเธอ 

๑๔ พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺต), พทุธธรรมฉบับปรบัปรงุและขยายความ, หนา ๑๙๔ – 

๑๙๕. 
๑๕ ดูรายละเอียดใน พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๑๐-๒๓. 
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ผูศึกษาอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขาอยูก็จะละราคะ โทสะ และโมหะได 

เพราะละราคะ โทสะ และโมหะได เธอจะไมทำกรรมท่ีเปนอกุศล จะไมประพฤติเลวทราม

อีก”๑๖

ไตรสิกขาเปนระบบการพัฒนามนุษยท่ีครบถวนสมบูรณมีขอบเขตครอบคลุมมรรค

ทั้งหมด๑๗  ซึ่งแบงออกเปน ๓ หมวด คือ หมวดปญญา ไดแก สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ 

หมวดสมาธิ ไดแก สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ หมวดศีล ไดแก สัมมาวาจา สัมมา

กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ซึ่งมรรคท้ัง ๓ หมวดน้ัน แบงออกตามปฏิบัติหรือการศึกษาได ๓ 

อยาง คือ ศีล เปนการควบคุมกายกับวาจา สมาธิ เปนการฝกอบรมใจใหตั้งมั่น ใหจิตมั่นคง 

และปญญา เปนการฝกอบรมจิตใหมีความรู คิดวิเคราะห พิจารณาส่ิงตางๆ ไดอยางถูกตอง

ตามความเปนจริงของกฎธรรมชาต ิ และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนของมรรค ๘ ประการ ก็จัด

ไดวาเปนการพัฒนาตามแนวทางอริยสัจ ๔ ซึ่งมรรค ๘ หรืออริยสัจ ๔ ประการ เปนหลัก

ธรรมที่ครอบคลุมคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนา๑๘

ไตรสิกขาเปนกระบวนการทำใหการศึกษาเกิดความชัดเจนข้ึน เริ่มจากความรูตนเอง 

และรูผูอื่น และสามารถทำใหรักษาตน ไมเบียดเบียนผูอื่น ใชชีวิตอยูในสภาวการณที่ปกติ ที่

เรียกวา ศีล สมาธิ และปญญา นั่นเอง 

Ú.Û °“√®—¥°“√»÷°…“¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ 

การจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เปนหนึ่งในงานของคณะสงฆไทย ซึ่งเปนงาน

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

๖๐๑. 
๑๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๙๓. 
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การจัดการศึกษาถือวาเปนหัวใจสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เพราะตามแนวทาง

การศึกษาตามหลักการคือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธความไมยั่งยืนตามหลักคำสอนพระพุทธ

ศาสนาน้ันเปนจริง แตอยางไรก็ตาม การเรียนรูและสามารถจะประคับประคองใหพระพุทธ

ศาสนาอยูยั่งยืนไปไดตราบนานเทานาน การศึกษา จึงเปนหัวใจสำคัญ การปรับและ

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

มีความสนใจเก่ียวกับปญหาวาทำอยางไรจึงจะทำใหการบริหารงานสัมฤทธ์ิผลและมีความ

ประสงคที่จะคนหาวา กิจการธุรกิจตางๆ ควรมีกลยุทธอยางไรและควรจะจัดโครงสราง

องคกรแบบไหน เชน แบบรวมอำนาจ กระจายอำนาจ หรือแบบผสมจึงจะทำใหการดำเนิน

งานประสบความสำเร็จ 

บริษัทแมคคินซีย จึงไดตั้งกลุมทำงานภายในบริษัทขึ้นมา ๒ กลุมเพื่อคนหาลักษณะ

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ๒ ตัว คือกลยุทธกับรูปแบบของโครงสรางองคกร ตอการ

ดำเนินงาน ที่ประสบความสำเร็จของกิจการธุรกิจโดยไดมอบหมายใหกลุมทำงานกลุมที่หนึ่ง

ศึกษาเร่ืองกลยุทธ สวนอีกกลุมหน่ึงซึ่งมีปเตอรสกับวอเตอรแมน เปนหัวหนากลุมไดรับ 

มอบหมายใหศึกษาเรื่องจัดโครงสรางองคกร กลุมทำงานที่ถูกจัดต้ังขึ้นไดเริ่มตนคนควางานที่

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

ทฤษฎีและนักวิชาการของสถาบันศึกษาช้ันสูงอีกประมาณ ๑๒ แหงทั้งของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศตางๆ ในยุโรป 

Û.Ú ≈—°…≥–·∫∫®”≈Õß 7S ·¡§§‘π´’¬å 

แมคคินซียแอนด คอมพานี เปนบริษัทที่ไดพัฒนาแบบจำลอง 7S แมคคินซียขึ้นมา

เพื่อการวิเคราะหทางการบริหาร 7S’s ไดรับความนิยมแพรหลายอยางมากเพราะไดกลาย

เปนรากฐานการวิจัยของหนังสือขายดีที่สุดสองเลม คือ 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

ถูกใชโดยคณะบริหารธุรกิจท่ีมีชื่อเสียงเชน ฮารวารด และ สแตนฟอรดไดขอเท็จจริงอยาง

หนึ่ง 7S’s จะสนับสนุนและคลายคลึงกับหนาท่ีของผูบริหาร (การวางแผน การจัดองคกร 

การเปนผูนำ และการควบคุม) 

แบบจำลอง 7S แมคคินซียแสดงใหเห็นถึงปจจัยหลายอยางท่ีมีอิทธิพลตอการ

เปล่ียนแปลงองคกรทำไมองคกรไดใหความสนใจกับปจจัยเพียงอยางเดียวหรือสองอยาง

เทานั้นโดยละเลยปจจัยอยางอื่นนอกเหนือจากโครงสรางและกลยุทธแลวยังมีปจจัยอยาง

นอยอีกหาอยางที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงองคกรท้ังไมแสดงใหเห็นถึงจุดเริ่มตนหรือ

ลำดับความสำคัญของปจจัยตางๆมองไดไมชัดวาปจจัยไหนจะเปนแรงดันภายในการ

เปลี่ยนแปลงองคกรภายใตสถานการณบางอยาง ไมวาจะเปน โครงสราง กลยุทธ ระบบ 

สไตล อุดมการณ๒๐ ดังแผนภาพ 

 

 

๒๐ วงศพัฒนา ศรีประเสริฐ, การจัดการเชิงกลยุทธ, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, ๒๕๕๒), หนา ๑๖๒-๑๖๘. 
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จากตัวแบบ 7’S ของ McKinsey ไดกำหนดโครงสรางของการทำงานไว ๗ 

ประการ ไดแก 

๑. โครงสราง เปนการกำหนดโครงสรางการทำงานท้ังหมด เหมาะสมสำหรับแตละ

องคกร ซึ่งมีโครงสราง ๓ แบบ คือ  

 ๑.๑ โครงสรางแบบงาย เปนโครงสรางท่ีเจาของดำเนินงานเอง มีพนักงานไม 

กี่คน เหมาะสำหรับองคกรขนาดเล็ก 

 ๑.๒ โครงสรางแบบแบงตามหนาที่ เปนโครงสรางแบงตามหนาที่ของงานมี

ความชำนาญเฉพาะอยาง เหมาะกับองคกรขนาดกลาง 

 ๑.๓ โครงสรางแบบแบงสายงาน เปนโครงสรางบริหารงานที่มีการแบงองคกร

เปนฝายชัดเจนเหมาะสำหรับองคกรขนาดใหญท่ีมีความหลากหลายพนักงานมีความชำนาญ

เฉพาะทาง 

๒. กลยุทธ เปนการกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือการทำงานท่ีเหมาะสมเพ่ือให

บรรลุจุดมุงหมาย ซึ่งระดับกลยุทธแบงไดเปน ๓ ระดับคือ 

 ๒.๑ กลยุทธระดับองคกร เปนกลยุทธที่กำหนดทิศทางขององคกรการวางแผน

กลยุทธระดับองคกรเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารระดับสูง 

 ๒.๒ กลยุทธระดับธุรกิจเปนกลยุทธที่ตอเนื่องเมื่อผูบริหารกำหนดกลยุทธของ

องคกรท่ีมีตำแหนงเปนหัวหนาหนวย หัวหนาฝาย ที่มีอิสระและความรับผิดชอบในการ

ดำเนินงานของตัวเอง โดยพยายามสรางศักยภาพและความไดเปรียบในการดำเนินงานใหแก

หนวยงานหรือฝายงาน 

ภาพที่ ๑ โครงสรางพื้นฐาน 7-S (McKinsey 7S Framework) 

Structure

Staff

Shared
values

Strategy

Skills

Systems

Style
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 ๒.๓ กลยุทธระดับหนาท่ี ถูกกำหนดโดยผูจัดการในแตละหนาท่ีของหนวยงาน

หรือฝายตางๆ โดยมุงที่จะใชทรัพยากรของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตลอดจนมีความสอดคลองกับกลยุทธในระดับองคกรและระดับธุรกิจ 

๓. ระบบ คือ ระบบในการบริหารประจำวันขององคกรเพ่ือใหการปฏิบัติภาระ

หนาท่ีตางๆ เปนไปดวยความสะดวกเรียบรอย อาทิเชน ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบ

การติดตอส่ือสาร ขบวนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบขอมูล ระบบจัดงบ

ประมาณ ระบบการวัดผลงาน 

๔. รูปแบบ คือ ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารของผูบริหารระดับ

สูงขององคกรและพนักงานในองคกร เชน วิธีการบริหารงานแบบตางๆ ที่ถือปฏิบัติในองคกร

การใชเวลาของผูบริหาร ลักษณะการเปนผูนำ ลักษณะของผูบริหารและพนักงานในองคกรที่

กอเกิดวัฒนธรรมองคกร 

๕. ทักษะ คือ ความรูความชำนาญของสมาชิกในองคกรท่ีเปนจุดเดนหรือเปนขอได

เปรียบในการแขงขัน หรือเปนสิ่งที่ทำใหองคกรมีลักษณะแตกตางไปจากองคกรอื่น 

๖. บุคลากร คือ ลักษณะและสวนประกอบของสมาชิกในองคกร ซึ่งประกอบดวยผู

บริหารและพนักงานวามีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ประสบการณ ความชำนาญตลอดจนคุณ

วุฒิ ซึ่งลักษณะของสมาชิกองคกรหรือหนวยงานควรจะเหมาะสมกับลักษณะโครงสราง

องคกรและงานที่ตองปฏิบัติ ตั้งแตการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเขาทำงาน รวมทั้งการมอบ

หมายงานท่ีเหมาะสมใหพนักงาน การจูงใจพนักงานพัฒนาตนเอง 

๗. คานิยมรวม คือ คานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกรซ่ึงเปนส่ิงที่สมาชิกทุกคน

ยึดถือในการปฏิบัติงาน คานิยมรวมนี้มีความหมายและความสำคัญยิ่งกวาวัตถุประสงคของ

องคกร ซึ่งวัตถุประสงคมักจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งสมาชิกทุกคนในองคกร ไดแก

พนักงานผูบริหารรวมถึงโครงรางการทำงานสวนท่ีเปนสวนหลักของการทำงานและสวนท่ี

เปนสวนประกอบยอย ถือวาเปนสวนในการสรางคุณคารวมกันซ่ึงองคกรท่ีมีความเปนเลิศใน

การบริหารมักมีคานิยมรวมกันที่กอใหเกิดปจจัยแหงความสำเร็จในการบริหาร 

 

Ù. °“√∫Ÿ√≥“°“√°“√»÷°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫ 7S McKinsey 

การบูรณาการการศึกษาพระพุทธศาสนากับ 7’S McKinsey กับการบริหารการ

ศึกษาพระพุทธศาสนา จากตัวแบบ 7’S ของ McKinsey ไดกำหนดโครงสรางของการ

ทำงานไว ๗ ประการ เพื่อใหมีความสอดคลองดานการบูรณาการ จำเปนท่ีจะตองกลาวถึง
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หลักการนำศาสตรสมัยใหมมาวิเคราะหใหเห็นประเด็นและแนวทางในการจัดการศึกษาตาม

แนวพระพุทธศาสนา การเปนพุทธศาสนสถานศึกษา ควรมีองคาพยพมีปจจัยสำคัญ ดังนี้  

๑) ผูบริหารองคกร 

๒) คณะครู-อาจารย-และเจาหนาที่  

๓) การจัดการหลักสูตร 

๔) การจัดการเรียนการสอน 

๕) การวัดประเมินผลการศึกษา 

๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 

๗) โครงสรางระบบบริหารการศึกษา 

ปจจัยสำคัญทั้ง ๗ ประการ ขางตนน้ี มีสาระสำคัญสอดคลองกับหลักระบบการ

บริหารองคกรท่ัวไป ตามแบบจำลองของ 7’S ของ McKinsey Consultant ที่สามารถ

ประยุกตเขาผสานสาระสำคัญการจัดการ ไดดังนี้ 

๑) โครงสราง (Structure) สถานศึกษาควรจะมีผังโครงสรางที่ชัดเจน ควรมกีารนำ

เสนอผงัโครงสรางสถานศกึษาโดยท่ัวไป 

๒) ควรมีโครงสรางการทำงานท่ีกระชับไมซับซอน ควรมีโครงสรางที่ระบุเสน

ทางการบริหารงาน ควรมีโครงสรางที่ชัดเจนในการบริหาร 

๓) ระบบ (System) การบริหารการศึกษาควรมีระบบการบริหารงานท่ีชัดเจน ควร

มีระบบการสั่งการที่ชัดเจน ควรมีระบบการประสานงานที่ชัดเจน ควรมีระบบการบริการที่มี

คุณภาพ และควรมีระบบการปรับปรุงคุณภาพงาน 

๔) บุคลากร (Staff) ไดแก ผูบริหาร ครู อาจารย เจาหนาที่ และบุคลากรทางการ

ศึกษา ควรมีความรูความสามารถที่ตรงกับงาน บุคลากรควรมีทัศนคติที่ดีตองาน บุคลากร

ควรไดรับการฝกอบรมพัฒนาตอเนื่อง บุคลากรควรมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

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 

สถานศึกษาตองมีการระบุพันธกิจการจัดการท่ีชัดเจน ควรมีเปาหมายการจัดการเชิงกลยุทธ 

ควรมีการจัดการเชิงกลยุทธดานการพัฒนาสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผล ตลอดถึงหลักสูตรควรมีตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน 

แนวทางที่ไดนำเสนอการวิเคราะหตนเองตามหลักการบริหารของ 7’S McKinsey 

นั้น เหมือนการวิเคราะหองคกรวาเราควรตองเพิ่มเติมเสริมสรางความเขมแข็งในดานใดบาง

ใหระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนา เพราะวาหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา หลักการ

ศึกษา คือ การศึกษาวิธีการใชชีวิตของตนเองใหอยูกับธรรมชาติไดอยางถูกตองสวยงาม ทั้งนี้ 

การใชชีวิตดังกลาวจะตองมีการเก่ียวพันกับระบบการศึกษา เมื่อการศึกษาเปนกระบวนการ

สำคัญที่จะผลิกผันใหชีวิตมีความเจริญงอกงามได การศึกษาจึงเปนเรื่องที่สำคัญเปนอยางยิ่ง  

 

ı. ∫∑ √ÿª 

การศึกษามีความสำคัญตอมนุษยเปนอยางมาก คำกลาวท่ีวาการศึกษาคือชีวิต และ

ชีวิตคือการศึกษา นี้ยังคงเปนความจริงอยูเสมอ ชีวิตมนุษยตั้งแตเร่ิมปฏิสนธิในครรภมารดา

เริ่มมีการศึกษาบางแลว การศึกษาของมนุษยจะเริ่มอยางจริงจังก็ตอเมื่อชีวิตไดเริ่มลืมตาดู

โลก และจะตองศึกษาอยูตลอดไปจนกวาชีวิตจะจากโลกนี้ไป การศึกษาจึงมีความสำคัญตอ

บุคคล สังคม ประเทศชาติ และตอโลกเปนอยางยิ่ง เพราะมนุษยที่อาศัยโลกอยูจะตองอาศัย

กระบวนการทางการศึกษาสำหรับการพัฒนาตน เมื่อสมาชิกของสังคมไดรับการพัฒนาอยาง

มีคุณภาพแลว สังคม ประเทศชาติ รวมท้ังโลก ก็จะไดรับการพัฒนาตอไปดวย ในทาง

พระพุทธศาสนาถือวาการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนผูมีชีวิตที่ดีงาม สามารถดำเนิน

ชีวิตไดอยางถูกตองและเกื้อกูลแกสังคม  
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การจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักการ 

ศาสนศึกษา นับวามีความสำคัญมากตอการพัฒนาบุคลากรข้ันพื้นฐานตลอดจนไปถึงเปน 

การพัฒนาสวนอ่ืนๆ ดวย เพราะไมวาจะทำการพัฒนาสวนใดตองเร่ิมมาจากการพัฒนาคน

เสียกอน ดังนั้น การพัฒนาคนสามารถทำไดหลายๆ รูปแบบ อยางท่ีสำคัญท่ีสุดของการ

พัฒนาคนคือการใหการศึกษา ระบบการจัดการสถานศึกษาในพระพุทธศาสนาดวยศาสตร

สมัยใหม 7’S McKinsey จะทำใหเห็นคุณลักษณะขององคกรสถานศึกษาอยางชัดเจน เห็น

คุณภาพการจัดระบบงานในสถานศึกษาอยางครบถวน และเกิดคุณคาตอการพัฒนาคนทั้ง

องคความรูในวิชาการ สรางสรรคความเขมแข็งในวิชาชีพ สามารถใชเปนวิชาชีวิตไดอยาง

เหมาะสม มีความครบถวนท้ังโลกิยศาสตรและโลกุตรธรรมอยางสมบูรณ 
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มหาสารคาม, ๒๕๕๒. 

วิทย วิศทเวทย. ปรัชญาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
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�

  

Ò. ∫∑π” 

ในปจจุบันการพัฒนารูปแบบทางสังคมของมวลมนุษย มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน

หลายลักษณะและมีชื่อเรียกท่ีแตกตางกันไป เชน สังคมสารสนเทศ สังคมแหงการเรียนรู แต

รูปแบบท่ีนาสนใจคือ เปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู โดยลักษณะสังคมท่ีเกิดขึ้นดังกลาวสง

ผลใหความรูกลายเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่งในการดำรงอยูของสมาชิกในสังคม โดยมีคำกลาวท่ี

อาจเคยไดยินอยูเสมอวา “ความรูคืออำนาจ” ดังนั้นในสังคมลักษณะนี้ การพัฒนาความรู

และสรางความรูใหมๆ เพ่ือการอยูรอด เพื่อการแขงขันทางเศรษฐกิจ และเสริมสรางความ

เขมแข็งอยางยั่งยืนจึงเปนฐานท่ีสำคัญอยางยิ่งของกระบวนการพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะ

ลักษณะที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่สำคัญ มี ๔ มิติ ประกอบดวย ๑) มิติ

สภาวะการแขงขัน ๒) มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๓) มิติการสรางทุนมนุษย และ ๔) มิติ

การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน จะเห็นไดวามิติท้ัง ๔ ลวนเกี่ยวของกับทรัพยากร

มนุษยทั้งสิ้น ดังนั้น การท่ีองคการใดก็ตามจะดำรงสถานะและสามารถอยูรอดในสังคมยุค

ใหมนี้ จำเปนตองรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งภายนอก และภายในองคการใหมาก

ขึ้น คงตองใหความสำคัญกับทรัพยากรมนุษยเพิ่มมากขึ้น  

∗ อาจารยคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. 
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การสรางเสริมความรูทางทฤษฏีทุนมนุษยจึงเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ

มนุษย เพ่ือเพิ่มทุนมนุษยนำไปสูการพัฒนาองคกรและสังคม จากสภาพการพัฒนาที่ผานมา 

“คน” เปนเพยีงปจจยัการผลติ เพือ่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน การพัฒนาคน ใน

ความหมายของการพัฒนาคนอยางแทจริง โดยเฉพาะการพัฒนาคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพที่

ครอบคลุมทุกดาน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในทุกระดับ ทุกกลุมอายุ โดยผาน

กระบวนการศึกษาอบรม วิจัยและพัฒนา เพื่อใหไดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพอยางแทจริง 

ทั้งน้ี กระบวนการในการพัฒนาจะตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกดาน 

และตองคำนึงถึงประโยชนสูงสุดขององคกร ดังนั้น การเรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสราง

ศักยภาพดานทุนมนุษย ใหเกิดขึ้นในทุกๆ ระดับของสังคม ถือไดวามนุษยเปนหัวใจและกลไก

สำคัญของกระบวนการพัฒนา เน่ืองจากการพัฒนาคน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะ

ตองไดรับการเอาใจใสโดยองคกร ตองมีการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรูความ

สามารถ มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาองคกรใหยั่งยืนทามกลางการเปลี่ยนแปลง เพราะเช่ือ

วาหากทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพยอมกอใหเกิดทุนมนุษยที่มีศักยภาพ๑  

การพัฒนาทุนมนุษยจึงถือเปนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสูความสำเร็จของการบริหาร

จัดการองคกรสมัยใหม โดยท่ีองคกรจะตองมีกรอบแนวทางการพัฒนาท้ังความรู ทักษะ 

ทัศนคติที่เก่ียวของกับเร่ืองที่ตองการใหเกิดการเรียนรู และนำไปสูการปฏิบัติโดยตองมี

กระบวนการสำคัญในการสรางความรู ความเขาใจ ทกัษะ และทัศนคติ เพื่อสรางจิตสำนึกใน

การมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองทำอยางเปน

ระบบ มีกระบวนการพัฒนาท่ีตอเน่ือง เพราะสภาพแวดลอมและปจจัยภายนอกมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา๒  ดวยเหตุนี้ การบริหารงานบุคคลในปจจุบันจึงหันมาใชวิธีการ

บริหารทุนมนุษยและการพัฒนาทุนมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนากันมากข้ึน หากในองคกร

ใดมีทุนมนุษยที่ทั้งเกงและดี ก็เปนที่แนนอนวาองคนั้นยอมประสบความสำเร็จในการแขงขัน

ทุกๆ เวทีแหงการแขงขัน และในทางพระพุทธศาสนายังมีระบบการใหรางวัลและการลงโทษ 

ซึ่งเทียบไดกับการใชพระเดชพระคุณในสมัยปจจุบัน นั่นคือ ใครทำดีก็ควรไดรับการยกยอง 

๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 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  

จากเหตุผลท่ีกลาวมาท้ังหมด การพัฒนาทุนมนุษยตามหลักพุทธธรรม จะเปนการ

สรางการโมเดลการพัฒนาทุนมนุษยที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังผลให

ประชาชนและประเทศชาติซึ่งเปนสวนหนึ่งของพลเมืองโลก มีความเจริญรุงเรืองสืบตอไป 

 

Ú. §«“¡À¡“¬¢Õß°“√æ—≤π“∑ÿπ¡πÿ…¬å 

 ทุนมนุษย เปนคำที่ใชกันอยางกวางขวางและมีความซับซอนมากขึ้นและมีคำจำกัด

ความท่ีคอนขางหลากหลายบางคร้ังดูเหมือนจะไมชัดเจนเทาที่ควร แตที่แนนอนคือ ทุน

มนุษยจะมีความหมายท่ีรวมถึงจำนวนปในการศึกษาเลาเรียนตามระบบและสวนอ่ืนๆ และ

ศักยภาพที่มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูที่ดีและการสรางผลิตภาพของบุคคล หนวยงาน 

และชาติ แนวคิดเร่ืองทุนมนุษยไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะการเพ่ิมทุนมนุษยนำ

ไปสูผลการผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปจจุบันความหมายของคำวา ทุน

มนุษยไดมีผูนำไปศึกษาและใหความหมายไวหลากหลาย ดังนี้ 

วีทเธอรี (Weatherly) กลาววา ทุนมนุษยไมใชหมายถึงคนขององคการโดยตรง 

เนื่องจากคนจะควบคุมสิ่งที่เปนทุนมนุษยของตนเอง และมีอิสระที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน

จากตนทุนนั้นตามที่ตนเองเห็นวาเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนที่เขารวมดวย ดัง

นั้น เขาจึงใหความหมายเก่ียวกับทุนมนุษยในฐานะท่ีเปนสินทรัพยขององคการวา หมายถึง 

สวนประกอบตางๆ ที่สะสมมาตลอดชวงชีวิตของบุคคล ทั้งดานความรู ความคิดในการ

ประดิษฐสิ่งตางๆ พลังงานและความกระตือรือรนอยางแรงกลาที่บุคคลเลือกท่ีจะนำมาใชใน

การทำงานของตนเอง๔

๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๙/๕๙๗. 
๔ Leslie A. Weatherly, “Human Capital-The lllusive Asset Measuring and 

Managing Human Capital : A Strategic Imperative for HR”, SHRM Research Quatery, 

(2003) : 3.  
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บอนติส (Bontis) กลาววา ทุนมนุษยเปนองคประกอบพ้ืนฐานของทุนทางปญญา 

โดยทุนมนุษยเปนตัวแทนของความรู ความเกง และประสบการณของผูปฏิบัติงาน๕

เดส และพิคเคน (Dess & Picken) กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง สวนท่ีประกอบ

ดวยความสามารถสวนบุคคล ความรู ทักษะ และประสบการณของพนักงานและผูบริหาร

ขององคการ ที่สอดคลองกับงานในความรับผิดชอบ รวมถึงความสามารถท่ีจะเปนแหลง

สะสมความรู ทักษะ และประสบการณโดยผานการเรียนรูของแตละบุคคล๖

ราสโตกิ (Rastogi) กลาววา คำนิยามและมุมมองของคำวาทุนมนุษยมีที่มาจากการ

ทีย่งัไมสามารถหาคำมาแทนส่ิงทีห่มายถึง ความรูและการเรียนรู การสรางสรรคและนวัตกรรม 

สมรรถนะและความรู ความสามารถ และจำเปนตองมองที่บริบทดานสิ่งแวดลอมของ

องคการ๗

เดส และพิกเกน (Dess & Picken) ใหความหมายทุนมนุษยวา หมายถึงการ

ทำความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่ประกอบอยูในความสามารถของบุคคล ความรู ทักษะและ

ประสบการณการทำงานของผูปฏิบัติงานขององคการและผูจัดการ ขณะเดียวกันเม่ือเขา

ทำงานที่สอดคลองกับศักยภาพของตนเอง สิ่งที่ไดรับจากการทำงานจะสะสมกลับมาเปน

ความรู ทักษะ และประสบการณโดยผานกระบวนการเรยีนรูของบุคคล๘

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.  



650 การศึกษากับความเปนพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา

๑) ความสามารถ (Competence) โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับความรูและ

ทักษะความรู จะเปนความรูทางดานวิชาการหรือดานเทคนิคที่เกิดจากการศึกษาเลาเรียน 

๒) ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ไดจากการฝกปฏิบัติอันเปนผลมาจากความสามารถของ

บุคคล 

๓) ทัศนคติ (Attitude) จะขึ้นกับคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคอน

ขางนอย สิ่งเหลานี้เปนผลมาจากแรงจงูใจ พฤติกรรม และความประพฤติ 

๔) ความสามารถทางสติปญญา ความกระตือรือรน (Intellectual Agility) จะ

ครอบคลุมนวัตกรรม ความยืดหยุน และคุณลักษณะในการปรับตัวท้ังในระดับองคการและ

ระดับบุคคล 

กูด (Goode) กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความถนัดและ

สวนประกอบอื่นๆ ของคนในการสรางผลิตภาพ๑๐

นิสดารก เวชยานนท กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง คุณลักษณะตางๆ รวมถึงความ

สามารถท่ีมีอยูในตัวมนุษยอันไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ ซึ่งสวนหน่ึงเกิดมาจาก

มนุษยผูนั้น หรือใชเวลาและเงินในการสรางเสริม สะสม คงไว ทุนมนุษยไมไดเกิดขึ้นเฉพาะ

การเรียนในโรงเรียนเทานั้น แตทุนมนุษยถูกสะสมข้ึนมาหลายทาง เชน การศึกษา 

ประสบการณในการทำงาน การยายถิ่นฐาน ประสบการณชีวิต การรักษาสุขภาพ รวมทั้งการ

คนควาหาขอมูลตางๆ สาเหตุที่นักเศรษฐศาสตรใชคำวา “ทุน” เนื่องจากตองมีเรื่องของเวลา 

ความพยายาม เงิน ในการเสริมสรางทุนมนุษย ซึ่งเปนการลงทุนเชนเดียวกับการลงทุนปกติ 

เพ่ือใหไดคืนมาทีหลัง และการไดคืนมาไมจำเปนจะตองอยูในรูปของการคืนทุนเปนรูปตัวเงิน

อยางเดียว เงินเปนเพียงสวนหนึ่งเทาน้ัน คนที่มีทุนมนุษยมากจะมีความสามารถและแนว

โนมที่จะมีรายไดมากกวาคนที่มีทุนมนุษยนอย จากการศึกษาของนักเศรษฐศาสตรพบวา คน

ที่จบปริญญาตรีหรือสูงกวา มักจะมีรายไดในชีวิตสูงกวา นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตรยังพบ

อีกวา การศึกษาเปนการลงทุนที่ทำใหเกิดผลกำไรเชนเดียวกับการลงทุนดานสุขภาพ เพราะ

ทำใหคนสามารถทำงานไดอยางมปีระสิทธิภาพมากขึ้น๑๑

๑๐ Richard B. Goode, “Adding to the Stock of Physical and Human Capital”, 

The American Economic Review Vol.2 (1959) pp. 413-426.  
๑๑ นิสดารก เวชยานนท, มิติใหมในการบริหารทุนมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : กราฟฟก

ซิสเต็มส, ๒๕๕๑), หนา ๓-๔.  
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ดนัย เทียนพุฒ กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง มิติใหมที่เขามาเปลี่ยนแนวคิดของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ใหดึงความสามารถของคน ออกมาสรางมูลคาเพิ่มของทุนปญญาสิ่ง

เหลาน้ีกำลงัเปลีย่นแปลงในเร่ืองของการพฒันาทรัพยากรบคุคล๑๒

ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง ความสามารถ ตลอดจนทักษะ

หรือความชำนาญ รวมถึงประสบการณของแตละคนท่ีสั่งสมอยูในตัวเอง และสามารถจะนำ

สิ่งเหลานี้มารวมดวยกันจนเกิดเปนศักยภาพขององคกร หรือเปนทรัพยากรที่สำคัญและมี

คุณคา ซึ่งจะทำใหองคกรนั้นมีความสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน๑๓

ปราชญา กลาผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง ตัวบุคคล

ผูมีพลังกาย พลังจิต มีกำลังแรงงานท่ีเขมแข็ง มีแรงใจท่ีสูงสง มีสติปญญาเฉลียวฉลาด มี

ทักษะสูงในหนาที่การงานที่ปฏิบัติในสาขาวิชาชีพตน ประกอบกับมีความคิดอานที่ล้ำเลิศ คิด

การณไกล มีวิสัยทัศนคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ ที่ใหมๆ หรือ

ปรับปรุงสิ่งตางๆ ที่มีอยูแลวใหมีสมรรถนะที่สูงสงยิ่งขึ้น และใชความสามารถของตนในทุกๆ 

ดาน เพื่อประโยชนในการผลิตสินคาและใหบริการตางๆ แกประเทศชาติของตน๑๔

ปรีชา วัชราภัย กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง ความรู ทักษะ ความสามารถ 

ประสบการณและคานิยมที่คนในองคการมี และนำมาใชในการทำงานใหบรรลุผล๑๕

พิพัฒน กองกิจกุล กลาววา ทุนมนุษยนั้นก็เปนสินทรัพยชนิดหนึ่ง และเปนสินทรัพย

ที่ไมมีตัวตน (Intangible Asset) ซึ่งตามปกติแลวไมสามารถวัดเทียบเปนมูลคาทางธุรกิจได 

แตในท่ีสุดแลว สามารถท่ีจะแปลงสภาพใหกลายเปนสินทรัพยที่สามารถวัดเทียบมูลคาออก

มาได และยังสามารถทำใหมีสภาพคลองไดอีกตางหาก สินทรัพยที่ไมสามารถวัดเปนมูลคาได

นี้จะมีมูลคาข้ึนมาไดก็เฉพาะในแงมุมที่เกี่ยวกับกลยุทธขององคกรเทานั้น แผนการอบรม

หนึ่งๆ เพื่อปรับปรุงดานคุณภาพจะใหผลกระทบที่แตกตางกันเปนอยางมากกับแผนการ

๑๒ ดนัย เทียนพุฒ , บริหารคนในทศวรรษหนา , พิมพคร้ังที่ ๔ , (กรุงเทพมหานคร : 

เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๑), หนา ๘๓.  
๑๓ ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, ทุนมนุษย การกำหนดตัวช้ีวัดเพื่อการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), ๒๕๕๐), หนา ๘.  
๑๔ ปราชญา กลาผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพ-

มหานคร : สำนักพิมพขาวฟาง จำกัด, ๒๕๕๐), หนา ๔๕.  
๑๕ ปรีชา วัชราภัย, “การพัฒนาเครือขายองคความรูสาธารณะดานการจัดการทุนมนุษย”, 

วารสารขาราชการ ปที่ ๕๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๔๙) : ๑๑-๑๗.  
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อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการเจรจาตอรอง แลวอยางนี้แผนการอบรมใดที่จะใหมูลคามากกวา

กัน คำตอบก็คือขึ้นอยูกับกลยุทธขององคกร ฉะนั้นหากเรากำลังคิดเกี่ยวกับมูลคาของ

สินทรัพยหนึ่งท่ีไมสามารถวัดเปนมูลคาไดนั้น เราตองใชกลยุทธเปนจุดอางอิง สินทรัพยทั้ง

หลายที่สนับสนุนตอการดำเนินกลยุทธขององคกร จะมีมูลคามากกวาสินทรัพยที่ไมสนับสนุน

ตอกลยุทธ๑๖

ชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ กลาววา ทุนมนุษย หมายถึง ทรัพยสินใดๆ ก็ตามท่ีไม

สามารถจะแยกออกจากตัวของมนุษย และสามารถกอใหเกิดรายไดหรือผลตอบแทนให

เจาของแรงงานในอนาคต ซึ่งรายไดหรือผลตอบแทนนั้นอาจอยูในรูปตัวเงินหรือไมก็ได อีกทั้ง

ยังมีคุณสมบัติที่แตกตางจากทรัพยสินอื่น กลาวคือ ทุนมนุษยมีลักษณะเปนทรัพยสินที่จับ

ตองไมได (Intangible) เปนนามธรรม อันประกอบดวย ความรู ทักษะหรือความชำนาญ 

ความสามารถและประสบการณ ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะที่อยูในตัวของมนุษยไมสามารถจะ

แยกออกจากกันได แตกตางจากทรัพยสินท่ีจับตองได (Tangible) ทางกายภาพ ทุนมนุษย

เปนสินทรัพยที่ไมมีการเส่ือมคาเหมือนดังสินทรัพยชนิดอื่น กลาวคือ ปกติทรัพยสินจะมีการ

เสื่อมคาลงตามอายุ และสภาพการใชงาน เชน อาคาร รถยนต และเครื่องจักร เปนตน๑๗

จากท่ีกลาวมาขางตนเก่ียวกับความหมายของการพัฒนาทุนมนุษย สามารถสรุปได

วา ทุนมนุษย หมายถึง ทรัพยากรท่ีมีคุณคาและจำเปนตองมีการลงทุนตอการพัฒนาคนให

เกิดอยางตอเน่ือง ดวยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทขององคการหรือบุคคลน้ันๆ 

เนื่องจากความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของบุคคลมีความสำคัญตอการอยู

รอดขององคการ ที่จะสงผลตอการบรรลุตามเปาหมายขององคกรไมวาจะมาจากกลยุทธใดๆ 

ก็ตาม รวมถึงการท่ีองคการและคนในองคการสามารถดำเนินกิจการไดในภาวการณแขงขัน 

การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๑๖ พิพัฒน กองกิจกุล, ทุนมนุษย, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซสเปอรเน็ท, 

๒๕๔๙), หนา ๓๙.  
๑๗ ชัยยุทธ ปญญสวัสด์ิสุทธิ์, 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 หรือเม่ือทำและพูดอยางไรก็จะสะทอนถึง

ความคิดวาเปนอยางไร ดังนั้น การมีความเขาใจในมโนกรรมวามีความสำคัญและสงผลอยาง

ไร ทั้งตอตนเองและตอโลก ยอมจะทำใหเราสามารถเลือกท่ีจะประกอบมโนกรรมท่ีถูกตอง 

และสงผลดีทั้งตอตนและตอโลก นั่นคือการทำใหเกิดการพัฒนาตนและโลกไปในทิศทางท่ีถูก

ตองพรอมกันไป๑๘

๓.๑ การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การ

ทำใหเปนใหมข้ึีน การฝกอบรม การพัฒนา ซึง่มกีารพัฒนาอยู ๔ ประเภทคอื  

๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรมใหรูจักติดตอเกี่ยวกับสิ่ง

ทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้ง ๕ ดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิด

โทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเส่ือมสูญ การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

ทางกายภาพ 

๒) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤต ิการฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูใน

ระเบยีบวนิยั ไมเบียดเบยีนหรอืกอความเดอืดรอนเสยีหาย อยูรวมกนักบัผูอืน่ไดดวยด ีเกือ้กลูแก

กนั 

๓) จิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเข็มแข็งมั่นคง 

เจริญงอกงามดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มีการเมตตา มีฉันทะ ขยันหม่ันเพียร อดทน มี

สมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน 

๔) ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรู

เขาใจส่ิงท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำใหเปน

อิสระ ทำตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวย

ปญญา 

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

มหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๔), หนา ๘๓. 
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ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนาน้ัน ตองพัฒนารวม

กันหลายอยาง เชน การพัฒนากาย การพัฒนาจิต การพัฒนาปญญาเขาดวยกัน จึงจะ

เปนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไมเนนอยางใดอยางหนึ่ง 
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ความคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี ๔ 

ประการดวยกัน คือ 

๑) พระพุทธศาสนามองวา สิ่งทั้งหลายท้ังปวงเปนธรรมชาติท่ีมีอยูและเปนไปตาม

ธรรมชาติในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย และมนุษยก็เปนสวนหน่ึงในระบบความ

สัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติน้ัน เมื่อธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัย 

มนุษยซึ่งเปนธรรมชาติสวนหน่ึงดวย ก็จึงเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุ

ปจจัยที่เปนองครวมอันนี้ การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เราเรียกวาความเปนไป

ตามกระบวนการของเหตุปจจัย โลกทั้งโลก จักรวาลทั้งจักรวาล เปนระบบความสัมพันธแหง

เหตุปจจัยทั้งสิ้น เมื่อมนุษยมาเปนพวกหนึ่งหรือประเภทหนึ่งอยูในระบบนี้ ก็อยูในระบบ

ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวย จะเรียกวาเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติหรือไมเปน ก็เปนไป

โดยอัตโนมัติเทานี้ 

๒) ในเมื่อมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการ

กระทำของมนุษยก็ยอมเปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น เพราะฉะน้ัน มนุษย

ทำอะไรขึ้นมาก็มีผลในระบบเหตุปจจัยนี้ กระทบตอส่ิงภายนอกบาง กระทบตัวเองบาง และ

ในทำนองเดียวกัน สิ่งที่เกิดข้ึนภายนอก ก็มีผลกระทบตอตัวมนุษยดวย คือท้ังในมุมกิริยา

และปฏิกิริยา ตัวเองทำไปก็กระทบส่ิงอื่น สิ่งอื่นเปนอยางไรก็มากระทบตัวเอง ขอสำคัญคือ

มองไปใหครบตลอดท่ัวระบบความสัมพันธนี้ วาชีวิตและกิจกรรมการกระทำของตนเอง ทัง้

เปนไปตามระบบเหตุปจจยัแลวก็ทำใหเกิดผลตามระบบเหตุปจจัยน้ันดวย 

๓) มนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก คือ เปนสัตวที่พัฒนาได ขอนี้ถือวาเปนความ

คิดรากฐานที่สำคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็เพราะถือวา

มนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก หลักนี้เปนแกนสำคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่ง

ทำใหจริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษา และเพราะเหตุท่ีมนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนา

ได จริยธรรมจึงเปนระบบท่ีมีความประสานกลมกลืน เชน ทำใหจริยธรรมกับความสุขเปน

สภาพที่พัฒนาไปดวยกันได หรือเปนจริยธรรมแหงความสุข หลักการนี้ถือวาความประเสริฐ

ของมนุษยอยูที่การฝกฝนพัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐ และมนุษยนั้นเมื่อ
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พัฒนาแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง สิ่งนี้เปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนา

วา มนุษยเปนสัตวที่พัฒนาไดจนประเสริฐสุด เขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง 

๔) ความสามารถของมนุษยที่พัฒนาแลวอยางหน่ึง คือการทำใหความแตกตาง 

กลายเปนความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน ทำใหเกิดความสมบูรณและ

ดุลยภาพ เมื่อมนุษยยังไมพัฒนา ทำใหเกิดความแตกตางเปนขัดแยงหรือเกิดความสับสน 

แลวความแตกตางก็กลายเปนความขัดแยง ศักยภาพของการพัฒนาคือ การทำใหคนสามารถ

ทำใหความขัดแยงมีความหมายเปนความประสานเสริม การพัฒนามนุษยอยางน้ีจะตองมา

ประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมทั้งหมด 

เครื่องวัดการพัฒนาของมนุษยที่แทจริง คือการที่มีความสามารถยิ่งขึ้นๆ ในการ

ทำใหความเปนอยูรวมกันระหวางมนุษยและสรรพส่ิงทั้งหลายเก้ือกูลเอ้ือประโยชนแกกัน 

มากขึ้น เบียดเบียนกันนอยลง และทำใหโลกอุดมสมบูรณงดงามเหมาะแกการอยูอาศัยมาก

ยิ่งขึ้น๑๙

จากแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งส่ีประการนี้ จะเห็น

ไดวา มนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ เปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของ

ธรรมชาติ เม่ือมนุษยกระทำกิจกรรมใดข้ึนมา ก็จะมีผลกระทบตอตนเองและสภาพแวดลอม 

หากมนุษยฝกฝนตนเองไปในทางใฝดี รูจักพัฒนาตนเองแลว ชีวิตจะมีความสมบูรณและ

ดุลยภาพ สามารถอยูรวมกันกับสังคมโดยไมมีความขัดแยง 
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พระพุทธศาสนาไดแบงจุดหมายของชีวิตออกเปน ๒ ระดับ คือ จุดหมายระดับ

โลกียะและระดับโลกุตตระ การจะเขาถึงแตละจุดหมายนั้นมีวิธีการที่แตกตางกันและ

คุณสมบัติของผูสำเร็จในแตละเปาหมายก็แตกตางกันเชนกันพระพุทธศาสนาใหมนุษยเปน

ศูนยกลางในการพัฒนา กลาวคือ มนุษยตองเปนผูกระทำดวยการฝกฝนอบรมใหเกิด

คุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแกคุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญาที่สงผลไปสู

ภายนอกตน เปนความสัมพันธกับมนุษยและวัตถุ ซึ่งแสดงออกผานพฤติกรรมทางกายและ

วาจา ดังนั้น มนุษยจึงเปนผูกระทำ หรือผูสรางใหเกิดมีคุณสมบัติดังกลาวนี้ ใหเกิดการพัฒนา

๑๙พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺต), การพฒันาทีย่ัง่ยนื, พมิพคร้ังที ่๖, (กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก, ๒๕๕๐), หนา ๑๕๑.  
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ในแงความเปนมนุษย และมนุษยก็ยังเปนผูที่ถายถอดคุณสมบัติที่ตนทำใหมีขึ้นไปสูภายนอก 

ซึ่งเปนการพัฒนาในแงของทรัพยากรมนุษย ดวยเหตุน้ีเมื่อพระพุทธศาสนาเนนความสำคัญ

ของมนุษยดวยการพัฒนา ดังนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีตอมนุษยในแงบทบาทท่ี

ควรพิจารณาตอไป 

หลักพุทธธรรมที่นำมาประยุกตใชในการพัฒนามนุษย ซึ่งมีความจำเปนจะตอง

ฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือใหการดำรงอยูดวยความไมประมาท ไมเมาใน

ชีวิต เมาในความม่ังมี เมาในส่ิงนั้นในส่ิงนี้ ซึ่งเปนส่ิงไมถาวรแตประการใดเลย นอกจาก

ธรรมะที่เปนยารักษาในใหพนจากความทุกข แมเราจะมีความเกิด ความแก ความเจ็บ ความ

ตายเปนกฎธรรมดาของโลก แตถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดำเนินชีวิตที่ดีแลว ยอม

ดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพไปในตัวเองดวยเหตุผลที่จะตองมีการพัฒนาทุนมนุษยซ่ึงถือวาเปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคายิ่ง ดังกลาวมาแลวขางตนจึงขอเสนอหลักพุทธธรรม ที่สามารถนำ

ไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนาดังนี้ 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสวนสำคัญในการดำเนินชีวิต จึงจำเปนตองมีหลัก

ธรรมสำหรับดำเนินชีวิต ผูเขียนขอนำเสนอในเบื้องตนดังนี้ 

อทิธบิาท ๔๒๐ คอื คณุเครือ่งใหถงึความสำเร็จ หรือ คณุธรรมทีน่ำไปสูความสำเร็จแหง

ผลทีมุ่งหมาย ประกอบดวย 

(๑) ฉนัทะ ความพอใจ คอื ความตองการท่ีจะทำ ใฝใจรักจะทำส่ิงนัน้อยูเสมอ และ

ปรารถนาจะทำใหไดผลดียิง่ๆ ขึน้ไป  

(๒) วริยิะ ความเพียร คือ ขยนัหมัน่ประกอบส่ิงนัน้ดวยความพยายาม เขมแขง็ อดทน 

เอาธรุะไมทอถอย  

(๓) จิตตะ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทำและสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝ 

ไมปลอยใจใหฟุงซานเล่ือนลอยไป 

(๔) วิมังสา ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ 

ตรวจตราหาเหตผุลและตรวจสอบขอยิง่หยอนในสิง่ทีท่ำนัน้ มกีารวางแผน วดัผล 

คดิคนวธิแีกไขปรับปรงุ๒๑

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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ในบรรดาหลักธรรมท่ีใชในการพัฒนามนุษยที่ปรากฏในหลักคำสอนทางพระพุทธ

ศาสนาซ่ึงมีหลายประการน้ัน อิทธิบาท ๔ ประการน้ีจัดวาเปนหลักธรรมท่ีมีความสำคัญมาก 

เพราะเปนหลักธรรมที่จำเปนในการพัฒนามนุษยใหประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต  

กลาวคอื เมือ่มนษุยมคีวามพงึพอใจทีจ่ะพัฒนาตนเองใหมคีวามโดดเดนในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่แลว

ใชความพากเพียรพยายามท่ีจะพัฒนาตนใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีตั้งเอาไวนั้น โดยอาศัยความ

ตั้งใจ รูจักเอาใจใสตอภารกิจนอยใหญที่จะนำไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบสุขุมตามหลัก

เหตุผล ก็จะทำใหมนุษยกลายเปนพลเมืองที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและเปนพลเมืองที่มี

คณุภาพของสงัคมได 

Ù.Ú À≈—°∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ¡’Àπâ“∑’Ëæ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 

พรหมวหิาร ๔ ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทติา อเุบกขา๒๒ คณุธรรมสำหรับผูเปน

ใหญ หลกัความประพฤตท่ีิประเสรฐิบรสิทุธิท์ีต่องมไีวเปนหลกัใจและกำกบัความประพฤตแิละ

ปฏบิตัตินตอมนุษยสตัวท้ังหลายโดยชอบ 

(๑) เมตตา ความรกัใคร ปรารถนาดีอยากใหเขามคีวามสุข มจีติอนัแผไมตรีและคิดทำ

ประโยชนแกมนษุยสตัวทัว่หนา 

(๒) กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปล้ืองบำบัดความ 

ทกุขยากเดอืดรอนของปวงสัตว  

(๓) มุทิตา ความยินด ี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการ 

แชมชืน่เบกิบานอยูเสมอ ตอสตัวทัง้หลายผูดำรงในปกตสุิข พลอยยินดดีวยเม่ือเขา

ไดดมีีสขุ เจรญิงอกงามย่ิงขึน้ไป  

(๔) อเุบกขา ความวางใจเปนกลาง อนัจะใหดำรงอยูในธรรมตามทีพ่จิารณาเหน็ดวย

ปญญา คอืมจีติเรยีบตรงเทีย่งธรรมดจุตราชัง่ ไมเอนเอยีงดวยรกัและชงั พจิารณา

เหน็กรรมทีส่ตัวทัง้หลายกระทำแลว อนัควรไดรับผลดีหรอืชัว่ สมควรแกเหตุอนั

ตนประกอบ พรอมท่ีจะวนิจิฉยัและปฏบิตัไิปตามธรรม รวมทัง้รูจกัวางเฉยสงบใจ

มองดู ในเม่ือไมมีกิจท่ีควรทำ เพราะเขารับผิดชอบตนไดดีแลว เขาสมควร 

รบัผดิชอบตนเอง หรอืเขาควรไดรับผลอนัสมกับความรับผิดชอบของตน๒๓

๒๒ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๗/๒๕๖. 
๒๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 

๑๒๔. 
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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 หลังจากท่ีไดชวยประคับประคองเขาบางแลว ก็

จะเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหมีระบบการพัฒนามนุษยใหกลายเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

ตามหลักพุทธธรรมได 

 

ı. ∫∑ √ÿª 

การพัฒนาทุนมนุษย ถือวาเปนปจจัยขับเคล่ือนท่ีมีความสำคัญเปนอยางมากตอ

ทุกๆ องคกรในยุคโลกาภิวัตน กลาวไดวาความสำเร็จขององคกรขึ้นอยูกับทุนมนุษยในองคกร 

ในยุคปจจุบันการแขงขันศักยภาพของมนุษยในดานความรู ถือวาเปนตัวบงชี้ที่สำคัญของ

ผลผลิตสวนบุคคลและประเทศชาติ ตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีมีการลงทุนทางมนุษยทั้งในเร่ืองการ

ศึกษา การฝกอบรมและสุขภาพ เชน ญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง เกาหลีใต และประเทศอื่นๆ อีก

หลายประเทศ ซึ่งไดใหความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษยมาก ผลปรากฏวาประชาชนมี

ความศึกษาดี สุขภาพดี มีความสามารถสูง และ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดเปนปจจัยนำพา

ประเทศไปสูความสำเร็จ อน่ึงในทางพระพุทธศาสนาก็มีหลักในการพัฒนาทุนมนุษยเชน

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 ซึ่งจะทำใหมนุษยมีความสุขท่ีแทจริงหรือมีสภาพของการดับทุกขอยางส้ินเชิง 
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Ò. ¿“…“‰∑¬ 

°. ¢âÕ¡Ÿ≈ª∞¡¿Ÿ¡‘ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.   

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

¢. ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘ 

 (๑) หนังสือ : 

ชัยยุทธ ปญญสวัสดิ์สุทธิ์. รายงานการวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่อง ทฤษฎีการเจริญเติบโตแนว

ใหม  พรมแดนแหงความรู. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗. 

ดนัย เทียนพุฒ . บริหารคนในทศวรรษหนา , พิมพคร้ังที่ ๔ . กรุงเทพมหานคร : 

เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๑. 

นิสดารก เวชยานนท. มิติใหมในการบริหารทุนมนุษย. กรุงเทพมหานคร : กราฟฟก

ซิสเต็มส, ๒๕๕๑. 

ปราชญา กลาผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ . การบริหารทรัพยากรมนุษย . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทสำนักพิมพขาวฟาง จำกัด, ๒๕๕๐. 

ปรีชา วัชราภัย, “การพัฒนาเครือขายองคความรูสาธารณะดานการจัดการทุนมนุษย”, 

วารสารขาราชการ ปที่ ๕๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๔๙)  

พรธิดา วิเชียรปญญา. การจัดการความรูพื้นฐานและการประยุกตใช. กรุงเทพมหานคร : 

เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๔๗. 

พิพัฒน กองกิจกุล. ทุนมนุษย, พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซสเปอรเน็ท 

จำกัด, ๒๕๔๙. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ียั่งยืน. พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร :  

สหธรรมิก, ๒๕๕๐. 
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ธำรงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ. ทุนมนุษย การกำหนดตัวช้ีวัดเพ่ือการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), ๒๕๕๐. 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การพัฒนาองคกรและบุคลากรแนวคิดใหมในการ
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