


• วัตถุประสงค  

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (ปละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 

มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

การศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และ

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา สันติศึกษา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และ 

สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง

คุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่

ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร อย่างเคร่งครัด 

รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร 

ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ถือเป็นความรับ

ผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร 
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วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ 

(International Association of Buddhist Universities: IABU) ได้จัดให้มีการจัดสัมมนา

วิชาการนานาชาติ และกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่าง 

วันที่ 6-8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก 

กรุงเทพมหานคร 

 สำหรับในการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 14 ในป พ.ศ. 2560 นี้ คณะกรรมการ

นานาชาติจัดงานวิสาขบูชาโลก ได้มีมติให้จัดตั้งสมาคมวิสาขบูชาโลกในแต่ละประเทศ และ

ให้ดำเนินการจัดงานนี้ให้สมเกียรติในประเทศนั้นๆ รัฐบาลไทย และมหาเถรสมาคมได้

สนับสนุน และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานเฉลิมเฉลิมวัน

วิสาขบูชาโลกขึ้นในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2560 ณ ที่ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุม

สหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร อีกทั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธ-

ศาสนานานาชาติ (International Association of Buddhist Universities: IABU) ที่ได้ 

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 และจดทะเบียนตาม กฎหมายไทยในป 2551  

ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกให้เกิดความร่วมมือ ให้มวล

มนุษยชาติได้รับประโยชน์จากความหลากหลาย และความแตกต่างของประเพณีทาง 

พุทธศาสนาที่ดำเนินอยู่ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันการ

ศึกษาด้านพระพุทธศาสนาทั่วโลกเป็นสมาชิก การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ดังกล่าวสมาคมฯ ได้จัดมีดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระหว่างสมาชิก อีกทั้งได้จัดสัมมนาเชิง

วิชาการขึ้น 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องของหลักธรรม อีกทั้งเพิ่มศักยภาพ

และความสามารถทางวิชาการ ของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั่วโลก มีการพัฒนา

คุณภาพของงานวิชาการของพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมในการสัมมนาทางวิชาการกับการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก  
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ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่มุ่งพัฒนา

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความ

รู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล สหประชาชาติ พร้อมกับสำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ อันแสดงถึงความ 

ร่วมมืออันดีของชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธทั่วโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วม

กับสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติจึงได้จัดการสัมมนาการเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง  

“สติ: นานาทัศนะว่าด้วยจุดเริ่มต้นและการประยุกตใช้” Mindfulness: Its Origin and Applications 

in Various Aspects. ณ ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่ออาราธนาและเชิญผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์  

นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาจากนานาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาร่วม

จัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และ

ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  

 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษในวาระสำคัญดังกล่าวข้างต้น โดยมี

การรวบรวมบทความทางวิชาการ ภาคภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ซึ่งกอง

บรรณาธิการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการจำนวนมากได้ร่วมส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมตี

พิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสาร  

กองบรรณาธกิารวารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน ์มจร ขอขอบพระคณุผูบ้รหิาร คณาจารย ์นกัวชิาการ

ตลอดจนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้ส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์อันเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิม

ฉลองนี้

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. 

บรรณาธิการ
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แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับ
เคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	เพื่อชุมชนสันติสุข	:	

กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนนดุม	จังหวัดกำแพงเพชร	
The	Way	of	Conceptual	Idea	of	Citizen	
Engagement	in	Mobilizing	the	Project	of		

Five-Precept	Village	for	Peaceful	Community	:		
A	Case	Study	of	Bannonedum	Community,	

Kampaengphet	Province	

บทคัดย่อ	 	
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

และแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคและจุดแข็งของ

ชุมชนจากโครงการหมู่บ้านศีล 5 ของชุมชนโนนดุม จังหวัดกำแพงเพชร และ3) เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อชุมชนสันติสุข ใช้รูปแบบการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศกึษาเอกสาร การสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-Depth Interview) กบัผูใ้ห้

ขอ้มลูสำคญั (Key Informants) จำนวน 14 รูป/คน 

ผลการวิจัยพบว่า  

1)  ศีล 5 เป็นเรื่องของการควบคุมระมัดระวังความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้สุจริต เป็นเครื่อง

มือในพัฒนาตนเองและทำให้สังคมเกิดสันติสุข การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ควรเริ่มตั้งแต่กระบวนการ

คิด การวางแผน และการลงมือทำ ควรได้รับประโยชน์ต่อเรื่องที่ปฏิบัติร่วมกัน 2) โครงการหมู่บ้านศีล 5 ของ
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ชุมชนโนนดุม มีจุดแข็ง คือ ผู้นำที่ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในเรื่องของการส่งเสริมให้คนรักษาศีล และจุด

อ่อน คือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังมีน้อย เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ แต่ไม่ได้ออกมา

จากความต้องใจรักษาศีลอย่างแท้จริง 3) แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านศีล 5 เพื่อชุมชนสันติสุข ควรเริ่มต้นจากการสืบหาเหตุปัจจัยที่ทำให้คนไม่รักษาศีล และเปิด

วงสันติสนทนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมรักษาศีล 5 ด้วย

ความเข้าใจ พบ องค์ความรู้ใหม่ คือ 4 ส. เพื่อสังคมสันติสุข โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ส 1 ใส่ใจของผู้นำ คือ 

การเอาใจใส่ของผู้นำ ส 2 สืบหาสาเหตุและสร้างการมีส่วนร่วม คือ การค้นหาสาเหตุวิเคราะห์ปัญหาและ

การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ส 3 สันติสนทนา คือ การใช้กระบวนการสันติสนทนาในการเปิดพื้นที่เพื่อ

ให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส 4 สืบสานแผนงานอย่างต่อเนื่อง คือ การลงมือทำตามเป้าหมายที่มาจาก

การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น กำหนดโครงการ และกิจกรรม ร่วมถึงกติกาต่างๆ ร่วมกัน	 	

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน; โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5; ชุมชนสันติสุข 



3Journal of MCU Peace Studies Special Issue

Abstract	 	

This Article, a qualitative research done by the tools of documentary study and an 

in-depth interview with 14 key informants, is of 3 objectives: (1) to study the principle of 

the Five Precepts in Theravada Buddhism and the conceptual idea of citizen engagement, 

(2) to analytically studyproblems, barriers and strength of the communityin Mobilizing the 

Project of Five-Precept Village of Bannonedum Community, Kampaengphet Province, and 

(3) to find the ways of citizen engagement in mobilizing the Project of Five-Precept Village 

for Peaceful Community. 

      From the research, it indicates the followings:  

1)  The Five Precepts is the matter of careful watching and controlling one’s 

behavior brought to be the tool to get rid of defilements or impurities for self-

improvement that will bring social peace. The citizen engagement should start as from the 

process of thinking, planning and implementing; it should bring benefits for the 

engagement in doing things. 2) The Project of Five-Precept Village of Bannonedum 

Community has got the strength of its leaders’ attention of supporting the citizen to 

observe the precepts; and the weakness is the lack of citizen engagement; in case of any, 

it is just the practice according to the state policy, not from the true intention of observing 

the precepts. 3) The ways of citizen engagement in mobilizing the Project of Five-Precept 

Village for peaceful community are: the start from finding causes and factors of why citizen 

do not observe the precepts, and the arrangement for peaceful dialogue to create an 

engagement in problem resolution, and the implementation on mobilizing supports on the 

Five Precepts observation with understanding. The new body of knowledge is ‘4 Sors’ for 

social peace: ‘Sor 1’: the attention of the leaders, ‘Sor 2’: the cause and factor finding and 

the creation of engagement starting from fact finding, problem analyzing and engaging in 

problem resolution, respectively. ‘Sor 3’: the peaceful dialogue – utilizing peaceful 

dialogue procedures in opening up opportunities to discuss and exchange knowledge,  

‘Sor 4’: the follow up of plans in a continuity that is to implement as objectives set which 

are from the engagement of sharing opinions, designating projects and activities, including 

various rules, mutually.     

Keywords: Citizen Engagement; the Project of Five-Precept Village; Peaceful Community    
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บทนำ	

นับแต่ปี พ.ศ.2548 สถานการณ์ประเทศไทยเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่นำไปสู่ความ

รุนแรงยิ่งขึ้น สังคมมีการแบ่งขั้วแยกข้างกันอย่างให้เห็นได้ชัดเจน เพราะทุกฝ่ายต่างต้องการอำนาจจนลืม

คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนจนกระทั่งความขัดแย้งนั้นขยายตัวไปถึงในระดับครอบครัวเกิดสภาพ

สังคมที่ไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันแม้แต่คนที่เป็นญาติกันความขัดแย้งนี้แม้จะไม่มีการแสดงออกที่

ชัดเจนก็ตามแต่ก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงกัน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากชนชั้นนำปลุกระดมคนชั้นล่างขึ้นมา

ร่วมกันเพื่อสนับสนุนพวกของตนวิกฤตปัญหาการเมืองในสังคมไทย ทำให้เกิดความไม่ปรองดอง ไม่

สมานฉันท์ และได้นำประเทศไปสู่สถานการณ์ความไม่สงบสุขในบ้านเมือง ทั้งนี้พฤติกรรมและอารมณ์ของ

บุคคลในสังคมมีปัญหาขั้นรุนแรงเพราะขาดการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม ทางด้านร่างกาย และจิตใจ 

พฤติกรรมยังเป็นผลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมมาโดยแต่ละคนไม่อาจจะเลือกสิ่งแวดล้อม

ของตนได้พฤติกรรม จึงมีทั้งที่สังคมยอมรับและไม่ยอมรับ เช่น ปัญหาพิษสุราเรื้อรัง สิ่งเสพติด การฆ่าคน 

(Suphap, 2006) กล่าวได้ว่าสาเหตุปัญหาที่แท้จริงของการที่สังคมมีปัญหาการใช้ความรุนแรงและไม่สงบสุข 

มิใช่มีสาเหตุมาจาก เรื่องความเห็นต่างทางการเมืองเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของศีลธรรมของคนใน

สังคม จึงเป็นให้สังคมไม่สงบสุขและขาดความปรองดอง  

แนวทางการแก้ปัญหาของประเทศในเรื่องของการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน

ชาติ พื้นฐานที่สำคัญคือ ความเชื่อที่ว่าการเกิดสันติภาพนั้นมิใช่ใช้กำลังซึ่งเป็นการนำมา ซึ่งความขัดแย้งใน

ภายหลัง แต่สันติภาพเป็นภาวะที่คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยปราศจากความรุนแรงต่อกัน เป็น

สภาพที่มีระเบียบข้อบังคับที่ทุกฝ่ายพึงพอใจที่จะปฏิบัติและเป็นการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้กำลังเป็นความสงบที่

เกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (Prasit Lappitakmongkol, 2015) ทั้งนี้ผู้นำประเทศใน

ยุคปัจจุบัน ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการใช้มิติทางศาสนาที่คนไทยเลื่อมใส ศรัทธา ส่งเสริมให้คนไทย

รักษาศีล 5 โดยการน้อมนำพระดำริของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช จัดทำ

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5: ชาวประชาเป็นสุข เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ

การรักษาศีล 5 เพื่อความสงบสุขร่มเย็นแต่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ นับว่าเป็นแนวทางที่สามารถ

ทำให้ประเทศเกิดความปรองดองสามัคคีอย่างยั่งยืน (Somdetphramaharatchamangkalajarn, 2014) 

อย่างไรก็ตามในการดำเนินการนี้จะประสบผลสัมฤทธิ์ได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับ ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาค

ส่วนของสังคมทั้งฝ่ายการคณะสงฆ์และฆราวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาส

วัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” กล่าวว่า จำนวนพื้นที่ที่มีผู้เข้าร่วม

โครงการผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้ที่ร้อยละ 50 มีเพียง 37 จังหวัด ดังนั้น แม้ว่าการดำเนินการโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 ขณะนี้จะเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจะเน้นในเรื่องคุณภาพแล้ว จำเป็นจะต้องเน้นในเรื่องปริมาณควบคู่
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กันไปด้วย เนื่องจากเมื่อมีการปรับฐานข้อมูลใหม่แต่ก็ยังพบว่า  มีหลายจังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จึงขอให้ใน

แต่ละจังหวัดเร่งดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการโครงการนี้ในระดับจังหวัดต่อไปด้วย และ

เมื่อพื้นที่ใดที่ในเชิงปริมาณเกินร้อยละ 50 แล้ว ก็ให้จัดหาหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเป็นแบบ

อย่าง ในการดำเนินการให้กับจังหวัดอื่นๆ ในส่วนของการดำเนินงานประเมินคุณภาพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 

ระยะที่ 3 ที่จะเน้นเชิงคุณภาพนั้น จะเน้นประเมินใน 3 เรื่องคือ 1) สามารถนำไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตตาม

หลักศีล 5 ได้ 2) สามารถนำไปส่งเสริมให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตคนไทยได้ และ 3) ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงาน

แบบหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ทั้งนี้แม้จะสิ้นสุดโครงการนี้ในปี 2560 แล้ว ก็ต้องดำเนิน

การโครงการนี้อย่างต่อเนื่องไปตลอด เพราะโครงการนี้เป็นมติของมหาเถรสมาคม (มส.) การดำเนินการ

โครงการนี้จึงเท่ากับเป็นการดำเนินการตามมติ มส. (Phraphomsenabode, 2016) ชี้ให้เห็นว่าโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในภาพรวมยังต้องมีการพัฒนาติดตามและทำการขับเคลื่อนให้เป็นจริงและเป็นหนึ่งใน

ภารกิจของคณะสงฆ์ที่ต้องรับผิดชอบ  

หมู่บ้านชุมชนบ้านโนนดุมเป็นหนึ่งในหมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งอยู่

ในเขตพื้นที่ตำบลหัวถนน ซึ่งมียอดรายงานจำนวนผู้รักษาศีล 5 จำนวน 3,173 คน จากจำนวนประชากร

ทั้งหมด 4,567 คน สำหรับชุมชนบ้านโนนดุม มีการปฏิบัติรักษาศีลในวันสำคัญทางศาสนา เมื่อถึงวันพระ

ประชาชนจะหยุดภารกิจ เพื่อไปรักษาศีล เพื่อเข้าวัดทำบุญฟังเทศน์นำหลักการศีล 5 มาใช้ในชีวิตประจำวัน 

ซึ่งสร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชนไม่มีสิ่งเย้ายวนใจในหมู่บ้านซึ่งเป็นผลให้ประชาชนในชุมชนมีชีวิตอยู่อย่าง

สันติสุข นับว่าเป็นชุมชนที่สามารถนำมาศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการ

พัฒนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน ตอบสนองโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ใน

ระยะที่ 3 คือ สามารถนำไปส่งเสริมคุณภาพชีวิต ก่อเกิดวิถีชีวิตไทย และสืบสานส่งเสริมทางศาสนา  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับ

เคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อชุมชนสันติสุข โดยการพื้นที่ศึกษาในหมู่บ้านโนนดุม จ.กำแพงเพชร 

เพื่อค้นหาคำตอบของการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ

แก้ไขปัญหา (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Implementation) การมี

ส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ (Benefits) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เพื่อ

ค้นหาวิถีปฏิบัติร่วมกันที่สามารถทำให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บรรลุผลสำเร็จดังพระดำริของสมเด็จพระ

มหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงหวังที่จะเห็นสังคมไทย เป็นสังคมต้นแบบให้กับ

ชาวโลกในการสร้างพื้นที่สันติภาพที่มีความสงบสุขเป็นพื้นฐานของประชาชนในประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนใน

เรื่องนี้จะอาศัยแต่เพียงคณะสงฆ์ย่อมไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดย

เฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนซึ่งนับว่าเป็นพุทธบริษัท ทั้งอุบาสก อุบาสิกา เป็นกำลังสำคัญในการรักษา

ศาสนาให้ยั่งยืน ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นอีกประโยชน์ต่อการทำงานของคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้อีกแนวทางหนึ่ง และนำพาสังคมให้ไปสู่ความสามัคคีปรองดองและมีสันติสุข

ในทุกพื้นที่ในสังคมไทย 



� วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย		

1. เพื่อศึกษาหลักศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาทและแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และจุดแข็งของชุมชนจากโครงการหมู่บ้านศีล 5 

ของชุมชนโนนดุม จังหวัดกำแพงเพชร   

3. เพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

เพื่อชุมชนสันติสุข 

 

วิธีดำเนินการวิจัย	

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน

รักษา ศีล 5 เพื่อชุมชนสันติสุข กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนนดุม จังหวัดกำแพงเพชร	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

Qualitative Research แบบภาคสนามโดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็น 4 กลุ่ม 

1) ผู้นำศาสนา 2) กลุ่มผู้นำชุมชน ของชุมชนบ้านโนนดุม  3) นักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ด้วยการคัดเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ความรู้ในทางพระพุทธศาสนา

เป็นผู้มีส่วนร่วมการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศีล 5 รวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน

ทั้งสิ้น จำนวน 14 รูป/คน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล ตีความ ด้วยหลัก Content Analysis และนำ

เสนอแบบพรรณนาโวหาร 

 

ผลการวิจัย	 	

1.	 แนวคิดคำสอนเรื่องศีล	5	ในพระพุทธศาสนาเถรวาท	 	

แนวคิดเรื่องศีล	5	พบว่า ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหลักคำสอนเรื่องศีล 5 มิได้ปรากฏเป็นคำเรียก

ว่าศีล 5 แต่ใช้คำเรียกอื่นเช่น สิกขาบท 5 ประการ ปรากฏใน คิหิสูตร (Tipitika, 2539) คือพระสูตรว่าด้วย

เรื่องของการสำรวมดีในสิกขาบท 5 ประการ ของคฤหัสถ์ อันได้แก่ (1) เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์   

(2) เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ (3) เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม (4) เป็นผู้เว้นขาดจากการ

พูดเท็จ (5) เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท และใน   

ปญัจเวรสตูร ใชค้ำวา่ การลว่งละเมดิ “ธรรม 5 ประการ” และบางพระสตูรกใ็ชเ้รยีก วา่ “ภยัเวร 5 ประการ” 

ศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีความหมายที่ครอบคลุม ความประพฤติที่ดีงาม สะอาด ทั้งกาย และวาจา 
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อันมาจากใจที่ไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียน และศีลเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมมนุษย์มาแต่ครั้ง

โบราณ มิใช่มีแต่ในยุคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับศีล 

ในฐานะเป็นฐานของการพัฒนาฝึกฝนขัดเกลากิเลสและรู้จักควบคุมจัดการกิเลส หรือหักห้ามใจไม่ให้วิ่งไป

ตามความโลภ โกรธ หลง จนนำมาทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่น กล่าวคือ ศีลเป็นกฎกติกาที่มาจากธรรมชาติของ

มนุษย์ที่ไม่ปรารถนาจะถูกเบียดเบียน ทั้งนี้หากสังคมมีผู้ไม่ประพฤติในการรักษาศีล ซึ่งเป็นความขัดแย้งและ

ความรุนแรงที่สะท้อนให้เห็นจากเรื่องเล่าในอัคคัญสูตร แนวทางในการจัดการปัญหาคือ การมีผู้นำที่มีศีลและ

ธรรม ความประพฤติน่าเชื่อถือ เป็นผู้ควบคุมและจัดการไม่ให้ผู้ละเมิดศีลมาทำร้ายเบียดเบียนคนในสังคม 

(Tipitika, 2539) กล่าวได้ว่าการที่สังคมสงบเรียบร้อยนั้นได้ด้วยการมีศีล ซึ่งศีลในพระพุทธศาสนามีหลาย

ระดับ แม้ว่าศีล 5 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาจะแสดงให้เห็นว่าเป็นศีลของคฤหัสถ์ แต่ในขณะเดียวกันศีล 5 

เป็นบาทฐานสำคัญ สังเกตได้จาก 4 ใน 5 ข้อของศีล 5 นั้นได้บัญญัติไว้ในพระวินัย ผู้วิจัยมองว่าอาจเป็น

เพราะศีล 5 นี้เป็นเรื่องที่เป็นสากลที่แสดงให้เห็นความเป็นมนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นตรงที่ ธรรมดามนุษย์

จะไม่ทำร้ายกันเยี่ยงสัตว์ แต่เป็นเพราะอำนาจกิเลสตัณหานำไป ทำให้มนุษย์ละเมิดศีล ดังนั้นสำหรับผู้ที่

ปวารณาตนเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา จำเป็นต้องรักษาศีลที่เป็นพื้นฐานให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น นอกจากนี้

จากการศึกษาพระสูตร ทั้ง อัคคัญสูตรและจักรวรรดิสูตร ผู้วิจัยพบว่า สังคมในอดีตผู้นำมีอิทธิพลอย่างยิ่งใน

การเป็นแบบของผู้มีศีล 5 และนำศีล 5 มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหรือปกครองสังคม จึงต้องมีการ

กำหนดโทษโดยมีผู้นำเป็นผู้ควบคุมให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย 

นอกจากนี้ศีล 5 ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้เป็นเพราะการหักห้ามใจ

ในการไม่ละเมิดศีลที่ดูเหมือนง่ายแต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่ท้าทายตนเองที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาในตนเอง 

การหักห้ามใจไม่ให้พูดโกหกเพื่อทำร้ายหรือขัดประโยชน์ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ตน ดังนั้นผู้ที่รักษาศีล 5 

นอกจากมีขันติแล้วยังต้องมีความศรัทธาในคำสอน และพากเพียรที่จะรักษาศีลไม่ให้ขาด ทะลุ หรือด่าง

พร้อย โดยมีสติเป็นตัวกำกับความคิด คำพูดและการกระทำ มีสมาธิหรือความสงบเป็นเครื่องขจัดความฟุ้งไป

ตามกิเลส และการใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญไม่ว่าจะทำกิจการใดต้องไม่ละเมิดศีล แม้ว่าผลประโยชน์หรือ

ความต้องการของตนจะเป็นตัวจูงใจ ดังนั้นเมื่อผู้ใดฝึกตนรักษาศีล 5 จนเป็นปกติทำให้จิตเข้าถึงความสงบ

และยังทำให้เกิดกำลังใจในการพัฒนาศีลของตนเองให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยพิจารณาระวังไม่ให้อกุศลที่ไม่ให้

เกิด หรือหากเกิดแล้วก็รู้เท่าทันที่จะละ และพยายามสร้างกุศลให้เกิด และเมื่อกุศลเกิดแล้วก็รักษาไว้ให้ต่อ

เนื่องและให้เจริญยิ่งขึ้น  

แนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเปิด  

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ

แก้ไขปัญหา (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Implementation) การมี

ส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ (Benefits) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ทั้ง

การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ทำให้

เกิดการยอมรับ พร้อมอุทิศตนเพื่อทำกิจกรรมของชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมมีความเชื่อพื้นฐานที่ว่ามนุษย์
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ทุกคนสามารถพัฒนาได้และหากมีโอกาส และได้รับคำชี้แนะอย่างถูกต้อง	ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจะ

สำเร็จผลได้ต้องเกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลต่อความต้องการ

ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น การ

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องคำนึงถึง วิถีการดำเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิด

ความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคน ในชุมชนมีความแตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทาง

เศรษฐกิจ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปคือ การมีส่วนร่วมในการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน ร่วมในการวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต มีการกำหนด

กิจกรรม และการดำเนินกิจกรรมประกอบการประเมินผลกิจกรรม โดยให้ความสำคัญโดยใช้ชุมชนเป็น

ศูนย์กลาง มีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำหรืออำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความสำเร็จขึ้น

ในการพัฒนาชุมชน 

2.	สภาพปัญหา	 อุปสรรค	 	 และจุดแข็งของชุมชนจากการมีส่วนร่วม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล	5	ของชุมชนบ้านโนนดุม	จังหวัดกำแพงเพชร	 	 	

ผลวิจัยพบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรค ที่พบปัญหาของประชาชนในชุมชนไม่เข้าใจเรื่องของ  

การรักษาศีลอย่างท่องแท้ มีทัศนคติที่ผิดคิดว่าเข้าวัดมีแต่เสีย คือเสียเวลาในการทำมาหากินและไม่ได้

ประโยชน์ เสียเงินเสียทอง จึงเป็นการเข้าใจผิดในการให้ทานรักษาศีลจึงเป็นผลทำให้คนไม่เข้าวัด:   

(Sanit Khameankhetksrn, 16 December 2016) อุปสรรคที่พบในโครงการฯ คือ ขาดการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชนการขับเคลื่อนโครงการอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทำให้เหินห่างจาก  

ศีลธรรมวัดวาอารามมีส่วนร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ต้องสละเวลาหรือแบ่งเวลาให้ถูกต้อง มีเสียง

สะท้อนจาการสัมภาษณ์ว่า การขับเคลื่อนโดยการประชุมชี้แจงในโครงการรักษาศีล 5 ควรเน้นให้เห็นว่า

รักษาศีลนั้นดีอย่างไรแล้วได้อะไร ผู้นำในชุมชนจะต้องเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนเห็นด้วย พร้อมกับช่วย

ประชาสัมพันธ์พูดคุยชักชวนให้ประชาชนมาร่วมส่งเสริมสนับสนุนปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาศีล 5 อยากให้เกิด

ความคืบหน้าในอนาคต ทำให้สังคมในหมู่บ้านโนนดุมมีความสามัคคี เป็นหมู่บ้านที่มีคุณธรรม ทำให้คนส่วน

มากเป็นคนดี เป็นการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติต่อไปสมควรที่จะรักษาศีล เพื่อความสงบสุขของ

ตนเองและครอบครัวชุมชนประเทศชาติ (Tongpean Phachonsesuk 16 December 2559) และมีเสียง

สะท้อนถึงอุปสรรค หรือปัญหาของการรักษาศีล 5 ของเยาวชนหรือนักเรียนในชุมชน เพราะวิถีชีวิต

ครอบครัวที่ขาดดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ เพราะต้องไปทำงานไกลบ้าน เมื่ออยู่กับตายายด้วยความห่าง

ระหว่างวัย และการรู้ไม่ทันวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการทางวัตถุที่มากขึ้น ทำให้เป็นปัจจัย

หนึ่งที่ครองครัวไม่ได้ดูแลติดตามพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิด และเข้าใจ ในการรักษาศีล 

เสียงสะท้อนถึงผลสำเร็จและจุดแข็งในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของหมู่บ้านโนน

ดุม เพราะ ผู้นำที่ให้ความจริงจัง	มีผู้นำทางศาสนาในชุมชนให้ความสำคัญโครงการนี้เป็นอย่างมากและผลัก

ดันอย่างต่อเนื่องในหมู่บ้านมีวัดและมีพระสงฆ์ซึ่งมีเจ้าอาวาสที่เอาใจใส่เป็นอย่างดี มีผู้นำหมู่บ้านที่คอยดูแล
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วัดและชุมชนเป็นอย่างดี (PhraAtikarnkritsana Kitisaro, 16 December 2016) และความต้องการบรรลุ

จุดหมายของชุมชน กล่าวคือ นอกจากผู้นำแล้วที่ทำให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนบ้านโนนดุม

ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายโครงการ คือ คนในชุมชนมีความตั้งใจให้ความร่วมมือร่วมใจการเข้าร่วม

โครงการ1 และมีเสียงสะท้อนว่า “มีแนวทางในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรจะไปร่วม

เสมอ” (Sanit Khameankhetksrn,16 December 2559) ทั้งนี้ชุมชนหมู่บ้านโนนดุม มีความพยายามใน

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์

ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5ของชุมชนหมู่บ้านโนนดุม รวมถึงการสะท้อนจุด

แข็งของการทำงานในการขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านมา พร้อมกับข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เป็นเป้าหมายหรือพันธกิจของชุมชนแบบหยั่งรากลึก

และจิตวิญญาณ พร้อมกับการมีส่วนในการรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น เพื่อให้ได้ทราบถึงแนวทางในการขับ

เคลื่อนโครงการฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาทำการจัด

สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อมาร่วมรับรู้ปัญหา และการมีเป้าหมาย

ร่วมกันของชุมชน การแสวงหาหนทางที่จะทำให้ชุมชนบรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อชุมชนสันติสุขเพื่อค้นหา

แนวทางขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน 

3.	แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล	 5	

ของชุมชนบ้านโนนดุม	จังหวัดกำแพงเพชร	

ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนบ้านโนนดุมโดย

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติการในการรักษาศีล เป็นสิ่งที่

สำคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และควรได้รับการส่งเสริมและความร่วมมืออย่างจริงจังในหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชน 

สังคม เป็นสังคมที่สันติสุข และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เห็นและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ 

การขับเคลื่อนโครงการ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมถึงเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในความคิด การ

ระดมความเห็นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาศีล 5 ในชุมชน 

อีกทั้งยังต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน มีการบูรณาการเข้ากับ

กิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ ควรขับเคลื่อนผ่าน บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งเป็นสถาบัน

สำคัญของการอยู่ร่วมกันในชุมชน เรียกว่า บวร. ในการวางแผนขับเคลื่อนโครงการฯ ควรใช้หลักแนวคิดการ

มีส่วนร่วมซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ  

 

1  สัมภาษณ์ เฉลิม ภูมิอ่อน, ไวยาวัจกรวัดโนนดุม จังหวัดกำแพงเพชร,16 ธันวาคม 2016. 
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1)  การวางแผน ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดลำดับความสำคัญ ตั้งเป้า

หมาย กำหนดการใช้ทรัพยากร กำหนดวิธีติดตามประเมินผล และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องตัดสินใจด้วย

ตนเอง 2) การดำเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการใช้ทรัพยากร มีความรับผิด

ชอบในการจัดสรรและควบคุมเงินงบประมาณ 3) การใช้ประโยชน์ ประชาชนต้องมีความสามารถในการนำ

กิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับการพึ่งพาตนเอง 4) การได้รับประโยชน์ ประชาชนต้อง

ได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว สังคม การมี

ส่วนร่วมของ บ้าน วัด และโรงเรียน กล่าวคือ  

บ้าน อาจหมายถึงชุมชน หน่วยทางสังคมที่สำคัญหน่วยหนึ่ง ในบ้านอาจมีผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน 

เป็นผู้นำ ผู้นำเหล่านี้จะพัฒนาทางด้านสภาพแวดล้อม ทางด้านกายภาพต่างๆภายในหมู่บ้านหรือชุมชนได้มี

ส่วนร่วมแสดงความคิด ร่วมกันวางแผน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

วัด เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอดีตวัดคือศูนย์รวมของทุกๆสิ่งตั้งแต่เกิดจนตายก็ว่าได้เป็นที่ร่วมทำ

กิจกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน วัดเป็นแหล่งศรัทธาการทำให้เกิดมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

 โรงเรียน หน่วยงานทางสังคมซึงเป็นสถานบันการศึกษาของชุมชน มีครูอาจารย์ที่ให้ความรู้แก่ลูก

หลานในชุมชนมีปัญญาสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ ฉะนั้น บ้าน วัด โรงเรียน จึงเป็นหน่วยทางสังคมที่มี

ความสำคัญทั้งหมด วัด มีบ้านและโรงเรียนให้การอุปถัมภ์ ค้ำชู ทำนุบำรุงพระศาสนา บ้านก็มี วัดคอยให้สติ 

เตือนใจ รวมทั้งจิตวิญญาณและมีโรงเรียนคอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน มีวัด ที่ให้การสนับสนุน 

อบรมสั่งสอนในศีลธรรม และมีบ้านที่คอยให้การสนับสนุน ผู้ที่มีความรู้ความสามรถเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา โดยอาจเป็นครูภูมิปัญญา ให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ และกรรมการ

สถานศึกษาก็มีพระ มีผู้นำชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานในโรงเรียน ในการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ข้อมูล

ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม พบว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เกิดจากความ

ร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน จะสามารถดำเนินการได้อย่างประสบผลสำเร็จ ต้องอาศัย

กระบวนการพูดคุย ปรึกษาหารือ การรับฟังปัญหาที่มีอยู่นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคตโดยผ่าน

การทำสันติสนทนา (Peace Dialogue) โดยมีผู้ที่เข้าร่วม พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน อบต. อสม.ชาวบ้าน ครู

อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้สานเสวนาพูดคุยแสดงความคิดเห็นด้วยพื้นฐาน

การต้องการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุขด้วยคนในชุมชนมีศีล 5 ซึ่งเสียงสะท้อนจากวงสานเสวนา สรุปเป็น

แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนหมู่บ้านโนนดุม ดังนี้  

เดินหน้าพูดคุยค้นหาปัญหาเพื่อแก้ไข:	ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาในสังคม ชุมชน หรือองค์กรใด

ก็ตาม นอกจากแนวคิดที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว สำคัญคือ การที่ผู้นำต้องให้ความสนใจ 

ใส่ใจ ในการรับฟังปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ในการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ทำการ
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สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นการรักษาศีล 5 ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นนโยบายระดับ

ประเทศ การรับฟังปัญหาของสมาชิกชุมชนทุกภาคส่วน ช่วยสะท้อนความจริงของสังคม เกี่ยวกับปัญหาเรื่อง

วิถีดำเนินชีวิตที่ยังไม่เข้มแข็ง ยังไม่มั่นคง ทำให้เกิดทัศนคติต่อการรักษาศีล 5 ที่บิดเบือนไปจากคำสอนที่

พระพุทธองค์ทรงเน้นเรื่องศีล 5 เป็นพื้นฐานปฏิบัติตนของชาวพุทธที่เรียกตนว่าอุบาสก อุบาสิกา เพราะการ

มองปัญหาที่อยู่ตรงหน้า แต่ไม่ได้มองปัญหาของชีวิต กล่าวคือ การไม่รู้จุดหมายที่จริงของการเกิดเป็นมนุษย์ 

ทำให้วิถีดำเนินชีวิตจึงมุ่งไปตามกิเลส ทำให้เกิดการเบียดเบียนกันเพื่อให้ได้มาซึ่งจุดหมายที่กิเลสต้องการ 

การเดินหน้ารับฟังปัญหาจะช่วยให้ผู้นำได้รับรู้มุมมองทัศนคติของชุมชนที่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับ

แรก กล่าวคือ เรื่องทัศนคติ ศรัทธาในการรักษาศีล 5 และการจะแก้ปัญหานี้ต้องอาศัยการรับฟังทุกความ

เห็นเพื่อหาหนทางออกร่วมกัน ดังนั้น ก้าวแรกที่สำคัญคือผู้นำต้องเดินหน้ารับฟังปัญหาของคนในชุมชน  

เปิดวงสันติสนทนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา:	ประเด็นสำคัญ เมื่อผู้นำได้รับฟัง

ปัญหาอย่างรอบด้าน ประกอบกับการวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่า สิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นและชุมชนก็ปรารถนาที่จะ

เห็นคือ การสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เครื่องมือที่มีพลังที่สุด คือ การเปิดพื้นที่วงสันติสนทนา ใช้กระบวนการ

เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่จะพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุขด้วยการขับเคลื่อน

ให้คนในชุมชนมีศีล 5 ผลของการเปิดวงสันติสนทนา ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่ชาวบ้านและสมาชิกใน

ชุมชนอาจยังไม่คุ้นเคย เพราะส่วนใหญ่เคยชินกับการรับฟังนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนหรือ

ชุมชนไม่ได้มีการแสดงความเห็น การที่ตัวแทนสมาชิกของชุมชนได้มาแลกเปลี่ยนความเห็นและแสดงทิศทาง

ของหมู่บ้านร่วมกัน ประกอบด้วย พระสงฆ์, ผู้นำชุมชน, ตัวแทน อบต., อสม.,ชาวบ้าน, ครู, นักเรียน, 

สำนักงานพระพุทธจังหวัด, สำนักงานวัฒนธรรม  

 เสียงสะท้อนของสมาชิกชุมชนทุกภาคส่วนสะท้อนให้เห็นถึง การมีจุดหมายร่วมกันของชุมชน ที่

เห็นว่าชุมชนจะสันติสุขได้เมื่อคนในชุมชนรักษาศีล 5 ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและเป็นเครื่อง

มือในการสร้างความรักและความสามัคคีในชุมชน ทำให้เกิดก้าวต่อไปในการพูดคุยคือ การจะมีส่วนร่วมของ

ภาคส่วนต่างๆ ควรเป็นอย่างไร ซึ่งมีเสียงสะท้อนจากวงสนทนาจากประเด็นคำถามว่า เราจะสามารถมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ได้อย่างไร ผลจากการสนทนาสรุปได้ว่า การเสริมสร้างให้คนในชุมชน

รักษาศีล 5 มีทัศนะต่างๆ ที่แสดงไว้ดังนี้ การมีศรัทธาในการรักษาศีล 5 ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า, 

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนรักษา ศีล 5 ด้วยการไม่ขายเครื่องดื่มสุราของมึนเมา, การส่ง

เสริมการพัฒนาจิตและปัญญาของชุมชน ด้วยการศึกษาอบรมและปฏิบัติสมาธิ ทั้งนี้หัวหน้าครอบครัวต้อง

เป็นแบบอย่าง นอกจากนี้เมื่อมีประชุมหมู่บ้านให้พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมเข้าประชุมรับฟังและชี้แจงปัญหาเรื่อง

การไม่รักษาศีล 5 เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันของ ที่จะเสริมสร้างให้ชุมชนรักษาศีล 5 โดยทำให้เกิดใน

ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำความเข้าใจเรื่องศีล 5 ในหมู่เยาวชน พร้อมๆ 

กับการประชาสัมพันธ์ให้มากและต่อเนื่อง การร่วมมือระหว่าง โรงเรียน อบต. ประชาชน วัด โดยมีการร่วม

ทำแผนในระยะ 1-3 ปี พร้อมๆ กับการกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน และการชักชวนกันทำให้บรรลุผลตาม  

เป้าหมาย ซึ่งอาจมีการเชิญวิทยากร พระสงฆ์ ตำรวจ มาให้ความรู้ สำหรับโรงเรียนมีการนิมนต์พระสงฆ์มา



1� วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ

บรรยายในโรงเรียน จากกระบวนการสันติสนทนา สะท้อนความเห็นที่เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้วิจัยได้นำสรุปเป็นประเด็นการพัฒนาไว้ดังนี้  

1)		การบริหารจัดการชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 ทำให้เกิดชุมชนสันติสุข โดยผู้นำสามารถขับเคลื่อนชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทาง

พฤติกรรมร่วมคิดร่วมทำในการพัฒนาชุมชนมีจิตอาสาที่พร้อมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 

ของลูกหลานสืบไปซึ่งสอดคล้องข้อเสนอว่าคนรุ่นเก่าคงแก้ไขอะไรไม่ได้มาก เนื่องจากความเชื่อและค่านิยมที่

เคยปฏิบัติกันมา เช่น เลิกงานมาต้องมีเหล้ากิน เป็นต้น ควรส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ในระดับประถม มัธยม 

โดยให้มีการทำงานให้สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยให้เขาจัดเจ้าหน้าที่

และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ หมุนเวียนกับทางคณะสงฆ์บ้าง ไม่ให้เป็นหน้าที่ของคณะ

สงฆ์อย่างเดียวและในส่วนของหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านควรเปิดให้เข้าแสดงความคิดเห็นหรือไปดูหมู่บ้าน

ต้นแบบที่เขารักษาศีล 5 แล้ว ว่ามีลักษณะอย่างไร และมีประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง 

2)		การขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในชุมชนและทุกองค์กรได้ มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมที่มีขึ้นในชุมชน ทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ประชาชนได้ ร่วมคิด ร่วมทำ 

ร่วมตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้เกิดการบริหารชุมชนโดยใช้หลักศีล 5 

พัฒนาระบบการความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเองและมีแนวทาง

ในการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาถนนต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ร่วมคิดร่วมทำ ให้คำแนะนำต่างๆในช่วงระยะ

เวลาเข้าพรรษาที่โยมมาถือศีลกันที่วัด มีการร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา มีการแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่อง

ของศีล 5 ในความเข้าใจของเยาวชนในปัจจุบัน เพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ เขาจะทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

และแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในระดับบุคคลก่อนแล้วจึงจะส่งผลต่อในระดับครอบครัว

และชุมชนต่อไป 

3)		การดำเนินการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ

สังคมโดยเฉพาะพระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นเจ้าอาวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด 

นายอำเภอ วัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนในชุมชนตลอดจน

คนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการปวารณาตั้งใจรักษาศีล 5 โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมสร้าง “ครอบครัว

รักษาศีล 5” และ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทาง

ศาสนาทำให้เกิดชุมชนสันติสุขตลอดไปอย่างยั่งยืนมีสุขภาพดีขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐไม่ต้องมารับภาระในการ

รักษาโรคที่เกิดจากยาเสพติด โดยนำเงินส่วนนั้นมาสนับสนุนในการศึกษาและพัฒนาคนในชาติดีกว่าในระดับ

บุคคล ถ้ามีศีล 5 แล้ว ปัญหาอาชญากรรมจะลดลงอย่างแน่นอน เช่น การฆ่า/ การลักทรัพย์/ การทุจริตคอ

รัปชั่น/ การข่มขืน/ ปัญหายาเสพติด ในระดับชุมชน ศีลจะเป็นตัวช่วยควบคุมความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ 

เพราะศีลช่วยให้คนมีสติ การรักษาศีล 5 ให้มีผลสำเร็จนั้นจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างเช่น จะต้องมีศรัทธา 

สุขภาพแข็งแรง ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น 
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ผลการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 

5 ของชุมชนบ้านโนนดุม ผู้วิจัยได้พบองค์ความรู้ใหม่ เรียกว่า หมู่บ้าน ๔ ส รักษาศีล 5 เพื่อชุมชนสันติสุข 

โดยมีองค์ประกอบ 4 ส สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้  

 

ส	1	ใส่ใจของผู้นำ	คือ การเอาใจใส่ของผู้นำ การกระทำการใดที่เป็นหมู่คณะจะสำเร็จผลไปไม่ได้ 

หากขาดซึ่งผู้นำที่ให้ความสนใจ และเอาใจใส่ในหน้าที่ ทั้งนี้การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนงานที่รับ

ผิดชอบมิใช่แต่เพียงพระสงฆ์ หน่วยงานรัฐ เท่านั้น แท้จริงต้องอาศัยผู้นำในทุกภาคส่วนของสังคม ได้สนใจ

ปัญหาการไม่รักษาศีล 5 อย่างจริงใจ โดยการเล็งเห็นประโยชน์ของส่วนร่วม หากสังคม ชุมชน นั้นมีศีล 5 

เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อกัน  

ส	2	สืบหาสาเหตุและสร้างการมีส่วนร่วม คือ การค้นหาสาเหตุวิเคราะห์ปัญหาและการมีส่วน

ร่วมในการแก้ปัญหา ทั้งนี้เมื่อผู้นำให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการขับเคลื่อนโครงการรักษาศีล 5 อย่าง

จริงจัง สิ่งที่ต้องทบทวนและค้นหาคือ การใช้กระบวนการสืบค้น สืบสาว สาเหตุของปัญหา อย่างกรณีของ

บ้านโนนดุม พบว่า ปัจจัยพื้นฐานเป็นเหตุหนึ่งของการปฏิเสธที่จะรักษาศีล 5 อย่างจริงจัง ประเด็นนี้ชุมชน

อาจต้องกลับไปมองว่าจริงหรือไม่ หรือแท้จริงแล้วเป็นเพียงข้ออ้าง แต่ความจริงคือการไม่รู้ตระหนักคุณค่า

ของศีลที่นำความสุข ความเจริญ และสันติสุขมาให้ การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงจะส่งผลต่อการดำเนินการส่ง

เสริมและแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการรักษาศีล 5 ได้ตรงสาเหตุที่แท้จริง 



1� วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ

ส	3	สันติสนทนา คือ การใช้กระบวนการสันติสนทนาในการเปิดพื้นที่เพื่อให้การพูดคุยแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ มาจากสภาวะของผู้เข้าร่วมที่มีจุดมุ่งหมายที่จะค้นหาทางออกร่วมกัน ด้วยการรับฟังกันอย่างลึกซึ้ง 

การสื่อสารที่ทำให้การสนทนานั้นเกิดบรรยากาศแห่งสันติภาพ ซึ่งจะช่วยให้การพูดคุยได้เดินไปสู่การให้ความ

ร่วมมือและร่วมใจ ที่มีความเข้าใจและเปิดใจที่จะเรียนรู้รับฟัง โดยไม่มีการแบ่งแยกวัย เพศ หรือฐานะสังคม 

ที่จะแสดงความเห็น กล่าวคือ การนำเสนอที่มีบรรยากาศของความเอื้ออาทร และต้องเพียรทำซ้ำทำบ่อยๆ 

เพื่อสร้างความคุ้นเคย 

ส	4	สืบสานแผนงานอย่างต่อเนื่อง คือ การลงมือทำตามเป้าหมายที่มาจากการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความเห็น กำหนดโครงการ และกิจกรรม ร่วมถึงกติกาต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้สมาชิกชุมชนรู้สึกภาค

ภูมิใจและมองว่าเป็นจุดหมายร่วมกันที่ต้อง ร่วมกันทำให้ถึงเป้าหมายด้วยรู้ซึ้งถึงประโยชน์สุขที่แท้จริง ทั้งนี้

การวางแผนและลงมือทำ ต้องมีการกำหนดระยะเวลาเป็นกรอบหลัก และยึดหลักการสำคัญ แต่ไม่ยึดติดกับ

วิธีการ ที่ควรยืดหยุ่นได้ตามเหตุปัจจัย 

 

สรุป	

ศีล 5 จึงเป็นพื้นฐานในการประพฤติทางกาย วาจา ใจ ซึ่งทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คุณค่าของศีล 5 นั้น เป็นไปเพื่อการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน กล่าวคือ พัฒนา

ตนเป็นไปเพื่อความเรียบง่ายในการครองตน พัฒนาคนเป็นการฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อการสร้าง

มิตรภาพให้ยั่งยืน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ แนวคิดเรื่องศีล 5 ในพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็น

แนวคิดที่มาของศีลกับการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้เกิดความสงบสุขของสังคมชุมชนและเป็นการพัฒนา

ตนเองตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งศีล 5เป็นหนทางแห่งการเกิดสันติภาพและสอดคล้องกับ

แนวคิดในแง่มุมของศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ นับได้ว่าศีล 5 เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง

สันติภาพภายในพัฒนาสังคมให้เกิดสันติภาพภายนอก อย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วม นับว่า เป็นหนึ่งปัจจัย

สำคัญที่จะทำให้การทำงานร่วมกันในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประสบความสำเร็จ เพราะการมี

ส่วนร่วมทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ

โครงการ ทั้งนี้ปัญหาในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 นั้น สำหรับชุมชนบ้านโนนดุม เป็นเรื่องของ

ความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาศีล 5 และขาดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฯ จาก

ประชาชน ดังนั้นแนวทางที่จะทำให้โครงการฯ ขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายได้ คือ การใช้หลักแนวคิดการมี

ส่วนร่วมโดย นำ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นศูนย์รวม และใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนพูดคุยอย่างต่อเนื่องในการ

ปรึกษาหารือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และ

ทำให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ ทั้งนี้ผู้นำนับว่ามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำในฝ่ายของบ้าน วัด 

และโรงเรียน ต้องให้ความสำคัญและหมั่นหารือกันอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 ถึง

แม้ว่าโครงการภาครัฐจะสิ้นสุดลง เพราะหากหมู่บ้านมีศีล 5 ก็จะขยายผลไปสู่สังคมและประเทศในวงกว้าง 

อันจะนำพาสันติสุขมาสู่ประเทศไทยและเป็นความสุขที่ยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะ	

1.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	

ผู้วิจัยพบว่า ความสามัคคีในการทำงาน และรู้จักหน้าที่ของตนเองไม่เห็นแก่ตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

มาก ทั้งนี้หากมีผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีและแน่วแน่ต่อจุดหมายแล้ว การจะทำสิ่งต่างๆให้บรรลุผลจะสำเร็จ

ได้โดยง่ายและเป็นไปอย่างสันติสุข โดยการดำเนินโครงการในวางแผน 3 ระยะ ดังนี้ ระยะปีที่ 1 อยากเห็น

คนในหมู่บ้านมีความพร้อมใจรักษาศีลของผู้นำครอบครัวชุมชนทำเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่น และควรเริ่มจาก

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อน เมื่อชาวบ้านมีส่วนร่วมมากขึ้นจึงค่อยขยับขยายออกทีละน้อยแต่ต้องไม่

เบียดเบียนกับเวลาทำมาหากินของชาวบ้าน จัดกิจกรรมในวันพระเพื่อรักษาศีล ติดป้ายประกาศภายใน

ชุมชน มีสถานที่บริการเกี่ยวกับธรรมะให้คนในชุมชนมาใช้บริการ เช่น ห้องสมุด ห้องวีดิทัศน์ เข้าค่าย  

คุณธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นต้น ระยะปีที่ 2 การรักษาศีลนั้นขึ้นอยู่กับทางวัดได้จัดกิจกรรมอยู่ตลอดไม่

ต้องเลือกเวลาที่จะทำและอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนในเรื่องการรักษาศีล 5 โดยผลักดันให้ผู้สูงวัยให้

เห็นผลสัมฤทธิ์ก่อนแล้วทำการชักชวนสมาชิกลูกหลานเข้ามาปฏิบัติตามและรักษาศีลให้เพิ่มขึ้นและต้อง

ทำให้คนรุ่นใหม่มาแทนที่ ยึดแนวทางปฏิบัติตามได้ และระยะปีที่ 3  อยากเห็นเยาวชนมีการปฏิบัติธรรมเพื่อ

จะได้ขัดเกลาจิตใจมีจิตใจโอบอ้อมอารีให้มีส่วนสนับสนุนกันและให้มีประเมินผล ตรวจสอบ แก้ไข ต่อไป 

2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป	

จากการศึกษาวิจัย “แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโนนดุม จังหวัดกำแพงเพชร” ซึ่งผู้วิจัยพบ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอ

ประเด็นปัญหาเอาไว้ เพื่อให้ผู้ใคร่ศึกษาได้ทำการค้นคว้าวิจัยในโอกาสต่อไป ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์หลักศีล 5 เพื่อเผยแผ่และเพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างได้ผลและมั่นคง 

2. ศึกษาวิเคราะห์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในการบริหารจัดการองค์กรชุมชนให้

เกิดสันติสุข 
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รูปแบบการใช้หลักจริต6เพื่อการไกลเกลี่ยของ
ผู้ประนีประนอมในศาลยุติธรรม

TheModelofCaritaApplicationtotheMediation
ofMediatorsintheCourtofJustice

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดคุณลักษณะของคู่พิพาทในการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรม (2) เพื่อศึกษาหลักจริต 6 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (3) เพื่อนำ

เสนอรูปแบบการใช้หลักจริต 6 เพื่อการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมในศาลยุติธรรม การดำเนินการวิจัย ใช้

รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม (Qualitative Field Research) โดยศึกษาจากเอกสาร และการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ทั้งหมด 7 ท่าน  

ผลการวิจัยพบว่า  

1)  คุณลักษณะของคู่พิพาท คือ ลักษณะภายในเฉพาะตนของบุคคลอันเกิดจากการหล่อหลอมทาง

สังคมส่งผลต่อทัศนคติ ความเชื่อ และการแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตได้ ได้แก่ การแต่งกาย 

การพูดคุย สีหน้า ท่าทาง อากัปกริยา การเข้าใจถึงคุณลักษณะของคู่พิพาทเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำมา

วิเคราะห์การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรม 2) หลักจริต 6 เป็นเครื่องมือหนึ่งในทางพระพุทธ

ศาสนาในการจำแนกแยกแยะบุคลิกลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกันตามจริตทั้ง 6 ได้แก่ ราคจริต โทสจริต 

โมหจริต สัทธาจริต พุทธจริต และวิตักกจริต ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากกายภาพภายนอก ได้แก่ การใช้

สายตาดูรูป ท่วงท่าการเดิน การแต่งกาย ลักษณะการบริโภค การเคลื่อนไหวในขณะทำงาน ลักษณะการ

นอน และวิเคราะห์จากลักษณะของจิตที่ปรุงแต่ง 3) รูปแบบของการไกล่เกลี่ยโดยหลักของจริต 6 เรียกเป็น
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โมเดลว่า “จริต” คือ การเจาะเข้าไปในใจถึงรายละเอียดนิสัยในตัวตนของบุคคลนั้น ซึ่งประกอบด้วย “จ” 

คือ เจาะใจ “อิ” คือ นิสัย “ร” คือ รายละเอียด และ “ต” คือ ตัวตน โดยเกณฑ์ชี้วัดจริตเป็นเครื่องมือใน  

การสังเกตทั้งทางกาย และวาจา ที่แสดงออกซึ่งความเป็นลักษณะแห่งตัวตนที่เด่นชัดออกมาในขณะนั้น และ

การฟังที่ดี คือ การฟังอย่างเข้าใจเจตนาและความหมายที่คู่พิพาทจะสื่อออกมา การไกล่เกลี่ยโดยใช้โมเดล 

“จริต” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประนีประนอมเข้าใจคู่พิพาท การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างคู่พิพาท

และผู้ประนีประนอม อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้การเจรจาไกล่เกลี่ยประสบความสำเร็จ 

คำสำคัญ: จริต 6; การไกล่เกลี่ย; ผู้ประนีประนอม 
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Abstract 

This article, a qualitative-field research done by the tools of documentary study 

and an in-depth interview 7 interviewees altogether as key informants, is of 3 objectives: 

(1) to study the conceptual idea of litigant’s characteristic in mediation of the Court of 

Justice, (2) to study the Six Carita in Theravada Buddhist Scripture, and (3) to present the 

model of Carita application to mediators’ mediation in the Court of Justice. 

From the research, it is found the followings:  

1)  Litigant’s characteristic is the specific inner-nature of each person got from the 

society leading to attitude, belief and the expression of outer behavior that could be 

noticed, i.e. dressing, conversation, style and manner; the understanding of litigant’s 

characteristic is a tool that can be used to analyze the mediation of the Court of Justice. 2) 

The Six Carita or the six types of characteristic behavior is a tool in Buddhism in classifying 

each person’s personality which is different according to one’s intrinsic nature, i.e. Raga 

Carita (lustful) , Dosa Carita (hating) , Moha Carita (deluded) , Saddha Carita (faithful) , Bodhi 

Carita (intelligent) and Vitakka Carita (speculative) , all of which can be noticed from outer 

physical; for example, seeing by the eyes to form, walking manner, styles of dressing, 

eating, moving while working, sleeping, and analyzed from the characteristic of imaginative 

mind. 3) The model of mediating according to the Six Carita is called “Carita” that is the 

piercing into the mind to the details of that person’s habitude; the model comprises of 

Thai alphabets and a vowel: ‘Jor’ is Jawjai (reaching to the mind) ; ‘Ii’ is habit; ‘Ror’ is 

details; and ‘Tor’ is body or identity; the indicator of Carita is the tool in observing both 

body and speech those are the expression of one’s obvious characteristic or personality at 

that moment; and the good listening is the listening with the understanding of the 

intention and the meaning that the litigant is about to communicate. The mediation with 

the Model of ‘Carita’ is a tool to help mediator to understand the litigant; the building of 

good relationship between the litigant and mediator is the basic key to make mediation 

successful.    

Keywords: The Six Carita; Mediation; Mediators 
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บทนำ

ปัจจุบันจำนวนคดีที่มีการนำขึ้นสู่การพิจารณาในศาลยุติธรรมประมาณหนึ่งล้านสามแสนคดีต่อปี 

จากทั่วประเทศ (Court of Justice, 2015) ซึ่งถือได้ว่ามีปริมาณคดีมากเมื่อเทียบกับจำนวนศาลและจำนวน

ผู้พิพากษาศาล ในแต่ละปีก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การระงับข้อพิพาทในคดีที่พิจารณาโดยศาลจำต้องใช้ระยะ

เวลา และมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งนำมาสู่ความล่าช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ใน

ภาษิตทางกฎหมายได้เปรียบเทียบไว้ว่า “ความล่าช้า คือ ความอยุติธรรม” (Justice delayed is justice 

denied) (William E. Gladstone,1977) การที่จำนวนคดีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั้น เกิดขึ้นมาจากความขัด

แย้งหลายสาเหตุ ทั้งความต้องการด้านผลประโยชน์ ด้านการอยู่รอด และความต้องการเชิงอัตลักษณ์ 

(Bernard Mayer,2553) ประกอบกับการใช้สิทธิของตนในปัจจุบันมักเป็นการใช้สิทธิเกินส่วนของตนเองและ

กระทบสิทธิของผู้อื่น อีกทั้งปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องใน

สังคม  

จึงมีการพัฒนาแนวคิด หลักการและกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของคู่กรณี เพื่อสร้างความสมดุลให้กับความสัมพันธ์ของรัฐกับประชาชน เช่น ลดระยะเวลา   

ลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณคดี และอื่นๆ จนนำมาสู่กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกของกระบวนการ

ยุติธรรมนอกจากการพิจารณาคดีในศาล เช่น การเจรจา (Negotiation) การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 

การไต่สวน (Inquiry) การสร้างความสมานฉันท์โดยการไกล่เกลี่ย (Reconciliation) (Phramaha Hansa 

Dhammahaso, 2011) ซึ่งประเทศไทยก็ได้นำแนวคิดเรื่องการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาระงับ  

ข้อพิพาทด้วยเช่นกัน แนวคิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) ในประเทศไทย ริเริ่มขึ้นตามระเบียบ  

คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการเงิน พ.ศ.2544 (Pichad Kongsila 

& Vittaya Bhosri, 2005) ซึ่งเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ศาลยุติธรรมเล็งเห็นถึงประโยชน์และความ

สำคัญในฐานะเครื่องมือที่เสริมสร้างประสิทธิผลในการดำเนินคดีทางศาลอำนวยประโยชน์แก่คู่ขัดแย้ง และ

เป็นการระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจของตัวคู่ขัดแย้ง ร่วมมือกันตกลงผลแห่งคดีอันอาจเป็นประโยชน์แก่

ทุกฝ่าย ได้ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด โดยมีคนกลางเข้ามามีส่วนร่วมในการประนีประนอมข้อพิพาท 

อีกทั้งยังเป็นการลดภาระหน้าที่ของศาลยุติธรรม ทำให้ดำเนินคดีเสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ คนกลางที่เข้ามี

ส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรียกว่า “ผู้ประนีประนอม” (Alternative Dispute Resolution Office, 

2012) ซึ่งในปัจจุบันผู้ประนีประนอมได้มีการจัดการอบรมโดยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้กระบวนการ

ไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดข้อพิพาท ลดคดีที่ถูกนำขึ้นสู่ศาล แต่ก็มีอุปสรรค เพราะการไกล่

เกลี่ยโดยผู้ประนีประนอมในชั้นศาลยุติธรรมนั้น ต้องเกิดขึ้นโดยความยินยอมของคู่กรณี จึงมีจำนวนคดีที่จะ

เข้าสู่การไกล่เกลี่ยน้อย ประกอบกับต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เฉพาะตัว เพื่อให้บรรลุผลของการ

ไกล่เกลี่ย อย่างไรก็ตามหลักการหรือแนวคิดของการประนีประนอม มักจะมุ่งเน้นที่จะยุติปัญหาความขัดแย้ง

ด้วยการเปลี่ยนภาวะที่มีแต่คนต้องการชนะ โดยการสร้างจุดตระหนักร่วมกันและหาหนทางที่น่าจะก่อให้เกิด
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ประโยชน์มากกว่า การชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายก็จะยอมที่เข้ามายุติปัญหา (Leonard J. 

Marcus & Group, 2010) ชี้ให้เห็นว่า แนวคิดและหลักการดังกล่าวเป็นเพียงแต่บอกเป้าหมาย และสร้าง

เครื่องมือในการระงับข้อพิพาท เพียงเท่านั้น แต่ไม่ได้มุ่งเน้นการพิจารณาตัวคู่กรณีเบื้องต้นเพื่อหาแนวทาง

การพูดคุยอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ 

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุเกิดขึ้นจากจิตใจเป็นสำคัญ ทั้งความยึดมั่น

ถือมั่นในตนเอง อารมณ์ความรู้สึกร่วม ความกลัวของมนุษย์ การเข้าถึงจิตใจหรือจุดประสงค์ที่แท้จริงจึงเป็น

เรื่องยาก หรือเข้าถึงความไว้วางใจระหว่างคู่พิพาทกับผู้ประนีประนอม เพราะฉะนั้นผู้ประนีประนอมจึงต้องมี

ลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสม ดั่งการศึกษาของพระอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ (Phra Adisak Vachirapunyo, 2557) 

ได้ศึกษาถึงคุณสมบัติผู้ประนีประนอมเชิงพุทธบูรณาการ ที่อธิบายคุณสมบัติทั้งทางกายภาพ พฤติกรรม 

จิตใจ และปัญญา ท่านเห็นว่าการก้าวข้ามผ่านเรื่องของจิตใจได้นั้น จำเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสม การนำ

หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ว่าด้วย “จริต” มาพิจารณา ซึ่งเป็นพื้นฐานจิตใจของมนุษย์ที่สะท้อนออกมา

เป็นพฤติกรรม สามารถช่วยทำให้ผู้ประนีประนอมมีความเข้าใจคู่พิพาทและสามารถหาวิธีการประนีประนอม

ที่เหมาะสมกับจริตของคู่พิพาท 

 การระงับความขัดแย้งนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงต้องพิเคราะห์ถึงจริตในขณะนั้นๆ ของแต่ละบุคคล

เพื่อค้นหาวิธีในการสร้างสัมมาทิฏฐิ (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) เนื่องจาก

หากมุ่งแต่จะพูดคุยโดยไม่ให้ความสนใจจริตของคู่กรณี นอกจากจะไม่ได้ผลสำเร็จแล้วอาจจะสร้างความ  

ขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นการจะระงับความขัดแย้งได้นั้น หลักจริต 6 มีความสำคัญเป็นที่  

จะต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานแห่งจิตของผู้นั้นในขณะนั้น  

ตัวอย่างการระงับความขัดแย้งของพระพุทธเจ้า 1) พระนันทะ ที่ทรงทราบถึงความหลงใหลใน

ราคะ ความสวยงามในรูป ขาดแรงจูงใจในการประพฤติ ปฏิบัติตนในธรรม พระพุทธองค์จึงทรงวาง  

กุศโลบายเพื่อให้พระนันทะมีกำลังใจโดยใช้นางอัปสรเป็นสิ่งที่ปรารถนา จึงถูกนินทา จนละอายแก่ใจ นำมาสู่

การมุ่งปฏิบัติตน เสมือนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนแล้วก็จะได้ผลกระทบจากสิ่งที่ต้องการและนำ

มาปรับปรุงตัว (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) 2) นางปฏาจารา ผู้ซึ่งสูญเสีย 

สามี บุตรทั้งสอง บิดา มารดา พี่ชาย ในเวลาใกล้เคียงกัน จนมีอาการเสียสติ ไม่นุ่งห่มผ้า เปลือยกาย 

พระพุทธองค์พิจารณาแล้วจึงทรงกล่าวแสดงความนอบน้อมต่อหญิงผู้เสียสติอันเป็นการสร้างความเชื่อถือ

และเลื่อมใสต่อพระองค์ นำมาสู่การเชื่อฟังจนบรรลุธรรมตามลำดับขั้น (Mahamakut Buddhist 

University, 1991)  

ดังนั้นการเข้าใจถึงจริตของบุคคลมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยวิธีการพูดคุย การสนับสนุนแนวความคิดที่ยุติธรรม ให้ข้อคิด ปรับเปลี่ยนมุมมอง 

และวิธีอื่นๆ ซึ่งถ้าไม่เข้าใจจริตของบุคคลการไกล่เกลี่ยที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมนอกจากจะไม่ประสบผล

สำเร็จในการแก้ไขปัญหาแล้วยังอาจจะเป็นการสร้างขัดแย้งที่หยั่งลึกขึ้นไปอีก 
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แนวคิดการระงับข้อพิพาท ที่ผ่านการนำการศึกษาจริตของคู่กรณีตามหลักจริต 6 ของพระพุทธ-

ศาสนาเถรวาท นี้เข้ามาเพิ่มเติมนั้น เพื่อการศึกษาคู่พิพาทโดยผู้ประนีประนอม นำไปสู่การพัฒนาและลด

ความขัดแย้งหรือลดความทุกข์ การระงับปัญหาความขัดแย้งโดยเร็ว ถือได้ว่าเป็นการคืนความสุขสู่คู่พิพาท

และบุคคลแวดล้อม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหลักจริต 6 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการระงับข้อพิพาทโดยการ

ไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอม เพราะการพัฒนาศักยภาพของผู้ประนีประนอมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำไปสู่การ

หาจุดร่วม ซึ่งเป็นคำตอบของแต่ละปัญหา หากกล่าวถึงการพูดคุยเพื่อเฟ้นหาความต้องการที่แท้จริง โดย

พิจารณาทั้งทางวาจา อากัปกริยา พฤติกรรมอื่นๆ ประกอบกัน  

ทั้งนี้ ผลที่จะได้รับจากการทำวิจัยนั้น คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องจริต 6 ของผู้ประนี-  

ประนอม เพื่อสามารถประยุกต์ใช้หลักจริต 6 กับการเข้าถึงสถานการณ์ในสภาวะของจริต โดยการปรับ

เปลี่ยนวิธีการทำปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีทุกฝ่าย ซึ่งถือเสมือนเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นการสนับสนุน

และสอดคล้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ร่วม โดยผสานแนวคิดเชิงพุทธเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนี้ นอกจากผู้ประนีประนอม คู่พิพาทที่

จะได้ระงับหรือขจัดปัญหาความขัดแย้งลงแล้ว แต่ยังหมายรวมถึง สังคมที่จะได้รับความสงบสุข กระบวนการ

ยุติธรรมก็จะมีคดีค้างพิจารณาน้อยลง พิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ

ยุติธรรม อีกทั้งหากผู้ประนีประนอมสามารถประยุกต์ใช้หลักจริต 6 ได้แล้วนั้น ไม่จำเป็นต้องมาใช้ในศาล

เพียงเท่านั้น สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจระงับผลของความขัดแย้งได้ตั้งแต่เริ่มต้น หากสามารถประยุกต์ใช้

หลักดังกล่าวประกอบกับหลักการและเครื่องมือในขณะความขัดแย้งที่เริ่มต้น ก็จะระงับความขัดแย้งลงได้เร็ว

ขึ้น มิฉะนั้นหากปล่อยให้ความขัดแย้งถึงจุดรุนแรงแล้ว การแก้ไขอาจจะสายเกินไป  



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวคิดคุณลักษณะของคู่พิพาท ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรม 

2. เพื่อศึกษาหลักจริต 6 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

3. เพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้หลักจริต 6 เพื่อการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมในศาลยุติธรรม 



วิธีดำเนินการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง “การประยกุตใ์ชห้ลกัจรติ 6 เพือ่การไกลเ่กลีย่ของผูป้ระนปีระนอมของศาลยตุธิรรม” 

ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบภาคสนาม โดยศึกษาผ่านพระไตรปิฎก (ภาษา

ไทย) ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยพระพุทธโฆสเถระ รจนา (เรียบเรียงและแปล

โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)) หนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการ

สัมภาษณ์ผู้ประนีประนอมในศาลยุติธรรม โดยมีขั้นตอนดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 รวบรวมเนื้อหาทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาบุคลิก ลักษณะของคู่พิพาท ตาม

แนวคิดด้านจิตวิทยา และศึกษาหลักจริต 6 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ตั้งแต่พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา 

และแนวคำสอนของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์เชิงเอกสาร 

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงเอกสารเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้ประนีประนอมในศาลยุติธรรม โดยร่างแนวคำถามที่ใช้

สัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านได้ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องเชิงเนื้อหา เพื่อให้

มั่นใจว่าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นสามารถใช้ในการสัมภาษณ์ตามข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ที่ถูก

ต้องและวัดผลการวิจัยได้จริง 

ขั้นที่3 ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposeful Selection) เป็นการใช้กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เลือกมีลักษณะเป็น Information rich Case คือ มีข้อมูลให้ศึกษาในระดับ

ลึกได้มาก และสามารถสะท้อนความจริงได้ดีที่สุด ซึ่งจะมีความหมายต่อจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาเพื่อ

ให้ได้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้เจาะจง  

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ กลุ่มผู้ประนีประนอม ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่าสิบปี กลุ่มนักวิชาการ  

ไกล่เกลี่ยที่มีชื่อเสียง กลุ่มนักวิชาด้านศาสนา กลุ่มผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการไกล่เกลี่ย 

รวมจำนวนผู้สัมภาษณ์ 7 ท่าน 

ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนำมาวิเคราะห์ จัดกลุ่ม ให้ความ

หมายและสรุปเป็นบทเรียนที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบกับข้อมูลเชิงเอกสารที่

วิเคราะห์ไว้เกี่ยวกับหลักจริต 6 การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอิงหลักการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ทำการ

วิเคราะห์หาข้อสรุปหรือคำอธิบายเชิงทฤษฎีจากลักษณะหรือบริบทโดยทั่วไปไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับปรากฏ

การณ์นั้นๆ ในเชิงพรรณนาอย่างมีระบบระเบียบถูกต้องตรงประเด็นและความน่าเชื่อถือของข้อมูล สร้าง  

รูปแบบและนำเสนอรูปแบบการใช้หลักจริต 6 สำหรับการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอม 

ขั้นที่5สรุปผลการวิจัย ในเชิงพรรณนาโวหารโดยนำเสนอการประยุกต์หลักจริต 6 เพื่อการไกล่-

เกลี่ยของผู้ประนีประนอมในศาลยุติธรรม 



ผลการวิจัย

ในการทำวิจัยเรื่อง รูปแบบการใช้หลักจริต 6 เพื่อการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำศาล

ยุติธรรม ผู้วิจัยประสงค์จะศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีความขัดแย้งกัน ศึกษากระบวนการ

ไกล่เกลี่ย และหลักจริต 6 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ว่ามีลักษณะอย่างไรและสอดคล้องกันเพียงใด 

เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการใช้หลักจริต 6 เพื่อการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมศาลยุติธรรม จากการ

ศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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ประเดน็ที ่ 1 เพือ่ศกึษาลกัษณะของคูพ่พิาทในการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทของศาล

ยตุธิรรม  

เริ่มต้นจากการเข้าใจถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยที่มี บุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยและ

สนับสนุนในการหาทางออกของความขัดแย้งด้วยความสมัครใจของคู่พิพาท และคู่พิพาทเป็นผู้เลือกทางออก

ของปัญหาเอง จากทฤษฎีของJohn Mcconell และ Chirstopher Moore พื้นฐานของความขัดแย้งที่ทั้ง 5 

ประเด็น (Phramaha Hansa Dhammahaso, 2011) คือความขัดแย้งด้านข้อมูล ผลประโยชน์ โครงสร้าง 

ความสัมพันธ์ และค่านิยม ประกอบกับตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนย่อมมีความแตกต่างกันในลักษณะ

นิสัย อันบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล การศึกษาลักษณะของบุคคลในขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย

ในศาลยุติธรรมนั้นมีข้อจำกัดตามระเบียบของศาลยุติธรรมและกฎหมาย วิธีหลักของการศึกษาบุคคล คือการ

ศึกษาผ่านทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา คือ การพูดและกริยาท่าทางต่างๆ (กายและวาจา) ฉะนั้นปัจจัยที่

สำคัญที่จะศึกษาลักษณะดังกล่าว คือการฟังและการสังเกตภาษาท่าทาง เพื่อทำความเข้าใจเจตนาหรือความ

ต้องการของคู่พิพาท 

การสังเกตการณ์สื่อสารภาษาท่าทาง 10 ประการ (Joe Narrvaro, 2014) 1) การเป็นนักสังเกต  

สิ่งรอบตัว 2) การสังเกตบริบทแวดล้อม 3) การถอดรหัสภาษากายสากล 4) การถอดรหัสภาษากายเฉพาะ

บุคคล  5) สังเกตพฤติกรรมพื้นฐาน 6) สังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและต่อเนื่อง 7) มองหาความเปลี่ยนแปลง  

ของพฤติกรรม 8) การตรวจจับสัญญาณที่ร่างกายส่งออกมา 9) แยกแยะความแตกต่างของความอึดอัดกับ  

พึงพอใจ และ 10) ทำทุกขั้นตอนอย่างแนบเนียน ประกอบกันกับการฟังอย่างเข้าใจ 5 ขั้นตอน (Rick 

Brinkman & Rick Kirchner, 2009) ดังนี้ 1) การสร้างความกลมกลืน (Blending) 2) การย้อนกลับคำพูด

ของอีกฝ่าย (Backtracking) 3) การสร้างความกระจ่าง (Clarifying) 4) การสรุปผลที่ได้จากการพูด 

(Summerize) และ  5) การยืนยัน (Confirm) จากวิธีการดังกล่าวเป็นกระบวนการศึกษาลักษณะ

คู่พิพาทในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม 

ประเด็นที่ 2 เพื่อศึกษาหลักจริต 6 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

หลักจริต 6 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ปรากฏในพระไตรปิฎก (Mahachulalongkornraja 

vidyalaya University,1996) ได้แก่ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริต วิตักกจริต ซึ่งมี

หมายความดังนี้ 1) บุคคลราคจริต คือ บุคคลที่ติดใจใคร่อยากและพอใจในทางด้านของกามคุณ คือ รูป เสียง 

กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ 2) บุคคลโทสจริต คือ บุคคลที่เน้นหนักไปทางความโกรธง่าย ประพฤติตามอาจ

ความโกรธ 3) บุคคลโมหจริต คือ บุคคลที่เน้นหนักไปในทางความหลงในความสิ่งที่ตนไม่รู้ หรือหลงกับสิ่ง

ต่างๆที่ตนคิดว่าเป็นอย่างนั้น 4) บุคคลสัทธาจริต (ศรัทธาจริต) คือ บุคคลที่มีความยึดมั่นแรงกล้าในบุคคล 

หลักการ หรือความเชื่อ 5) บุคคลพุทธิจริต (ญาณจริต) คือ บุคคลเน้นหนักในการใช้ปัญญา ใช้เหตุผลในการ

ไตร่ตรอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียบง่าย เข้าใจความจริงของธรรมชาติ 6) บุคคลวิตักกจริต (วิตกจริต) คือ บุคคลที่

มักคิดในเรื่องของกามคุณ พยาบาท เบียดเบียน หรือวิตกในเรื่องของฉันทะ โทสะ โมหะ (Phraprom 



25Journal of MCU Peace Studies Special Issue

Kunaporn, 2008) ซึ่งแต่ละจริตมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่นการมองดูรูป การเดิน การนุ่งห่ม การเดิน การ

งาน กิเลส   (Phra Ubpathitsadhara Rodjana, 2000)  

เมื่อศึกษาความหมายและวิธีการแยกแยะพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น จริตทั้ง 6 แล้วนั้น จึงนำ

มาสู่การชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่งชี้ความเด่นชัดของจริตนั้นๆ จากการศึกษาของสุเมธ โสฬส (Sumeth 

Soros, 2011) ดังนี้ 1) ราคจริต เช่น การแต่งกายภูมิฐาน สนใจในเพศตรงข้าม ให้ความสำคัญกับเครื่อง

ประดับ  2) โทสจริต เช่นมีความอาฆาตแค้น เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีระเบียบวินัย 3) โมหจริต เช

่น พวกชอบลังเลสงสัย ไม่มั่นคง และหลงในตัวเอง 4) สัทธาจริต เช่น เมื่อเชื่อสิ่งใดก็จะทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง 

ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม 5) พุทธิจริต เช่น มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ ไม่ฟุ้งเฟ้อ 6) วิตักกจริต เช่น เป็นพวกคิดเยอะ 

ชอบการสนทนา มาตรการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพอารมณ์ เป็นต้น ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการแยกแยะประเภท

ของบุคคลนั้น สามารถจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งแต่ละหมวดหมู่ก็มีวิธีการที่เข้าหาแต่ต่างกันออกไป 

ประเด็นที่ 3 เพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้หลักจริต 6 เพื่อการไกล่เกลี่ยของ  

ผู้ประนีประนอมในศาลยุติธรรม 

ผลการศึกษาวิจัย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่มีลักษณะเกี่ยวพันกันระหว่างคำว่า “บุคลิก 

ลักษณะ” กับ “จริต” ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เนื่องจากทั้งสองคำนี้มีความหมายที่บ่งบอกไปถึง 

ลักษณะเฉพาะของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏได้จากภายนอกและแสดงออกจากภายใน เช่น การ

แต่งกาย การพูดคุย สีหน้า ท่าทาง อากัปกริยา ตลอดจนถึง ความคิด ทัศนคติ การใช้ชีวิต ซึ่งเป็นลักษณะ

เฉพาะตัวที่ได้เรียนรู้แตกต่างกันด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆ  

ดังนั้นการนำหลักจริต 6 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท มาประยุกต์ใช้กับการไกล่เกลี่ยจึงมี

ประโยชน์และมีความสำคัญในการแยกแยะคนเพื่อค้นหารูปแบบหรือวิธีการไกล่เกลี่ยให้ถูกต้องตามความ

เหมาะสม อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจของคู่พิพาทและนำมาสู่โอกาสในความสำเร็จภายใต้ความยินยอมของ

คู่พิพาทเอง 

ฉะนั้นการสร้างรูปแบบของการไกล่เกลี่ยโดยหลักของจริต 6 สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 

ความเชื่อถือและความเคารพ ขึ้นระหว่างตัวผู้ไกล่เกลี่ยกับตัวคู่พิพาทไม่ว่าผลของการไกล่เกลี่ยจะออกมาเป็น

เช่นไร โดยเริ่มต้นจากการเข้าใจถึงบุคลิก ลักษณะของบุคลตามหลักจริต 6 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

โดยสามารถสร้างคำจำกัดความของ จริต ได้ดังนี้ “จ” คือ เจาะใจ “อิ” คือ นิสัย “ร” คือ รายละเอียด และ 

“ต” คือ ตัวตน มีความหมายโดยรวมว่า การเจาะเข้าไปในใจถึงรายละเอียดนิสัยในตัวตนของบุคคลนั้น   

ซึ่งสามารถอธิบายวิธีการและขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของบุคคลแต่ละจริต และนำไปสู่รูปแบบที่

แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทั้งหมดได้ดังต่อไปนี้ 
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ประโยชน ์

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “รูปแบบการใช้หลักจริต 6 เพื่อการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมปะจำ

ศาลยุติธรรม” นี้ ผู้วิจัยพบว่า หลักจริต 6 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความสอดคล้องกับการเข้าถึง

และจำแนกสภาวะอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทีมี่ความแตกต่างกันออกไป เช่น พฤติกรรม ลักษณะ นิสัย อัน

สามารถจำแนกออกได้ 6 ประเภท การไกล่เกลี่ยต่อบุคคลในจริตต่างๆ นั้นต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป

ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล วิธีการที่ช่วยในการไกล่เกลี่ยบุคคลแต่ละจริต ตามหลักจริต 6 ก็มีความ

แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสอดคล้องและสนับสนุนในการไกล่เกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการใช้หลักจริต 6 เพื่อการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมปะจำ

ศาลยุติธรรม” นี้ ผู้วิจัยพบว่า เป็นรูปแบบที่ได้รับการศึกษาวิจัยจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หนังสือ เอกสารต่างๆ และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แต่เนื่องจากการ

วิเคราะห์บุคลิกลักษณะของบุคคล มีความละเอียดและลึกซึ้งซึ่งยังมีอีกหลายแง่มุม ประกอบกับงานวิจัยนี้

เป็นการเสนอรูปแบบของผู้วิจัย ยังไม่ได้รับการนำไปใช้จริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอประเด็นปัญหาเอาไว้   

เพื่อให้ผู้ใคร่ศึกษาได้ทำการค้นคว้าวิจัยในโอกาสต่อไป ดังนี้ 

2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรม บุคลิก ลักษณะของบุคคล กับศาสตร์อื่น

และศาสนาอื่น 

2.2  ควรศึกษาเรื่องการนำรูปแบบการใช้หลักจริต 6 เพื่อการไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอมประจำ

ศาลยุติธรรม 

2.3  ควรศึกษาเรื่องหลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทอื่นๆทีเกี่ยวข้อง และสามารถ

ประกอบการกับการไกล่เกลี่ยโดยใช้หลักจริต 6 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักสันติธรรมสำหรับเยาวชนที่ปรากฏใน

คัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านความก้าวร้าวรุนแรงของเยาวชนใน

โรงเรียน และ 3) เพื่อเป็นแนวทางในการนำหลักสันติธรรมมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหากับเยาวชนในโรงเรียน

โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพบวกภาคสนาม เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยได้สัมภาษณ์ผู้

บริหารโรงเรียน, รองผู้บริหาร, ครูปฏิบัติการ, ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน, นักเรียน

กลุ่มเสี่ยง และการสังเกตการณ์  
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ผลการวิจัยพบว่า  

1) หลักสันติธรรมสำหรับเยาวชนมี 3 หมวดธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเยาวชน  ได้แก่ สติ 

ความระลึกได้ไม่พลั้งเผลอเมื่อเจอสิ่งเร้า หรือสิ่งมากระทบจิตใจ  ขันติ อดทนตั้งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามาใน

ชีวิต และสันติ มีความสงบจิตสงบใจพร้อมเสียสละให้อภัยก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบเย็น ซึ่งหลักธรรมทั้ง 3 

หมวดนี้สามารถที่จะนำมาพัฒนาฝึกฝนเยาวชน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเกราะให้กับเยาวชน ลดปัญหา

ความขัดแย้ง และความรุนแรงสำหรับเยาวชน  

2) สภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านความก้าวร้าวรุนแรงของเยาวชนในสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นไป

ในลักษณะการใช้กริยา วาจาที่ไม่เหมาะสม เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน ผู้ปกครองกับ

นักเรียน รวมทั้งระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเองด้วย  

3) แนวทางการนำหลักสันติธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษานั้น คือ ให้เจริญ

สติด้วยการฝึกนั่งกรรมฐานก่อนเรียน เพื่อให้จิตสงบเย็นละเอียดอ่อนพร้อมรับการพัฒนา ชี้ให้เห็นถึงคุณ

ประโยชน์ของความอดทน โดยยกตัวอย่างคนที่ไม่มีความอดทนแล้วตัดสินใจพลาดจนหมดอนาคต การไป

ทัศนศึกษาในสถานพินิจเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการไม่อดทนจึงเกิดผลตามมาเช่นนี้ สุดท้ายคือการปลูกฝัง

ทัศนคติที่ดีให้กับครู ผู้ปกครอง ถึงการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และเข้าถึงสันติสุข คือ ความสุขทั้งภายในและ

ภายนอกโดยการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 

คำสำคัญ: การประยุกต์; หลักสันติธรรม; ความสันติสุข 
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Abstract 

This research in form of a qualitative-field research done by the tools of 

documentary study and an in-depth interview with 19 key informants of the school 

Executives and Vice Executives, operational teachers, the monks teaching moral in the 

school,students’ parents, and the group of risky students, together withparticipated 

observation, is of 3 objectives: (1) to study Peace Dhammas for youths evidently shown in 

Theravada Buddhist Scripture, (2) to study states of problems and school-youths’ violent-

behaviors, and (3) to suggest the way to apply Peace Dhammas to school-youth resolution. 

From the research, it is found the followings:  

1) The principle of peacefulDhammas for the youths comprises of 3 suitable 

Dhammasto improve youths, i.e. Sati: Mindfulness, the awareness without carelessness at 

times of encountering the arousing stimulus or the things agitated the mind, Khanti: 

Tolerance, the patience of fighting barriers or hindrances in life, and Santi: Peace, having 

mindful calmness and willingness to sacrifice to calm-heartedly move on.  These 3 

sections of Dhammas can be applied to develop or improve the youths as the way to 

create protection, decrease conflicts and violence for youths.  

2) The states of problems and conflicts and violence among school-youths in 

educational institutions: They are mostly found in the manners of un-proper actions and 

speech as the conflicts between students and teachers, parents and students, including 

among the students themselves.       

3) The way to bring Peace Dhammas to apply to develop the youths in 

educational institutions:  It is the mindful practice through meditation prior to studying in 

that one’s mind will be calm and cool and ready to be developed, got trained in having 

tolerance with given examples of ones who lacked of it and made such wrong decisions 

and finished their future; or it can be done by taking the practitioners to the youth 

detention center to see the outcome of not being tolerant.  Lastly is to positive attitudes 

to the teachers and parents related to the youth training to attain peace in living life in 

accordance with the Buddha’s teachings. 

Keywords: Application; Principle of Peaceful Dhammas; Peacefulness 
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บทนำ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ด้วยกันเป็นหมู่มากก็ย่อมต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา 

เพราะความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่เคยว่างเว้น

จากความขัดแย้งไม่ว่าจะในระดับบุคคล มนุษย์มิได้ถือกำเนิดมาเหมือนกัน แต่เป็นความแตกต่างอันเป็น  

ผลมาแต่พันธุกรรม หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม (Sathaanunt, C., 2006)  สภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน

สังคมนั้นถือได้ว่าเป็นสภาวะปกติที่มีอยู่ในทุกสังคมโดยสังคมที่สุขสงบนั้นจะมีวิธีการจัดการกับความขัดแย้ง

เหล่านั้นไม่ให้นำไปสู่ความรุนแรง สังคมแบบนี้ถือว่าเป็นสังคมที่ไม่ตกอยู่ในความประมาทที่ได้สร้างเครื่องมือ

และวิธีการจัดการกับความขัดแย้งไม่ให้สังคมก้าวไปสู่ภาวะของความรุนแรง ในส่วนของสังคมไทยนั้นปัจจุบัน

แนวโน้มของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับของสังคมจนถึงในระดับชุมชนใน

ปัจจุบันข่าวคราวเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่พบเห็นบ่อยขึ้น โดยความรุนแรงที่

แสดงออกเป็นไปได้ตั้งแต่การทะเลาะเบาะแว้ง ใช้กำลังทำร้าย หรืออาจรุนแรงถึงขั้นฆ่าผู้อื่นตายสภาพปัญหา

เหล่านี้เกิดขึ้นในทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ในโรงเรียน 

เยาวชน คือ อนาคตของชาติ การที่เราจะให้ประเทศชาติเดินหน้าไปทิศทางใดก็อยู่ที่การกำหนด

เป้าหมาย เป้าหมายในที่นี้ก็คือเยาวชนของชาติ การพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันนี้เรามุ่งเน้นแต่ด้านสังคม   

แต่อ่อนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จึงเกิดปัญหาขึ้นมากมายกับเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับ  

ผิดชอบต่อเอง และสังคมส่วนรวม การใช้ความรุนแรง ปัญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

จนถึงปัญหาด้านอาชญากรรม ซึ่งจะเห็นได้จากปัจจุบันนี้ ปัญหาข้างต้นเหล่านั้นนับวันผู้ก่อเหตุจะเป็นกลุ่ม

เยาวชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ วัยรุ่นไทยมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงมากขึ้นสาเหตุของการใช้ความรุนแรงอาจมา

จากหลายปัจจัย อาทิ สภาพแวดล้อมที่ยั่วยุเด็ก สภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ แรงกระตุ้นจากกลุ่มเพื่อน   

ค่านิยมการเป็นศัตรูกับคนต่างพวกต่างสถาบัน การเรียกร้องความสนใจ ตลอดจนการซึมซับความรุนแรงจาก

สื่อต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ข่าวหนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่พบเห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง และ

ของเล่นหรือเกมที่สื่อถึงความรุนแรง เช่น ปืน อาวุธ ละคร เป็นต้น (Chareonwongsak, Kriengsak, 2016) 

ซึ่งมีผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชนไทย มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอที่มีอยู่ในชุมชน 

ความไม่มีศีล สมาธิ ปัญญา โดยปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยสัมพันธ์ทางครอบครัว สถาบันครอบครัวไม่

สามารถทำหน้าที่ในการให้ความรักความเข้าใจแก่สมาชิกได้เต็มที่ ไม่สามารถปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรม ความอดทนอดกลั้น ความรักสามัคคีได้จึงได้โยนภาระการอบรมบ่มนิสัยของลูกหลานให้เป็นหน้าที่

ของโรงเรียน ของครูไปโดยปริยาย (Pattanagul, 1996) ดังนั้น แนวทางการศึกษาในสถานศึกษาในระดับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนอกจากจะส่งเสริมเรื่องความรู้วิทยาการที่ทันต่อสังคมแล้ว 

สถานศึกษายังต้องส่งเสริมพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมของเยาวชนและจัดสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนไม่

ให้เยาวชนมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี คบเพื่อนชั่ว ปัจจัยภายใน ได้แก่ เยาวชนมีค่า

นิยมที่ไม่ดี หลงใหลไปตามกระแสวัตถุบริโภคนิยมสมัยใหม่ แล้วไปลดทอนระเบียบวินัย ศีลธรรมที่ดีงาม
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ต่างๆ ให้น้อยลง เยาวชนหละหลวมเรื่องศีลและจิตสำนึกในการใฝ่ดี มีมูลเหตุมาจากอวิชชา ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียนชุมชน สังคม ประเทศชาติ (Phrakrusamu 

Thanachot Ciradhammo (Khuenphet), 2013) ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชนจึงเป็นประเด็นที่

ทุกภาคส่วนต้องเร่งหาทางแก้ไข จำเป็นต้องเสริมสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าแห่งตนให้แก่เยาวชนตั้งแต่

เป็นเด็กหรือเยาวชน และจุดเริ่มต้นสำคัญต้องเริ่มที่วิธีคิดหรือความเห็นที่ถูกต้องปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตที่ถูก

ต้อง มีการแสดงความเคารพและให้เกียรติต่อกันและกันเสมอ (Phra Apichai Abhivadฺdฺhano, 2016; 

Suntawong and  Panyapa, 2016)  

สำหรับปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา จากผลการศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนทั่ว

ประเทศ ปี 2549 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองสุขภาพและสิทธิมนุษยชนด้านเด็กเยาวชนและ

ครอบครัว มูลนิธิสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ป. 4 จนถึง ม. 3 พบว่า ร้อยละ 68.6 ถูกเพื่อน

รังแกเดือนละ 2-3 ครั้ง ร้อยละ 20 ถูกรังแกสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง โดยการด่า กลั่นแกล้ง แย่งสิ่งของ การข่มขู่ 

และการทำร้ายร่างกาย ขณะที่ครูส่วนใหญ่ มักลงโทษผู้เรียนที่ก่อความรุนแรงหรือทำผิดด้วยการตี และการ

ทำร้ายจิตใจ ผลการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน ปี 2549 สมัชชาเด็กและเยาวชน   

จ. อุดรธานี พบว่า ครูกว่าร้อยละ 77.3 ลงโทษด้วยการตี ร้อยละ 68.9 ใช้วิธีการตะคอกใส่ ร้อยละ 54.1 พูด

สบประมาท ประชดประชัน และมีนักเรียนร้อยละ 8 ถูกครูทำโทษโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งหากปล่อยไว้ อาจ

เป็นการบ่มเพาะการใช้ความรุนแรงในผู้เรียนได้ (Study situation and system of surveillance and 

protection of children’s rights in observation and child, youth protection, 2006) ทั้งนี้ ความ

พยายามในการหาแนวทางการจัดการปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชนไทยนั้น มีงานศึกษาที่ได้นำหลัก

ธรรมทางพระพุทธศาสนามาช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงของเยาวชน ซึ่งมีหลากหลายมิติตามความรุนแรง

ในด้านต่างๆ เช่น ความรุนแรงด้านเพศ ผลการวิจัยได้นำเสนอให้ใช้หลักศีล 5 ด้านยาเสพติดใช้หลักเบญจ

ธรรมในการแก้ปัญหา เป็นต้น การนำเสนอหลักธรรมมาใช้แก้ปัญหานั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาความ

รุนแรงนั้นมีลักษณะอย่างไร 

ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ผู้วิจัยได้ไปบรรยายสอนวิชาพระพุทธศาสนา จากการ

สังเกตการณ์ การได้พบปะกับครูและนักเรียนของสถานศึกษาแห่งนี้ พบว่า มีเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง

เกิดขึ้นกับเยาวชนของสถานศึกษา ซึ่งเป็นทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนด้วยกัน อาทิ การทำร้าย

ร่างกาย การตั้งแก๊งข่มขู่เพื่อนในโรงเรียนตลอดจนตั้งแก๊งวิวาทกับต่างโรงเรียน  และความรุนแรงระหว่างครู

กับนักเรียน อาทิ ทำโทษนักเรียนด้วยความรุนแรง และทำร้ายจิตใจผ่านคำพูดที่ไม่เหมาะสม สิ่งที่น่าเป็นห่วง

คือ ความรุนแรงที่เกิดในโรงเรียน ระหว่างครูและนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเหล่านี้ อาจหล่อหลอม

ให้นักเรียนหรือให้มีพฤติกรรมความรุนแรงที่ยกระดับความรุนแรงขึ้นตามวัย ดังนั้น จึงเป็นปัญหาที่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องจากหลายฝ่ายต้องการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้  เพื่อพัฒนาให้เยาวชนสำเร็จการศึกษาออก

มา เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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ประเทศไทยได้ให้ความสนใจในการปฏิรูปการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับจากวิกฤต

เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ทำให้เราได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปิดโอกาส

ให้การปฏิรูปทางการเมือง การปฏิรูปการศึกษา และจนมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ออก

มาในที่สุด ความสนใจในการให้การศึกษาที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นหัวข้อการอภิปรายในหลายๆ เวที 

โดยหวังจะเห็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาออกมา เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข (The National Education Act B.E. 2542, 1999) ในมาตรา 6 กล่าวว่า “การจัดการ

ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”อีกทั้งกล่าวถึง สังคม

ไทยคาดหวังให้เยาวชนเป็นคนเก่ง เติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมความสำเร็จในการที่จะให้นักเรียน ได้บรรลุเป้า

หมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่กล่าวมานั้น วิธีการที่จะ

ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและคุณภาพชีวิตในโรงเรียนได้นั้นจะต้องอาศัยหลักธรรม

ในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพราะต้องยอมรับว่าสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งที่รวมวัยรุ่นที่มี

ความแตกต่างหลากหลาย ต่างสิ่งแวดล้อมที่เติบโตขึ้นมา ต่างความคิดเห็น ความต้องการก็แตกต่างกันออก

ไป การตัดสินใจแก้ปัญหาต่างกัน กระบวนการแก้ปัญหาก็ต่างๆ กันไป ตั้งแต่หลีกเลี่ยงปัญหา หรือใช้การ

เผชิญหน้าอย่างรุนแรงหรือใช้การนั่งพูดคุยกันเพื่อหาทางออก ฉะนั้นถึงแม้ว่าความขัดแย้งจะเป็นเรื่องที่หลีก

เลี่ยงไม่ได้ แต่การที่จะหาทางออก ไปในทิศทางที่สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่กระทำได้ เราหลีกเลี่ยงไม่ให้หันเหไปสู่

ความรุนแรงได้ โดยการช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมที่เป็นเครื่องป้องกันการใช้ความรุนแรงและเสริมสร้างให้เกิด

พฤติกรรมที่ดีงามนั้น มีปรากฏอยู่ในหลักโอวาทปาฎิโมกข์  กล่าวคือ การสอนให้ละชั่ว หรือความประพฤติที่

ไม่ดีไม่งามเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่น การทำกุศลให้ถึงพร้อม หรือการส่งเสริมให้ทำสิ่งที่ดีงามต่อกัน และการทำ

จิตของตนให้ขาวรอบ คือ การส่งเสริมให้ฝึกรักษาใจให้สงบมีสันติภายใน ซึ่งหลักธรรม 3 อย่างนี้จะบรรลุผล

ได้จำเป็นต้องฝึกให้เยาชนเรียนรู้ที่จะมี สติ เป็นตัวกำกับให้ระวังความประพฤติที่ไม่ดีไม่งาม มีขันติ ความ

อดทนในการรักษาสิ่งทีดีงาม และมีสันติ คือการรักความสงบ ไม่อยากพาตนไปสู่การทะเลาะวิวาทที่จะทำให้

ตนเอง ครอบครัว และโรงเรียนเดือดร้อน กล่าวได้ว่า  สติ ขันติ และสันติ ซึ่งผู้วิจัยใช้เรียกรวมด้วยคำว่า 

“หลักสันติธรรม” สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชนในสถานศึกษา 

ซึ่งการนำมาประยุกต์ใช้นี้จะมีผลต้องอาศัยการศึกษาหาสาเหตุของปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชนใน

สถานศึกษาแห่งนี้ การรับฟังแนวคิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ในการนำ

จะหลักสันติธรรมไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความรุนแรงของเยาวชนควรเป็นอย่างไร ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ

ศึกษา การประยุกต์ใช้หลักสันติธรรมเพื่อแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชนในโรงเรียนราชมนตรี 

(ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและสามารถปรับพฤติกรรมของ

เยาวชนให้เรียนรู้และเข้าถึงหลักสันติธรรม นำไปสู่สังคมทั้งโรงเรียนและครอบครัวที่มีความสันติสุข เป็น

เยาวชนที่ดีและมีคุณธรรมในสังคมไทยสืบต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาหลักสันติธรรมสำหรับเยาวชนที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนา 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านความก้าวร้าวรุนแรงของเยาวชนในโรงเรียน  

ราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการนำหลักสันติธรรมมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหากับเยาวชนในสังคมไทย 


วิธีการดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพบวกภาคสนาม โดยใช้ทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

บนกรอบแนวคิดตามแนวพุทธสันติวิธี  จากคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เอกสาร 

หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ หาแนวทางตามหลักพุทธสันติวิธีโดยมี

ขั้นตอนดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นที่1  ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาจากการค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎก (ฉบับภาษาไทย) ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงแนวคิด หลักการ ประโยชน์และคุณค่า เกี่ยวกับหลักสันติธรรม

ในในการในการนำมาประยุกต์ใช้กับเยาวชน รวมถึงเอกสาร ตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่2  ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพบริบทของชุมชน สภาพปัญหาครอบครัว สภาพปัญหาความขัดแย้ง

ของเยาวชน สาเหตุของความขัดแย้ง เพื่อหาวิธีการป้องกันหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้ง

จากหนังสือ ตำรา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางแก้ไขปัญหาเยาวชน 

ขั้นที่3  ผู้วิจัยได้ทำเครื่องมือสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ และทำการลงพื้น

ที่ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 19 ท่าน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งการร่วมสังเกตการณ์การพูดคุย สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คุณครูที่เกี่ยวข้อง ครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน นักเรียนกลุ่มเสี่ยง นักเรียนต้นแบบ และผู้ปกครองนักเรียนผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 

(Structure Interview) โดยร่างแนวคำถามที่ใช้สัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3  ท่านได้ตรวจสอบความ

เหมาะสมและความถูกต้องเชิงเนื้อหาเพื่อให้มั่นใจว่าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้น สามารถใช้ในการ

สัมภาษณ์ข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ที่ถูกต้องและวัดผลการวิจัยได้จริง โดยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

โรงเรียน, ครูพระสอนศีลธรรม, ครูประจำชั้น, ครูฝ่ายปกครอง, ผู้ปกครองนักเรียน, และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ขั้นที่4  ผู้วิจัยจะทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

นำมาวิเคราะห์ จัดกลุ่ม แยกแยะประเด็น และอธิบายตีความถึงวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง และแนวทางใน

การเสริมสร้างสันติสุขในโรงเรียน ให้ความหมายและสรุปเป็นบทเรียนที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษา เพื่อนำ
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ข้อมูลที่ได้มาประกอบกับข้อมูลเชิงเอกสารที่วิเคราะห์ไว้เกี่ยวกับหลักสันติธรรม ภายใต้กรอบแนวคิดว่าด้วย

การส่งเสริมหลักสติ ขันติ ตามหลักพุทธสันติวิธ ี

ขั้นที่5ผู้วิจัยจะทำการสรุปผลการวิจัย และทำการนำเสนอข้อสรุปหรือรูปแบบแนวทางการ

จัดการความขัดแย้งและแนวทางการส่งเสริมหลักสันติธรรมแก่เยาวชน อันได้แก่หลักสติ และขันติ เพื่อ

ประโยชน์แก่การนำไปสู่การสร้างสังคมสันติสุข และเพื่อการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจในโอกาสต่อไป 

 

ผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยแนวทางการประยุกต์หลักสันติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขแก่เยาวชนนั้น พบว่า 

เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายทางสังคม คือ เด็กได้ติดตามผู้ปกครองที่มาทำงานโรงงานแล้วเข้ามา

เรยีนรวมกนัทีน่ีจ่งึมปีญัหาคอ่นขา้งมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพวลัย ์บญุมงคล (Boonmongkon, P.   

et al. 2003) ที่พบว่า การจะจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ต้องทำงานควบคู่ไปกับการแก้

ปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  และทิศทางการรณรงค์ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในระดับสังคมวงกว้าง 

ต้องเน้นประเด็นให้ชัดเจนถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีสาเหตุมาจากบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย 

ซึ่งกระทบถึงเยาวชนด้วย ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาสังคมที่ทุกคน

ต้องร่วมกันแก้ไข ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงโดยได้ยกหลักธรรมสำคัญมา 3 หัวข้อ คือ สติ ขันติ และสันติ   

เพื่อแก้ไข ป้องกัน ฝึกฝน และพัฒนาเยาวนชน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1.	 หลักสันติธรรมสำหรับเยาวชนที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนา		

ผลการศึกษาจากการค้นคว้าเอกสารผู้วิจัยพบว่า สันติธรรม คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็น  

จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นทางแห่งความสงบ  ความระงับดับไป ห่างจากกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิด

ความเร่าร้อนว้าวุ่น ขุ่นมัว  ความสงบระงับ สงบกาย สงบใจ เป็นความสุขที่เกิดจากภาวะแห่งความสงบ อันมี

ที่มาได้ 2 ทาง คือ  

1) ความสงบภายใน เป็นความสุข เป็นความสงบ สันติที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมี

หรือไม่มีปัจจัยภายนอกโดยตรง มักจะเป็นความสุขสงบในระดับจิตและปัญญาเข้าถึงซึ่งสันติภายใน  

2) ความสงบภายนอก เป็นความสงบทางกาย และวาจา มักจะสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ในการดำรง

ชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม  หมายรวมถึง การอยู่ร่วมกันในสังคม   

ในสถานศึกษา ซึ่งการทำให้สังคม หรือสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งความสงบเย็น มีด้วยกันหลากหลาย

วิธี หลักธรรมที่เป็นพื้นฐานและเป็นตัวช่วยหลักในการให้เกิดโรงเรียนสันติสุข คือ สติ ขันติ และสันติ   

ที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ เพราะหลักธรรมนี้ช่วยทำให้เยาวชนอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่าง

สงบ และเป็นสุข ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่รัดเอาเปรียบ รู้จักแบ่งปัน เมตตาต่อกัน ระหว่างครูกับนักเรียน 

และระหว่างนักเรียนต่อนักเรียนด้วยกัน 
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2.	สภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านความก้าวร้าวรุนแรงของเยาวชนใน

โรงเรียน		

ผลการวิจัยพบว่า สภาพโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้ไปศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งเปิดทำการเรียนการ

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สภาพปัญหาความรุนแรงในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มว่าจะ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มิใช่เพียงที่เกิดขึ้นภายในสังคมครอบครัว หรือในรั้วโรงเรียนเท่านั้น หากแต่เป็นความรุนแรงที่

ขยายไปสู่โรงเรียน เยาวชนก่อคดีมีมากขึ้นเรื่อยๆ มีพฤติกรรมการเลียนแบบความรุนแรง ซึ่งปัญหาเหล่านี้

เกิดมาจากพัฒนาการทางอารมณ์ของวัยรุ่น  ตัวอย่างพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ชอบใช้ความรุนแรง ครูที่ใช้

อารมณ์ในการสอนใช้วาจาที่รุนแรง และตัดสินปัญหาด้วยการใช้กำลัง เกมส์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาความรุนแรง 

การชักจูงจากแฟชั่น และการห่างเหินจากคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้นเพราะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เห็น

คุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ยิ่งพัฒนาวัตถุไปเท่าใด จะยิ่งเกิดปัญหาจากการพัฒนาจิตใจเท่านั้น 

ยิ่งมีวัตถุสนองความต้องการมากเท่าใดยิ่งไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ คนไทยในยุคโลกาภิวัตน์จึงมีปัญหาทางจิต

เกิดขึ้นมากมาย เช่น มีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง ขาดเมตตาทั้งๆ ที่พระพุทธศาสนาสอนว่า เมตตา

ธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก ทำให้คนไทยยุคใหม่ตกเป็นทาสของประเทศทุนนิยมที่ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคมา

เป็นเหยื่อล่อ ทำให้มนุษย์เกิดกิเลสอยากมีอยากได้  ปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และ

อย่างที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆ ว่าผู้กระทำความผิดโดยก่อเหตุรุนแรงนั้นไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กที่มีปัญหาทาง

ครอบครัวเท่านั้น แต่เราจะเห็นว่าบางคดีผู้ก่อเหตุเป็นลูกหลานของครอบครับที่มีฐานะ มีหน้าที่การงานดี   

แต่เพราะการคบเพื่อนผิดจึงนำพาไปสู้ความขัดแย้งและความรุนแรงขึ้น 

ส่วนสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้พบความแตกต่างของ

พฤติกรรมที่วัยรุ่นแสดงออกต่อกันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง เราจะพบว่าวัยรุ่นบางคนที่มี

พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันชอบสิ่งต่างๆ เหมือนกัน เมื่อได้รู้จักกันครั้งแรกก็มักจะสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็ว 

ราวกับได้รู้จักกันมานานปี ในทางตรงกันข้าม บางคนเมื่อพบกันรู้สึกไม่ชอบหน้ากันแล้วทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกัน

มาก่อน เพราะพฤติกรรมของอีกกลุ่มบุคคลไม่เป็นที่พึงพอใจของอีกกลุ่มหนึ่ง จึงเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้ง

ในวัยรุ่นประเด็นเหล่านี้ ทำให้ผู้วิจัยคิดว่าเป็นประเด็นหลักที่ก่อให้เกิดความรุนแรงภายในโรงเรียนและขยาย

ออกไปสู่ภายนอกโรงเรียน ร่วมทั้งต่างสถาบัน สาเหตุหลักของการเกิดความรุนแรงซึ่งได้แก่ ความหมั่นไส้   

ไม่ชอบหน้ากัน การแย่งแฟนกัน รวมไปถึงการกระทบกระทั่งกันทั้งทางวาจาและทางร่างกาย เช่น การดูถูก

สถาบัน ล้อปมด้อย การท้าตีท้าต่อยกันในโลกออนไลน์แล้วสุดท้ายก็นัดเจอกันและลงไม้ลงมือทำร้ายกัน 

เป็นต้น 

3.	แนวทางในการนำหลักสันติธรรมมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหากับเยาวชน

ในโรงเรียน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารท่านได้ให้ความสำคัญในเรื่องการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของนักเรียน

ในการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต กล่าวคือ จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจให้



39Journal of MCU Peace Studies Special Issue

นักเรียนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกัน ฝึกความ

อดทนอดกลั้น ความมีสติ ความสามัคคี ความเสียสละโดยการนำนักเรียนไปพัฒนาชุมชน วัด หรือถนน

หนทางในวันสำคัญต่างๆ เพื่อสร้างสำนึกจิตสาธารณะ และการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อทุกคนจะได้รู้จักการ

ทำงานร่วมกัน เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง สามารถ

พูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้ ไว้ใจ เชื่อใจกัน เอื้ออาทรต่อกัน และจะมีการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนวิถี

พุทธในโอกาสต่อไป  เพื่อช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง

ของสังคม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้บริหาร และคณะครูคอยเป็นกัลยาณมิตร โดยมี

ลักษณะของความร่วมมือทั้งสถานศึกษา บ้าน วัด และสถาบันต่างๆ ในชุมชน ด้วยศรัทธาและฉันทะ ที่จะ

พัฒนาทั้งนักเรียน และสังคม ตามวิถีแห่งพุทธธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในอนาคต โดยให้ผู้เรียนมีวิถี

การทำงาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้  วิถีวัฒนธรรมต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัย 



สรุป

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในโรงเรียน และสาเหตุของความ

รุนแรงสรุปได้ว่า ปัญหาการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีมานานแล้ว และไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาเบาบางหรือหมด

สิ้นไปได้เพราะการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมักจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ และไม่มี

ความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น ทางออกคือ จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการแก้ปัญหาปรับปรุงวิธีใหม่ๆ 

ตลอดเวลาไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว จะต้องมีหน่วยงาน บุคคล รับผิดชอบชัดเจน ซึ่งต้องใช้ยุทธศาสตร์มี  

องค์ความรู้และมีการอำนวยการให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เช่น ส่วนราชการต้อง

ช่วยจัดสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นและสร้างสรรค์ ครูต้องสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กและเป็นที่พึ่งกับเด็ก  

ให้ได้ ผู้ใหญ่ควรเคารพสิทธิเด็ก ไม่ละเมิดสิทธิของเด็กโดยคิดว่าเรามีอำนาจเหนือกว่า แนะให้เด็กรู้จักสิทธิ

เสรีภาพโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในอนาคต ฝึกเด็กให้รู้จักคิด มีทักษะชีวิตและหาทางออกที่เหมาะสมที่

สำคัญสังคมจะต้องตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทำงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก 

สร้างกระแสสังคม  เรียกร้องหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาจัดการปัญหา และเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรมให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เดินไปใน

ทางที่ถูกทำนองคลองธรรม มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสันติภายในจึงจะเกิดขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ

1.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

จากการศึกษาวิจัย “แนวทางการประยุกต์หลักสันติธรรมเพื่อเสริมสร้างความสันติสุขของเยาวชน

ในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)” ผู้วิจัยพบว่า การนำหลักสันติธรรมไปแก้ปัญหา

ความขัดแย้งนั้นสำคัญมากและสามารถสำเร็จได้หากผู้บริหารสถานศึกษาจริงใจและตั้งใจดำเนินการ ที่สำคัญ

จะต้องได้รับความร่วมมือจากคุณครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องช่วยกันในการร่วมมือแก้ไข 

โดยการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเด็กกลุ่มเสี่ยงไปทำกิจกรรม เช่น บรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษโดนเน้นการฝึกสติ และขันติ เป็นตัวหลักโดยการพาออกธุดงค์วัตรปฏิบัติ

อย่างจริงจังเพื่อปลูกฝังความอดทน และความรับผิดชอบต่อตนเองอีกแนวทางหนึ่งเจ้าของกิจการภาคธุรกิจ

ควรให้ความร่วมมือโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนี้ โดยรับเข้าทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อสอนให้รู้จัก

ความรับผิดชอบ เพื่อให้รู้ค่าของเงิน เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ถ้าทุก

ภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันย่อมสร้างความเข็มแข็งและลดความขัดแย้งลงได้อย่างแน่นอน 

2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป

จากการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างความสันติสุขของเยาวชนในโรงเรียนภายใต้กรอบแนวคิดการ

ประยุกต์หลักสันติธรรม ผู้วิจัยจึงขอเสนอประเด็นปัญหาเอาไว้ เพื่อให้ผู้ใคร่ศึกษาได้ทำการค้นคว้าวิจัยใน

โอกาสต่อไป  ดังนี้ 

1) ควรศึกษาหลัก สติ ขันติ และสันติ ให้ถ่องแท้เพื่อจะได้นำไปฝึกฝนเยาวชนได้อย่างถูกต้องและ

ได้ผลชัดเจน 

2) ควรทำการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนการสอนหรือแนวทางในการสื่อหลักสันติธรรมอย่างไร

ให้เยาวชนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

3) ควรทำการสืบสานกิจกรรมเชิงคุณธรรมอย่างต่อเนื่องให้เป็นพันธกิจของโรงเรียนโดยไม่

ขาดตอนเพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้กับเยาวชนตั้งแต่เล็ก เหมือนการปลูกต้นไม้เราจะต้องดูแลรดน้ำพรวนดิน

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เมล็ดพันธุ์แห่งสันติเกิดขึ้นภายในใจ 
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การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการหมูบ้านในเขตอำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย* 

Performance role of the Village Committee  
in Maung Nong Khai District, Nong Khai 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน เพื่อเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำบลที่อยู่ ต่างกัน ฯลฯ กลุ่มอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นคณะ

กรรมการหมู่บ้าน จำนวน 344 คน ได้มาโดยการกำหนดขนาดแบบโดยสูตรการคำนวณของทาโร่ ยามาเน่ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .90 ทำการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test 

และ F-test กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา 

1. การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จำแนกเป็นรายด้านพบว่า บทบาทอยู่ในระดับ

 

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560  



43Journal of MCU Peace Studies Special Issue

มาก 1 ด้าน คือ ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านอำนวยการ ด้านการ

ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข และ

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมมีบทบาท ไม่แตกต่างกัน ทาง

สถิตที่ระดับ .05  

3. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุและตำบลที่อยู่ต่างกัน โดยรวมมีบทบาทแตกต่างกัน ทางสถิตที่

ระดับ .05  

4. คณะกรรมการหมู่บ้าน มีปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ควรมีการส่ง

เสริมการจัดสวัสดิการต่างๆ ของหมู่บ้าน ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนรวมกลุ่มสินค้าโอท๊อปในหมู่บ้าน 

ควรมีการร่วมบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ควรมีการดูแลให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ

ระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมในหมู่บ้าน ควรมี

การประสานงานและติดตามการทำงานของคณะทำงานด้านต่างๆ  

คำสำคัญ: การปฏิบัติหน้าที่; คณะกรรมการหมู่บ้าน; บทบาท 
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Abstract   

This research aims to study the performance of duties by the village committee. 

To compare the role of village councils in Maung Nong Khai. Nong Khai, sex, age, education 

district is different, and the way the study was the village of 344 people by the size and 

the formula of Taro Yamane tools used. the data collection was a questionnaire about 

values. This is a conviction. 90 analyzed by percentage, average, standard deviation.  

The hypotheses were tested by t- test and F-test determines the level of statistical 

significance. 05 

The research result was found as follows: 

1. Perform the role of village councils in the city of Nong Khai. Nong Khai were on 

duty on the role of village councils in Maung Nong Khai. Nong Khai Overall is moderate 

Identification was found that Role in many aspects: the first village development plan.  

The average level of five aspects: Director of Administrative and maintain order. The 

promotion of economic, social, environmental, and public health. And education Religion 

and Culture. 

2. Comparison of the performance of duties by the Board of Khai village in the 

district. Nong Khai, sex and education level, as well as play a role. not different The static 

level. 05 

3. Comparison of the performance of duties by the Board of Khai village in the 

district. Age and place of the offense as a whole has a different role. The static level. 05 

4. Village Council Problems and suggestions about the duty should be to promote 

the welfare of the villages should be encouraged and supported integration OTOP Village. 

There should be a joint integrated development plan for the village. Care should be taken 

to make people obey the laws and regulations of the village. Should encourage and 

support the maintenance culture in the village. Should coordinate and monitor the work 

of the working areas. 

Keywords:  Performance; Role; the Village Committee 
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บทนำ 

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน มีหลายประการซึ่งมีที่มาจากกฎหมายหลาย

ฉบับ ได้แก่ 1) ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 

มาตรา 28 ตรี วรรคสอง คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน

เกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และวรรคสามให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่

รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วม

กับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน 2) ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆ อำนาจหน้าที่ในการประนีประนอม

ข้อพิพาทในระดับหมู่บ้าน โดยมีข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ประนีประนอมข้อ

พิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530 ให้อำนาจไว้ 3) ภารกิจงานตามนโยบายของรัฐ คณะกรรมการ

หมู่บ้านมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามมติของนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง 

ทบวง กรม 4) ภารกิจงานประจำกระทรวง ทบวง กรม คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่

ของทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยสั่งการผ่าน จังหวัด และอำเภอ และ 5) ภารกิจเฉพาะตามลักษณะพืน้ที ่

คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหรือผู้แทนของประชาชน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างของลักษณะ

โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณ ีและสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม   

ภมูปิระเทศ เพือ่ใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ (Department of Provincial Administration, 2015)  

จากการที่หน่วยงานภาครัฐ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่กล่าว

มานั้น แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สามารถเป็นองค์กรหลัก

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ แต่ในความเป็นจริงนโยบาย โครงการ กิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น 

พึ่งจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างภายหลังจากการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็น

กรรมการหมู่บ้านการปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 บางนโยบายก็ไม่

สามารถทำได้ การประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ยังไม่ทั่วถึง การพัฒนา

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปหลากหลายวิธี อาทิ การฝึกอบรมให้ความ

รู้ การศึกษาดูงาน การให้เงินรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจ การตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลประกอบด้วย

ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เป็นพี่เลี้ยงในการทำงาน หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเป็นธรรมปราศจาก

การครอบงำจากนักการเมืองเป็นต้น (Lumtal, 2014) ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า การพัฒนาโดยใช้แนวทางดังกล่าว

อาจจะยังไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอ หรืออาจไม่ยั่งยืน กล่าว

คือ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ การพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านจึงถือเป็นงาน

สำคัญที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันพัฒนา เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้ทำงานได้เต็มความสามารถและ

เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาหมู่บ้าน อันเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยของไทยต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น

พลวัตร ต้องมีบทบาทการนำอย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น และบทบาทอื่นตาม

สถานการณ์ (Pannasil, 2015) 
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อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14 ตำบล 147 หมู่บ้าน   

มีบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 2,409 คน บางส่วนยังไม่เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่

ของตน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ไม่ได้รับการอบรมขาดแรงจูงใจ ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการ  

ดำเนินงาน มีองค์กรซ้ำซ้อนจากหน่วยงานอื่นทำให้บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ได้รับความสำคัญ

เท่าที่ควร ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่บรรลุเป้าหมายอาจส่งผลให้ไม่ได้ผลงาน  

ตามนโยบายของรัฐบาล จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัญหาในการบริหารจัดการ กองทุนหมู่บ้าน   

การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้หนี้ เป็นการสะสมหนี้ โยกย้ายหนี้

จากเจ้าหนี้รายหนึ่งมาเป็นเจ้าหนี้อีกรายหนึ่ง ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม พบว่า สมาชิกไม่เห็นความสำคัญ

ของการบริหารจัดการร่วมกัน เห็นความจำเป็นแค่ช่วงเวลาที่ตนเองจะกู้ยืมเงิน และ 3) ปัญหาเกี่ยวกับ

ประสบการณด์า้นการบรหิารจดัการ คณะกรรมการกองทนุหมูบ่า้น ไมม่ปีระสบการณ ์และทกัษะในการบรหิาร

จดัการ เชน่ การจดัทำบญัช ีการบรหิารโครงการ การตดิตามงานและทกัษะดา้นการพฒันา (Earsakul, 2014) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน

ของอำเภอเมืองหนองคาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน และนำไปสู่แนวทางในการ

ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำบลที่อยู่แตกต่างกัน 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน

ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน เพื่อเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำบลที่อยู่ต่างกัน ฯลฯ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะ

กรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 14 ตำบล 147 หมู่บ้าน มีจำนวน 

2,409 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย จำนวน 344 คน ได้จากการใช้สูตรการคำนวณของทาโร่ ยามาเน่  
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์สำเร็จรูป

ในการคำนวณ หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบราค การวิเคราะห์ข้อมูล

ทั่วไปสถิตินี้ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานใช้

หาค่า T-test F-test ข้อเสนอแนะใช้การแจกแจงความถี่ และนำเสนอโดยการพรรณนาความ 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า บทบาทอยู่ใน

ระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน บทบาทอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านอำนวย

การ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย รองลงมา ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ รองลงมา ด้านสังคม 

สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข และ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศต่างกัน โดยรวมมีบทบาท ไม่แตกต่างกัน ทางสถิตที่ระดับ .05  

3. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุต่างกัน โดยรวมมีบทบาทแตกต่างกัน ทางสถิตที่ระดับ .05  

4. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมมีบทบาทไม่แตกต่างกัน ทางสถิตที่

ระดับ .05  

5. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีตำบลที่อยู่ต่างกัน โดยรวมมีบทบาทแตกต่างกัน ทางสถิตที่ระดับ .05  

6. คณะกรรมการหมู่บ้าน มีปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ควรมีการส่ง

เสริมการจัดสวัสดิการต่างๆ ของหมู่บ้าน ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนรวมกลุ่มสินค้าโอท๊อปในหมู่บ้าน 

ควรมีการร่วมบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ควรมีการดูแลให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ

ระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมในหมู่บ้าน ควรมี

การประสานงานและติดตามการทำงานของคณะทำงานด้านต่างๆ  
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อภิปรายผลการวิจัย 

การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

หมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่กำหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ระเบียบเดียวกัน คือ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้านการปฏิบัติหน้าที่และการประชุม

ของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยว่า 

ภารกิจเฉพาะตามลกัษณะพืน้ที ่คณะกรรมการหมูบ่า้นเปน็องคก์รหรอืผูแ้ทนของประชาชน ซึง่แตล่ะพืน้ทีจ่ะมี

ความแตกต่างของลักษณะโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณ ีและสภาพปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนตาม ภูมิประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ (Department of Provincial 

Administration, 2015) สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญจิตร แดงดี (Dangdee, 2015) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่

มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เขตอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 1) การ

ปฏิบัติงานของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ

การปกครองท้องที่ และอำนาจที่พึงปฏิบัติ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ตำบลที่อยู่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบทางสถิติระดับปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตำบลที่อยู่ แตกต่างกัน โดยรวมพบว่า  

1. คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีเพศ แตกต่างกันมีบทบาทไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมุติฐาน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติหน้าที่ใช้มาตรฐานเดียวกัน คือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน พ.ศ. 2551 ซึ่งบทบาทไม่ได้เน้นหรือเจาะจงเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย  

2. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอายุแตกต่างกัน มีบทบาทแตกต่างกัน ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่า คณะกรรมการที่มีอายุต่างกันมีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ต่างกันอาจเกิดจากช่วงอายุของ

แต่ละวัยมีความคิดเห็นต่างกันดังนั้นจึงปฏิบัติหน้าที่ต่างกัน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยของ  

สิริวงษ์ เอียสกุล (Earsakul, 2015) ที่นำเสนอว่า การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เกี่ยวกับปัจจัยนำออก 

ประกอบไปด้วยการดำเนิน 3 ด้าน คือ ด้านความก้าวหน้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อชื่อเสียงของ  

กองทุนฯ ดีมากขึ้น ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จํานวนทุนสะสมของกองทุน หมู่บ้านเพิ่มขึ้น และจํานวน  

ผู้ได้กู้กระจายอย่างยุติธรรมและกองทุนช่วยให้เกิดกิจการใหม่มากขึ้น ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านประสิทธิภาพ  

ของกองทุนหมู่บ้าน กองทุนช่วยให้เกิดเครือข่ายการตลาดเพิ่มขึ้นที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กองทุนช่วย  

ให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ และยอดเงินที่ผู้กู้แต่ละรายได้รับอนุมัติมีความเหมาะสม นอกจากนี้ การบริหาร  
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ด้านทรัพยากรบริหารโดยมีการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

เป็นที่ปรึกษากองทุน มีผลการประเมินที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือคณะกรรมการบริหาร มีความเข้าใจ

นโยบายส่งผลให้มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุน และมีความพึงพอใจ  

ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน  

3. คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีบทบาทไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับ

สมมุติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติหน้าที่ใช้มาตรฐานเดียวกันถึงแม้ว่าระดับการศึกษาจะแตกต่าง

กันแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การ

ปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551   

4. คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีตำบลที่อยู่ แตกต่างกันมีบทบาทแตกต่างกัน ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน 

อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติหน้าที่ใช้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ได้ยืดถือว่าปฏิบัติหน้าที่ในตำบลใดตำบลหนึ่ง ซึ่ง

จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติ

หน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับการนำเสนอว่า “เนื่องจากโลกใน

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร ต้องมีบทบาทการนำอย่างมีประสิทธิภาพ การ

เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น และบทบาทอื่นตามสถานการณ์” (Pannasil, 2015) 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านอำนวยการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการ ดังนี้ ควรมีการประสานงานและติดตาม

การทำงานของคณะทำงาน ด้านต่างๆ และควรมีการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินของหมู่บ้าน  

2. ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการ ดังนี้ ควร

มีการดูแลให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน  

3. ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการดังนี้ ควรมีการติดตามผลการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และควรมีการร่วมบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  

4. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการ ดังนี้ ควรมีการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประกอบอาชีพในหมู่บ้าน และควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนรวมกลุ่มสินค้าโอท๊อปในหมู่บ้าน 

5. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการ ดังนี้ ควรมีการส่ง

เสริมให้การสงเคราะห์ผู้ยากจน และ ควรมีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการต่างๆ ของหมู่บ้าน  

6. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการ ดังนี้ ควรมีการส่ง

เสริมและสนับสนุนให้คนในหมู่บ้านรักษาจารีตประเพณี และควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนบำรุงรักษาศิลป

วัฒนธรรมในหมู่บ้าน 
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ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรักและการแต่งงาน
ในพุทธปรัชญาเถรวาท

TheCriticalStudyofTheConceptof
TheLoveandMarriageinTheravadaBuddhist

Philosophy

บทคัดย่อ 
ความรักเป็นเหตุผลจำเป็นในการดำเนินชีวิต  เพราะทั้งในปรัชญาตะวันตกและพุทธปรัชญาต่าง

มองว่าความรักนั้นเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาชีวิตไปสู่จุดหมาย  เมื่อคนๆ หนึ่งบรรลุถึงจุดหมายของชีวิต

คือนิพพาน เขาจำเป็นต้องเริ่มต้นที่ความเมตตา ขณะที่การแต่งงานนั้นเป็นผลจากการพัฒนาความรักไปสู่

การรักคนอื่นมากกว่าตนเอง  เพราะการแต่งงานคือการทำให้ชีวิตสมบูรณ์  ในพุทธปรัชญาเถรวาทมอง

ว่าการแต่งงานเป็นแค่หน้าที่ของคนแต่ละคนระหว่างตัวเขาเองและคนอื่น  ทั้งความรักและการแต่งงานจึง

เกี่ยวข้องกันด้วยเงื่อนไขจำเป็นที่สังคมต้องการสร้างการอยู่ร่วมกัน  จึงมีวิธีการทางสังคมที่เรียกว่า การ

แต่งงาน  แต่วิธีการดังกล่าวเป็นการมองความรักในแง่ของการฝึกตัวเองให้เสียสละ  พุทธปรัชญาเถรวาทไป

ไกลกว่านั้นคือมองการเสียสละนั้นไม่ควรจำกัดแค่การแต่งงาน  แต่ควรพัฒนาความรักเพื่อดับความทุกข์ที่

ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราและของเรา 

คำสำคัญ:  ความรัก; การแต่งงาน; พุทธปรัชญาเถรวาท 

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560  
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Abstract 

The love is the necessary condition for life. In Western philosophy and Buddhist 

philosophy, the love is the foundation for the development to the aim of life. When one 

attains the aim of life, he has to start at the mercy. While the marriage is the result of 

developing to love others more than themselves because it is perfectibility of man.  

In Buddhist philosophy, the marriage is only the duty of each man toward himself and 

others. 

The love and marriage are concerned with the conditions necessary which created 

by society for living together, it is called the marriage which was trained myself to sacrifice. 

Buddhist philosophy looks beyond that the love should not be limited in the marriage,  

but it was developed for the extinction of suffering which causes of the felling that self 

and myself.  

Keywords: the Love; the Marriage; Theravada Buddhist Philosophy   
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บทนำ

เมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มีแนวคิดที่อริสโตเติลนำเสนอว่า มนุษย์ต้องอยู่เป็นสังคม เพราะ

มนุษย์โดยเนื้อแท้แล้วเป็นสัตว์สังคมตามธรรมชาติ และมีนักปรัชญาให้เหตุผลสนับสนุน เพราะไม่มีใคร

สามารถอยู่ได้โดยไม่มีสังคม หรือถ้าทำได้เขาคนนั้นก็คงเป็นสัตว์หรือไม่ก็พระเจ้า มนุษย์จึงต้องอยู่เป็นสังคม

เพื่อให้มีตัวตนและสร้างสงบสุขขึ้นมาได้ และไม่ว่าจะทางชีววิทยาหรือจิตวิทยา มนุษย์ก็ต้องถูกบังคับให้อยู่

เป็นสังคมอยู่ดี (Hossain & Ali, 2014) นอกจากนั้นตามแนวคิดของนักปรัชญาตะวันออกอย่างขงจื้อก็นำ

เสนอเช่นกันว่า “หากเราไม่อยู่ร่วมกับมนุษย์แล้วจะให้เราไปอยู่ร่วมกับใคร” (Sathaarnan, 2008) เมื่อเป็น

เช่นนั้นอาจเป็นได้หรือไม่ว่าการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นวิธีหนึ่งในการรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ และด้วยการ

อยู่ร่วมกันนี้เองเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องการแต่งงานขึ้น เพราะสมัยหนึ่งถือว่าการแต่งงานนั้นมี

ความสำคัญอย่างมาก อย่างสมัยพระเวทถือว่า คนที่ทำบาป ใช้เล่ห์เพทุบาย ขาดความสัตย์ ต้องไปขุมนรกที่

ลึกล้ำ เช่นเดียวกับหญิงที่ไร้พี่น้องชายหรือภริยาชั่วที่ไร้สามี (Buravas, 2011) แนวคิดนี้ทำให้หญิงต้องมี

ผู้ชายดูแลให้ความคุ้มครองจึงจะถือว่าไม่ตกนรก และขณะเดียวกันก็มีแนวคิดว่าตระกูลไหนไม่มีบุตรสืบต่อ

ย่อมฉิบหาย ประเพณีย่อมไม่สืบเนื่องไปไม่ได้ (Mahamakut University, 1984) ฉะนั้น การอยู่ร่วมกันใน

ลักษณะการแต่งงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ  

ขณะที่การแต่งงานนั้นถือว่าเริ่มจากเรื่องความรัก จึงกลายเป็นเงื่อนไขจำเป็น (necessary 

condition) เมื่อคนมาอยู่ร่วมกันควรมีความรักเป็นพื้นฐาน แต่ความเป็นจริงอาจตรงข้าม อย่างความรักแบบ

โรเมนติคตามที่ปรากฎในวรรณกรรมยุคกลางของตะวันตกมักจะเต็มไปด้วยเครื่องหมายความรักด้วยการ

มอบดอกกุหลาบสีแดง การต่อสู้ในสนามรบเพื่อปกป้องเกียรติศักดิ์ของสตรี การช่วยเจ้าหญิงจากมังกรไฟ ซึ่ง

จะนำไปสู่ความรัก แต่ความรักส่วนใหญ่มักจะตามมาด้วยโศกนาฎกรรม การสูญเสีย เช่นเรื่องโรเมโอ จูเลียต 

เป็นต้น เป็นความรักที่คู่รักต้องตาย และไม่สมหวัง แต่นั่นคือความรักในอุดมคติที่อยู่เหนือการแต่งงาน 

(Marinoff, 2008) ขณะที่การแต่งงานนั้นถือตามแบบแนวคิดศาสนาคริสต์ที่เห็นชัดสุดคือการอธิบายสตรีใน

วรรณคดียุคกลางจะเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ใสซื่อ เป็นวิธีตรวจสอบความสัมพันธ์ของมนุษย์ผ่านการ

แต่งงานอันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงคำมั่นสัญญาจากพระเจ้า ไม่ใช่แค่เรื่องเพศสัมพันธ์ เพื่อแสดงถึงความ

บริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณผ่านพิธีแต่งงานที่แม้จะตายจากกันก็ยังคงรักกัน (Catherine, 2009) เมื่อแนวคิดเรื่อง

ความรักและการแต่งงานเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างคนสองคนด้วยความรัก แต่ไม่เท่านั้นการแต่งงานยัง

แสดงให้เห็นความเป็นสังคมที่มนุษย์ถือว่าเป็นเครื่องดำรงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น ดังที่

สมภาร พรมทาได้เสนอไว้ถึงปัญหาที่มีการมองเรื่องการแต่งงานไว้ 2 แบบคือ (Promta, 2000) 

1. กลุ่มที่มองว่าความรักจำเป็นต้องมีการแต่งงาน โดยการแต่งงานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางสังคม  

เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งจริงจังจึงจำเป็นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยว เพราะการที่ทั้งคู่จะแตกร้าวและแยกทางกันก็

จะเกิดได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การแต่งงานที่ทำอย่างเป็นพิธีกรรมต่อหน้าสาธารณชนและศาสนาจึงมีบทบาทสำคัญ

ในฐานะสถาบันที่จะช่วยให้ครอบครัวมีที่ยึดเหนี่ยว วัฒนธรรมมีพลังมากกว่าความรู้สึกของปัจเจกบุคคล 
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ครอบครัวคือหน่อยเล็กสุดที่ต้องการความมั่นคง การมีวัฒนธรรมการแต่งงานอย่างเป็นพิธีกรรมและศักดิ์สิทธิ์

จึงมีความหมายมาก 

2. กลุ่มที่เชื่อว่าความรักไม่จำเป็นต้องแต่งงาน เป็นการยอมรับเรื่องการอยู่ร่วมกัน ถ้าชีวิตของพวก

เขาเป็นไปได้ด้วยดี ครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข แต่ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้าม ทั้งคู่

ก็ควรแยกทางกัน การแยกทางกันนั้นไม่ควรถือเป็นเรื่องใหญ่ หรือเรื่องล้มเหลวใดๆ ทั้งสิ้น ระบบความคิดที่

ยึดมั่นในการแต่งงานจะทำให้ชายหญิงหย่าร้างกันมีปมด้อย แต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญแก่พิธีกรรมที่ว่านี้ การ

อยู่ร่วมกันหรือแยกทางกันก็จะเป็นเพียงปรากฎการณ์ธรรมดาเช่นเดียวกับปรากฎการณ์อื่นๆ ในชีวิตของเรา  

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับฌอง ปอล ซาร์ตที่ได้เสนอแนวคิดไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับการอยู่ภายใต้

อิทธิพลของสังคม เราควรหลีกเลี่ยงที่จะให้คนอื่นมองเราว่าเป็นวัตถุ อยู่ภายใต้อิทธิพลที่คนอื่นเรียก จนไม่มี

ความเป็นตัวของตัวเอง เราจึงจำเป็นต้องปกป้องเสรีภาพของเราไว้ และที่จริงด้วยแนวคิดแบบนี้ทำให้เขา

พยายามยกเลิกความเชื่อแบบศาสนาที่มีมาแต่เดิมแล้วยึดมั่นในเสรีภาพที่เรามี และเชื่อว่าความรักเป็นการ

ช่วยเพิ่มเสรีภาพระหว่างกัน (Rattanakul, 2013)  

ฉะนั้น ในบทความนี้ ผู้วิจัยจะได้เสนอแนวคิดเรื่องความรักและการแต่งงานว่าสัมพันธ์กันอย่างไร 

โดยได้พิจารณาทั้งในส่วนปรัชญาและศาสนาตะวันตก และแนวคิดตะวันออกโดยเฉพาะในพุทธปรัชญา

เถรวาทว่าให้ความสำคัญกับความรักและการแต่งงานในมิติใดบ้าง เพื่อเชื่อมโยงความหมายในระดับที่เป็น

ปัจเจกและสังคมเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิตต่อไป 

 

แนวคิดเรื่องความรักในพุทธปรัชญาเถรวาท

แนวคิดเกี่ยวกับความรักมีทุกยุคสมัย ตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการให้เหตุผลเป็น เริ่มตั้งแต่ชาวกรีกได้

ให้ความหมายของความรักไว้เป็น 3 แบบคือ (Marinoff, 2008)  

1. อิรอส (Eros) ความปรารถนาทางกาย หรือวัตถุทุกอย่างของมนุษย์ ความต้องการอาหาร หรือ

เครื่องดื่ม ซึ่งไม่ต่างจากความต้องการทางเพศ ความรักแบบนี้รวมไปถึงความเสน่หา ความเย้ายวน ภาพ

ลักษณ์ที่ยวนใจ เคมี และสัญชาตญาณดึงดูดแบบสัตว์  

2. ฟิลอส (Philos) คือความดึงดูด หรือต้องตาต้องใจทางปัญญา หรือความเฉลียวฉลาดกับใครบาง

คนหรือบางเรื่อง ซึ่งพัฒนากลายเป็นความรัก คำว่า ปรัชญา คือความรักในความรู้ จึงถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่ง

ของคำว่า ฟิลอส นอกจากนั้น การรักผู้คน สิ่งของหรือความคิด โดยไม่มีเรื่องราวหรือความรู้สึกทางเพศมา

เกี่ยว เป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ การรักเพื่อน รักบทกวี ชอบคณิตศาสตร์ วิชาการ สาย

วิชาชีพ ความรักนี้สามารถพัฒนาต่อไปสู่การแต่งงานได้เช่นกัน เป็นการดึงดูดในเชาวน์ปัญญาจนกลาย

เป็นการแต่งงานในที่สุด แต่ในแง่อาชีพการงานนี่เป็นเรื่องไม่ยอมรับในการสัมพันธ์เชิงฟิลอสระหว่างแพทย์

กับคนไข้ ทนายหรือลูกความเพราะนั่นเท่ากับพัฒนาเป็นความสัมพันธ์แบบอิรอส 
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3. อะกาเพ (Agape) เป็นความรักที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน ปราศจากความเห็นแก่ตัว เต็มไปด้วย

เมตตากรุณา เปรียบเทียบกับอิรอสที่เต็มไปด้วยการหาคู่และแต่งงาน ฟิลอสช่วยสร้างมิตรภาพและสังคม 

ส่วนอะกาเพเป็นการยกย่องบูชาความเป็นมนุษย์ และเป็นการช่วยสนับสนุนสร้างความมั่นคงให้กับความรัก

ทั้งสองชนิดที่กล่าวมา 

จากแนวคิดในเรื่องความรักทั้ง 3 แบบล้วนนำไปสู่การแต่งงานเป็นที่สิ้นสุด แม้จะแตกต่างกันตรง

ระดับของความรักก็ตาม เมื่ออธิบายจากแนวคิดแบบจิตวิทยาจะเห็นชัดสุด กล่าวคือเราทุกคนต่างมี

จิตไร้สำนึกร่วม (Collective Unconscious) โดยส่วนประกอบของจิตไร้สำนึกนี้ถูกเรียกว่า “อาร์คีไทป์” 

(Archetypal) โดยจุง (Jung C. G.) นักจิตวิทยาได้พัฒนาแนวคิดนี้ต่อจากฟลอย (sigmund freud) เขามอง

ว่าความฝันและจินตนาการของพวกเรามักจะมีรูปแบบเป็นตำนานที่มีอยู่ในวัฒนธรรมที่พวกเราอาจไม่เคยได้

เข้าไปสัมผัส ทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องกันก่อนที่เขาจะเกิด จากข้อสังเกตเหล่านี้เขาจึงได้ค้นพบทฤษฎี

จิตไร้สำนึกร่วม (Collective Unconscious) ซึ่งเขากำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของความเป็นไปได้

ต่อการแสดงทั่วไปถึงสิ่งที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดหรือแม้แต่สัตว์ก็ตาม (Jung C. G., 1981) เป็นการสร้างการ

สนับสนุนความคิดด้านศาสนาและเทพนิยายที่มีมาแต่เดิม โดยการคิดแบบจิตไร้สำนึกแบบอาร์คีไทป์นี้จะ

ทำให้เกิดการรวมสิ่งดีๆ ของความรักเข้ากับแก่นแท้ของชายและหญิงสร้างตัวละครขึ้นมา และเมื่อใดก็ตามที่

ภริยาเลิกปฏิบัติกับสามีเหมือนเจ้าชาย และสามีเลิกปฏิบัติกับภริยาเหมือนเจ้าหญิงรักก็จะต้องเลิกกันไปใน

ที่สุด ทั้งสองจึงควรเลือกอาร์คีไทป์เป็นตัวละครแบบอื่น เช่น การสร้างครอบครัวแบบชาวป่า ไม่ใช่แบบ

เทพนิยาย โดยสามีเป็นหัวหน้าเผ่า ภริยาดูแลครอบครัว เน้นไปที่การเติมเต็มซึ่งกันและกันใหม่ ไม่ใช่เป็น

ปฏิปักษ์ต่อกัน เป็นต้น (Marinoff, 2008)  

ฉะนั้น ความรักจากมุมนี้จึงเป็นการสร้างความรักโดยเป็นไปตามความต้องการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของมนุษย์ ในขณะที่การพัฒนาความรักนั้นเป็นไปตามลำดับ กล่าวคือ เริ่มจากความรักแบบต้องการทาง

ร่างกายไปสู่ความรักแบบไม่มีขีดจำกัด ซึ่งความรักแบบนี้จะเห็นได้จากความรักในแบบครอบครัว แนวคิด

ตะวันตกจะถือว่า ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือความรักที่แม่มีต่อลูก ส่วนความรักแบบพ่อที่มีต่อลูกตั้งอยู่บน

พื้นฐานของเงื่อนไขตามกฎระเบียบที่มีเหตุมีผลเพื่อต้องการพัฒนาลูกให้ออกไปใช้ชีวิตในสังคม โดยการ

พัฒนาความรักดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบของการใช้ชีวิตเป็นหลัก  

ขณะที่ปรัชญาอินเดียพัฒนาความรักภายใต้เงื่อนไข 2 แบบคือ รักตัวเอง (อัตตา) และรักคนอื่น   

(กามะ) โดยลักษณะความรักเหล่านี้ล้วนมีความต้องการเป็นพื้นฐาน กล่าวคือเมื่อตัวเอง (อัตตา) นั้นต้องการ

มุ่งสนองตอบความต้องการ จึงทำให้เกิดการดิ้นรนเพื่อสนองความต้องการเหล่านั้น เช่น ความอยากที่มีต่อ

สรรพสิ่งในโลก ทำให้เด็กผู้หญิงกอดตุ๊กตาหมี หรือเด็กหนุ่มรักผู้หญิงด้วยความเสน่หา เป็นต้น การมุ่งไปที่

วัตถุที่เราเชื่อว่าเป็นของๆ เราจะนำไปสู่ความรู้สึกเอนเอียงด้วยการสร้างตัวตนผ่านทางวัตถุ ตามลักษณะ 

“กามะ” คือสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่เหนือวัตถุที่เรารัก และต้องการปกป้องสิ่งนั้น เป็นการสร้างแนวคิดแบบ 

“อัตตา” ขึ้น เพื่อให้คนหนึ่งมีความคิดผ่านวัตถุที่ตนต้องการปกป้องและไม่ลังเลที่จะทำตามหน้าที่หรือ

ปรารถนาของอัตตานั่นเอง (Karl, 2002) ฉะนั้น แนวคิดแบบ “กามะ” ไม่เหมือน “อัตตา” ตรงที่มีความรู้สึก
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บางอย่างเกิดขึ้นจนสามารถเปลี่ยนตัวตนให้รักบางคนหรือบางสิ่งได้ ไม่แปลกที่ตุ๊กตาของเด็กน้อยจะทำให้

เด็กอยากพูดด้วย เพราะรู้สึกว่าเป็นตัวแทนของความใครสักคนที่สามารถสนองความรักต่อเธอได้ ทำให้ทั้ง

เธอและตุ๊กตาเป็นหนึ่งเดียวกันได้  

แนวคิดแบบ “อัตตา” (oneself,อัตตา) หรือแบบ “กามะ” (himself,กามะ) ตรงกับคำที่ใช้ในพุทธ

ปรัชญาเถรวาทว่า “อหังการ” และ “มมังการ” ที่พุทธทาสภิกขุเรียกว่า “ตัวกู” (อัตตา) และ “ของกู” (กา

มะ) โดยตัวกูคือขันธ์ 5 อันประกอบด้วยรูปและนามประกอบกันอันนำไปสู่การยึดถือว่าเป็นบุคคล ตัว ตน 

เรา เขา ขณะที่ของกูนั้นเกี่ยวข้องกับด้วยวัตถุหรือกาม เมื่อมีกามแล้วก็ประกาศตนเป็นเจ้าของกาม 

(Buddhadasa bhikkhu, 2005) ซึ่งความรักแบบที่ปรัชญาอินเดียใช้คำว่า “อัตตะ” และ “กามะ” และพุทธ

ปรัชญาเถรวาทใช้คำว่า “อหังการ” และ “มมังการ” ส่วนพุทธทาสภิกขุใช้คำว่า “ตัวกู” และ “ของกู” นั้น

ล้วนแต่อธิบายถึงพื้นฐานทางด้านตัวตนที่บุคคลมีก่อน จึงขยายไปสู่ความรักได้ ฉะนั้น เมื่ออธิบายความรักใน

ลักษณะดังกล่าวจะอธิบายควบคู่กับความทุกข์ ซึ่งในพุทธปรัชญาเถรวาทอธิบายภายใต้คำเหล่านี้คือ 

1.ราคะหรือสิเนหะ ราคะเป็นความรักแบบกิเลส เช่นเดียวกับสิเนหะที่เป็นความรักแบบตัณหา

คือยางเหนียว โดยพื้นฐานความรักดังกล่าวเป็นความรักตัวเอง รักชีวิต ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ 

(Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) ความรักในตัวเองนี้แสดงออกภายใต้แนวคิดแบบ

อัตตาหรือที่เรียกว่า อัตตานุปาทาน คือ ความถือมั่นในตัวเอง ทำให้เกิดความทุกข์อย่างเดียวด้วยเป็นความ

รักที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว ทำให้เกิดกิเลสอย่างอื่น เช่น ความตระหนี่, อคติ เป็นต้น ฉะนั้น พระภิกษุ  

ผู้บวชแล้วจำต้องละความรักในลักษณะนี้ก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยการไม่น้อมใจไปในสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง 

ได้ลิ้มรส การถูกต้องทางกาย รวมถึงสิ่งที่ใจคิดถึงจนเกิดอารมณ์ความรักขึ้น (Mahachulalongkornrajavid-

yalaya University, 1996)  

ข้อสังเกตของความรักแบบราคะหรือสิเนหะนั้น เป็นความรักที่มีลักษณะแสดงปฏิกิริยาบางอย่าง

กับจิตคือเปลี่ยนจิตให้มีสภาพที่มีคุณภาพแย่ลง เพราะเข้าไปย้อมจิต (ราคะ) ธรรมดาจิตจะใสสะอาด เมื่อถูก

ย้อมก็จะเปลี่ยนจิตให้หมองลง ความหมองของจิตนั้นจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตนั้นจะยากขึ้น 

(Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) หรือความรักแบบสิเนหะนั้นเป็นลักษณะใจที่มี

ลักษณะเป็นยางเหนียวพร้อมจะเกาะทุกอย่าง การพัฒนาคุณภาพของจิตซึ่งถูกย้อมไว้และมีลักษณะดังกล่าว

นั้นยาก ฉะนั้น เมื่อกล่าวถึงลักษณะการพัฒนา พุทธปรัชญาเถรวาทมองว่าความรักระดับนี้ยากต่อการพัฒนา

ต่อ เนื่องจากตราบที่คนยังเกี่ยวข้องกันด้วยความรักดังกล่าวจะยิ่งทำให้จิตมีคุณภาพต่ำลง หนาแน่นด้วย

กิเลสมากขึ้น ทำให้ประเสริฐหรือใสได้ยากขึ้น และฝึกได้ยาก ไม่นำไปสู่ประโยชน์ (Mahachulalongkorn-

rajavidyalaya University, 1996) ความรักชนิดนี้จึงเหมือนกับไม้ที่แช่อยู่ในน้ำเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะ

จุดอย่างไรก็ยากจะติดไฟได้ ไม่เหมาะแก่การพัฒนานอกจากทำความเข้าใจความรักในระดับที่ 2 
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2. เปมะ ลักษณะการสร้างเงื่อนไขความรักด้วยการสร้างเหตุที่ดี คือการเคยอยู่ร่วมกันในอดีต และ

การเกื้อกูลกันในปัจจุบัน (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) ความรักในลักษณะนี้

จึงเป็นความรักที่นำไปสู่ความผูกพันในแง่หนึ่งคือในฐานะของสามีภริยา อีกแง่หนึ่งคือในฐานะของญาติ มิตร

สหาย เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มจะนำไปสู่ความทุกข์เช่นกันหากเกิดการสูญเสียหรือประสบกับการผลัดพราก 

เพราะเหตุความรักในแง่นี้เต็มไปด้วยความดีที่กระทำต่อกันจึงทำให้เกิดทุกข์ตามมา ดังกรณีของนางวิสาขาที่

สูญเสียหลานสาว พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับความรักแบบนี้ว่า “ผู้ใดมีสิ่งที่รัก ผู้นั้นก็มีทุกข์ ผู้ใดไม่มีสิ่ง

ที่รัก ผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์” (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) โดยความรักชนิดนี้ก็ยัง

สร้างทุกข์ให้ แต่เป็นความทุกข์เพราะความดี 

ข้อสังเกตหนึ่งของความรักแบบเปมะนี้ แม้จะสร้างความทุกข์ให้ก็จริง แต่ก็สามารถนำไปสู่การ

พัฒนาธรรมบางอย่างได้ชัดเจนกว่าความรักในระดับราคะและสิเนหะ กล่าวคือ 

ก. พัฒนาในแง่แก้ไขกิเลสสำคัญ คือ โทสะ หรือความโกรธ โดยให้นึกถึงความรักในลักษณะดัง

กล่าวว่าถ้าใครมาทำให้เราโกรธก็ให้ย้อนคิดว่าคนๆ นั้นอาจเคยเป็นพ่อ แม่ ญาติ พี่น้องเราในอดีตก็เป็นได้ 

เป็นต้น 

ข. เพื่อพัฒนาความรักที่สูงขึ้นไป ในกรณีที่เราประสงค์จะพัฒนาตัวเอง เช่น ถ้าเรารักตัวเราอย่างไร

ผู้อื่นก็รักตัวเองเช่นกัน เราจะได้ไม่คิดเบียดเบียนคนอื่น เป็นต้น 

3. เมตตา เป็นความรักแบบไร้เงื่อนไข เป็นผลจากการสร้างความบริสุทธิ์ที่มีในจิตใจก่อน จึงกลาย

เป็นความรักที่ไม่มีสมมติเป็นเครื่องบ่งบอกว่าคนนี้เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นญาติพี่น้อง เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่รัก

ได้แม้กระทั่งศัตรูของเรา โดยปกติความรักชนิดนี้จะพัฒนาจากความรักแบบสามัญธรรมดา พ่อแม่รักลูกไปสู่

ความรักแบบพระโพธิสัตว์ที่รักสัตว์ทุกชนิดเสมอกัน หากจะกำหนดเอาโดยปริมาณแล้วลักษณะของเมตตา

ต้องไม่มีปริมาณ ไม่มีจำนวน เป็นการมอบให้ทุกคนทุกฝ่าย โดยถือเอาหลักเดียวกับการถือครองโภคะของ

พระราชา เมื่อมีมากก็ควรเผื่อแผ่แบ่งปันออกไป โดยประกอบด้วยความรักและความกรุณาเมื่อเห็นคนกำลังมี

ความทุกข์และต้องการให้ผู้อยู่ในปกครองพ้นจากทุกข์ ขณะเดียวกันก็มอบให้ในฐานะยินดีกับคนดีได้

ประกอบความดียิ่งขึ้น ที่สำคัญการมอบโภคะเหล่านั้นควรจะวางเฉย ไม่ยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติที่มี 

(Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) ฉะนั้น ความรักแบบนี้จึงเป็นแนวทางสร้างความ

รักที่ไร้เงื่อนไข 

ข้อสังเกตถึงความรักแบบที่ 3 นี้พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่าเป็นความรักแบบเมตตานี้ แม้ดูว่าจะไม่มี

เงื่อนไขใดๆ เป็นเครื่องประกอบแต่ก็ยังผูกโยงกับบางอย่างอยู่ แต่เมตตาก็มีเงื่อนไขที่จำเป็น (necessary 

condition) คือเมตตาที่สอดคล้องกับประโยชน์และกรรมของผู้นั้นเป็นสำคัญ คือ ถ้าเมตตาไปแล้วบุคคลนั้น

ได้รับประโยชน์ เช่นพระเทวทัตที่ทำกรรมหนักแต่ก็ได้รับความเมตตาจากพระพุทธองค์ให้อยู่ในพระพุทธ

ศาสนาได้จนกระทั่งมรณภาพ เพราะจะได้รับประโยชน์คือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคต เป็นต้น หรือ

กรณีที่ทำกรรมหนักมาก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้ เช่นกรณีพระเจ้าวิฑูฑภะประหารชาวศากยะจน
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หมดสิ้น เป็นต้น แม้พระพุทธเจ้าจะทรงห้ามไว้ถึง 3 ครั้งแต่ก็ไม่เป็นผล ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นเพราะกรรมนั้น

แก้ไขไม่ได้  

กรณีที่พิจารณาเรื่องประโยชน์นั้นยังมีรายละเอียดที่ควรนำมาพิจารณาอีก เช่นกรณีที่พระองคุลี

มาลเมื่อครั้งเป็นโจรฆ่าคนเป็นจำนวนมาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจนได้บวชและพ้นจากการ

ถูกประหารชีวิตได้ เช่นเดียวกับการยอมให้พระนางมหาปชาบดี โคตมีเข้ามาบวช เพราะพิจารณาถึงว่าหญิง

ชายก็มีศักยภาพในการบรรลุธรรมเสมอกัน ด้วยลักษณะความเมตตาในแง่นี้ยังพิจารณาได้อีกหลายกรณีซึ่ง

ทั้งหมดเน้นเรื่องประโยชน์เป็นหลัก และประโยชน์ที่สำคัญสุดคือการบรรลุธรรม  

แต่มีปัญหาว่า สำหรับพระพุทธเจ้าการใช้เมตตาโดยพิจารณาจากประโยชน์ที่ผู้นั้นจะได้รับนั้นไม่ใช่

เรื่องยาก แต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่อาจเห็นขนาดนั้นการปฏิบัติเมตตาด้วยการเน้นที่ประโยชน์จึงเป็นเรื่องยาก 

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามบวชโจรมีชื่อโด่งดัง (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 

1996) หลังจากกรณีที่มีคนพูดถึงการบวชพระองคุลีมาล ทำให้ไม่สามารถบวชโจรมีชื่อโด่งดังได้อีก เหตุนี้

ทำให้เห็นว่าไม่มีเมตตาใช่หรือไม่ ถ้าพิจารณาจากข้อเท็จจริงนี้จะพบว่าผู้ที่เข้าใจได้ถึงภูมิปัญญาที่จะบรรลุ

ธรรมได้มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว ฉะนั้น การจะอนุญาตดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับความ

เมตตา เพราะปุถุชนมีข้อจำกัดจึงควรพิจารณาความเมตตาด้วยกฎเกณฑ์บางอย่าง เช่น เพื่อให้เกิดความสงบ

สุขแก่สังคม เป็นต้น คนที่มีความรักแบบเมตตาจึงต้องพิจารณาให้ครบถ้วน เมื่อยังไม่ถึงขั้นจะมองได้ทะลุไป

ถึงศักยภาพของคนๆ นั้นได้ ก็ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในปัจจุบันว่าเขาคนนั้นเป็นคนอย่างไรจากการกระทำ

ของเขา เช่น ไม่ทำผิดทางกฎหมาย เป็นต้น ฉะนั้น เมตตาในขั้นปุถุชนจึงต้องมีกรรมเป็นเครื่องกำหนด และ

กรรมนั้นก็คือการกระทำที่เป็นปัจจุบันเป็นหลัก 

ส่วนความรักในแบบตะวันตกนั้นเป็นผลจากความต้องการเติมเต็มซึ่งกันและกัน เริ่มจากความรัก

แบบต้องการทางร่างกายไปสู่ความรักแบบไม่มีขีดจำกัด ซึ่งความรักแบบนี้จะเห็นได้จากความรักในแบบ

ครอบครัว ซึ่งตรงกับความรักในปรัชญาอินเดียซึ่งเริ่มต้นจากตนเองและต่อผู้อื่นในลักษณะความต้องการ 

ความรักในระดับนี้พุทธปรัชญาเถรวาทมองว่ายังเป็นเรื่องของความยึดมั่นตัวตนว่าเป็นเรา ของเรา จึงไม่อาจ

พัฒนาต่อได้ จำต้องพัฒนาจากความรักในระดับที่เป็นเปมะกล่าวคือสร้างมุมมองทางด้านเหตุผลต่อความรัก

ดังกล่าวด้วยเป็นฐานในการพัฒนาตนเอง ส่วนความรักในระดับเมตตานั้นถือว่าเป็นความรักในระดับสูงสุด 

เป็นความรักที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นปฏิบัติได้อย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ในระดับปุถุชนต้องพิจารณาความถูกต้อง

ของการกระทำและผลที่ตามมาด้วยว่าผิดหรือถูกอย่างไร ถ้าหากเมตตาแล้วทำให้เกิดผลไม่ดีก็ต้องงดเว้น

ความรักไว้ก่อน เช่นกรณีลูกขโมยของแล้วมีตำรวจจับได้ แม่ก็ต้องให้ตำรวจจับลูก ไม่ใช่แสดงความรักจน

ทำให้ลูกไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ต้องให้เขารับโทษแห่งการทำไม่ดีนั้น เป็นต้น  
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แนวคิดเรื่องการแต่งงานในพุทธปรัชญาเถรวาท

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้แยกการพิจารณาเรื่องการแต่งงานไว้ ด้วยการเชื่อมโยงในแง่ศาสนา แต่จะ

อธิบายด้วยวิธีการทางปรัชญาด้วยอาศัยข้อโต้แย้ง (argument) ในประเด็นว่าเมื่อคนโดยทั่วไปมีความรักต่อ

กันจำเป็นต้องแต่งงานกันหรือไม่ ผ่านแนวคิดหลักๆ 2 แนวคิด คือ 

1.กลุ่มที่เชื่อว่าการแต่งงานเป็นเรื่องอุดมคติ ในทางคริสต์ศาสนาที่ได้อธิบายชีวิตภายใต้บท

บันทึกในหนังสือปฐมกาลว่า “ดังนั้นพระเจ้าได้ ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ พระองค์ได้

ทรงสร้างมนุษย์ ขึ้นตามแบบพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง” 

(Sorenson, 2003) โดยสร้างอาดัมก่อนแล้วจึงนำกระดูกซี่โครงจากอาดัมมาสร้างเป็นผู้หญิง และกล่าวถึง

การสร้างครอบครัวว่า “เหตุฉะนั้นผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา และจะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้ง

สองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน” (Sorenson, 2003) ในหนังสือพันธสัญญาใหม่ได้พูดถึงคำว่า ผูกพัน มีความ

หมายว่า ถูกยึดติดกัน หรือถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยลักษณะดังกล่าวนั้นนั้นเป็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในทุกเรื่องระหว่างสามีและภรรยาด้วย พวกเขาในฐานะเป็นคนสองคนก็กลายเป็นเหมือนคนเดียวกันทั้งใน

ด้านร่างกาย จิตใจและวิญญาณ และยังมีคำอธิบายถึงคำว่า เนื้ออันเดียวกัน ไว้ว่า “เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป 

แต่เป็นเนื้ออันเดียวกัน เหตุฉะนั้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลย” 

(Sorenson, 2003) 

อีกข้อความพระคัมภีร์ในหนังสือเอเฟซัสได้อธิบายข้อพระคัมภีร์เรื่องการสมรสว่า “ฝ่ายภรรยาจง

ยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์

ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสต

จักร” (Sorenson, 2003) “ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และ

ทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร” (Sorenson, 2003) “เช่นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตน

เหมือนกับรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเอง 

มีแต่เลี้ยงดูและทะนุถนอม เหมือนพระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักร” (Sorenson, 2003) 

ดังนั้น ชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการสมรสตามแนวพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นการหลอมรวมคนสองคนเข้าไว้เป็น

หนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นภาพของความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระคริสต์กับคริสตจักรของพระองค์เพื่อสร้างความ

เป็นหนึ่งเดียว  

แนวคิดมหายานมองเรื่องความรักว่าเป็นการสร้างความสมบูรณ์ในชีวิต กล่าวคือเราไม่มีทางเข้าใจ

ตัวเราเองได้สมบูรณ์ และบางทีทุกอย่างกลายเป็นเรื่องลึกลับสำหรับเรา ดังนั้น การที่เราหวังว่าจะรู้ทุกอย่าง

เกี่ยวกับคนอื่นจึงเป็นเรื่องยาก และถ้าเราต้องอยู่ร่วมกันอีกนาน ก็ควรตั้งทัศนคติที่มุ่งเน้นไปที่ความสนใจใน

การเรียนรู้เขาและเธอตลอดเวลา  
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ความเชื่อใจเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งต้องถูกสร้างจากคนสองคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่ต้อง

เปลี่ยนแปลงคือนิสัยแบบหญิงและชาย โดยคนทั้งสองต้องมีหน้าที่ในบ้านและนอกบ้านอย่างเท่าเทียมกัน ทั้ง

สองต้องมีความรับผิดชอบต่อกันและเชื่อใจกัน โดยความเชื่อใจจะกลายเป็นพื้นฐานของชีวิต เช่น ถ้าเราทำ

ผิดก็ต้องขอโทษ และเมื่ออีกคนขอโทษ เราก็ควรให้อภัยและปล่อยให้ความเจ็บใจนั้นผ่านไป อย่าเก็บไว้ และ

ต้องไม่ถือผิดในการกระทำนั้นอีก  

ความผูกพันกันต้องสร้างขึ้นด้วยการฝึกปฏิบัติทางจิตใจ และคู่รักที่อยู่ด้วยกันเพื่อฝึกฝนตัวเองใน

เรื่องจิตใจ เพราะเมื่อเราจะอยู่ด้วยกันต้องพัฒนาคุณค่าทางด้านความดีระหว่างกัน ช่วยเหลือกัน ทำดีอย่าง

เสมอต้นเสมอปลาย มองคู่ของเราเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงมอง แม้บางทีคู่ของเราอาจมีอารมณ์ไม่ดี 

แต่ก็ต้องรู้จักอดทนและมองเห็นความดีในตัวเขาเสมอ ที่สำคัญการครองคู่กันนั้นคือการสร้างความสัมพันธ์ที่

ดีต่อกัน ไม่ควรแต่งงานด้วยเงื่อนไขคือต้องการมีเด็ก หรือเพื่อสืบสกุลเท่านั้น และความสัมพันธ์ที่ยาวนานมา

จากการที่คนสองคนเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันได้ รู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่โกรธง่าย จิตใจหนักแน่น ถ้าอีก

คนโกรธอีกคนหนึ่งก็ต้องทำหน้าที่คอยระงับยับยั้ง และทุกครั้งควรพูดกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ ดังนั้น 

เมื่อมองให้ลึกลงไปในตัวคุณ และถ้าคุณเห็นว่าคุณมีสิ่งไม่ดี ก็ต้องลองเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Chodron, 2008) 

มหาตมะ คานธี พิจารณาว่าจุดมุ่งหมายของสังคมคือความสงบและความสุข ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อ

ชายและหญิงเข้าใจถึงสถานะและหน้าที่ของตนในสังคม มีข้อเท็จจริงหนึ่งที่ว่าผู้หญิงทุกวันนี้พยายามจะ

เปรียบเทียบผู้ชายโดยทำตามแบบที่ผู้ชายทำ คานธีถือว่าผู้ชายนั้นยังไม่พร้อมที่จะอยู่เหนือผู้หญิง เขาถือว่า

หน้าที่ในสังคมอุดมคติควรกระจายกันไปไม่ใช่ตามลักษณะวาสนาที่เกิดมา แต่ควรเป็นระหว่างหญิงชาย ผู้

หญิงชายที่จริงแล้วมีวิญญาณเดียวกันและเสมอภาคกัน การงานที่ใครคนใดคนหนึ่งได้รับมอบหมายไม่ได้ด้อย

กว่าการงานของอีกคนหนึ่ง โดยธรรมชาติแล้วผู้ชายมีร่างกายแข็งแรง จึงควรทำงานที่ใช้แรงงาน และต้อง

ดูแลปกป้องครอบครัว ผู้หญิงมีความรักก็ควรจะให้มีหน้าที่เป็นแม่และคอยดูแลบ้าน หน้าที่ของทั้งสองคนนั้น

สำคัญและจำเป็นเท่าๆ กัน  

เช่นเดียวกับมหาตมะ คานธีที่ถือว่าจุดมุ่งหมายของการแต่งงานก็เหมือนกับจุดมุ่งหมายของชีวิตเรา 

การแต่งงานหมายถึงการเข้าใจชีวิตทางจิตวิญญาณ ตามที่คานธีกล่าวว่า “อุดมคติในเรื่องจุดมุ่งหมายการ

แต่งงานเป็นเรื่องของการรวมตัวทางจิตวิญญาณข้ามพ้นเรื่องร่างกายไป ความรักในมนุษย์เกิดขึ้นภายใต้

เจตนาที่จะส่งเสริมการข้ามพ้นจากความเป็นก้อนหินไปสู่ความเป็นเทพหรือความรักที่เป็นสากล” (Gandhi, 

1948) เมื่อคนแต่งงานกันจึงก้าวพ้นจากความเป็นทาสทางกามารมณ์ ชีวิตการแต่งงานจึงเป็นการฝึกความรัก

ทางจิตวิญญาณ สามีและภริยาจะต้องฝึกฝนมิตรภาพและรูปแบบการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน (Basant, 2013) 

ฉะนั้น กลุ่มนี้จึงให้เหตุผลเรื่องความรักและการแต่งงานเป็นเรื่องจำเป็นและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะทำให้

คนที่มีความรักกันได้เรียนรู้จักความเสียสละ ช่วยเหลือกัน และพัฒนาตนเองไปสู่การหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

เพื่อเข้าใจความจริง แนวคิดกลุ่มนี้จึงถือว่าการอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับการมีชีวิต แต่เชื่อว่ามนุษย์ควร

อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว สร้างสังคมอุดมคติที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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2.กลุ่มที่ถือว่าการแต่งงานเป็นเรื่องหน้าที่ กลุ่มนี้จะเริ่มด้วยแนวคิดแบบพุทธปรัชญาเถรวาทที่

อธิบายไว้ในอัคคัญญสูตร ด้วยการมองเรื่องการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องของการครองเรือน เริ่มต้นจากสัตว์กลุ่ม

หนึ่งที่มีกิเลสเกิดขึ้นกล่าวคือ  

“...ก็โดยสมัยนั้นแล สัตว์พวกใดเห็นพวกอื่นเสพเมถุนธรรมกันอยู่ ย่อมโปรยฝุ่นใส่บ้าง 

โปรยเถ้าใส่บ้าง โยนมูลโคใส่บ้าง พร้อมกับพูดว่า คนชาติชั่ว จงฉิบหาย คนชาติชั่ว จงฉิบหาย ดังนี้ 

แล้วพูดต่อไปว่า ก็ทำไมขึ้นชื่อว่าสัตว์ จึงทำแก่สัตว์เช่นนี้เล่า ข้อที่ว่ามานั้น จึงได้  เป็นธรรมเนียม

มาจนถึงทุกวันนี้ ในชนบทบางแห่ง คนทั้งหลาย โปรยฝุ่นใส่ บ้าง โปรยเถ้าใส่บ้าง โยนมูลโคใส่บ้าง 

ในเมื่อเขาจะนำสัตว์ที่ประพฤติชั่วร้าย ไปสู่ตะแลงแกง ก็สมัยนั้นการโปรยฝุ่นใส่กันเป็นต้นนั้นและ

สมมติกันว่าไม่เป็นธรรม มาในบัดนี้ สมมติกันว่าเป็นธรรมขึ้น ก็สมัยนั้น สัตว์พวกใด เสพเมถุนกัน 

สัตว์พวกนั้นเข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้ สิ้นสองเดือนบ้าง สามเดือนบ้าง เมื่อใดแล สัตว์ทั้งหลายพากัน

เสพอสัทธรรมนั่นอยู่เสมอ เมื่อนั้น จึงพยายามสร้างเรือนกันขึ้น เพื่อเป็นที่กำบังลักษณะที่เป็น  

อสัทธรรมนั้น..” (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) 

จากหลักฐานในทางพระพุทธศาสนาพบว่าการแต่งงานเป็นการแสดงให้เห็นลักษณะบางอย่างที่

แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมในสมัยนั้น เพราะการเสพกามนั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่มีมาแต่เดิม แต่เมื่อสัตว์มี

กิเลสมากขึ้นจึงเกิดกระบวนการดังกล่าว ต่อมาจึงมีการพัฒนาแนวคิดนั้นเพื่อให้เกิดการยอมรับและถูกเชื่อว่า

วิธีการนั้นเป็นการเพิ่มคุณค่าของการเสพกามให้สำคัญกว่าเดิม  โดยนักคิดตะวันตกถือว่านั่นคือการสร้าง

ระบบการใช้ชีวิตที่มีการจัดการ (administered lives) อย่างโทมัส มอร์อธิบายถึงสังคมที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่

ในอาชีพใดตั้งแต่คนใช้แรงงานจนถึงชนชั้นสูง ล้วนมีความพึงพอใจในอาชีพของตัวเอง ทุกคนล้วนมีจริยธรรม 

นักบวชก็ถือปฏิบัติธรรมแบบพรหมจรรย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับภารกิจบ้านเมือง ส่วนฆราวาสธรรมดาก็จะต้อง

แต่งงาน (marriage) เพราะมีหน้าที่ต้องให้กำเนิดบุตร (procreation is a duty) (More, 1961) ฉะนั้น 

สังคมจึงอยู่ภายใต้กฎความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาก็ถือว่าทุกคนมีหน้าที่ต่อกันในส่วน

สามีปฏิบัติต่อภริยาด้วยสถาน 5 คือ 1. ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา 2. ด้วยไม่ดูหมิ่น 3. ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ 

4. ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ด้วยให้เครื่องแต่งตัว และภริยาก็ควรปฏิบัติต่อสามีด้วยสถาน 5 คือ   

1. จัดการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจผัว 4. รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้   

5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) 

ความสัมพันธ์ในฐานะสามีภริยาจึงเป็นไปตามหน้าที่ โดยแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงเป็น

ไปตามความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในส่วนนี้ปรัชญาอินเดียถือว่าเป็นเรื่องของเป้าหมายของชีวิต (the aim of 

life) กล่าวคือ นอกจากชีวิตจะเน้นไปที่หลักความรักแบบอัตตาและกามะแล้ว ต้องพัฒนาความรักนั้นไปสู่ 

ธรรมะ (dharma) พูดถึงหน้าที่ของคนต่อครอบครัว วรรณะ หรือระดับทางสังคม และโมกษะ (moksa)   

พูดถึงความหลุดพ้นหรือเสรีภาพจากมายา (Karl H. Potter, 2002) ซึ่ง “ธรรมะ” ในทัศนะแบบปรัชญา
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อินเดียคือ “หน้าที่” (duty) ซึ่งเป็นการเชื่อมไปจุดหมายของชีวิต โดยหน้าที่นั้นต้องยอมรับสภาวะ (being) 

มากกว่าหมายถึงวัตถุ (object) เช่น ความรักของแม่กับลูก แม่นั้นเกี่ยวโยงกับลูก โดยลูกถือเป็นส่วนหนึ่งที่

แยกไม่ออกจากผู้เป็นแม่ ฉะนั้น ตัวตนที่เป็นเธอเองจึงกลายเป็นอัตตลักษณ์เดียวกับเธอ ซึ่งทำให้เธอยอมรับ

ว่านี่เป็นลูกของเธอ การยอมรับของเธอนี้ทำให้เกิดหน้าที่และความปรารถนาขึ้นตามมา เธอจะทำหน้าที่กับ

ลูกของเธออย่างเต็มใจ ไม่ว่าเด็กจะเป็นอย่างไร เธอจะเลี้ยงดูด้วยความรักที่มีต่อเขา เพราะว่าเด็กเป็นส่วน

หนึ่งในตัวเธอ ชาวอินเดียจึงมีความรู้สึกที่ดูเข้มแข็งต่อการดูแลกันภายในครอบครัว และยังไปไกลกว่านั้นคือ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและหมู่คณะของตน สังคม ซึ่งทำให้คนพบว่า “ธรรมะ” นั้นคือการสืบทอด

แนวคิดนั้นต่อไป ฉะนั้น คนเลวในทัศนะของวัฒนธรรมแบบอินเดียโบราณคือคนที่ทำผิดต่อวัฒนธรรมเหล่านี้ 

(Potter, 2002) ขณะเดียวกันปรัชญาอินเดียยังโยงจุดหมายของชีวิตว่าเป็นการรักษาไว้ซึ่งสรรพสิ่งไว้ภายใต้

แนวคิด “ธรรมะ” เนื่องจากความสัมพันธ์บางคู่หรือความรักยังไม่เป็นไปอย่างที่เหมาะสม เช่น หญิงบางคน

ถูกนำมาเพื่อเป็นภริยาจะต้องมีพิธีหนึ่งที่เรียกว่า การแต่งงาน ซึ่งเป็นการยอมรับจากคนเป็นอันมาก และ

เป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบหญิงชายขึ้นตามจุดมุ่งหมายของความใคร่แบบราคะและสิเนหะ (กามะ)   

แต่ไม่ใช่ยุดสมัยที่คนถือตามแนวทางหลัก “ธรรมะ” เพราะคนเป็นอันมากไม่ได้รักกันจริงนอกเสียจาก  

ความปรารถนาทางกายเท่านั้น ทำให้คนเป็นอันมากไม่ได้คิดจะให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจัง  

ทุกคนจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและการควบคุมที่อยู่เหนือขึ้นไปที่เรียกว่า “โมกษะ” หรือพุทธปรัชญา

เถรวาทเรียกว่า “นิพพาน” เป็นเสรีภาพที่สมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องลึกลับที่อยู่สูงสุด เหนือกว่าการครอบงำใดๆ 

ตามข้อเท็จจริงที่ทุกคนต่างคาดเดาเอาจากการเคลื่อนย้ายจากตัวเรา (อัตตา) ไปสู่ความรักแบบราคะและ

สิเนหะ (กามะ) เป็นการพยายามเคลื่อนตัวเองไปสู่สิ่งอื่น และการย้ายจากสิ่งอื่นไปสู่จุดสิ้นสุด ก็คือ   

“โมกษะ” หรือเสรีภาพอันเป็นความสมบูรณ์ของการพัฒนาในชีวิตสูงสุด เมื่อคนบรรลุเสรีภาพ เขาจะไม่ใช่

อะไรอีกเลย แต่จะเป็นอิสระจากการไม่ใช่ตัวตน (not-self) และเขาจะเป็นอิสระจากการควบคุมซึ่งเป็นผล

จากความพยายามของเขา เป็นความสอดคล้องกันถึงการขาดของความยึดติดและเสรีภาพจากความผูกพัน

ทั้งปวง (Potter, 2002) ลักษณะของปรัชญาอินเดียจึงเป็นการมองว่าความรักและการแต่งงานเป็นเพียง

หน้าที่ช่วงหนึ่งในชีวิต ซึ่งตัดขาดไม่ได้ในการดำเนินชีวิต โดยการดำเนินชีวิตสัมพันธ์หน้าที่ ตามแนวคิดแบบ

อาศรม 4 คือ 1. พรหมจรรยะ การเป็นนักศึกษา 2. คฤหัสถยะ การอยู่ครองเรือน 3. วนปรัสถยะ การแยก

ตัวไปอยู่ป่า  4. สันยาสะ การออกบวชและปฏิบัติธรรม (Ramakrishna, 2008) เมื่อพิจารณาชีวิตแบบนี้

ทำให้เห็นว่าชีวิตมีจุดมุ่งหมายที่ไกลกว่าแค่ความรักและการแต่งงาน แต่ต้องเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น ซึ่งอาจ

เรียกว่า “โมกษะ” บ้าง “นิพพาน” บ้าง เพราะหลักสำคัญหนึ่งของปรัชญาอินเดียนั้นดูแตกต่างจากแนวคิด

แบบปรัชญาตะวันตกคือไม่ได้ต้องการแค่สนองความพึงพอใจในเรื่องความคิดเท่านั้นแต่ต้องนำไปสู่การหลุด

พ้น เป็นอิสรภาพ และความรู้แจ้ง (Ramakrishna, 2008) พุทธปรัชญาเถรวาทดูจะอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนยิ่ง

ขึ้น เพราะสนับสนุนแนวคิดแบบการครองเรือนเป็นแค่หน้าที่ในช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาใน

แง่ของการหลุดพ้นแล้ว ผู้อยู่ครองเรือนนั้นไม่สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากการครองเรือนมีลักษณะที่เต็มไป

ด้วยความคับแคบ อึดอัด ไม่ปลอดโปร่ง เต็มไปด้วยปัญหาจึงทำให้ชีวิตตนเองสมบูรณ์และบริสุทธิ์ได้ยากขึ้น 
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(Mahachulalong- kornrajavidyalaya University, 1996) ดังจะเห็นได้ว่าการครองเรือนจำต้องสัมพันธ์

กับปัญหาทางจริยธรรมที่ปฏิเสธไม่ได้ เช่น การเบียดเบียน การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม เป็นต้น 

พุทธปรัชญาเถรวาทจึงถือว่าการอยู่ครองเรือนไม่อาจทำให้คนพ้นจากทุกข์ได้ และยังมองว่าผู้ที่เกิด

มาในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง แล้วได้ฟังธรรม ครั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ศรัทธาแล้ว ย่อมเห็น

ตระหนักว่าฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะ

ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว ดุจสังข์ขัดไม่ใช่ทำได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผม

และหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต (Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University, 1996) ฉะนั้น พุทธปรัชญาเถรวาทจึงมองว่า หน้าที่ของฆราวาสนั้นคับแคบ และถูกกำหนดด้วย

หน้าที่ทางสังคมชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้ตอบคำถามเชิงปัจเจกว่าจะแก้ทุกข์ในชีวิตได้อย่างไร เพราะตราบที่ยัง

ต้องทำหน้าที่ทางสังคมอยู่ก็ไม่อาจทำให้ตนเองหลุดพ้นหรือเป็นอิสระได้เนื่องจากยังผูกพันกับด้วยบุคคลอื่น

และหน้าที่ ทำให้การใช้ชีวิตแบบฆราวาสเต็มไปด้วยความคับแคบ ไม่บริสุทธิ์ เต็มไปด้วยความขัดแย้ง การ

หลีกหนีออกจากวงจรดังกล่าวจึงเป็นการแสวงหาทางแก้ไขความทุกข์และพัฒนาตนเองไปสู่การหลุดพ้นจาก

ความรักแบบที่มีตัวตน และมีครอบครัว ไปสู่ความรักที่เป็นอิสระ เป็นการรู้แจ้งความจริงและดับทุกข์ทั้งสิ้น 

เพราะเมื่อถึงความรักนั้นแล้วการเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นก็จะไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าจะกับใครก็ตาม 

 

วิเคราะห์และสรุป

จากการศึกษาเรื่องความรักและการแต่งงานในพุทธปรัชญาเถรวาททำให้เข้าในบริบทเกี่ยวกับ

ความรักและการแต่งงานดังนี้ 

1. แนวคิดเรื่องความรักแบบตะวันตกจะเน้นที่การพิจารณาข้อเท็จจริงทางสังคมเป็นหลัก โดย

ความรักนั้นจำเป็นต้องมีการแต่งงาน เพราะการแต่งงานเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงไปสู่พระเจ้า เป็น

อุดมคติที่สังคมจะสมบูรณ์ขึ้น แม้จะมีความรักที่ไม่สมหวังก็จะมีการสร้างเรื่องราวเป็นนิยาย แทนจะเล่าเรื่อง

เหล่านี้จริงๆ ทั้งนี้เพื่อยืนยันความรักแม้จะไม่ได้อยู่ร่วมกันก็ยังถือว่ามีข้อดีเช่นกัน แต่เป็นความรักที่บกพร่อง

ไม่สมบูรณ์แบบ เพราะตราบที่ยังไม่มีครอบครัวสมบูรณ์เมื่อนั้นความรักนั้นก็ยังไม่อาจบรรลุถึงความดับทุกข์

ได้ทั้งตนเองและสังคม 

ในปรัชญาอินเดียถือว่าความรักในระดับล่างสุดคือความรักตัวเองที่เรียกว่า “อัตตา” และรักผู้อื่นที่

เรียกว่า “กามะ” โดยความรักทั้งสองนี้ไม่สามารถนำตัวเองออกจากความอยากที่พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า

เป็นความยึดมั่นในตัวตนว่า “เป็นตัวเรา” และความอยากที่เต็มไปด้วยความใคร่ในสิ่งอื่นหรือผู้อื่นว่า “เป็น

ของเรา” ความรักแบบนี้ทำให้เกิดความทุกข์อย่างเดียว ส่วนความรักแบบเปมะนั้นเป็นความรักแบบดีแต่ก็ยัง

มีความยึดมั่นอยู่เช่นกัน แต่ความยึดมั่นนั้นสามารถจะแก้ไขได้ด้วยการสร้างเหตุผลในการรักแบบนี้ ส่วน

ความรักแบบเมตตาไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล เป็นความรักที่มีปัญญาในการเข้าใจสภาวะของผู้อื่นอย่างแจ่มแจ้ง 

แต่ปุถุชนผู้จะใช้ความเมตตานี้ยังต้องจำกัดด้วยเงื่อนไข เช่น กฎหมาย, วินัย, จารีต, ประเพณี เป็นต้น 
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2. แนวคิดเรื่องการแต่งงานนั้นถูกนำเสนอผ่านศาสนาคริสต์ที่มองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญใน

การทำให้คนบรรลุถึงชีวิตที่สมบูรณ์ได้ ขณะที่แนวคิดแบบปรัชญาอินเดียถือและพุทธปรัชญาเถรวาทมอง

ว่าการแต่งงานเป็นแค่ช่วงหนึ่งในชีวิตเท่านั้น และเป็นหน้าที่ที่ควรปฏิบัติกันเมื่อใช้ชีวิตในสังคมเท่านั้น และ

ไม่ถือว่าการแต่งงานจะนำความสุขมาให้แก่ชีวิตได้จริง ฉะนั้น การได้บวชและหลีกหนีจากการแต่งงานต่าง

หากจะนำความสุขมาให้อย่างแท้จริง เพราะความรักคือการเรียนรู้ความทุกข์ ตราบที่ยังอยู่กับความทุกข์หรือ

ยังตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับบางอย่างที่เรียกว่า ครอบครัว ก็จะทำให้อึดอัดด้วยการพลัดพรากจากกัน เป็นต้น 

ปรัชญาอินเดียจึงวางเรื่องการพัฒนาชีวิตตามเป้าหมายคือ “โมกษะ” พุทธปรัชญาเถรวาทเรียกว่า 

“นิพพาน” โดยเริ่มจากตัวเองนั้นจะมีความรักต้องสัมพันธ์กับหน้าที่ และที่สุดก็หลุดพ้นจากการทำหน้าที่นั้น

เข้าสู่ความเป็นอิสระ เช่นเดียวกับพุทธปรัชญาเถรวาทที่ถือเอาหน้าที่ในการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องชั่วคราว 

แต่ก็ต้องทำอย่างถูกต้อง และควรพัฒนาหรือใช้ความรักด้วยเหตุผลในการป้องกันกิเลส ขณะเดียวกันก็ควร

หลีกจากความรักนั้นด้วยการไม่ยึดติดและปล่อยวาง ด้วยการบวชและปฏิบัติธรรมเพื่อเป้าหมายคือการบรรลุ

ธรรมและนำคำสอนนั้นไปเผยแผ่ให้คนอื่นๆ ต่อไปไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเคยรักหรือคนที่เกลียดก็ตาม 
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บทบาทผูนำในการพัฒนาทองถิ่น
กรณีศึกษานายกองค์การบริหารสวนตำบลนาเสียว

อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ*
TheRoleofLeadersinDevelopingLocal

Community:ACaseStudyofChiefExecutiveof
NasiawSub-districtAdministrativeOrganization

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อ

บทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 5,552 คน ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณกลุ่ม

ตัวอย่างของ TARO YAMANE ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 396 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวา

1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวในการ

พัฒนาท้องถิ่นทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านจัดระเบียบ

 

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560
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ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและ

การท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามเพศมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามอายุ ระดับการ

ศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ:  บทบาท; ผู้นำท้องถิ่น; การปกครองท้องถิ่น
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Abstract 

The objectives of this research were to study the opinion of people on the role of 

chief executive of Nasiaw Sub-district Administrative Organization and to compare the 

opinion of people on the role of chief executive of Nasiaw Sub-district Administrative 

Organization. The Population in this study include people living in the Nasiaw Sub-district 

Administrative Organization Muang Chaiyaphum Province Aged 18 years and over The 

number 5,552 people. Researchers have defined a sample using a formula to calculate the 

sample size of TARO YAMANE sample. A total of 396 people. Questionnaire survey was 

used to collect data. Percentage, mean, t-test and One-way ANOVA were used to analyze 

thedata.

Theresearchresultswereasfollows:

1. The results of studying the people’s opinion on the role in developing local 

community of chief executive of Nasiaw Sub-district Administrative Organization revealed 

that all six dimensions of the roles, i.e. infrastructure; enhancing quality of life; organizing 

peace and order of community; planning; enhancing investment, commerce and tourism; 

preserving natural resource and environment; art, culture, custom and local wisdom, had 

muchlevelmeans.

2. The results of comparing the opinion of people on the role in developing local 

community of chief executive of Nasiaw Sub-district Administrative Organization revealed 

that all six roles were not different between genders, some dimension of role in 

developing local community of chief executive o fNasiaw Sub-district Administrative 

Organization, however, were different between groups of age, groups of education, and 

groups of length of staying in community at significance level of .05. 

Keywords:Role; Leaders Local Community; Local Government
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บทนำ

อริสโตเติลได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้ด้วยการอยู่

เพียงลำพัง หากต้องอาศัยกันและกันจึงนำไปสู่การตัวรวมกันเป็นสังคม มนุษย์กับสังคมเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กัน 

เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมเป็นสังคม มีการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติระหว่างกัน การพึ่งพาอาศัย

กันตลอดเวลา ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ร่วมกัน การปรับตัวตลอดจนการแสดง

พฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

มีผู้นำทำหน้าที่ในการปกครองกลุ่ม และนำกลุ่มให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มหรือสังคมมนุษย์ให้เจริญ

งอกงาม กล่าวได้ว่าผู้นำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับการตั้งชุมชนหรือสังคม เพื่อนำชุมชนนั้นไปสู่ความเจริญ

ก้าวหน้าหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน การคัดเลือกผู้นำชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะผู้นำ

ชุมชนนั้นมีผลต่อการคงอยู่ ความเจริญ หรือการล่มสลายของชุมชน ตลอดจนการสร้างความเจริญก้าวหน้า

ในด้านต่างๆ ของชุมชน จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ความสำคัญของผู้นำชุมชนยิ่งมี

ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะที่กระแสการตื่นตัวต่อกระแสประชาธิปไตยอย่างกว้าง

ขวาง มีการเรียกร้องให้กระจายอำนาจในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น โดยเฉพาะระดับท้องถิ่น 

เพราะการส่งเสริม และการพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 

รัฐบาลจึงได้มีนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยให้ท้องถิ่นได้มีรูปแบบของการเป็นองค์กรที่

สามารถปกครองตลอดถึงกำหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบ

ความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม เป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะ

แท้จริงแล้วประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานภาครัฐอย่างแท้จริง (Kanapol, 2016) 

องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีอำนาจและหน้าที่ ที่ได้รับการยกฐานะจาก 

สภาตำบล ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 

150,000 บาท ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

โดยมุ่งหวังจะเป็นองค์กรที่มีบทบาทตอบสนองความต้องการของชุมชนตามที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น  

นอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุขาภิบาล เทศบาล เป็นต้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วน

ตำบล (อบต.) เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงเป็นอิสระในระดับหนึ่ง ในการบริหารและพัฒนา

ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ความสำเร็จของการพัฒนาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านวางแผน การกำหนดนโยบายการพัฒนา และการจัดทำร่าง 

ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเด็นสำคัญ ผู้นำท้องถิ่น กล่าวได้ว่าเป็นผู้นำที่เป็นทางการคือ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นกลไกลหลักในขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา การ

ปฏิบัติงาน การบริหารงาน ตลอดจนการกำหนดนโยบาย การวางแผนต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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รวมทั้งอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง นอกจากที่กล่าวมาผู้นำอีกประเภทคือ ผู้นำที่ไม่เป็น

ทางการ อันได้แก่ สมาชิกอาวุโสของหมู่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ผู้ที่มีชื่อเสียง ผู้นำในองค์กร

ที่จัดตั้งหรือ องค์กรเอกชนในชุมชน เช่น ประธานกลุ่มเกษตรกร ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงผู้ที่ได้รับ

การยอมรับจากชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การบริการส่วนตำบลโดยตำแหน่ง ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เป็นต้น ผู้นำไม่เป็นทางการเหล่านี้ ได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา การ

วางแผน การกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น 

ผู้นำท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน การวิจัยในเรื่อง “บทบาทผู้นำ

ในการพัฒนาท้องถิ่นกรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวนั้น เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้าน

พฤติกรรมของผู้นำท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาวิจัยที่พบ มักจะมุ่งเน้นในการศึกษาเกี่ยวกับในด้าน

ทัศนคติเป็นส่วนมาก ส่วนในด้านพฤติกรรมพบว่ามีผู้ศึกษาจำนวนไม่มากนัก ซึ่งบทบาทผู้นำท้องถิ่น ถือเป็น

ชนชั้นนำ (Elite) ในชุมชน ที่มีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล ดังที่กล่าวมาแล้วข้าง

ต้น บทบาทความสำคัญเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลในทางปฏิบัติ และจะก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

หรือมุ่งประสงค์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนนั้นๆ ได้อย่างไร เป็นไปในทิศทางที่สอดรับกับ

กระแสการกระจายอำนาจของรัฐ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน มีส่วนร่วมในท้องถิ่นมากน้อยเพียงไรและสามารถ

เข้ามาแก้ไข ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ในการวางแผนของกระบวนการกำหนด

นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ ซึ่งผู้ที่เป็นตัวกำหนดทิศทางต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกิดจากผู้นำท้อง

ถิ่นทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการโดยเฉพาะ การแสดงบทบาทในการะบวนการกำหนดนโยบายการ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ผู้วิจัยเลือกศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยเหตุผล

สำคัญคือ นายกองค์การบริหารตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเลือกให้เป็นนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาเสียวสองสมัยซ้อนโดยที่ไม่มีสมาชิกในตำบลคนใดลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขันเลยซึ่งได้

ถือว่าเป็นผู้นำท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนให้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวนั้นจึงนำไปสู่คำถามของการวิจัยสองประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรก บทบาทของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาเสียว ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างไร ประเด็นที่สอง ทัศนของประชาชนที่มีต่อการบริหาร

งานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวเป็นอย่างไร 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น 
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วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ

วิจัยแบ่งขั้นตอนหลักเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1  ขั้นตอนหลักที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใช้เวลาดำเนินการ 3 เดือน 

ระยะที่ 2  ขั้นตอนหลักที่ 2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูลใช้เวลาดำเนินการ 1 เดือน 

ระยะที่ 3  ขั้นตอนหลักที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลาดำเนินการ 2 เดือน 

ระยะที่ 4  ขั้นตอนหลักที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานผลการวิจัยใช้เวลาดำเนินการ 3 เดือน 

สถานที่ทำการเก็บข้อมูลคือ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 



สรุปผลการวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นาเสียว ในการ

พัฒนาท้องถิ่น ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านจัด

ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์

กรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามเพศมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามอายุ ระดับการ

ศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 



อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย เรื่องบทบาทผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นกรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนา

เสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิพบว่า  

1. ประชาชนมีความคิดเป็นต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวในการพัฒนา

ท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวมีบทบาทสำคัญใน

การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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ทันต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวุฒิกร สุวิทยพันธุ์ (Suwityapan, 2015) 

ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร 

จังหวัด ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากและสอดคล้องกับผลการศึกษาของมัณตริณี คูวัฒนา (Kuwattana, M, 2006) ได้ศึกษาความ

คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของนายกเทศมนตรี ตำบลบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนายกเทศมนตรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้านสามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนมี

ความเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดให้มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก 

เกี่ยวกับการจัดให้มีโครงการบริการสาธารณะครอบคลุมทุกภารกิจ และเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบน้ำประปา

หมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงยศ อรัญยกานนท์ (Arunyakanon, 2014) พบว่า ภาวะผู้นำของผู้

บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาล

ใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การคำนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล มีการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการ

พัฒนานวัตกรรมการบริการ การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรเทศบาลเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการบริการ

ร่วมกัน การบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมกับนวัตกรรมการบริการ วัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมการ

บริการ การจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารของนวัตกรรมการบริการ กลยุทธ์ของการบริการด้านนวัตกรรม

การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการบริการ 

1.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่นด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเฉพาะบทบาทเกี่ยวกับส่งเสริม

การป้องกัน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ บทบาทเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับ

ชุมชน และบทบาทส่งเสริมจัดให้มีการแข่งขันกีฬาของชุมชนซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพงศ์ศักดิ์ 

ศิริกาญจนรักษ์ (Sirikanjanarak, 2010) พบว่า ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเฉพาะการส่ง

เสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกายให้แก่

ประชาชนทุกคนในชุมชน และมาตรการป้องกันและระงบโรคติดต่อภายในชุมชน เช่น โรคเอดส์ โรคติดต่อ

ร้ายแรงอื่นๆ  

1.3 ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ประชาชนมีความคิด

เห็นต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่นด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความ
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คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเฉพาะบทบาทการจัดให้มีถังขยะ สถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูล บทบาทส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และบทบาทส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชนซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงศ์ศักดิ์ ศิริกาญจนรักษ์ 

(Sirikanjanarak, 2010) พบว่า ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเป็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดย

เฉพาะการจัดให้มีการฝึกอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยภายในชุมชน และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติให้แก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชน 

1.4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น

ต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิด

เห็นอยู่ในระดับมาก เกี่ยวกับจัดให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่น บทบาทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนประเด็นส่งเสริมให้มีการลงทุนพร้อมทั้งจัดหาแหล่งทุน ส่งเสริมสนับสนุน

อุตสาหกรรมในครัวเรือน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลางซึ่งไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของพงศ์ศักดิ์ ศิริกาญจนรักษ์ (Sirikanjanarak, 2010) พบว่า ด้านการลงทุน 

พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับปานกลางทุกข้อ 

1.5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ

บทบาทของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลนาเสยีวในการพฒันาทอ้งถิน่ในดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโอกาสวันสำคัญต่างๆ บทบาทส่ง

เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูก และมีบทบาทส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

มลภาวะและมลพิษต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย (Piampajjai, 2015) ได้

ศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง พบว่า “รัฐต้อง

ร่วมกันกับภาคประชาชนให้เข้ามาช่วยกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

ร่วมแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียง” 

1.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น

ต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิด

เห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน เช่น ประเพณีบุญ

เดือนสาม บุญเดือนห้า วัดศิลาอาสน์ บทบาทส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กลุ่มหัตถกรรม กลุ่ม

ผ้าทอ และมีบทบาทจัดให้มีสถานที่ศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

พงศ์ศักดิ์ ศิริกาญจนรักษ์ (Sirikanjanarak, 2010) พบว่า ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะทำนุบำรุงศาสนา เช่น บูรณปฏิสังขรณ์ โบสถ์ 

วิหาร กุฎีสงฆ์ที่ชำรุด ทรุดโทรม ให้สามารถใช้งานได้ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนให้

ประชาชนทำบุญและเข้าวัดฟังธรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันพระ วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา และวัน

อาสาฬหบูชา เป็นต้น  

2. การเปรียบเทียวความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 (ค่า p ≤ 0.05) เมื่อพิจาณาแล้วมีประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายผล 

การศึกษาได้ ดังนี้ 

2.1  เพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันประชาชนทั้ง 

เพศชายและเพศหญิงมีวิถีชีวิตที่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ การได้รับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการได้

รับข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น เพศจึงไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้ความคิดเห็นต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลแตกต่างกัน  

2.2  อายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (ค่า p ≤ 0.05) ทั้ง

นี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนที่มีอายุต่างกันมีประสบการณ์และมุมมอง และการเรียนรู้ระหว่างช่วงวัยที่แตก

ต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นต่อบทบาทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่นที่แตก

ต่างกัน  

2.3  ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

ปัจจุบันช่องทางในการเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่าย กล่าวได้ว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาความรู้และการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ มากขึ้น  

2.4  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลนาเสียวระยะเวลาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวในการ

พัฒนาท้องถิ่น โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 (ค่า p ≤ 0.05) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของพระปลัดไพฑูลย์ อินฺทสุวณฺโณ (Phrapalad Paitoon Indasuvanno, 2014) ที่ได้ศึกษา

เรื่องบทบาทของเทศบาลตำบลบางพูนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน อำเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี พบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทเทศบาล

ตำบลบางพูนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านประชาชน

ก็มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 



75Journal of MCU Peace Studies Special Issue

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวควรเน้นบทบาทด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม

และการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาชุมชนที่มีเอกลักษณ์ หรือ

โบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ส่งเสริมให้มี

การลงทุนพร้อมทั้งจัดหาแหล่งทุนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น รณรงค์ให้ประชาชนมีการ

ประหยัด ยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต และมีบทบาทด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาบทบาทสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล 
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คนดีที่มีความกตัญญูบนพื้นฐานพระพุทธศาสนา
GoodpeoplewithgratitudebaseonBuddhist

บทคัดยอ 
บทความฉบับนี้เป็นบทความวิชาการที่มุ่งประเด็นการนำเสนอเนื้อหาสำคัญของความกตัญญู ซึ่ง

เป็นพื้นฐานของคนดี ดังพุทธภาษิตภาษาบาลีที่ตรัสไว้ว่า “ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตัญญูกตเวทิตา” อันแปลได้ว่า

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในคุณความงามความดีที่บุคคลอื่นหรือ

สิ่งอื่นกระทำต่อตน โดยความกตัญญูนี้เป็นความรู้สึกภายในจิตใจซึ่งเป็นพื้นหรือต้นน้ำของรากฐาน ตามคำ 

สุภาษิตที่กล่าวไว้ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของการดำรงชีวิตหรือพฤติกรรม

ของบุคคลขึ้นอยู่กับพื้นฐานของจิตใจที่ผลักดันบุคคลให้มีพฤติกรรมต่างๆ แสดงออกมาในการดำเนินชีวิตที่

อยู่ร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์ เพื่อนร่วมงาน ธรรมชาติ สังคมและโลก 

ซึ่งผู้ใดก็ตามที่เป็นคนที่มีลักษณะดังกล่าว คนนั้นจะจัดว่าเป็นคนดีย่อมเป็นที่รักใคร่ของบุคคลที่พบเห็นและ

ย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มาก 

คำสำคัญ:  คนดี; ความกตัญญู; พระพุทธศาสนา  

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560 
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Abstract 

This article is the academic writing that wish to presentation about the content of 

gratitude which is the basic of good people. The Buddha speech in pali language: Phumi 

Va Saturupanung Katunyakatavetita or The great Buddha speech as Nimittung 

saturupanung katunyukatavetita. The both of them mean the gratitude is a good people 

symbol which drive the people become aware of the others both person or others make 

the good for them. The Gratitude is live in depth of our mind or the upstream of the base. 

Moreover, the aphorism of Thailand as mind over matter that means when your brain 

controls your heart rate, it’s mind over matter and was shown that the basic of the living 

depend on the basic of mind that drive the person shown their behavior in their society 

irrespective of father and mother, professor, king, peers, natural, society and the world. 

The good people who have gratitude characteristics will be came to the good people and 

be loved with others and always growth in their life. 

Keywords:Good people; Gratitude; Buddhist 
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บทนำ

ความกตัญญูเป็นธรรมบรรจุในมงคลที่ 25 ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยมุ่งประเด็นให้นำไปพัฒนา

คุณสมบัติของคนดี ให้ตระหนักเป็นนิจอยู่เสมอถึงความดีหรือประโยชน์ที่ผู้อื่นมาปฏิบัติต่อเราหรือเป็นการ

พัฒนามนุษย์ให้กลายเป็นบุคคลที่ผู้รู้คุณคน ซึ่งการรู้บุญคุณคนหรือรู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นทำให้ตนเองนับถือ 

เป็นหลักแห่งความเป็นธรรมอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์ เพราะเป็นการสอดคล้องกับหลักคำสอนว่า “การทำดี

ได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ มีคนทำดีให้กับเราและเราได้รับผลประโยชน์จากการทำดี 

ของเขา เป็นต้นว่า ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข แต่เรารับรู้เพียงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่รับ

รู้คุณความดีของเขาย่อมก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อกัน ความกตัญญูเป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอน

ให้คนเป็นคนดี ก่อให้เกิดความเมตตาเอื้ออาทรกันในสังคม ซึ่งเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการในทุกชุมชน ทุก

องค์กร และทุกสังคมที่ทุกแห่งในทุกยุคทุกสมัย คนที่มีคุณสมบัติของความกตัญญูจะผลักดันทำความเจริญ

รุ่งเรืองให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติเจริญ คนดีอยู่ในครอบครัว โรงเรียน องค์กร 

ชุมชน สังคม ประเทศใด แหล่งพื้นที่แห่งนั้นๆ ย่อมมีความสุข ความกตัญญูจึงเป็นคุณสมบัติและสัญลักษณ์

ของคนดีซึ่งเป็นบุคคลย่อมมีชีวิตประสบแต่ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เป็นหลักถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

ของสัตบุรุษ ในสังคมชาวพุทธคนมีกตัญญูกตเวทีย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรี และการ

ยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น เนื่องด้วยการได้ปฏิบัติธรรมอันถือเป็นมงคลอย่างที่สุด ในขณะที่ความคิดและ

ความเชื่อตามวัฒนธรรมไทย ที่สรรเสริญ ผู้มีความกตัญญู และตำหนิ ผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณคนอื่นเป็นอย่างมาก 

คนไทยมีความเชื่อว่าผู้ที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ จะมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จใน

ชีวิต ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่มีความกตัญญูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคนเนรคุณจะไม่ประสบความสำเร็จใน

ชีวิตและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม อย่างที่มีการเปรียบเทียบว่าคนที่เนรคุณเป็นคนไม่มีศิลปะในการดำเนิน

ชีวิต จิตใจขาดน้ำหล่อเลี้ยง หยาบกระด้าง ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และไม่มี

ความเมตตาเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 

ดังนั้นความกตัญญูจึงเป็นลักษณะของการรู้สึกสำนึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง 

การทำให้ผู้อื่นสบายใจ และช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆ การกระทำลักษณะนี้ ย่อมนำมาซึ่งความสุข ความ

สบายใจ ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงาน ดังนั้นความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์หรือ

เครื่องหมายของคนดี ด้วยการเริ่มจากการที่เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความ

กตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม การเลี้ยงดูของครอบครัว การกล่อม

เกลาทางสังคม เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะของ

การเป็นคนมีความกตัญญู ความตระหนักรู้ในคุณของบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรง

และโดยอ้อม เพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผู้นำ ผู้บริหารองค์กร หน่วยงาน ประเทศได้อย่างแข็งแรง มั่นคง 

และยั่งยืน เป็นการประคองโลกให้เป็นอยู่ได้ และอยู่ได้ด้วยความสงบสุข (Buddhadhaspikkhu, 1993) 
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ความหมายของความกตัญญู

ความกตัญญูมาจากคำว่า กะตัน เป็นคำนาม (ผู้) รู้อุปการะที่ท่านทําให้ (ผู้) รู้คุณท่าน เป็นคําคู่กัน

กับ กตเวที. [ป. กต ว่า (อุปการคุณ) ที่ท่านทําแล้ว และ ญู ว่า ผู้รู้ .(พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย 

ราชบัณฑิตยสถาน)เป็นการรู้สึกสำนึกในคุณ เป็นผู้รู้คุณที่คนอื่นทำให้แก่ตน ซึ่งความกตัญญูจะเป็นความดีที่

เป็นพื้นฐานของคนดี เมื่อคนดีมีความกตัญญูเป็นพื้นฐานแล้ว ความดีทั้งหลายก็ไหลไปอยู่กับคนดี เปรียบ

เสมือนลำธารทุกสายไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่ และสร้างความมีประโยชน์ให้แก่คน สัตว์ สิ่งของและแม้แต่  

สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเป็นคนดีที่คิดทำดีต่อและสนองดีตอบ (Cheewarattaphat, 1997) มีอยู่ 2 จำพวก คือ 

1.  คนดีแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นคนดีไม่บริสุทธิ์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

2.  คนดีแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่ งเป็นลักษณะที่เป็นคนดีบริสุทธิ์ ไม่หวังผลตอบแทน 

พื้นฐานที่ดีของมนุษย์ คือความกตัญญู อันเป็นศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เนื่องจาก

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งอื่นอยู่อย่างเป็นพลวัต นับตั้งแต่เกิดก็มีบุพพการีเลี้ยงดู 

เข้าโรงเรียนก็มีครูบาอาจารย์สั่งสอน เข้าปฏิบัติงานก็มีผู้บริหารอบรมการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีเพื่อนร่วมงาน

ช่วยกันทำงานเป็นทีมเพื่อส่งผลให้งานประสบความสำเร็จ รวมทั้งอาศัยปัจจัย 4 เพื่อการดำรงชีวิต มนุษย์จึง

จำเป็นต้องเข้าใจความหมายของกตัญญูซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนดีดังกล่าวมาข้างต้น 

 

ลักษณะของความกตัญญู

ปัจจุบันมีกระแสความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจำกัด สิ่งยั่วยุตามกระแสโลกที่มีความพลวัต

ต่างๆ อาจจะก่อให้เกิดความพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กเยาวชน ตลอดจนการสร้างการพัฒนาความ

เจริญทางวัตถุมากกว่าคำนึงถึงการพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจ ตลอดจนความต้องการทางด้านวัตถุเพื่อ

มาสนองความต้องการทางกาย ทางใจในการดำรงชีวิตประจำวันของสมาชิกในสังคมทำให้เกิดการแย่งชิง

โอกาส เพื่อการประกอบการเลี้ยงชีพ โดยบกพร่องในการคำนึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ ขาดการ

คำนึงถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทยที่มีความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ ซึ่งความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่

สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยรักษาและประคับคองสังคมไทย ผู้ที่มีความกตัญญูมีจิตสำนึกในคุณท่านและคิด

ตอบแทน ส่วนผู้ที่ไม่มีความกตัญญูคือคนอกตัญญู ไม่รู้คุณ ย่อมถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี ไม่น่าคบหา ความ

กตัญญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งอื่น ชีวิตด้าน

กายภาพดำรงอยู่ได้เพราะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลต่างๆ มีพ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง เป็นต้น 

ความกตัญญูนี้เป็นคุณธรรมที่มนุษย์ควรปฏิบัติไม่เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่รวมไปถึงต่อสัตว์และพืช

ด้วย ผู้ที่มีความกตัญญูย่อมจะทำตนเองให้มีความสุขและทำผู้อื่นให้มีความสุขด้วย ลักษณะของคนมีความ

กตัญญูตามหลักพระพุทธศาสนา มี 2 ลักษณะ ได้แก่  
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กตัญญูชั้นสามัญ เป็นกตัญญูอย่างสามัญทั่วไปเป็นการรู้อุปการะคุณที่บุคคลอื่นทำให้เรา ซึ่งเป็น

เหตุให้เกิดกตเวที เป็นการตอบแทนคุณ ซึ่งเด็กและเยาวชนจะยอมรับว่าใครมีคุณก็ต่อเมื่อเขาทำอะไรให้กับ

ตนเท่านั้น เช่น การยอมรับว่าพ่อแม่มีพระคุณเพราะได้เลี้ยงดูมา ยอมรับว่าครูมีพระคุณ เพราะได้อบรมสั่ง

สอน ยอมรับว่าญาติพี่น้องมีบุญคุณ เพราะเคยให้ข้าวให้ขนม  

กตัญญูชั้นสัตบุรุษ เป็นความกตัญญูชั้นสูง ได้แก่การรู้จักคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลอื่น 

ใครมีความดีก็รู้ว่าเขาเป็นคนดี ไม่ว่าจะทำอะไรให้เราหรือไม่ก็ตาม ไม่ยึดเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดความดีของ

คนอื่น เป็นการตัดสินความดีด้วยความดี และรู้จนกระทั่งว่าธรรมทั้งหลายมีคุณค่าอย่างไร และพยายาม

ถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดีนั้นมาใส่ตัวเรา เพื่อจะได้ทำความดีเป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนเขา  

โดยที่ลักษณะความกตัญญูที่จะต้องแสดงออกให้ปรากฏนั้นมีอยู่ 3 ประเด็น คือ 

1. กตัญญูต่อบุคคล เช่น ลูกกตัญญู ศิษย์กตัญญู พลเมืองกตัญญู และศาสนิกชนมีความกตัญญู 

2. กตัญญูต่อสัตว์ สัตว์ที่มีคุณต่อมนุษย์นั้นมี ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น ที่ใช้เป็นพาหนะ ลากซุง 

เทียมเกวียนและไถนา เป็นต้น คนกตัญญู ย่อมรู้คุณของสัตว์เหล่านี้ 

3. กตัญญูต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณ บรรดาสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตน หรือสิ่งที่ป้องกัน

ภัยอันตรายได้ในเวลาอับจนมาแล้ว คนกตัญญูย่อมรู้สึกรักใคร่ไม่อยากให้ใครเอาไปได้หรือเอาไปทำลายเสีย 

บางทีถึงต้องเปล่งวาจาว่าสิ่งนี้คู่ชีวิตทีเดียว ตัวอย่างเช่น ไม้คานที่ใช้หาบของขาย เมื่อเจ้าตั้งตัวได้เป็นคนมั่งมี

ศรีสุขขึ้น คิดถึงคุณของไม้คานได้ เลี่ยมทองเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นต้น 

ลักษณะของคนที่กตัญญูรู้คุณ ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. มีความซื่อสัตย์ 

2. จงรัก และภักดี 

3. อ่อนน้อมถ่อมตน 

4.  มีสติระลึกได้อยู่เสมอ 

5.  ไม่ประทุษภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งของ 

6.  ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้มีคุณ 

7.  มีเมตตาจิต คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

8.  รักเกียรติและศักดิ์ศรีของตน 

9.  เป็นที่รักของคนทั่วไป 

10. ชีวิตมีแต่ความสุข และสมหวัง 

สังคมมนุษย์จะอยู่ด้วยกันด้วยความมั่นคง ยั่งยืนและรอดปลอดภัยได้ด้วยความกตัญญู ซึ่งเป็นบ่อ

เกิดความรักและความผูกพัน เช่น พ่อ-แม่-ลูก ครูกับศิษย์ ฯลฯ ความกตัญญูช่วยให้เกิดความเคารพนับถือ 

เมื่อมีคนเคารพนับถือแล้ว ก็มีแต่ความเบิกบานสำราญใจ เกิดความสุข ความสบายใจ เกิดปัญญาที่จะนำมา

ใช้ในการส่งเสริมการใช้ชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ส่วนการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณมีลักษณะ 

ดังนี้  
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พ่อแม่ เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก เลี้ยงดูป้องกันและรักษาพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่จริงๆ เมื่อให้กำเนิดลูกแล้ว

จะไม่ทอดทิ้ง ถึงแม้จะประสบความลำบากยากจน ลำเค็ญสักเพียงใดก็ตาม ก็จะไม่ทอดทิ้งลูก กลับคอย

ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดแก่ลูก เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันได้ เช่น ต้องประสบภัยคือความเจ็บไข้

ได้ป่วย พ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งพยายามรักษา พยาบาลด้วยตัวเองบ้าง หาหมอมารักษาบ้าง บางครั้งพ่อแม่ต้อง

ทำงานหนัก อาบเหงื่อต่างน้ำ ยอมอด ยอมทนเพื่อลูก ต้องการให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ ความฉลาด

เท่าทันคนอื่น พ่อแม่ นอกจากจะให้กำเนิด เลี้ยงดู ป้องกันรักษาลูกแล้ว ท่านทั้งสองยังมีจิตใจที่ประกอบด้วย

คุณธรรม คือ พรหมวิหารธรรม 4 ประการ อันได้แก่ เมตตา ความรักใคร่สนิทสนม กรุณา ความปรานีสงสาร

ในเมื่อมีความทุกข์ยากเดือดร้อน มุทิตา พลอยยินดีในความสำเร็จของลูกด้วยความจริงใจ และ อุเบกขา 

ความวางเฉยในเมื่อลูกมีการงานทำ สามารถเลี้ยงตนและครอบครัวได้ พ่อแม่ได้เลี้ยงดู จึงต้องเลี้ยงท่าน

ตอบแทน ช่วยทำการงานของท่าน รักษาวงศ์สกุลไว้ ประพฤติตนให้เป็นผู้ควรรับมรดก เมื่อท่านล่วงลับไป

แล้ว ควรทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ดังนั้น พ่อแม่จึงเป็นผู้มีคุณแก่ลูกทั้งหลาย 

ครูอาจารย์ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นระดับไหน ชั้นไหนก็ตาม เรียกว่าท่าน

สอนให้เรามีความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม นำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้เป็น

เครื่องมือป้องกันตัวเอง นำความรู้ความสามารถไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงาน ครูอาจารย์

นับได้ว่า เป็นครูคนที่สองรองจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ ได้อบรมสั่งสอน จึงต้องต้อนรับด้วยความเต็มใจ เมื่ออยู่

ร่วมกับท่าน ต้องเข้าไปคอยอุปัฏฐากรับใช้ เมื่อไม่ได้รับใช้ใกล้ชิดท่าน เวลาท่านมีกิจเรียกใช้ ก็ยินดีรับใช้ เชื่อ

ฟังคำสอนของท่าน และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ดังนั้น ครูอาจารย์จึงเป็นผู้มีคุณแก่ศิษย์ทั้งหลาย  

      พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ สืบเชื้อสาย

มาจากกษัตริย์องค์ก่อนๆ ซึ่งได้รักษาเอกราชของประเทศมา ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น มอบมรดก

คือเอกราชและอธิปไตยไว้ให้แก่ประชาชน แม้ทุกวันนี้พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชนชาติไทย 

ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของพสกนิกร โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ แม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ไกลแสนไกลเพียงใด พระองค์ก็เสด็จไปบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือและให้กำลังใจเสมอ พระมหากษัตริย์ 

จึงเป็นผู้มีคุณแก่พสกนิกรทั้งหลาย สมควรที่บุคคลผู้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 

เคารพเชื่อฟังในพระบรมราโชวาทที่ตรัสสอน 

ด้วยเหตุที่พ่อแม่ ครูอาจารย์ และพระมหากษัตริย์ ได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูก จึงนับว่า

เป็นผู้มีคุณ และสมควรอย่างยิ่งที่ทุกๆ คนควรที่จะตอบแทนคุณ คือ สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท่านเหล่า

นั้นบ้าง ตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอำนวยในการประกาศคุณท่าน คือ การประกาศว่าผู้มี

พระคุณของเราดีอย่างไรบ้าง เช่น ถ้าผู้มีพระคุณเป็นพ่อแม่ ทำโดยพูดถึงพ่อแม่ให้คนอื่นฟังได้ว่า ท่านดีกับ

เราอย่างไร กิจกรรมที่นิยมทำกันมากคือ การทำบัตรอวยพรวันพ่อและวันแม่ แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ ประกาศที่ตัว

เอง เพราะเป็นลูกและได้รับการอบรมมาจากพ่อแม่ ฉะนั้น ความประพฤติของเด็กจะเป็นตัวประกาศคุณพ่อ

แม่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ตอบแทนคุณท่าน คือ เมื่อรู้ว่าท่านมีคุณหรือมีอุปการะ ต้องตอบแทน เช่น ถ้า

ผู้มีพระคุณเป็นพ่อแม่ ลูกสามารถตอบแทนได้โดย เป็นเด็กดี ช่วยงานบ้านง่ายๆ ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี 
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ความกตัญญู ทำให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์

รู้จักการกระทำหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง โดยเริ่มจากความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ในสถาบันครอบครัว โดยบิดามารดาทำหน้าที่ในฐานะบุพการี และบุตรธิดาปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดา

ในฐานะผู้มีความกตัญญูกตเวที อันจะขยายผลในระดับสังคมที่กว้างออกไป ความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอด

ไม่มีปัญหา ปัญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยง ปัญหาสงคราม ปัญหาความโหดร้ายทารุณ ปัญหาการเมือง ปัญหา

เศรษฐกิจ ฯลฯ ก็จะหมดไป สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะสมดุลไม่ถูกทำลาย คนมีความกตัญญูย่อม

ระลึกถึงบุญคุณของป่าไม้ ทุ่งนา แม่น้ำ ลำธาร ถนนหนทาง และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ฯลฯ ช่วยกัน

อนุรักษ์ บำรุง รักษาให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสมดุลและกลมกลืน  

แนวทางการจัดกิจกรรมของพ่อแม่ที่ช่วยส่งเสริมความกตัญญู ที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้สอดแทรกความกตัญญูกตเวทีไว้เกือบทุกเรื่อง เช่น การทำบุญ

อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย การบวช วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น เป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้า

พ่อแม่ให้การเลี้ยงดูเอาใจใส่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในการสร้างพฤติกรรม ดังนี้ กิจกรรมทางตรง คือ 

การส่งเสริมให้ลูกได้ปฏิบัติและทำกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้เกิดความกตัญญู เช่น สอนให้ลูกช่วยยกน้ำดื่ม

มาให้พ่อแม่ เมื่อกลับมาจากทำงาน การช่วยถือของเล็กๆ น้อยๆ เมื่อต้องไปซื้อของ หรือการที่ลูกช่วยงาน

บ้านง่ายๆ พ่อแม่ควรชื่นชม และเน้นถึงความสำคัญของพฤติกรรมว่าลูกได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อ

แม่แล้ว และกิจกรรมทางอ้อม คือ การเป็นแบบอย่างที่ดี พ่อแม่ต้องแสดงพฤติกรรมความกตัญญูให้ลูกเห็น 

เช่น การซื้อของหรือการทำอาหารให้คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย หรือญาติผู้ใหญ่ที่มีพระคุณ ให้ลูกได้มีส่วน

ร่วมในการมอบสิ่งของ หรืออธิบายสาเหตุที่ต้องแสดงความกตัญญูต่อท่านเหล่านั้นว่า ท่านมีบุญคุณอย่างไร

ต่อเรา ถ้าไม่ท่านเหล่านั้น เราจะเป็นอย่างไร และให้ลูกวิเคราะห์ผลของการทำกิจกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นทาง

กาย หรือความรู้สึกอิ่มเอมทางจิตใจ เมื่อได้แสดงความกตัญญูต่อผู้อื่น 



ความกตัญญูตามแนวพระพุทธศาสนา

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา อ่านว่า นิ-มิด-ตัง-สา-ทุ-รู-ปา-นัง-กะ-ตัน-ยู-กะ-ตะ-เว-ทิ-ตา 

ความกตัญญู รู้คุณ เป็นเครื่องหมายของคนดี ที่สอนให้บุคคลผู้รู้คุณของคนอื่น บุคคลผู้รู้คุณที่คนอื่นกระทำ

แล้วและทำตอบแทน บุคคลที่มีคุณและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ 

ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งในมงคล 38 มีเรื่องความกตัญญูบรรจุที่มงคล 25 ดังนี ้

กตัญญู รู้บุญ คุณพ่อแม่ 

คนเฒ่าแก่ แลอาจารย์ ท่านทรงศีล 

จอมมุนินทร์ ปิ่นเกล้า เจ้าธานี 

หาวิธี  แทนคุณ  สมดุลกัน 
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แสดงให้เห็นถึงการรู้คุณ และตอบแทนท่านผู้นั้น บุญคุณที่ว่านี้มิใช่ว่าตอบแทนกันแล้วก็หายกัน 

แต่หมายถึงการรำลึกถึงพระคุณที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความเคารพยิ่ง ท่านว่าสิ่งของหรือผู้ที่ควร

กตัญญูนั้นมีดังนี้ 

1. กตัญญูต่อบุคคล บุคคลที่ควรกตัญญูก็คือ ใครก็ตามที่มีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทน

พระคุณ เช่น บิดา มารดา อาจารย์ เป็นต้น 

2. กตัญญูต่อสัตว์ ได้แก่สัตว์ที่มีคุณต่อเราช่วยทำงานให้เรา เราก็ควรเลี้ยงดูให้ดีเช่นช้าง ม้า วัว 

ควาย หรือสุนัขที่ช่วยเฝ้าบ้าน เป็นต้น 

3. กตัญญูต่อสิ่งของ ได้แก่สิ่งของทุกอย่างที่มีคุณต่อเราเช่น หนังสือที่ให้ความรู้แก่เรา อุปกรณ์ทำ

มาหากินต่างๆ เราไม่ควรทิ้งคว้าง หรือทำลายโดยไม่เห็นคุณค่า  

เพราะฉะนั้นความกตัญญูทำได้ไม่ยาก เพียงแค่มีจิตใจที่บริสุทธิ์และจริงใจ สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์

ให้แก่ท่านเหล่านั้น ตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอำนวย และที่สำคัญควรมีจิตใจที่เมตตาอารี คอย

ช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนที่ผู้อื่นคอยช่วยเหลือเรา แล้วผลบุญนั้นจะส่งผลดีให้แก่เราไม่วันนี้ก็วันข้างหน้า ซึ่งใน

ทางพระพุทธศาสนากล่าวได้ว่าผู้ที่เราควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ มีด้วยกัน 6 อย่างคือ ทิศทั้ง 6 ในทาง

พระพุทธศาสนา ได้แก่ 

1. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ มารดา บิดา 

2. ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครู อาจารย์ 

3. ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตร ภรรยา 

4. ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตร สหาย 

5. ทิศเบื้องต่ำ ได้แก่ บ่าว ไพร่ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

6. ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ สมณะพราหมณ์ หรือ นักบวช 

ในครั้งสมัยพุทธกาลเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ในกรุงราชคฤห์ เช้าวันหนึ่ง ขณะพระองค์

กำลังเสด็จรับบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นมาณพหรือผู้ชายคนหนึ่ง ชื่อ สิงคาละ กำลังประนมมือน้อม

นมัสการทิศทั้งหกนั้น ซึ่งหมายถึง ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ฯลฯ เป็นต้น เพื่อสกัดกั้นอันตรายอันจะมีมา

แต่ทิศนั้นๆ เขาซึ่งเคารพเชื่อฟังคำพูดของพ่อ จึงทำเช่นนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่า ทิศทั้งหก นี้ ในพุทธ

ศาสนาไม่ได้สอนให้ไหว้กันลักษณะนั้น แล้วทรงแสดงวิธีไหว้ทิศทั้งหก ในพระพุทธศาสนาให้ชายผู้นั้นฟัง 

(Phra Brahmagunabhorn P.A. Payutto, 2000) 

ทิศ 6 มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ และเป็นที่มาของนิสัยใจคอ เป็นที่มาของ ความเก่งความดี 

เป็นที่มาของความสุขความเจริญ ทั้งชาตินี้และชาติหน้า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าใคร จะได้มาง่ายๆ ต้องขึ้นอยู่กับ

การปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ของทิศ 6 ดังนี้  

ประการที่ 1 ผู้ที่อยู่ตรงกลางปฏิบัติตัวตามหน้าที่ที่มีประจำทิศได้ครบถ้วน 

ประการที่ 2 ทิศทั้ง 6 ที่อยู่รอบข้างต่างก็ปฏิบัติตัวได้เหมาะสม ตามหน้าที่ประจำทิศของตน  
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ส่วนวิธีที่จะปฏิบัติตัวตามหน้าที่ประจำทิศ ให้ได้อย่างสมบูรณ์ เราต้องรู้เสียก่อนว่า หน้าที่ประจำ 

ของแต่ละทิศตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้นั้น พระองค์ทรงแทรกศีลธรรมเอาไว้อย่างไรบ้าง 

ในเบื้องต้นหากพิจารณาทิศใหญ่ คือ ทิศเบื้องหน้า ทิศเบื้องขวา และทิศเบื้องบน ซึ่งจัดว่าเป็นทิศที่

สำคัญ เพราะคนเราจะมีนิสัยใจคอที่ดี มีความเก่งความดี มีความสุขความเจริญ ก็เพราะได้มาจาก 6 ทิศนี้ 

กรณีบุคคลใน 3 ทิศใหญ่นี้ ปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์ ก็เป็นการยากที่บุคคลจะได้นิสัยใจ คอที่ดีๆ ได้ความเก่ง

ความดี ความมีศักยภาพ รวมทั้งความสุขความเจริญ อีกทั้งโอกาสที่จะทำให้เราพลาดพลั้ง ไปทำบาปอกุศล 

จนต้องไปสู่อบาย ได้รับทุกข์ทรมาน แสนสาหัส ก็มีมากขึ้น อันเนื่องด้วยเพราะหน้าที่ประจำของบุคคลใน

แต่ละทิศนั้น พระพุทธองค์ทรงแฝงศีลธรรม ทรงแฝงวิธีกำจัด อวิชชา หรือความไม่รู้เอาไว้ด้วย จึงมีผลทำให้  

ผู้ที่ถูกหล่อหลอมจากทิศ 6 ที่ดีเกิดความสำนึกใน การรับผิดชอบดังนี้ 

1. มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตัวเอง  

2. มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 

3. มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ 

4. มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้วยเหตุดังกล่าวที่เขียนมาข้างต้นหน้าที่ประจำทิศ 6 จึงเป็นบทฝึกคนที่ทำให้เกิดความสำนึก ใน

การ รับผิดชอบร่วมกันซึ่งตรงนี้เองที่สามารถนำไปใช้ในการประเมินศีลธรรมด้านความกตัญญู ว่าตัวของเรา

และทิศ 6 ได้ทำหน้าที่ของตน สมบูรณ์อย่างไร 



สรุป

ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ทำให้

มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ และเป็นคุณธรรม

เบื้องตนของมนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นเครื่องทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของความดี เป็น

เหตุให้เกิดความสุขุม รอบคอบ ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบการที่คนเราจะมีความคิดใฝ่ดี 

ตั้งใจทำความดีสร้างสมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่ที่ยากยิ่งกว่านั้นก็คือ ทำอย่างไร

จึงจะรักษาความตั้งใจที่ดีนั้นไว้ โดยไม่ท้อถอยไม่เลิกกลางคัน เพราะในการทำความดีย่อมมีอุปสรรค มีปัญหา

ขัดขวางมากมาย ไหนจะปัญหาภายนอกจากคนรอบข้างจากสิ่งแวดล้อม ไหนจะปัญหาภายในจากกิเลส รุม

ล้อมประดังกันเข้ามา เราจะเอาตัวรอด ยืนหยัด สู้ปัญหาทั้งหลายที่เข้ามาผจญได้ โดยไม่ท้อถอย ก็ต้องมีสิ่งที่

ยึดเหนี่ยวใจไว้ นั่นคือความกตัญญู ไปโรงเรียน เรียนหนังสือ แม้จะยากแสนยาก ท้อถอยจะเลิกเสียก็หลาย

ครั้ง เพื่อนฝูงบางคนชวนไปเที่ยวเตร่เฮฮา ดูน่าสนุกกว่ามากแต่เมื่อนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ คิดว่าท่านอุตส่าห์

ทะนุถนอมเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ ท่านฝากความหวังไว้กับตัวเรา อยากเห็นตัวเราได้ดีเพียงใดพอคิดเท่านี้ 

ความกตัญญูเกิดขึ้น ก็มีแรงสู้ แม้จะยากแสนยาก แม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อย ก็กัดฟันสู้ มุมานะตั้งใจเรียนให้ดี

ให้ได้ ไม่ยอมประพฤติตัวไปในทางเสื่อมเสียแก่วงศ์ตระกูลให้คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ ได้อายโดยเด็ดขาด 
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การประยุกต์หลักพรหมวิหารเพี่อการไกล่เกลี่ย : ศึกษา
กรณีผู้ไกล่เกลี่ย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี 
AnApplicationofBrahmavihāra to Mediation:  
ACaseStudyoftheMediatorsofMediation

Center,LegalExecutionDepartment

บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบภาคสนาม  

โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 7 ท่าน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  

1) เพื่อศึกษาแนวคิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักพรหมวิหาร 2) เพื่อศึกษาบทบาทการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทของผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี และ 3) เพื่อศึกษาการประยุกต์หลัก

พรหมวิหารเพื่อการไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ย ดังนี้ 

1) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในมิติทางพระพุทธศาสนาพบว่า พระพุทธศาสนามีหลักพุทธธรรมหลาย

ประการที่ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยการไกล่เกลี่ย หนึ่งในหลักพุทธธรรมเหล่านั้น คือ หลักพรหมวิหาร 4 

คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

2) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการระงับข้อพิพาทที่เป็นประโยชน์ต่อคู่ความและกระบวนการ

ยุติธรรม เป็นผลให้การดำเนินคดีเสร็จสิ้นไปได้ด้วยความรวดเร็วและประหยัดเวลาด้วยความพอใจของ 

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560 
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คู่ความ รักษาสัมพันธภาพที่ดีของคู่ความ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องละเว้นไม่ออกคำสั่ง ตัดสินใจ หรือเป็นผู้ชี้ขาด  

ข้อพิพาทใดๆ และไม่พยายามเกลี้ยกล่อมหรือบังคับคู่ความ เพื่อให้ยอมรับตามความเห็นของตน 

3) การไกล่เกลี่ยตามหลักพรหมวิหาร ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีความรัก มีความเอาใจใส่ พยายาม

ขวนขวาย แสดงออกถึงความยินดีให้เขามีความสุขและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง การไกล่เกลี่ยต้องมี

แนวทางที่ชัดเจน ใช้อารมณ์ขันให้คู่กรณีรู้สึกผ่อนคลาย หรือดึงความสนใจของคู่กรณีไปที่อื่นบ้าง ทั้งต้องช่วย

ให้เขาหลุดพ้นจากหนี้เท่าที่ช่วยได้ คือ พ้นจากการถูกบังคับคดี มีความสุขใจที่ช่วยให้เขาตกลงกันได้และ  

ไกล่เกลี่ยด้วยความเป็นกลาง 

คำสำคัญ: การประยุกต์; หลักพุทธสันติวิธี; การไกล่เกลี่ย  
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Abstract 

This article in the form of a qualitative research done by the tools of documentary 

study and an in-depth interview with 7 key informants, is of 3 objectives: 1) to study 

theconceptual idea of mediation according to Brahmavihāra, 2) to study mediation context 

of Mediation Center’s mediators, Legal Execution Department, and 3) to study the 

application of Buddhist peaceful means to mediation of the mediators of Mediation 

Center, Legal Execution Department.  

From the research, it is found the followings: 

1) In the dimension of Buddhism, it is found that there are many 

Buddhadhammas that enhance problem resolution by means of mediation; one of those 

buddhadhammas is the principle of the Four Brahmavihāra: Metta: Loving Kindness, 

Karuna: Compassion, Mudita: sympathetic joy and Upekkha: equanimity.  

2) Mediation is the useful compromise to litigants and the process of judgement 

leading to the end of the prosecution with fastness, saving timeand with satisfaction of the 

litigants, including relationship keeping.  

And ethical morality in performing their tasks without taking side, be free, not 

discriminating and not allow to be influenced by the outside persons that will cause the 

loss of neutrality. Mediators should assist, support litigants to make decisions on their own 

under the base of enough information in finishing the dispute willingly; they must not 

order, make decisions or arbitrate any dispute, including not trying to persuade or force 

litigants to agree with their opinions.  

Keywords:  An Application; Buddhist Peaceful Means; Mediation 
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บทนำ

การบังคับคดีแพ่งและการบังคับคดีล้มละลาย เป็นบทบาท ภารกิจหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่จะ

ต้องดูแลให้ความเป็นธรรม ซึ่งการบังคับคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในทาง

ปฏิบัติมากมายทั้งต่อคู่ความ ส่วนหนึ่งเกิดจากต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตลอดถึงเจ้าพนักงานบังคับ

คดี รวมถึง ระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเป็น

กระบวนการพิจารณาตัดสินหาทางออกของข้อขัดแย้ง โดยคู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งช่วยกันพิจารณาหาทางออก

ร่วมกัน ซึ่งคนกลางไม่มีหน้าที่หรือไม่มีอำนาจในการตัดสินคดีแต่จะใช้วิธีการหรือกระบวนการเรียนรู้ร่วม

กัน(Learning Process) โดยไม่ใช้จุดยืน(Position)  โดยหลักการการเจรจาต้องใช้ความต้องการหรือความ

สนใจร่วมกันเป็นพื้นฐานในการเจรจา (Imterest-Based Negotiation) โดยไม่มุ่งไปเจรจาที่

จุดยืน(Position-Based Negoiation) ซึ่งจะทำให้ยากต่อการเจรจาและกระบวนการในการเจรจาต้องมี

กติกาในการเจรจา (Ground Rules) (Phramaha Hansa Dhammahaso, 2011) ผู้ปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาท ต้องทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางปราศจากอคติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ความเป็นธรรมต่อคู่พิพาทเสมอ

กัน เก็บรักษาข้อเท็จจริงที่ได้ (Nuyimsai, 2016) 

กรมบังคับคดีได้มีแนวคิดในการพัฒนาการระงับหรือยุติการบังคับคดีทางเลือกขึ้น เพื่อให้

ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วสะดวกและ เป็นธรรม โดยนำเอาขั้นตอนและวิธีดำเนินการของการไกล่เกลี่ย  

ข้อพิพาทมาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะของการบังคับคดี และอาศัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นแนวทางในการดำเนินการ (Mediation Center Legal 

Execution Department, MPP.) สภาพการไกล่เกลี่ยที่ปรากฏพบว่ายังมีความขัดแย้งกันของคู่ความใน

ระหว่างการไกล่เกลี่ย หรือคู่ความไม่ไว้วางใจผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งมีมูลเหตุปัจจัยหลายอย่าง ทำให้การไกล่เกลี่ยไม่

เป็นผลสำเร็จ เช่น สภาพ ห้องไกล่เกลี่ย ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและสภาพอารมณ์ของคู่กรณี เป็นต้น ผลของ

การไกล่เกลี่ยที่ผ่านมาระหว่างเดือนตุลาคม 255 จนถึง เดือนมิถุนายน 2559 มีสถิติคดีที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จคิด

เป็นร้อยละ 82.45 (Legal Execution Department, 2016) จากสถิติดังกล่าวถึงแม้ว่าจะทำให้คู่กรณี

สามารถตกลงกันได้และทำให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปเป็นจำนวนมาก แต่การไกล่เกลี่ยส่วนใหญ่จัดทำในรูป

แบบมหกรรมการไกล่เกลี่ยซึ่งไม่เต็มรูปแบบมากนัก ส่วนการไกล่เกลี่ยที่เต็มรูปแบบในบางกรณีพบว่ายังมี

ความขัดแย้งกันของคู่ความในระหว่างการไกล่เกลี่ย หรือคู่ความไม่ไว้วางใจผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งมีมูลเหตุปัจจัยหลาย

อย่างทำให้การไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสำเร็จ เช่น การมีอคติ เจ้าอารมณ์ พูดไม่รักษานำใจ เป็นต้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมองว่า ผู้ไกล่เกลี่ยมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายในการไกล่เกลี่ยยังไม่เพียงพอ จำเป็น

จะต้องมีคุณธรรมกำกับด้วย หลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมีมาก แต่ในที่นี้ผู้ศึกษาเลือกหลัก     

พรหมวิหารเป็นกรอบในการพัฒนาส่งเสริมผู้ไกล่เกลี่ย เพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งท่าทีด้านกายภาพ และการ

วางใจที่เป็นกลาง เป็นต้น ซึ่งจัดว่าเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับแนวทางในการไกล่เกลี่ย ทั้งนี้จะช่วยให้เกิด

การวางตัวของผู้ไกล่เกลี่ยมีความเป็นกลางอย่างแท้จริง เพราะธรรมชาติของปุถุชนมีความยินดียินร้ายหรือ



91Journal of MCU Peace Studies Special Issue

ชอบชังเกาะติดอยู่ในจิตสันดาน หากไม่ขจัดความยินดียินร้ายหรือชอบชังออกไป ย่อมเอนเอียงแน่นอน ดัง

นั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการไกล่เกลี่ยด้วยการประยุกต์หลักพุทธสันติวิธีหรือหลักพรหมวิหาร 4 เป็น

แนวทางในการไกล่เกลี่ย 


วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาแนวคิดการไกล่เกลี่ยตามหลักพรหมวิหาร 

2. เพื่อศึกษาบทบาทการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรม

บังคับคดี 

3. เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักพรหมวิหาร เพื่อการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาท กรมบังคับคดี 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย

บทความนี้เป็นการผลสรุปที่เกิดจากงานวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบภาค

สนาม มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและศึกษาวรรณกรรมประเภทวิทยานิพนธ์ ตำรา

ต่างๆ และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และวรรณกรรมพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ทั้งในส่วนที่เกี่ยว

กับหลักพรหมวิหาร 4 กรณีศึกษาผู้วิจัยได้เลือก ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี เป็นพื้นที่ศึกษา ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับพรหมวิหาร จากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ

พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539    

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้ทำการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ไกล่เกลี่ยผู้บริหาร กรม

บังคับคดี ผู้บริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี 

ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยดำเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการพิจารณาตรวจสอบแบบสัมภาษณ์เพื่อจะใช้ในการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้มั่นใจว่าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นสามารถใช้ในการสัมภาษณ์ตามข้อมูลตาม

แบบสัมภาษณ์ที่ถูกต้องและวัดผลการวิจัยได้ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นกับผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ต่อไป 

ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ไกล่เกลี่ย ผู้บริหารกรมบังคับคดีและผู้บริหารศูนย์ไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี เพื่อนำผลการสัมภาษณ์ที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป 

ขั้นที่ 5 ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากอธิบดีกรมบังคับคดี ผู้ไกล่เกลี่ย ผู้บริหารศูนย์ไกล่เกลี่ย 

มาวิเคราะห์ อธิบาย ตีความและสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานวิจัยที่สมบูรณ์

ต่อไป 

ขั้นที่ 6 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) 

การวิจัยครั้งนี้ประชากรมี 3 กลุ่ม 1) ผู้บริหารกรมบังคับคดี จำนวน 1 ท่าน  2) ผู้บริหารศูนย์  

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี จำนวน 1 ท่าน 3) ผู้ไกล่เกลี่ย จำนวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่ม  

เป้าหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ด้วยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่และ

คู่มือในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานดังกล่าวและจากสำนักงานศาลยุติธรรม มาประกอบการวิจัยด้วย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยจัดประเด็นคำถามเพื่อให้

เหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การตรวจสอบเครื่องมือ ใช้กระบวนการ Index of Objective 

Congruence (IOC) ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 3 คน โดยเครื่องมือที่จะนำไปใช้ต้องได้

รับการให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือจากคณะกรรมการร้อยละ 60 ขึ้นไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะทำการการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และทำการสัมภาษณ์เชิง

ลึก การสังเกตพฤติกรรมของผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและคู่ความที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เมื่อได้ข้อมูลครบ

ครบถ้วนชัดเจนแล้วจึงนำข้อมูลด้านเอกสาร มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis) และ

วิเคราะห์เชิงตีความ (Interpretive Analysis Method) พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางทางหรือวิธีการการไกล่

เกลี่ยตามหลักพรหมวิหาร 4 



ผลการวิจัย

การประยุกต์หลักพุทธสันติวิธีเพี่อการไกล่เกลี่ย : ศึกษากรณีผู้ไกล่เกลี่ย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   

กรมบังคับคดี ผู้วิจัยได้พบองค์ความรู้ใหม่ คือ 

1.  แนวคิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักพรหมวิหาร  

จากการศึกษาวิจัย พบว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันในตัวเราเองคน

เดียว ในครอบครัว ในชุมชน ในองค์กร ในประเทศของเรา หรือระหว่างประเทศ ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องเลว

ร้าย หากความขัดแย้งนั้นสามารถคลี่คลายตัวเอง และเปลี่ยนไปทางสร้างสรรค์ นำไปสู่ข้อยุติได้หรือหา

ทางออกได้ ปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องของการมีความขัดแย้ง แต่เป็นเรื่องของวิธีการที่เราจะจัดการกับความขัดแย้ง 

ความขัดแย้ง คือ ภาวะที่กลุ่มต่างๆ เข้ากันไม่ได้ หรือแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ขาดแคลน ความ

เข้ากันไม่ได ้ (Reymond W. Mack and John Pease, 1973) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะไม่มีการพิจารณา

หรือตัดสินว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดในข้อกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) คือ กระบวนการที่ส่ง
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เสริมช่วยเหลือคู่กรณี ด้วยบุคคลที่สามที่เป็นกลาง เรียกว่า ผู้ไกล่เกลี่ย (Mediation) ซึ่งเป็นบุคคลที่ช่วยให้คู่

กรณีสามารถตกลงแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกันได้ โดยใช้กระบวนการ เทคนิค ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ต่างๆ ใน

การช่วยให้คู่กรณีเจรจาตกลงกันได้โดยศาลไม่ต้องพิจารณาพิพากษาคดี (Henry J. Brown and Arthur L. 

Marriott, 1999) หากคู่พิพาทเห็นคล้อยตามด้วยก็จะเกิดสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลจะมี  

คำพิพากษาตามยอมต่อไป หรือในชั้นบังคับคดีถ้ามีการเจรจาตกลงกันได้ก็จะมีการทำบันทึกข้อตกลงที่มี  

ผลบังคับได้ หากมีการบังคับคดียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ไว้ก็จะนำไปสู่การถอนการยึด ถอนการอายัดหรือถอน

การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการระงับข้อพิพาทที่เป็นประโยชน์ต่อ คู่ความและกระบวนการ

ยุติธรรม  เป็นผลให้การดำเนินคดีเสร็จสิ้นไปได้ด้วยความรวดเร็วและประหยัดเวลา ยุติระงับลงด้วยความ

พอใจของคู่ความ รักษาสัมพันธภาพที่ดีของคู่ความทั้งสองฝ่าย ในมิติทางพระพุทธศาสนาพบว่าหลัก  

พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาเป็นหลักธรรมที่ยึดมั่นในหลักหลักธรรมเพื่อช่วยเหลือ

มนุษย์และ สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตา ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์

แก่มนุษย์ กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันที่จะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยาก  

เดือดร้อนของปวงสัตว์ มุทิตา คือ ความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีใจผ่องใสบันเทิงประกอบด้วยอาการแช่ม

ชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งๆ   

ขึ้นไป และอุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณากรรมที่สัตว์ทั้งหลาย

กระทำแล้วอันควรได้รับทั้งผลดีและชั่วสมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตาม

ธรรม(Phra Phramgunaporn P.A.Payutto, 2008) การยึดหลักพรหมวิหารในการไกล่เกลี่ยจะทำให้การ

ไกล่เกลี่ยมีความยืดหยุ่น ยินยอม ผ่อนปรน โอนอ่อนผ่อนตามให้แก่กันและกันเพราะความปรารถนาให้  

คู่ความเหล่านั้นมีความสุข ความปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์ ความพลอยยินดีในความสำเร็จ และ 

อุเบกขาคือ ความวางใจเป็นกลางปล่อยให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเกินขอบเขตกำลังความสามารถของ

เรา (PhraDharmpitok (P.A. Payutto), 1999) ซึ่งมีความสอดคล้องกับภาวะความเป็นจิตอาสาหรือหน้าที่

ของผู้ไกล่เกลี่ย ย่อมเป็นเหตุให้การไกล่เกลี่ยประสบความสำเร็จและมีความน่าเชื่อถือ  

 

2. บทบาทการไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีนอกจากมีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดย  

กรมบงัคบัคดไีดจ้ดัตัง้ศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พพิาทขึน้ประจำสำนกังานบงัคบัคดทีัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค เพือ่

รองรับภารกิจด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควบคู่ไปกับภารกิจด้านการบังคับคด ีแล้ว ยังมีผู้ไกล่เกลี่ยคอยทำ

หน้าที่ช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทางเพื่อให้คู่กรณีหาทางออกของข้อพิพาทร่วมกัน หากตกลงกันได้จะเป็นผล

ให้มีการถอนการยึดทรัพย์ ถอนการอายัดทรัพย์หรือถอนการบังคับคดีโดยการทำบันทึกข้อตกลง ซึ่งการ  

ตกลงหรือไม่เป็นการตัดสินใจของคู่กรณีเอง การไกล่เกลี่ยเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายหลังจากที่ศาลได้มี

คำพิพากษาแล้ว ก่อนที่จะมีการบังคับคดียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ของลูกหนี้หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อชำระหนี้
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ตามคำพิพากษา และการไกล่เกลี่ยภายหลังการบังคับคดี ยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้แล้วซึ่ง

ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททำให้คดียุติไปได้ โดยไม่ต้องบังคับคดีหรือไม่ต้องถูกขายทอดตลาด

ทรัพย์สินที่ยึดทำให้มีความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย คู่กรณีสามารถหาข้อยุติได้ด้วย

ตนเองและมีการยอมรับปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น ทำให้ไม่ต้องมีการบังคับคดีตามมา ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง

ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นจะทำเป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาท (Mediation Center Legal Execution Department, 2016)  

นอกจากนั้นผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีก่อนโดยอาจจะดูจากพยานหลักฐาน

ที่มีหรือสอบถามคู่กรณี เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของแต่ละฝ่าย จากนั้นจึงจะเริ่มการ

ประชุมไกล่เกลี่ยโดยผู้ไกล่เกลี่ยกล่าวเปิดการไกล่เกลี่ย ด้วยการแนะนำตัวเองและสร้างบรรยากาศในการ

เจรจา ตลอดจนชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยและอธิบายขั้นตอนกระบวนการ รวมถึงกติกามารยาท

ต่างๆ ในการเจรจาให้คู่กรณีทราบ การค้นหาความต้องการแท้จริงของคู่กรณี ผู้ไกล่เกลี่ยต้องค้นหาความ

ต้องการที่แท้จริงของคู่กรณีจากข้อมูลในสำนวนและข้อเท็จจริงที่ได้รับจากคู่ความ ซึ่งอาจเป็นการเจรจารวม

กันทุกฝ่าย หรือประชุมแบบแยกเจรจาทีละฝ่ายก็ได้ การหาทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่

ลดประเด็นข้อขัดแย้ง และเสนอทางออกในการยุติข้อขัดแย้งให้แก่คู่กรณี ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกรมบังคับ

คดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระบวนการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงเมื่อ คู่ความสามารถตกลงยุติข้อพิพาทกันได้  

เป็นผลสำเร็จ ไม่ว่าบางประเด็นหรือทุกประเด็นหรือคู่ความไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทกันได้ ดังนั้นผู้ไกล่

เกลี่ยต้องเป็นผู้มีจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อิสระ ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ยินยอมให้บุคคล

ภายนอกใช้อิทธิพลใดๆ อันอาจทำให้เสียความเป็นกลาง ผู้ไกล่เกลี่ยพึงช่วยเหลือ สนับสนุนให้คู่ความตัดสิน

ใจด้วยตนเองบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอในการตกลงระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจ ต้องละเว้นไม่ออกคำ

สั่ง ตัดสินใจ หรือ  ชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ และไม่พยายามเกลี้ยกล่อมหรือบังคับคู่ความเพื่อให้ยอมรับตามความ

เห็นของตน ผู้ไกล่เกลี่ยต้องเปิดเผยความขัดแย้งในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยต้องรักษา

ความลับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เรียก รับ หรือ

ยอมจะรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่ความหรือบุคคลอื่น ผู้ไกล่เกลี่ยจักต้อง

ไม่ให้ หรือตกลงว่าจะให้ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้แนะนำหรือผู้ส่งข้อพิพาทให้ตนดำเนินการไกล่

เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแจ้งทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นโดยแจ้งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า และต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาอันสมควร ไม่ล่าช้า โดยใช้ทักษะ ความรู้ความ

สามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของคู่ความ ผู้ไกล่เกลี่ยพึงมีความสุภาพเรียบร้อยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไกล่

เกลี่ย ทั้งการใช้วาจา กิริยา มารยาท และแต่งกายอย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ การปฏิบัติงานด้านการไกล่

เกลี่ยที่ได้ตามหลักมาตรฐานดังกล่าว ย่อมเป็นเหตุให้เกิดการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ และทำให้เกิดความ

ประสบความเสร็จในการไกล่เกลี่ยได้โดยง่าย (Rules of Legal Execution Department for Mediation, 

2015)  
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3. การประยุกต์หลักพรหมวิหารเพื่อการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ย

ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี 

การไกล่เกลี่ยที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ จำเป็นต้องมีแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติที่

ชัดเจน ให้ข้อเสนอแนะทางเลือกที่เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ใช้ระยะเวลาที่สถานการณ์เย็นลง ใช้อารมณ์ขัน

ให้คู่กรณีรู้สึกผ่อนคลาย หรือดึงความสนใจของคู่กรณีไปที่อื่นบ้าง หรือให้กำลังใจ ต้องไกล่เกลี่ยด้วยความ

เป็นกลาง มีทักษะการพูดเพื่อการไกล่เกลี่ยโดยพื้นฐานคุณสมบัติของนักไกล่เกลี่ยต้องจบนิติศาสตร์ มีอายุไม่

ต่ำกว่า 40 ปี ผ่านการอบรมของกรมบังคับคดีหรือของศาลยุติธรรมตามหลักสูตรที่กำหนด ผู้ไกล่เกลี่ยในชั้น

บังคับคดีต้องรู้กฎหมาย เพราะว่าการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ผู้ไกล่เกลี่ยต้องแนะนำข้อกฎหมายเบื้องต้นและ

กระบวนการบังคับคดีให้คู่ความได้เข้าใจแต่ข้อกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในภายหลังได้ ถ้าจะพูดว่าการอธิบายกระบวนการบังคับคดีเป็นหน้าที่ของเจ้าพนัก

งานบังคับคดีก็ไม่ถูกต้องนักเพราะการให้คำปรึกษาต้องมีเวลา เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีเวลาแต่ผู้ไกล่เกลี่ยมี

เวลา การมอบหมายให้ผู้ไกล่เกลี่ยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ปัญหาการร้องเรียนลด

ลง การนัดหมายให้ผู้ไกล่เกลี่ยมาประชุม มาสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เกี่ยวกับการบังคับคดีจึงเป็นผลดีต่อคู่ความและกรมบังคับคดี เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ

หาทางออก และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ (Wises and Chantima, 2016) การประยุกต์การ

ไกล่เกลี่ยตามหลักพรหมวิหาร 4 พบว่า

1. การไกล่เกลี่ยด้วยความรัก ความปรารถนาดี และความเอาใจใส่ (เมตตา) คือ การมีความรัก 

ความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลต่อกันและกัน การสร้างความรู้สึกไว้วางใจในตัวผู้ไกล่เกลี่ยดุจดังญาติมิตร ผู้ไกล่เกลี่ย

ต้องมีความเห็นอกเห็นใจ ปลื้มใจที่จะช่วยปลดทุกข์ให้คนที่มายื่นคำร้อง แต่งกายต้องสุภาพ เคารพให้เกียรติ

คู่ขัดแย้ง การเน้นปิยวาจา ต้องพูดด้วยความให้เขาอบอุ่น ต้องพูดคุย เพื่อสร้างความคุ้นเคย ให้เกียรติทั้งสอง

ฝ่ายเท่า  เทียมกันด้วย มองแบบเป็นมิตร ให้ความเป็นธรรม จิตใจเป็นกุศล ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องรู้ด้าน

กฎหมาย ต้องรู้กระบวนการบังคับคดีบ้างตามสมควรและผ่านการอบรมบนพื้นฐานของกฎหมายหรือผ่าน

การอบรมการไกล่เกลี่ย มีความรู้และประสบการณ์ ตั้งมั่นในยุติธรรมบนพื้นฐานของกฎหมายและทัศนคติเชิง

บวกต่อการไกล่เกลี่ย   

2. การไกล่เกลี่ยด้วยการขวนขวายอุทิศตนช่วยเหลือ (กรุณา) คือ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องวางใจว่าทุก

คนเป็นผู้ที่มีความทุกข์ เพราะไม่ว่าจะโจทก์หรือว่าจำเลย เขาก็มีทุกข์ทั้งนั้น เมื่อเขามีทุกข์มาหาเรา เราก็ต้อง

รับ อดทนต่อปัญหาของเขาไม่ว่าเขาจะระบายยังไงเราก็ต้องรับฟังไว้ ต้องเปิดโอกาสให้ได้พูดระบาย การไม่

ติดอยู่กับอดีต และพยายามหาทางออกให้เขาที่ถูกต้องยุติธรรม แนวทางขั้นตอนเกิดได้จากการขวนขวาย

ใส่ใจในความไม่ถูกต้อง หรือการพยายามหาช่องทางออกให้ 

3. การไกล่เกลี่ยด้วยความประทับใจและซาบซึ้งชื่นชมยินดี (มุทิตา) คือ การกล่าวชื่นชมด้วย

วาจา ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีจิตอาสา และไม่หวังค่าตอบแทน มีจิตอาสาโดยตรงแล้ว กาย วาจา ใจก็จะ
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แสดงออกด้วยความเป็นมิตร มีจิตมุ่งเป้า คือความสุข การไกล่เกลี่ยเสมือนหมอรักษาโรคการดีใจ มีความ

สุขใจที่ได้ช่วยให้เขาดีกันได้ ปกติแล้วถ้ามีการยึดทรัพย์หรือศาลตัดสินมาแล้ว ส่วนใหญ่มักจะไม่คุยกัน การ

ไกล่เกลี่ยทำให้เขาได้มีโอกาสพูดคุยกัน และถ้าตกลงกันได้ก็คือในอนาคตต่อไปเขาสามารถจะคุยกันได้ เพราะ

ว่าเขาตกลงกันแล้ว เขาคุยกันแล้ว เราก็ยินดีกับเขาที่เขาสามารถพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน 

4. การไกล่เกลี่ยด้วยความเป็นกลางยุติธรรมไม่อคติ (อุเบกขา) คือ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องยึดถือ

ปฏิบัติ วางใจเป็นกลาง ไม่ไกล่เกลี่ยเพราะเห็นแก่พวกพ้องรักใคร่ชอบพอกัน เพราะเห็นแก่ความไม่ชอบหน้า 

ไม่พอใจ เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ของตน และไกล่เกลี่ยทั้งที่ไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริง ต้องสืบสาวหาเหตุให้

รอบด้าน ต้องยึดให้พอเหมาะพอดี ไม่ตึงแน่นจนเกินไป ต้องดูบริบทโดยภาพรวม วิธีการหรือขั้นตอนการไกล่

เกลี่ยที่สะท้อนบริบทของหลักอุเบกขา เช่น การคิดดำริให้เกียรติทั้งสองฝ่าย การยืนหยัดบนฐานข้อมูลที่เป็น

จริง การวางกริยาท่าทาง การชี้ข้อดีข้อเสียให้กระจ่าง การช่วยเท่าที่จะช่วยได้ การรู้จักข่มใจ  

การพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ในฐานะเป็นตัวกลางที่ช่วยแก้ไขปัญหาความขัด

แย้ง ได้ตระหนักถึงหน้าที่หรือพันธกิจ จึงได้จัดกิจกรรม โครงการ เพื่อรองรับสภาพความขัดแย้งที่ปรากฎใน

สังคมซึ่งได้จัดมหกรรมมากมายเพื่อเป็นการทำงานเชิงรุก แต่ถึงอย่างไรศูนย์ก็จะต้องกำหนดกิจกรรม

โครงการต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความไว้วางใจ สะท้อนการวางตัวเป็นกลาง เป็นสถาบันที่

พิจารณาบนพื้นฐานของกฎหมายที่มุ่งเป้าหมายความสำเร็จมากกว่าวิธีการ พร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์สร้าง  

เครือข่ายหรือการเปิดโอกาสที่หลากหลายช่องว่าง พัฒนาการอำนวยความสะดวก ให้เพียงพอต่อประชาชน 

สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นสถาบันที่พึ่งที่สามารถชี้โทษและประโยชน์ได้ชัดเจน และสุดท้ายการเป็น

สถาบันในฐานะการเป็นข้าราชการเป็นข้าของแผ่นดิน การที่ผู้ไกล่เกลี่ยประยุกต์หลักธรรมพรหมวิหารมา

ปฏิบัติเป็นกรอบในการทำหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย คือ ไกล่เกลี่ยด้วยความรัก ความปรารถนาดี และความ

เอาใจใส่ ความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลต่อกันและกัน สร้างความรู้สึกไว้วางใจในตัวผู้ไกล่เกลี่ยดุจดังญาติมิตร 

ขวนขวายอุทิศตนช่วยเหลือ ความยุติธรรมเท่าเทียม การวางใจเป็นกลาง ไม่ไกล่เกลี่ยเพราะเห็นแก่พวกพ้อง

รักใคร่ชอบพอกัน จะเป็นเหตุให้ระบบการไกล่เกลี่ยมีความน่าเชื่อถือ และเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือที่สังคมใช้

เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 



สรุป

การประยุกต์หลักพรหมวิหาร 4 เพื่อการไกล่เกลี่ย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี เป็นการ

นำหลักพรหมวิหาร 4 ซึ่งประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการไกล่

เกลี่ย ข้อพิพาทกล่าวคือ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องไกล่เกลี่ยด้วยความรัก ความปรารถนาดี มีความเอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ 

เกื้อกูลต่อกันและกัน (เมตตา) ให้ความเป็นธรรม จิตใจเป็นกุศล อุทิศตนช่วยเหลือ (กรุณา) การไกล่เกลี่ยด้วย

ความประทับใจและซาบซึ้งชื่นชมยินดี (มุทิตา) คือ การกล่าวชื่นชมด้วยวาจา และ การไกล่เกลี่ยด้วยความ 
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เป็นกลางไม่อคติ (อุเบกขา) คือ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องยึดถือปฏิบัติ วางใจเป็นกลาง ไม่ไกล่เกลี่ยเพราะเห็นแก่

พวกพ้องรักใคร่ชอบพอกัน เพราะเห็นแก่ความไม่ชอบหน้า  


ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพรหมวิหารเพี่อการไกล่เกลี่ย : ศึกษากรณีผู้ไกล่เกลี่ยศูนย์

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ 

การทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเป็นภารกิจหลักของกรมบังคับคดี

อีกภารกิจหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ควรมี

โครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยยกฐานะขึ้นเป็นสำนักไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่นเดียวกับสำนัก

ระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือควรส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกสถาน

ศึกษามีศูนย์ไกล่เกลี่ยหรือฝึกการเรียนรู้วิธีการไกล่เกลี่ย เพื่อกระจายองค์ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยให้มากขึ้น

และการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยควรมีมิติเปิดกว้างสำหรับนักการศาสนา เช่น พระสงฆ์ ให้สามารถสมัครเป็น  

ผู้ไกล่เกลี่ยได้ หรือมีส่วนร่วม และถูกเชิญมาช่วยในการไกล่เกลี่ยได้ด้วยนอกจากนั้นในการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ย

หรือการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยที่เข้ามาใหม่ควรปลูกฝังแนวคิดหลักพรหมวิหารธรรมเพื่อเป็นเบ้าหล่อ

หลอมให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ประกอบด้วยความมีเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขาด้วย  

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นสำคัญที่ควรศึกษาต่อ เพื่อเป็นแนวทางในเสริมสร้าง

การไกล่เกลี่ยในระดับของชุมชนหมู่บ้าน โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ชุมชน ตามแนวพุทธสันติวิธี ได้อย่างสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอประเด็นสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้

1) การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยชุมชนที่สอดคล้องกับระบบกระบวนการยุติธรรม  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานของศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำตำบลหรืออำเภอเพื่อรองรับการเปิด

อาเซียน (AEC) 

3) แนวทางพัฒนากฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและสังคมโลก   
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แนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนสันติสุขเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักพุทธสันติวิธี:

กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐม
TheGuidelinesofEnhancingtheIdentityof

aPeacefulCommunityforSustainableTourism
byBuddhistPeacefulMeans:

ACaseStudyofKlongMahasawatCommunity,
NakhonPathomProvince

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการอัตลักษณ์ชุมชน

สันติสุขของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 2) เพื่อศึกษาแนวคิดการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนตามหลักพุทธสันติวิธี 

และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักพุทธสันติวิธี การดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำการศึกษา คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำศาสนา และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตำบล

มหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม รวม 13 ท่าน เพื่อทราบหลักการและแนวคิดการพัฒนา ลักษณะของการอยู่ร่วม

กันอย่างสันติของชุมชน โดยใช้หลักพุทธสันติวิธี  
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ผลการวิจัยพบว่า  

1) ปัญหาและการเสริมสร้างการท่องเที่ยวในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จากการศึกษาประวัติและ

พัฒนาการอัตลักษณ์ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์พบว่า ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ มีสภาพปัญหาความไม่เข้าใจของ

คนในชุมชนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำกับเครือข่ายภายนอกพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์

ของชุมชนที่เริ่มเปลี่ยนไป ทำให้ต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในส่วนของการ

ตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชนจนเกิดธรรมนูญชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

อย่างเป็นรูปธรรม 

2) แนวคิดของอัตลักษณ์ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งชุมชน

ควรจะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ่นด้วยให้ได้ การควบคุมรักษาวัฒนธรรมชุมชนหรือ

อัตลักษณ์ชุมชนต้องบริหารจัดการควบคุมด้วยชุมชนที่มีส่วนร่วม ปฏิบัติอยู่ร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับหลัก

สาราณียธรรมทางพุทธสันติวิธี ซึ่งช่วยเชื่อมโยงประสานสมาชิกชุมชนให้มีทิศทางและแนวคิดจะรักษาอัต

ลักษณ์ชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 

3) แนวทางการเสริมสร้างเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยอัตลักษณ์ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์พบว่า 

ชุมชนมีการจัดการปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธสันติ กล่าวคือ การใช้หลักสาราณียธรรม มีการพบปะพูด

คุยตกลงแนวทางปฏิบัติและทำกิจกรรมร่วมกัน ระลึกนึกถึงกัน มีการแบ่งปันหรือกระจายรายได้ร่วมกัน มี

การยอมรับกันและกัน ทำให้ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์สามารถคงอัตลักษณ์ของชุมขนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ความยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน 

คำสำคัญ: อัตลักษณ์ชุมชน; การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน; หลักพุทธสันติวิธี; ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
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Abstract 

This qualitative research is of 3 objectives: (1) to study the history and the 

development of Klong Mahasawat community’s identity, (2) to study the conceptual idea 

of enhancing the identity of a community by Buddhist Peaceful Means, and (3) to 

analytically study the way to enhance the identity of Klong Mahasawat community in 

Nakhon Pathom Province for sustainable tourism by Buddhist peaceful means. The 

research is done by the tools of documentary study and an in-depth interview the 13 key 

informants among education leaders, lecturer team of Mahidol University, Salya, 

community leaders, government officers, religious leaders and scholars - the expert ones in 

Klong Mahasawat Community, Nakhon Pathom Province in order to know the principles 

and conceptual idea of the development, the community’s characteristics of living 

together peacefully by Buddhist peaceful means.  

From the research are as followings:-

1) Problems and the Enhancing of the Tourism in Klong Mahasawat Community: 

From the study of the history and the development of Klong Mahasawat community’s 

identity, it is found that Klong Mahasawat community has got the problem of not 

understanding one another among the people who participate in water-way touring 

activities with the network outside the area which affects the community’s identity in that 

it starts to change and causes making plan in the administration of tourism in the sections 

of marketing and public relations by the participation of every part in the community 

leading to a concrete community charter of Klong Mahasawat community.    

2) The conceptual idea of the community’s identity: It is a part of managing 

sustainable tourism that the people in the community should cooperate in preserving their 

cultural traditions and its lifestyle. To preserve community’s identity, there must be a 

mutual community management for living together in line with the principles of 

Saraniyadhamma, one of Buddhist peaceful means that will help harmonize community’s 

members in joining the same direction and concept as one unique identity of the 

community. This will lead to the enhancement of community’s identity for sustainable 

tourism. 
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3) The way to enhance the identity of Klong Mahasawat community: the 

community has got the way to manage conflicts by Buddhist peaceful means, the 

principles of Saraniyadhamma such as meetings for the agreement of practical way and 

performing activities together, having thoughtfulness to one another, sharing or distributing 

mutual revenue, and accepting one another. These cause the potentiality of Klong 

Mahasawat community to have sustained itself as the source of sustainable tourism up to 

the present. 

Keywords: Community’s Identity; Sustainable Tourism; Principle of Buddhist Peaceful 

Mean;  Klong Mahasawat Community 
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บทนำ

ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยรับเอาวัฒนธรรมประเพณี จากชาติตะวันตก เข้ามาปรับใช้กับพฤติกรรม 

การดำรงชีวิตของชาวตะวันออก ที่ทำให้วิถีชีวิตชุมชนจากเดิมที่ต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่

รอด โดยอาศัยอัตลักษณ์ชุมชนที่มีความศรัทธา ความเชื่อ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืน สามารถสะท้อน

ความชัดเจนของอัตลักษณ์ชุมชนนั้น ไปสู่การนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนในบริบทของกิจกรรมการท่องเที่ยว ใน

รูปแบบต่างๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า คือนักท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาการนำเสนอขาย  

อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และนำมาเชื่อมโยง  

อัตลักษณ์ชุมชนกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่ต้องการศึกษาประวัติและความเป็นมา หันมาให้

ความสนใจรากเหง้าของชุมชน ที่มีความเข้มแข็งและสามารถก้าวข้ามผ่านกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ   

ของโลก  

ตำบลมหาสวัสดิ์ “มหาสวัสดิ์”เป็นชื่อคลองขุดที่พระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุญนาค) เป็นแม่กองขุดคลอง เมื่อ พ.ศ. 2400 

เพื่อเชื่อมเป็นเส้นทางลัดไปนมัสการพระปฐมเจดีย์และเปิดพื้นที่ทำเกษตรแก่ราษฎร โดยปากคลองฝั่งตะวัน

ออกเชื่อมกับคลองบางกอกน้อย และปากคลองฝั่งตะวันตกเชื่อมกับแม่น้ำนครชัยศรี เมื่อขุดคลองเสร็จ

พระราชทานนามคลองว่า “มหาสวัสดี” เพื่อให้สอดคล้องกับคลองที่ขุดก่อนหน้าที่ลัดจากแม่น้ำนครชัยศรี

เข้าไปในเมืองนครปฐม คือคลอง “เจดียบูชา” ภายหลังเรียกสั้นลงเป็น “มหาสวัสดิ์” ซึ่งพื้นที่ตำบลมหา

สวัสดิ์ อยู่ใกล้ปากคลองฝั่งตะวันตก จึงนำชื่อคลองมาเป็นชื่อตำบล แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน 

ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านศาลานกกระจอก หมู่ที่ 2 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาดิน และหมู่ 4 

บ้านคลองโยง (Kasemsangkul, Apichak, 2016) 

ในอดีต คลองมหาสวัสดิ์ มีความสำคัญในการเป็นเส้นทางลำเรียงสินค้าที่สำคัญระหว่างแม่น้ำ

เจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ได้แก่ ข้าว อ้อย และน้ำตาล ถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่มีความสำคัญ

ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบคลอง มีการใช้ประโยชน์ของที่ดินมากขึ้นใน

รูปของการขอเช่าพื้นที่จากที่ดินพระราชทาน จนกระทั่งชุมชนเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นชุมชน

ใหม่ขึ้นในบริเวณโดยรอบ เช่น ชุมชนวัดสุวรรณาราม ชุมชนวัดมะเกลือ เป็นต้น โดยยึดอาชีพการทำนาข้าว 

นาบัว เป็นอาชีพหลัก (Kasemsangkul, Apichak, 2009) 

ปัจจุบันคลองมหาสวัสดิ์ นอกเหนือจากเป็นคลองประวัติศาสตร์ มีจุดเด่นในความเป็นอัตลักษณ์วิถี

ชีวิตชุมชนชาวเกษตร ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ทรัพยาการทางธรรมชาติ และความ

เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ผ่านการพัฒนาให้ทันตามยุคสมัย เพื่อการดำรงอยู่ชุมชนที่มี อัตลักษณ์เป็นของตนเอง โดย

ใช้คลองมหาสวัสดิ์เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำของชาวบ้านในชุมชน น้ำในคลองเป็นน้ำที่ใช้ในการผลิต  

น้ำประปาของกรุงเทพมหานครแล้ว กว่า 150 ปี ประชากรที่มีวิถีชีวิตอาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบคลอง  



104 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ

มหาสวัสดิ์ ทั้งเชื้อชาติ ไทย จีน เป็นต้น เกิดการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม ผ่านการเวลา ความขัดแย้ง   

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เกิดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนโดยรอบคลองมหาสวัสดิ์ 

เพื่อใช้ประโยชน์เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว นำเสนอการท่องเที่ยวทางน้ำโดยล่องเรือในคลองมหาสวัสดิ์ 

สัมผัสวิถีเกษตรปัจจุบันแบบย้อนอดีต ล่องเรือชมสวน เลียบคลองมหาสวัสดิ์ เริ่มจากจุดแรกบริเวณท่าเทียบ

เรือวัดสุวรรณาราม ล่องไปตามคลองมหาสวัสดิ์ ก่อนจะขึ้นสู่ท่าเพื่อชมนาบัว ได้แก่ “บัวสัตตบุษย์” มีดอก  

สีขาว และ “บัวสัตบงกช” มีดอกเป็นสีชมพูอมม่วง จากนั้นลงเรือล่องต่อไปยัง หมู่บ้านศาลาดิน เป็นที่ตั้ง

ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ เพื่อชมกรรมวิธีการผลิตข้าวตังหน้าต่างๆ จากข้าวกล้อง

หอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอรี่ และการแปรรูปผลิตทางการเกษตรต่างๆ จากนั้นล่องเรือมาบ้านฟักข้าว การ

ปลูกฟักข้าวเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำฟักข้าว มาถึงจุดสุดท้ายคือสวนผลไม้และไร่นาสวนผสม พร้อมชิมผลไม้ตาม

ฤดูกาลที่มีให้รับประทานตลอดทั้งปี แต่ที่น่าสนใจ คือการ ได้นั่งรถอีแต๊กชมนาสวนผลไม้จนสร้างความ

ประทับใจและเป็นที่สนุกสนานของผู้มาเยือน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่

ชุมชน (Gray, Rossarin. et al, 2014) 

จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ล่องเรือคลอง  

มหาสวัสดิ์ นั้นเริ่มต้น ราว พ.ศ.2540 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกับกรมส่งเสริม

การเกษตร พัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และพบว่าสวนผลไม้ริม

คลองมหาสวัสดิ์ มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ ผนวกวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ จึงได้

ร่วมกันให้ความรู้การจัดการการท่องเที่ยวแก่ชาวสวน และผู้นำชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และจัดทำเส้นทางท่อง

เที่ยวล่องเรือชมสวนคลองมหาสวัสดิ์ โดยได้เปิดบริการท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2543 ที่ชุมชนแห่งนี้

ยังได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปี 2550 อีกด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติและพัฒนาการอัตลักษณ์ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามหลักพุทธสันติวิธี ต่อแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และความ

เสี่ยงที่จะทำให้การท่องเที่ยวขาดความยั่งยืน จากอดีตสู่ปัจจุบันกว่า 16 ปี ถึงแม้จะผ่านอุปสรรคและความ

ขัดแย้งภายในชุมชน ผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกัน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม แต่ยังคงรักษา

อัตลักษณ์ชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประชากรในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ในบริบทของพหุวัฒนธรรม โดยวิเคราะห์ในกรอบของพุทธสันติวิธี คือ สาราณียธรรม 6 หลักธรรมที่เป็นเหตุ

ก่อให้เกิดความระลึกถึงกัน ก่อให้เกิดความรัก และความเคารพระหว่างกัน มี 6 ประการ ได้แก่ 1) เมตตา

กายกรรม คือ การแสดงออกหรือกระทำต่อกันด้วยความเมตตาในชุมชน 2) เมตตาวจีกรรม คือ การใช้วาจา

ด้วยความเมตตาของคนในชุมชน 3) เมตตามโนกรรม คือ ความเมตตาทางใจต่อกันของคนในชุมชน   

4) สาธารณโภคี คือ การแบ่งปันประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน 5) สีลสามัญญุตา คือ การมีศีลและกฎ

กติการ่วมกันในชุมชน 6) ทิฏฐิสามัญญุตา คือ การมีความคิดไปในทางเดียวกันของคนในชุมชน หลักธรรมนี้

ในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ทำให้เกิดความรักและความเคารพซึ่งกันและกัน การมีส่วนช่วยสร้างสรรค์
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สามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน

สันติสุขเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการอัตลักษณ์ชุมชนสันติสุขของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัด

นครปฐม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2. เพื่อศึกษาแนวคิดการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนตามหลักพุทธสันติวิธี 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักพุทธสันติวิธี 



วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

การเสริมสร้างชุมชนสันติสุขเพื่อการอยู่ร่วมกันตามแนวคิดทฤษฎีสันติวิธี หลักคำสอนว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน

ตามหลักพุทธสันติวิธี สำหรับการวิจัยนี้คือ สาราณียธรรม 6 เพื่อเป็นกรอบวิเคราะห์เบื้องต้นโดยศึกษาหลัก

สาราณียธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ทฤษฎีการท่องเที่ยวชุมชน การท่อง

เที่ยวแบบยั่งยืน ตำรา หนังสือ งานวิจัย บทความ พร้อมทั้งการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

(Key Informants) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมทั้งผู้นำการศึกษา วัด ชุมชน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นข้อมูลที่

ได้การรวบรวมเอกสารและจากการสัมภาษณ์ จะนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

และเพื่อการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน 

นอกเหนือจากการวิจัยเอกสาร ในการวิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำการศึกษา คณะ

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำศาสนา และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญใน

ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม รวม 13 ท่าน เพื่อทราบหลักการและแนวคิดการ

พัฒนา ลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชุมชน 

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งข้อมูลจาก

งานวิจัย เอกสารวิชาการ และบทความที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่างๆ เว็บไซด์ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม

ประชากรตัวอย่างนำมาวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษาพร้อมทั้งนำเสนอการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดย

คงอัตลักษณ์ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยได้สรุปกรอบการวิจัย ได้ดังนี้ 
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กรอบการวิจัย





ผลการวิจัย

ในการทำวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนสันติสุขเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตามหลักพุทธสันติวิธี: กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเสริม

สร้างการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิดทางพระพุทธศาสนาคือหลักสาราณียธรรมว่า  

เป็นอย่างไร ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์มีรูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชนอย่างไร และปฏิบัติ

ตามหลักสาราณียธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนกันอย่างไร จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุป

ผลได้ดังนี ้

1.	 ประวัติและพัฒนาการอัตลักษณ์ชุมชนสันติสุขของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์	

จังหวัดนครปฐม	เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

จากการศึกษาวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวทางน้ำในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ มีการนำตำนานทาง

ประวัติศาสตร์และธรรมชาติมานำเสนอให้กับนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ภาคภูมิใจ 

และเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก   

อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หากชุมชนใดไม่มีซึ่งอัตลักษณ์   
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ก็จะไม่มีความโดดเด่น ความน่าสนใจ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ความเป็น  

อัตลักษณ์ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์นั้น มีเสน่ห์ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว   

อัตลักษณ์ชุมชนที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยว พบได้จากกิจกรรมการล่องเรือทางน้ำเพื่อชมวิถีอัน

เรียบง่ายของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ที่ยึดมั่นผูกพันในพุทธศาสนา เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชน เช่น  

- นาบัว ซึ่งมีความอลังการของนาบัวที่กว้างไกลสุดสายตา พื้นที่ขนาด 20 ไร่ มีดอกบัวฉัตตบุษย์  

สีขาวได้แทงก้านสูงเหนือน้ำ แทรกแซมผสานกับบัวสัตบงกชสีชมพูแสนอ่อนหวาน ทั้งดอกบานและดอกตูม  

- ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านศาลาดิน กลุ่มข้าวตัง กิจกรรม

และสินค้า OTOP จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรมหาสวัสดิ์  

- บ้านป้าแจ๋ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมีสินค้าแปรรูปของป้าแจ๋ว นั่นก็คือ กล้วยหอม

ทอดกรอบ ปรุงรสกล้วยหอมทอดกรอบให้อร่อยยิ่งขึ้นซึ่งมีหลายรสด้วยกัน ทั้งรสพิซซ่า รสบาบีคิว รสต้มยำ

กุ้ง รสธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปรรูปต่างๆ ผลิตภัณฑ์โอทอป ขนม ผลไม้อบแห้ง ข้าวไรซ์เบอรี่ น้ำผล

ไม้ต่างๆ และผลไม้สดๆ  

พร้อมทั้งการส่งเสริมศรัทธาสู่การท่องเที่ยว คือ มีวัดสุวรรณาราม วัดสาลวัน เจ้าพ่อเขาตก เจ้าพ่อ

สุบิน และยังมีวัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเด่น เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานประจำถิ่น นิทานศาสนา นิทาน

ปรัมปรา นิทานมหัศจรรย์ นิทานสัตว์ นิทานเรื่องผี นิทานตลก นิทานเข้าแบบ เป็นต้น (Kasemsangkul, 

Apichak, 2009) 

ปัจจุบันชุมชนคลองมหาสวัสดิ์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการส่งเสริม

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การท่องเที่ยวที่นิยมวิถีชุมชีวิต การท่องเที่ยวแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และ

การเผยแพร่ของข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ ทำให้บางแหล่งตั้งรับไม่ทัน เกิดการถาโถมของจำนวนนักท่อง

เที่ยวเข้ามามากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ มีเรื่องของผลประโยชน์ก็ทำให้มีความขัดแย้ง 

คนในพื้นที่ไม่ได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ชุมชนถูกทำลาย สุดท้ายก็ถึง

จุดเสื่อม นักท่องเที่ยวก็หนีไปค้นหาสถานที่ใหม่ และนี่จึงเป็นเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนคลอง

มหาสวัสดิ์จะต้องมีการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถเสริมสร้างคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อพัฒนา

ให้เกิดความยั่งยืน และไม่ทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ (Liberal Arts Education of Mahidol 

University, 2016) 

2.	แนวคิดการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนตามหลักพุทธสันติวิธี	

จากการศึกษาวิจัย พบว่า การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่อง

เที่ยวและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยปกป้องและรักษาโอกาสให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต สนองความ

ต้องการด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในขณะที่จะสามารถธำรงรักษาเนื้อหาทางวัฒนธรรม 

กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จำเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ (Voratitipong, P, 2009) และระบบ
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อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเกื้อหนุน และระบบต่างๆ ที่เกื้อหนุนชีวิต พืช สัตว์และมนุษย์ กล่าวคือ ต้องรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีการวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท่องเที่ยว ต้องควบคุมคุณภาพของสิ่ง

แวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ต้องรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และ ต้องกระจายผลประโยชน์

จากการท่องเที่ยวเผื่อแผ่สังคม(World Tourism Organization, 1998) กล่าวโดยรวมแนวคิดการเสริมสร้าง

การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น ชุมชนต้องมีความเข้มแข็งสมาชิกชุมชนต้องมีส่วนร่วม มีความต้องการ

ร่วมกัน ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค มีการกระจายรายได้และ

ท้ายสุดต้องคำนึงถึงขีดความสามารถของธรรมชาติคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มี

อยู่ดั้งเดิม ที่ยังต้องคงรักษาไว้  

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนา คือ หลักสาราณียธรรม 6 (Thai 

tripitakas 12/492/531, 14/54/65, 24/50/106) ได้แก่  

1. เมตตากายกรรม การช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ

แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง   

2. เมตตาวจีกรรม การช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดี 

กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

3. เมตตามโนกรรม การตั้งจิตปรารถนาดี คิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดีหน้าตา  

ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน  

4. สาธารณโภคี  เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงผู้เดียวนำมาแบ่งปัน

เฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน  

5. สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารัก

เกียจของหมู่คณะ  

6. ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการสำคัญที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นสิ้น

ทุกข์หรือขจัดปัญหา Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2013) 

3.	แนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์	 จังหวัดนครปฐม	

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักพุทธสันติวิธี		

   แนวทางในการจัดการเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยอัตลักษณ์ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ตามที่ได้

ศึกษามานี้เห็นว่าชุมชนได้มีการปรับการขัดแย้ง โดยหลักพุทธสันติ และสาราณียธรรม (Thai tripitakas 12/

490/529)  

คือมีการแบ่งปันผลประโยชน์กัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน การจัดกิจกรรมเสริมในเส้นทางการ

ท่องเที่ยวทางน้ำ การต่อยอดกิจกรรมที่นาบัว การทำข้าวตังทางชุมชนบ้านศาลาดิน ทำไข่เค็ม กล้วยตาก ทำ

ดินจากผักตบชวา เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งตามหลักสาราณียธรรม อันเป็นธรรมที่ตั้งแห่งความ

ระลึกถึงกันด้วยดี ทั้งกาย วาจา ใจ การประพฤติปฏิบัติ การทำความดีร่วมกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทำให้
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ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์สามารถคงอัตลักษณ์ไว้ได้ โดยในส่วนของชาวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ยังคงปฏิบัติยึด

มั่นในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรีในอัตลักษณ์ ของชุมชนเหมือนเดิม ในขณะที่นักท่องเที่ยว

ก็ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นคนริมน้ำ ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อประโยชน์ร่วมกัน อยู่กันอย่าง

สันติสุข โดยไม่ทำลายอัตลักษณ์ดั้งเดิมเสียทั้งหมด จากการวิเคราะห์ได้พบจุดแข็งขุดอ่อนด้านการท่องเที่ยว

ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ (SWOT ANALYSIS) กล่าวคือ   

จุดแข็ง Strength (ภายใน)คือ มีที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีต้นทุนที่น่าสนใจในเชิง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี มีศักยภาพสูงในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

การเกษตร มีทรัพยากรสมบูรณ์ทั้งด้านการเกษตร วัดยังเป็นศูนย์รวมศรัทธาและความสามัคคีของชุมชน 

จุดอ่อนWeakness(ภายใน)คือสมาชิกชุมชนและเครือข่ายชุมชนจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

โดยไม่คำนึงถึงปัญหาผักตบชวาและน้ำเสีย สมาชิกชุมชน เครือข่ายชุมชน ตลอดจนองค์กรภาครัฐมีการร่วม

มือกันอย่างไม่เหนียวแน่นในการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน และเครือข่ายชุมชน

บางกลุ่มได้รับประโยชน์มากว่าส่วนรวม และขาดแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยว  

โอกาสOpportunity (ภายนอก)คือ ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานการศึกษา 

ภาครัฐ สนับสนุนวิชาการ ในชุมชนเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา

ต่อยอด สินค้าภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

เพื่อลดผลกระทบจากการนำผักตบชวามาทำเป็นดินผักตบชวา และสร้างที่ดักไขมันก่อนนำน้ำเสียลงสู่คลอง

มหาสวัสดิ์ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางน้ำได้รับ

การประชาสัมพันธ์จากภาคเอกชน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ  

อุปสรรคThreat (ภายนอก)คือ การเข้ามาของนายทุนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผล

กระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชน การแก้ปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งสองฝั่งคลองมหา

สวัสดิ์ ยังไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจน ปัญหาผักตบชวาจากชุมชนใกล้เคียง ทำให้เป็นอุปสรรคกับการจัดกิจกรรม

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

โดยภาพรวมแล้ว พบว่า เป้าหมายหลักของการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชน คือ การเจรจากัน

ด้วยเหตุผลโดยต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกัน แม้จะมีบางกรณีที่อาจจะไม่พอใจกันบ้าง แต่เพื่อสังคมส่วนใหญ่ก็จะ

ยอมกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คนในชุมชนที่เป็นผู้นำส่วนใหญ่จะมีน้ำใจต่อ

กัน ผูกพันเชื่อมโยงกันด้วยน้ำใจ  รู้ว่ามีปัญหาแต่ตั้งใจทำไป ทำร่วมกัน แก้ปัญหากันไป ก็ทำให้สำเร็จผลมา

จนถึงทุกวันนี้ มองโดยภาพกว้างแล้ว คนในชุมชนมีความสามัคคีกัน ทำให้ชุมชนมีความเป็นเอกภาพ แบ่ง

หน้าที่กันทำในแต่ละฝ่ายแล้วแต่ใครถนัดด้านไหน กลายเป็นความหลากหลายภายใต้ชุมชนหนึ่งเดียว  
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สรุป

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นเอกสาร การสัมภาษณ์และได้เข้าไปศึกษาในพื้นที่จริง ได้เห็น

การทำงานกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน มีทั้งในส่วนการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมใหม่ และการตามแก้ไขสภาพ

ปัญหาที่เป็นอยู่ ซึ่งสะท้อนความเป็นจริงของสังคมหรือชุมชนทุกๆ ชุมชน ที่ต้องมีการพัฒนาส่งเสริมและการ

แก้ไข กล่าวคือ ไม่มีชุมชนใดที่จะสมบูรณ์แบบ เพียงแต่การจัดการสิ่งที่ดี ที่เป็นจุดแข็ง หรือน้อมนำโอกาสมา

สู่การพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้น ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ได้มีจุดแข็ง และโอกาสที่สอดรับกับการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้งชุมชนยังมีการทำกิจกรรมเพื่อการรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับหลักสาราณีย-

ธรรม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน วางตัวสุภาพ เคารพนับถือกัน มีการพูดคุยกันด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน   

ค่อยอธิบายเหตุผลความจำเป็น บอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ แนะนำตักเตือนพูดคุยกัน ไม่ด่าว่ากัน ไม่กล่าวร้าย

หรือพูดคำหยาบ พูดความจริงต่อกัน พูดมุ่งเกิดประโยชน์ มีการแบ่งปันกระจายรายได้สู่ชุมชน ได้ด้วยกันทุก

ฝ่าย ส่งเสริมให้สร้างอาชีพเสริม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน การมุ่งเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อการ

ใช้สอยบริโภคร่วมกัน  มีส่วนร่วมในการรับรู้ แก้ไขปัญหา และการได้รับโอกาสที่ดีร่วมกัน การปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่เหมือนกัน มีกฎเกณฑ์ระเบียบของชุมชน เพื่อเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

ร่วมกัน และมีความเห็นชอบ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน เห็นชอบร่วมกัน   

จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ได้ยึดถือหลักสาราณียธรรมแม้ว่าจะ

ไม่เข้าใจในรูปศัพท์ทางบาลีก็ตาม แต่พฤติกรรมและแนวทางปฏิบัติต่างสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว คือ 

ยอมรับนับถือกัน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน มีส่วนร่วมในการจัดให้เป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว   

มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การปรึกษาหารือ ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันคิด 

ร่วมกันรับผิดชอบ และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

 

ข้อเสนอแนะ

1.	 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประโยชน์	

การทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นที่น่าสนใจ สำหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยคงไว้

ซึ่งอัตลักษณ์ชุมชนของชาวชุมชนมหาสวัสดิ์สมควรที่จะให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากชุมชน

คลองมหาสวัสดิ์ เป็นชุมชนขนาดเล็ก การบริหารจัดการปัจจุบันพึ่งพาตนเอง และวัดยังคงเป็นศูนย์รวมของ

กิจกรรมสำคัญต่างๆ ในชุมชน ดังนั้น แนวคิดการเสริมสร้างการท่องเที่ยวตามแนวพุทธสันติวิธีมีอยู่แล้วเป็น

พื้นฐานของชุมชน ผู้วิจัยจึงขอนำเสนอแนะแนวนโยบายในการบริหารจัดการประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ

เทศบาลตำบลคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อให้มีแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนเส้นทางการท่อง



111Journal of MCU Peace Studies Special Issue

เที่ยว และการเตรียมความพร้อมบุคลากรในพื้นที่ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยกำหนด

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่จะทำให้ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่คงรักษา  

อัตลักษณ์ชุมชนไว้อย่างมั่นคง โดยใช้กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่สืบต่อไป ให้เป็นรูปธรรมในแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

2) ข้อเสนอแนะให้เทศบาลตำบลคลองมหาสวัสดิ์ ร่วมสนับสนุนการจัดทำแผนการตลาดและการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวในตำบลคลองมหาสวัสดิ์ เน้นในเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ

ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โดยให้ความรู้ความเข้าใจ กับนักท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์

จากชุมชนผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน 

รักษาไว้ให้คงอยู่ และเสริมในเรื่องของแนวพุทธสันติวิธี หลักสาราณียธรรม 6 เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เห็นถึง

การประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขและสมประโยชน์ทุกฝ่าย  

3) ข้อเสนอแนะให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ความสนับสนุนการบริหารจัดการ

ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ มีการจัดทำแผน

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในทิศทางที่ชัดเจน ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนและนักท่องเที่ยว นำเสนอในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน (Local Experience) โดยมุ่งเน้นการนำ

เสนอขายความเป็นอัตลักษณ์ท่องเที่ยวชุมชนสันติสุข อย่างยั่งยืน 

2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป	

จากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นสำคัญที่ควรศึกษาต่อ เพื่อเป็นแนวทางในเสริมสร้าง

การท่องเที่ยวของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ชุมชน ตามแนวพุทธสันติวิธี ได้อย่างสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอประเด็นสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) ศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการตลาด ในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชน (Local 

Experience) เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวพุทธสันติวิธี 

2) ศึกษาแนวทางการค้า การลงทุน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้วิวัฒนาการการค้าการ

ลงทุนสมัยโลกาภิวัตน ์

3) การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศึกษากรณี 

กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 กับ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม 
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แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
ที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนาเถรวาท

TheWaytoManageConflictsArisen
fromManainTheravadaBuddhism

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่

เกิดจากมานะ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องมานะในพุทธศาสนาเถรวาท, เพื่อศึกษา

สภาพปัญหาของความขัดแย้งที่เกิดจากมานะที่ปรากฏในพุทธศาสนาเถรวาท และเพื่อนำเสนอแนวทางการ

จัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนาเถรวาท  

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนา ได้แก่ การถือศีล 

การเจริญเมตตา วิปัสสนากรรมฐาน อนิจสัญญา การให้อภัยซึ่งกันและกัน จากการศึกษาเรื่องวิฑูฑภะ ภิกษุ

โกสัมพี พญาชมพูบดี ชฏิลสามพี่น้อง ฯลฯ พบว่ามานะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งทำให้เกิดปัญหากับ

ตนเองและสังคม เกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการเกิดทำสงคราม และสูญเสียทั้ง

ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางพระองค์เป็นกลาง และใช้กุสโลบายจัดการความขัดแย้งให้มีความ

ยึดหยุ่นตามสภาพของปัญหา ตามสาเหตุที่เกิดขึ้น เน้นการเปิดใจตนเองก่อนที่จะไปหาแนวทางการจัดการ

ความขัดแย้งกับคนอื่น เพื่อจะเปลี่ยนมิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐิ จะทำให้ละมานะได้เร็วขึ้น  

แนวคิดว่าด้วยมานะในพุทธศาสนาเถรวาทกับความเข้าใจของบุคคลทั่วไปในเรื่องมานะนั้นมีความ

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คำว่า มานะในพระพุทธศาสนา คือ การถือตน การถือตัวเปรียบกับคนอื่น ถือตัวว่า

เลิศกว่าเขา ถือตัวว่าเสมอเขา ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา ส่วนมานะตามความเข้าใจของคนทั่วไปมองว่า มานะ คือ 
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ความพยายามเป็นสิ่งดีที่ควรส่งเสริม ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายด้านๆ ได้ มานะทางพระพุทธ

ศาสนานับว่าเป็นกิเลสสำคัญที่ละได้ยาก ผู้ที่ละมานะได้อย่างเด็ดขาดตามพระไตรปิฎกกล่าวไว้ ก็มีแต่พระ

อรหันต์เท่านั้น เพราะมานะเป็นเครื่องผูกสัตว์ให้อยู่ในวัฏสงสาร มานะเป็น 1 ใน ปปัญจธรรม (ตัณหา ทิฏฐิ 

และมานะ) และมานะ อยู่ในอุทธัมภาคิยสังโยชน์ (ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์เบื้องสูง) นอกจากนี้มานะก็ยังอยู่

ใน สังโยชน์ 10 ทั้งนี้ พระไตรปิฎกได้กล่าวถึงวิธีการละมานะในตนเอง คือ การเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อ

ประหารราคะ พึงเจริญเมตตาเพื่อกำจัดความพยาบาท พึงเจริญอานาปานสติเพื่อกำจัดมิจฉาวิตก พึงเจริญ

อนิจสัญญา เพื่อถอนซึ่งอัสมิมานะ 

คำสำคัญ: ความขัดแย้ง; มานะ; พุทธศาสนาเถรวาท 
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Abstract 

This documentary research leading to the analysis of managing conflicts arisen 

from Mana is of 3 objectives: to study the contextual idea related to Mana in Theravada 

Buddhism, to study the conflict state of problems arisen from Mana appeared in 

Theravada Buddhism, and to present the way to manage conflicts arisen from Mana in 

Theravada Buddhism; it is found the followings: 

The way to manage conflicts arisen from Mana in Buddhism comprises of precept 

holding, loving-kindness practice, Kammatthana Vipassana, Aniccasanna and forgiving each 

other. From studying stories of Vidudapa, Kosambi Bhikkhu, Phya Chombubodi, the Three 

Jatila Brothers, etc. It is found that Mana is one of the important factors causing: problems 

to oneself and society, the lack of unity in groups, including wars and the losses of both 

lives and properties, which the Buddha placed himself in the middle way of not taking side 

and flexibly managed conflicts with strategies according to states and causes of problems, 

emphasizing opening one’s own heart prior to find the way to manage conflicts with 

others, in order to change the false view to the right one that will fasten giving up Mana.    

The contextual idea related to Mana in Theravada Buddhism compared to the 

understanding of general people is totally different. The meaning of Mana in Buddhism is a 

self-arrogant, conceitedly compared to others to be better than them, equal to them, 

lower than them, while general people see to Mana as the good attempt that should be 

promoted as it brings success to one’s life in many aspects. Mana in Buddhism is perceived 

as the delicate defilement that is hard to rid, only Arahanta or the great one can do so, as 

Mana the binder of animal beings in Vatta. Mana is one of Papancadhamma (Tanha, Ditthi 

and Mana), and Mana is in Utdhambhakiya Samyojana (the Dhamma binding animal beings 

with higher level of Dukkha); moreover, it is also in the Ten Samyojana. Accordingly, the 

means to relieve Mana appeared in Tipitaka by the practice of AsubhaKammatthana to rid 

of Raga, Metta to rid of revenge up to Anapanasati (mindfulness on breathing) to rid of 

Micchavitakka (false thought), and Aniccasanna to rid of Assamimana.  

Keywords:Conflicts; Mana; Theravada Buddhism 
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บทนำ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีการอยู่ร่วมกันมิได้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน   

ในแต่ละสังคมเป็นที่รวมของคนที่หลากหลายไว้ด้วยกัน แต่ละคนมีความคิด มีจุดหมายปลายทางที่ต่างกัน 

จนบางครั้งจนเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นได้ ซึ่งปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ จนอาจกล่าวได้ว่า

เป็นเรื่องปกติหรือเป็นธรรมชาติ ความขัดแย้งทั้งในแง่ของความคิดและการปฏิบัติ ส่งผลกระทบเสียหายต่อ

สันติสุขของสังคม ปัญหามากมายส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งที่มาจากมานะ เป็นสาเหตุของ

ความขัดแย้งภายในที่นำไปสู่ความขัดแย้งภายนอก ตามความเข้าใจของคนทั่วไปจะเข้าใจว่ามานะ คือ ความ

พยายาม ที่จริงแล้วมานะไม่ได้แปลว่าพยายาม แต่มานะทำให้เกิดความพยายามได้ เพราะว่าคนเราโดย

เฉพาะคนไทยจะพากเพียรได้ก็กลัวเสียหน้าหรือไม่อยากแพ้คนอื่น เห็นคนอื่นเขาทำได้ เราก็ต้องทำได้ มานะ

เป็นสิ่งดีที่ทุกคนควรจะมี จนหลายๆ ครอบครัวได้นำคำว่า มานะ ไปตั้งเป็นชื่อกิจกรรม ชื่อบุตรหลานก็มี 

(Pisan Visalo, 2552) ส่วนคำว่ามานะในพุทธศาสนาเถรวาท จะหมายถึง “การถือตัว ความลำพองหรือ

ความทะนงตัว” มีการเปรียบเทียบตนกับผู้อื่น ว่าเราเลิศกว่าเขา เราเสมอเขา และเราดีกว่าเขา จนทำให้เกิด

การทะเลาะวิวาทจนนำไปสู่การฆ่ากัน หรืออาจทำสงครามกันได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้ใด สำคัญหมาย

ว่าเราเสมอเขา เลิศกว่าเขา หรือด้อยกว่าเขา ผู้นั้นพึงต้องวิวาทกันด้วยความถือตัวนั้น” (Thai Tripitakas/

231)  

เหตุการณ์ความขัดแย้งที่ส่งผลให้เกิดสงครามทำลายชีวิตที่เด่นชัด คือ กรณีของพระเจ้าวิฑูฑภะ 

และศากยวงศ์ เพราะมีความยึดติดว่าชาติพันธุ์ของตนนั้นดีกว่าบริสุทธิ์กว่าจนทำให้ไปดูถูก เหยียดหยาม 

และดูหมิ่นคนอื่นๆ ในสังคม ดังเหตุการณ์ที่พระเจ้าปเสนทิโกศลต้องการสร้างสัมพันธไมตรีกับเจ้าศากยวงศ์ 

โดยการส่งสาส์นเพื่อสู่ขอพระราชธิดา แต่ได้รับการดูถูก เหยียดหยาม โดยการมองบุตรีของนางทาสีไปเป็น

มเหสีแล้วยังดูหมิ่น เหยียดหยามเจ้าชายวิฑูฑภะซึ่งเป็นลูกของนางทาสีโดยการใช้น้ำนมล้างตั่งที่พระองค์

ประทับนั่ง ไม่ยอมให้ลูกของตัวเองไหว้เจ้าชายวิฑูฑภะ ซึ่งมีอายุมากกว่าด้วยการพาหนีไปอยู่นอกเมือง ส่งผล

ให้เกิดความสงสัยในพฤติกรรมที่ปรากฏ เมื่อทราบถึงเรื่องราวต่างๆ ที่มีมูลเหตุมาจากความเกลียดชัง กลาย

เป็นความรุนแรง เกิดความพยาบาทอาฆาตแค้นที่ฝังใจ รุนแรงและสะสมมาตั้งแต่เยาว์วัยของเจ้าชายวิฑูฑภะ

ที่ได้รับการปฏิบัติ และเมื่อได้ทราบถึงมูลเหตุดังกล่าวมาแล้วข้างต้นในองค์ประกอบความขัดแย้งทางสังคม 

จนกระทั่งถึงจุดระเบิด พระองค์ทรงมีมิจฉาทิฐิ แก้แค้นต่อศากยวงศ์โดยใช้ความรุนแรงอย่างที่สุด ในการ

กระทำ “สงครามล้างเผ่าพันธุ์” ดังคำอาฆาตแค้นของพระองค์ที่ว่า “เมื่อเราได้ราชสมบัติแล้ว เราจึงเอาเลือด

ในลำคอของพวกศากยะ...ล้างแผ่นกระดานที่เรานั่ง” (Thai Tripitakas 41/1/2/11-39) เมื่อเจ้าชาย  

วิฑูฑภะได้ครองราชย์สมบัติแล้ว จึงตัดสินพระทัยทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเจ้าศากยะได้ยกทัพหลวง

ออกไปฆ่าเจ้าศากยะ ไม่เว้นแม้กระทั่งทารกที่ยังต้องดื่มน้ำนมจากมารดาอยู่ และนำเลือดจากลำคอของ  

เจ้าศากยะเหล่านั้นไปล้างแผ่นกระดานที่พระองค์เคยประทับนั่ง แต่เจ้าชายวิฑูฑภะไม่ได้ฆ่าเจ้าศากยะ-  

มหานามและบริวาร เพราะมองว่าเป็นพระเจ้าตาของพระองค์ แต่หลังจากนั้นไม่นานพระเจ้ามหานามะก็
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พยายามที่จะฆ่าตัวตายในสระน้ำ เพื่อหลีกหนีการเสวยพระกระยาหารกับพระเจ้าวิฑูฑภะ เพราะยึดทิฎฐิ

มานะที่แม้กษัตริย์จะสิ้นพระชนม์ ก็ไม่ยอมเสวยกระยาหารรวมกับบุตรนางทาสี  

จากที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเป็นเรื่องราวความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลล้วนมีสาเหตุ

ประการหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งภายใน คือ มานะ และได้แสดงออกมารูปของความขัดแย้งภายนอก โดย

มีปัจจัยต่างๆ เข้ามาประกอบและร่วมด้วย ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเป็นนักไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ และยัง

สนับสนุนให้ทุกคนไม่นิ่งดูดายปล่อยให้เกิดความขัดแย้งขึ้น เสมือนเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ควรจะช่วยกันหา

ทางแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งพระพุทธศาสนามองว่าความขัดแย้งที่เกิดจากสาเหตุของมานะจัด

ได้ว่าเป็นทุกข์ สำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งพระพุทธศาสนายอมรับว่าเกิดจากการทำงานร่วมกัน

ระหว่างปัจจัยภายใน คือ กุศลมูล และอกุศลมูล มานะ ผนวกกับปัจจัยภายนอก ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึง

ได้เป็นแบบอย่างทางพุทธสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งประกอบไปด้วยการไกล่เกลี่ยคนกลางเชิง

พุทธ การเจรจากันเอง การตั้งคณะกรรมการไต่สวน การตัดสินโดยการเงียบ การใช้เสียงข้างมาก การโน้ม

น้าว การประนีประนอม เป็นต้น (Phramaha Hansa Dhammahaso, 2004 ) สามารถ สืบสานสัมพันธ์ 

สังคมสุขสร้างสรรค์สันติภาพ และเป็นประโยชน์และคุณค่าส่งเสริมให้สังคมเกิดสันติสุข (Sompong, 2016) 

จากการศึกษาพุทธประวัติบางตอนพบว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นคนไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ และ

สนับสนุนให้ทุกคนไม่นิ่งดูดาย ช่วยกันหาทางแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จนอาจเป็นหน้าที่ที่สำคัญประการ

หนึ่งของชาวพุทธที่ควรตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา จะทำให้บุคคล ครอบครัว สังคม

และประเทศชาติมีสันติสุขได้ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะโดยในพุทธศาสนา

เถรวาทเป็นแนวทางที่ดี ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการความขัดแย้ง ล้วนเป็นประโยชน์ใน

ด้านแนวทางการความขัดแย้งที่เกิดกับตนเองและสังคม  สามารถนำแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิด

จากมานะไปใช้ในการบริหารองค์กร และนำไปสู่สังคมเพื่อให้เกิดสันติภาพ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้เกิดความสนใจ

ในการทำงานวิจัยการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้จะกล่าว

ถึงแต่มานะความถือตัวที่เป็นตัวกิเลสเท่านั้น ซึ่งมานะมีลักษณะเฉพาะ คือ มีความถือตัว ทะนงตัว มีความ

หยิ่งเป็นลักษณะ ความถือตัวในการข่มผู้อื่น (Thai Tripitakas 10/32 ,15/9, 17/33,20/110) ผู้วิจัยจึงสนใจ

ที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าวสำหรับเป็นแนวทางในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในสังคมได้อีกทางหนึ่ง 

ความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลล้วนมีสาเหตุที่เกิดจากความขัดแย้งภายใน คือ มานะ 

และได้แสดงออกมารูปของความขัดแย้งภายนอก โดยมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาประกอบและร่วมด้วยซึ่ง

พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ ซึ่งพระพุทธศาสนามองว่าความขัดแย้งที่เกิดจากสาเหตุ

ของมานะจัดได้ว่าเป็นทุกข์ ด้วยเหตุนี้ ในพระไตรปิฎก และคัมภีร์สำคัญได้กล่าวว่า มานะคือการถือตัว เป็น

สิ่งที่ควรละ สำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งพระพุทธศาสนายอมรับว่าเกิดจากการทำงานร่วมกัน

ระหว่างปัจจัยภายใน คือ กุศลมูล และอกุศลมูล มานะ ผนวกกับปัจจัยภายนอก สภาพปัญหาในสังคมไทย

ปัจจุบัน สาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหาร ต่างมีมานะ 
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คือ การถือตัวว่าตนดีกว่าคนอื่น สำคัญกว่าคนอื่น มีความทะนงตัว จนส่งผลให้การแก้ไขปัญหาของประเทศ

ดำเนินไปได้ช้า เนื่องจากไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน จนไม่เกิดความร่วมมือกันในเชิงปฏิบัติ จึงไม่เกิดผลดีต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวในสังคมหมู่บ้านโลก ที่ควรยกระดับจิตใจให้มีความเจริญเช่นเดียวกับ

ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Masrungson, 2016)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการหาแนวทางการจัดการความขัดแย้ง  

ดังกล่าว โดยศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนาเถรวาท การจัดการความ

ขัดแย้งของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากมานะ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการความขัดแย้งใน

ทิศทางที่ยึดหยุ่นในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้า และใช้ธรรมะในการจัดการปัญหาเชิงลึก วิธีการเหล่านี้ล้วน

เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคม ที่จะนำแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในสมัยพุทธกาล

ไปใช้ในการบริหารองค์กร และนำไปสู่สังคมเพื่อให้เกิดสันติภาพได้ 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาแนวคิดว่าด้วยมานะในพุทธศาสนาเถรวาท 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนาเถรวาท 

3. เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนาเถรวาท 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนาเถรวาทเป็นการ

ศึกษาวิจัยจากเอกสาร ซึ่งผู้วิจัยได้เน้นการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และหนังสือ ตำราวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดดมีขั้น

ตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่1  ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากคัมภีร์พระไตรปิฎก (เน้นฉบับภาษาไทยเป็นหลัก) ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคัมภีร์อรรกถา รวมถึงตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ และศึกษาเรื่องราวในพุทธศาสนาที่มีความเด่นชัดว่าเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากมานะ 

ขั้นตอนที่2  ศึกษาข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารทั้งหมดในงานวิจัย เพื่อนำเสนอแนวทางการ

จัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล 

ขั้นตอนที่3  วิเคราะห์ข้อมูลในเนื้อหาจากขั้นตอนที่ 1, 2, 3 เป็นแนวทางการจัดการความขัดแย้ง

ที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนาเถรวาท 

ขั้นตอนที่4  สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
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ผลการวิจัย

1.	 ศึกษาแนวคิดว่าด้วยมานะในพระพุทธศาสนา	

จากการวิจัยพบว่า “มานะ” หมายถึง ความถือตัว ซึ่งในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล

ธรรมกล่าวถึงความหมายของมานะ คือ ความถือตัว ความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ถือสูง ถือต่ำ ยิ่งใหญ่เท่า

เทียมหรือด้วยกว่าผู้อื่น ความอยากเด่นชูตนให้ยิ่งใหญ่ (PhraPrahmgunaporn P.A Payutto,2014) ส่วน

ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎกได้ให้ความหมายของมานะ คือ ความถือตัวว่าเราดีกว่าเขา เราเสมอกับเขา เราเลวกว่า

เขา ความถือตัว กิริยาที่ถือตัว ความยกตนการเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกจิตขึ้น จิตต้องการเป็นดุจธง 

มีลักษณะเช่นนี้ นี้เรียกว่ามานะ (Thai Tripitakas 34/1239/314) จากการศึกษาพบว่ามานะมี 2 รูปแบบ 

คือ 1. มานะเป็นหนึ่งในปปัญจธรรม 2.มานะในภาวะจิต ไม่ว่ามานะจะเป็นในรูปแบบไหน ต่างก็มีลักษณะที่

เหมือนกันคือ มีความถือตัว มีการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นว่าเราเลิศกว่าเขา เราเสมอเขา เราเลวกว่าเขา 

นอกจากนี้ในสังคมไทยก็จะเห็นว่าการถือตัวเพราะวงศ์ ตระกูล การศึกษา ทรัพย์ ฯลฯ ทำให้เกิดการดูหมิ่น

เหยียดหยามคนอื่นว่าต่ำกว่าตน ด้อยกว่าตนอยู่ตลอดเวลา เกิดการไม่ยอมรับคนอื่น  

2.	ศกึษาสภาพปญัหาของความขดัแยง้ทีเ่กดิจากมานะทีป่รากฏในพระพทุธ-	

ศาสนาเถรวาท			

ผู้วิจัยได้ ศึกษาจากเรื่องราวในพระไตรปิฎก คัมภีร์สำคัญทางศาสนา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

จากผลการศึกษาพบว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ละมานะได้ ดังปรากฏข้อความสำคัญในพระอภิธรรม

ปิฎก ดังนี้ “บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อละรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา โดยไม่เหลือชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้

แจ้งอรหัตตผล บุคคลใดละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาได้โดยไม่เหลือ บุคคลนี้ เรียกว่า 

ผู้เป็นอรหันต์” (Thai tripitakas /56) สำหรับปุถุชนจึงเป็นเรื่องยากที่จะละมานะ ให้หมดไป เพียงแค่ทำให้

เบาบางลงก็ยากแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ชัดถึงความขัดแย้งของคนในสังคมไทยในปัจจุบันว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก

แต่ละคนก็มีมานะอยู่ในใจ ส่งผลให้เกิดผลเสียหลายได้ดังพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้แสดงทัศนะ

เกี่ยวกับผลเสียของมานะไว้ดังนี้ 1) ผลเสียต่อการทำงาน 2) ผลเสียต่อกลุ่ม 3) ผลเสียต่อวัฒนธรรม 4) ผล

เสียต่อเสรีภาพ 5) ผลเสียต่อกิจกรรม (P.A.Payutto,1993) ดังนั้นมานะมีผลเสียมีโทษ ดังนี้ 1) โทษต่อ

ตนเอง 2) โทษต่อสังคม คือ มีมานะแล้วจะทำให้มีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดี ไม่ราบรื่น และบางทีอาจจะไม่มีใคร

อยากคบหาสมาคมเป็นเพื่อน คนทั้งหลายพากันรังเกียจเพราะคนมีมานะเป็นคนเอาใจยาก ดังนั้นจึงไม่ควร

ให้มีมานะเกิดขึ้น เพราะมานะเป็นโทษเป็นกิเลสที่ทำให้หมู่สัตว์ติดวนอยู่ในวัฏสงสาร เป็นสิ่งที่ต้องละ ควร

ถอนเสีย และไม่ควรให้มีมานะในจิตใจ (Phra Prasayan, 2003) ไม่ว่าจะเป็นมานะแบบไหน ทำให้เกิด

ปัญหาที่มีความซับซ้อน ในการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดจึงต้องทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงของมานะ ซึ่งผู้

วิจัยได้เลือกทำการศึกษาเรื่องราวในพระไตรปิฎกบางเรื่อง ที่มีความหลากหลายของปัญหาที่เกิดจากมานะ 

ได้แก่ ชฏิลสามพี่น้อง อาฬวกยักษ์ ภิกษุเมืองโกสัมพี พระฉันนะ เจ้าชายศากยะกับการให้โอกาสพระอุบาลี
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บวชก่อน วิฑูฑภะ และพญาชมพูบดี สภาพปัญหาของความขัดแย้งที่เกิดจากมานะเป็นปัญหาที่แก้ไขยาก 

เนื่องจากมานะเป็นปัญหาของจิตใจ เป็นเรื่องความรู้สึก เป็นความรู้สึกที่ไม่ดี (P.A. Payutto, 2014) ดัง

ปรากฏในเรื่องราวพระพุทธศาสนาเถรวาท จำนวน 7 เรื่องดังจะได้กล่าวต่อไปนี ้

2.1ชฎิลสามพี่น้อง

ชฎิล 3 พี่น้อง ได้แก่ อุรุเวลกัสสปะชฎิล นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ โดยมีอุรุเวลกัสสปะชฎิลเป็น

ผู้นำของกลุ่มชฏิลทั้งหลาย ที่ตั้งสำนักอยู่ริมแม่น้ำ และมีลูกศิษย์จำนวนมาก ซึ่งชฎิลชอบการบูชาไฟ เน้นการ

แสดงอิทธิฤทธิ์โดยผ่านอายตนะ ซึ่งนำมาซึ่งลาภสักการะที่ตนเองต้องการ คิดว่าตนเองบรรลุธรรมเป็นพระ

อรหันต์แล้ว พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม และพระองค์ได้เสด็จโปรดชฎิล 3 พี่น้อง 

พระองค์ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หลายครั้ง เพื่อลดความถือตัวของชฎิล 3 พี่น้อง นอกจากนี้พระพุทธเจ้า

ได้ใช้กุสโลบายด้านเมตตาและขันติกับชฎิล จนทำให้ชฎิลและสาวกได้รู้ถึงหลักการปฏิบัติธรรมที่อยู่ในเส้น

ทางของอรหันตมรรค และได้บรรลุธรรมขั้นสูง (Thai tripitakas 22/77/231, 29/153/420) 

สภาพปัญหา คือ ชฎิลเกิดความถือตัวว่าตนเลิศกว่าคนอื่นสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์แล้ว ซึ่งเป็น

ลักษณะของมานะขั้นละเอียดที่มีความถือตัว และคิดว่าตนบรรลุอรหันต์แล้ว จนทำให้ไม่ยอมรับคำสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้าในช่วงแรกๆ และเกิดการท้าทายทางด้านอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ สุดท้ายก็ได้เปิดใจยอมรับและ

ขอบวชในพระพุทธศาสนา  

2.2อาฬวกยักษ์

อาฬวกยักษ์มีอาวุธวิเศษ และมีอิทธิฤทธิ์มาก จนส่งผลให้เกิดการถือตัวว่าตนสำคัญกว่าคนอื่น   

ต่อมาพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดอาฬวกยักษ์โดยทำให้ยักษ์ผู้ดุร้าย เจ้าโทสะ หมดหนทางที่จะทำร้าย

พระพุทธเจ้าไม่ว่าจะใช้อาวุธวิเศษใดๆ หรือบันดาลอิทธิฤทธิ์เพื่อทำร้ายพระพุทธองค์ แต่ไม่ว่าจะทำการด้วย

วิธีใดๆ ก็ไม่สามารถทำร้ายพระพุทธองค์ได้ จนท้ายที่สุด อาฬวกยักษ์ก็ได้ใช้การถามปัญหาธรรมะเป็นหนทาง

สุดท้าย พระพุทธเจ้าได้ตอบปัญหาและทำให้อาฬวกยักษ์ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมจนบรรลุพระโสดาบัน และ

เปลี่ยนจากยักษ์ผู้ทุศีลเป็นยักษ์ผู้มีศีลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา  

สภาพปัญหา คือ อาฬวกยักษ์มีมานะที่ทำให้คิดว่าตนดีกว่าคนอื่น ข่มคนอื่น, เจ้าโทสะ และไม่ชอบ

ให้ใครมาล่วงล้ำในที่อยู่อาศัยของตนเอง 

2.3วิฑูฑภะ

เจ้าศากยะเป็นผู้ที่มีมานะมากทางด้านการถือตัวในวงศ์ศากยะ คิดว่าวงศ์ของตนดีกว่าบริสุทธิ์กว่า

คนอื่น และไม่อยากให้สายเลือดอื่นๆ มาปะปนกับตระกูลของตน จึงเป็นต้นเหตุของปัญหาเพราะได้หลอก

ลวงพระเจ้าปเสนทิโกศลที่มาสู่ขอเจ้าหญิงของศากยะ เพื่อต้องการเป็นพระญาติกับทางศากยะ แต่ทาง  

เจ้าศากยะได้ส่งบุตรีของนางทาสีไปเป็นมเหสีของเจ้าปเสนทิโกศล ต่อมาพระเจ้าวิฑูฑภะซึ่งเป็นโอรสใน

พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทราบความจริงว่าตนเองนั้นมิได้มีกำเนิดจากวรรณะกษัตริย์อย่างที่ตนเข้าใจ ส่งผลให้
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เกิดความโกรธแค้น ความพยาบาทจะฆ่าล้างวงศ์ศากยะเกิดขึ้น ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้กุสโลบายเพื่อมิให้พระ

เจ้าวิฑูฑภะไปฆ่าศากยวงส์ และชี้ให้เห็นว่าเงาของพระญาติเป็นของเย็น เพื่อเปลี่ยนพระทัยของเจ้าชายวิ

ฑูฑภะ แต่ไม่เกิดผลประการใดๆ  

ดังที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวข้อความสำคัญในกรณีที่เจ้าศากยะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่า “คนใดหยิ่ง

เพราะชาติ หยิ่งเพราะทรัพย์ และหยิ่งเพราะโคตร ย่อมดูหมิ่นญาติของตน นั้นเป็นทางของคนเสื่อม” 

(Hansa Dhammahaso, 2011) จุดปัญหาหลักจึงควรเป็นเรื่องกิเลสที่อยู่ในใจของเจ้าศากยะ คือ มานะ 

เพราะมานะคือความถือตน ว่าเลิศ ว่าดีกว่าคนอื่น ถือตัวด้วยสติปัญญา ทรัพย์ ทำให้ดูหมิ่นญาติของตนว่า  

ต่ำกว่าเทียบตนไม่ได ้

สภาพปัญหา เจ้าศากยะมีมานะมากทางด้านวงศ์ศากยะ มีความถือตัวว่าวงศ์ศากยะของตนเป็นผู้มี

สายเลือดบริสุทธิ์ ไม่อยากร่วมวงศ์กับคนอื่น จึงได้ทำวิธีการที่เป็นการหลอกหลวงอีกฝ่าย จนสุดท้ายเกิด

ปัญหาสงครามเกิดขึ้น 

2.4ภิกษุเมืองโกสัมพี

หลังจากที่พระธรรมกถึกได้เข้าห้องสุขาเพื่อทำภารกิจส่วนตัวแล้ว เมื่อออกจากห้องน้ำ เมื่อพระ

วินัยธรได้เข้าไปใช้ห้องน้ำภายหลัง กลับพบว่าพระธรรมกถึกเมื่อชำระกายแล้วเหลือน้ำเอาไว้ในขัน ซึ่งพระ

วินัยธรก็ได้ชี้ให้เห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นผิดวินัย แต่พระธรรมกถึกก็บอกว่าท่านไม่ทราบ แต่ก็ไม่ได้บอก

ว่าท่านมีเจตนาเหลือน้ำเอาไว้หรือไม่ ถึงกระนั้น เมื่อท่านได้รับคำแนะนำว่ากระทำดังกล่าวผิดตามที่พระ

วินัยธรบอก ท่านก็ยินดีปลงอาบัติ แต่สิ่งที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงก็คือ การที่บรรดาลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายได้

โต้เถียงกันไปมา และลูกศิษย์ของพระวินัยธรต้องการที่จะตำหนิ หรือสร้างมลทินให้แก่พระธรรมกถึก จึง

พยายามกล่าวพาดพิงเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่อาจารย์และลูกศิษย์ฝ่ายพระธรรมกถึก โดยกล่าวว่า 

“พระธรรมกถึกรูปนี้ ต้องอาบัติก็ไม่รู้” ในขณะเดียวกันเมื่อลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกนำประเด็นดังกล่าว

มาบอก ท่านจึงเกิดความรู้สึกว่า พระวินัยธรได้ประจาน และใส่ความตัวท่าน ทั้งที่ได้คุยกันแล้วอย่างดีว่าไม่

เป็นอาบัติ ฉะนั้น ผลสะท้อนของอารมณ์จึงเกิดขึ้น เพราะท่านได้บอกความจริงแล้วแก่ศิษย์ในทุกๆ ประเด็น

ที่เกิดขึ้น แล้วย้อนกลับไปตั้งข้อหาพระวินัยธรว่า กล่าวมุสา” ลูกศิษย์ของท่านจึงนำประเด็นนี้ไปขยายผลโดย

การโจมตีของพระวินัยธรว่า “เล่าความเท็จ” แต่ความขัดแย้งได้ขยายตัวไปเรื่อยๆ ซึ่งพระวินัยธรได้อาศัยช่อง

ทางดังกล่าวลง “อุกเขปนียกรรม” พระธรรมกถึก ด้วยเหตุนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งจึงได้ “แตกตัว” และ

ขยายวงออกไปอย่างต่อเนื่อง (Phamaha Hansa Dhammahaso, 2004) 

สภาพปัญหา เกิดจากปัญหาด้านการสื่อสาร การผิดศีลด้านคำพูดส่อเสียด การนินทา ส่งผลให้

ปัญหาบานปลาย อีกทั้งแต่ละฝ่ายก็มีทิฐิมานะต่อกัน และการถือดีด้านวินัย พระภิกษุโกสัมพีเกิดความขัด

แย้งกัน เพราะการถือดีในการมีมานะที่มีโลกธรรมแปด ได้แก่ การถือดีเกิดความเชื่อมั่นในจุดยืนของตนเอง

เกี่ยวกับธรรมและวินัยจนทำเกิดปัญหาเกิดการลุกลาม จนเกิดการแตกความสามัคคีของสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 

จนกระทั่งปัญหาภายในก็ส่งผลให้เกิดปัญหาภายนอกคือชาวเมืองโกสัมพีไม่ศรัทธา กราบไหว้ ไม่ใส่บาตร 
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เนื่องจากชาวเมืองคิดว่าเพราะภิกษุเมืองโกสัมพีทำให้พระพุทธเจ้าต้องเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีแทน   

เมื่อภิกษุทั้งสองฝ่ายได้รับบทเรียนและเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าเพื่อจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน

หมู่สงฆ์ 

2.5พระฉันนะกับการถูกพรหมทัณฑ์

พระฉันนะในอดีตว่าเป็นมหาดเล็กของเจ้าชายสิทธัตถะ เคยถวายการรับใช้เจ้าชายสิทธัตถะมา

หลายปี จนทำให้พระฉันนะทำให้คิดว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม เป็นของตนเอง ทำให้ไม่ว่าพระรูปใดจะ  

ตักเตือนก็ไม่รับฟัง จนเป็นมานะแบบยกตน ข่มท่าน เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้ว พระพุทธองค์ได้

รับสั่งให้พระสารีบุตรลงพรหมทัณฑ์กับพระฉันนะเพื่อทำให้พระฉันนะได้คิด และปลีกตัวออกไปจากกลุ่มสงฆ์ 

ตั้งใจปฏิบัติจนบรรลุธรรม เนื่องจากเหล่าสงฆ์ทั้งหลายไม่ว่ากล่าวตักเตือน ไม่ทำสังฆกรรมด้วย  

สภาพปัญหา พระฉันนะมีมานะทางด้านการยึดติดในตำแหน่งในอดีต คิดว่าตนเองสำคัญกว่า  

พระสงฆ์รูปอื่นจึงทำให้ไม่ฟังคำคัดทานของใคร 

2.6 เจ้าชายศากยะกับการให้โอกาสพระอุบาลีบวชก่อน

เมื่อเจ้าชายศากยะได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จนเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าเพื่อขอบรรพชาใน

ศาสนา เนื่องด้วยอุบาลีซึ่งเดิมเป็นช่างตัดผมของราชวงศ์ได้ติดตามมาและขอบวชด้วย บรรดาเหล่าเจ้าชาย

ศากยะจึงได้ทูลขอพระพุทธเจ้าให้อุบาลีบวชก่อน เพราะเจ้าชายมีความประสงค์จะลดมานะที่ตนยึดถือใน

ศากยวงศ์ให้ลดน้อยลง จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะลดมานะนี้ เนื่องจากพระวินัยได้ระบุให้ภิกษุที่บรรพชาภาย

หลังให้ทำอัญชลี สามีจิกรรมกับพระที่มีพรรษามากกว่า (Thai Tripitakas 7/170-171/331) 

สภาพปัญหา เจ้าชายศากยะมีมานะที่ทำให้เกิดการถือดีในวงศ์ศากยะของตน แต่เนื่องจากเป็น

มานะที่มีกุศลกรรมดีที่เห็นมานะเป็นสิ่งที่ต้องละ และเปิดใจตนเองในการละมานะนั้น 

2.7พญาชมพู

พญาชมพูเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองปัญจาลนคร เป็นกษัตริย์ที่มีมานะ ความถือตัวที่คิดว่าตนเอง

เลิศกว่าคนอื่น คนอื่นต่ำกว่าตน เนื่องจากมีอาวุธวิเศษหลายอย่าง ทำให้ลุ่มหลงอำนาจและข่มผู้อื่น อาจเป็น

เพราะความต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ต่อมาพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดโดยให้บุคคลจำแลงเพื่อจำลอง

สถานการณ์ต่างๆ เมื่อพญาชมพูได้พ่ายแพ้กับอิทธิฤทธิ์ของท้าวสักกะเทวราชซึ่งแปลงเป็นราชทูต จนทำให้

พญาชมพูบดีเกิดความอับอาย และทำให้รู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า ทำให้มานะที่คิดว่าตนเลิศกว่าคนอื่นลดลง 

นอกจากนี้พญาชมพูบดียังได้เห็นพระราชวังที่ใหญ่โตมโหฬาร ตลาดเงิน ตลาดทอง ที่บ่งบอกถึงความร่ำรวย

ของนครอื่นที่ดีกว่าและมีมากกว่านครของตนเอง จึงทำให้สลดใจ คิดได้และลดมานะลง ต่อมาพญาชมพูบดี

ได้ต่อสู้และได้พ่ายแพ้ต่อพระเจ้าราชาธิราช สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ได้คลายมนต์จนเป็นสภาพเดิมและเปิดเผย

ความจริง จนพญาชมพูบดีเกิดศรัทธาและบรรลุธรรม 
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สภาพปัญหา คือ พญาชมพูมีโทสะ มีความโลภ และมีความริษยาหากเห็นว่ากษัตริย์องค์ใน  

แคว้นใดมีความร่ำรวย มีอำนาจมากกว่าตน พญาชมพูจะต้องไปทำลายและแสดงอำนาจที่เหนือกว่าโดยใช้

ของวิเศษที่ตนมี ส่งผลให้กษัตริย์หลายเมืองได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของพญาชมพู จนไปขอ

ความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้า 

3.	แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนาเถรวาท	

แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะ การบรรเทาและการละมานะ ที่ปรากฏอยู่ในพระ

สุตตันตปิฎก ได้แก่     

การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากตนเอง  สิ่งแรกที่ควรทำคือการเปิดใจ สิ่งสำคัญเพื่อกำจัดมานะ

ในพุทธศาสนาเถรวาท เน้นการปฏิบัติของ วิสุทธิ 7 ประการ และโพธิปักยธรรม 37 ประการ ก็เป็นสิ่งสำคัญ

ที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การละมานะได้ปรากฏอยู่ในพระสุตตันปิฎก พบว่า การบรรเทาและการละมานะ 

ไว้ 4 แนวทาง ได้แก ่

1.  การตัดปปัญจธรรมคือการตัดตอแห่งวัฏฏะ  

2.  ความไม่ยึดมั่นในปปัญจธรรม (ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ) ทำให้ความรู้ชัดดับ  

3.  เห็นด้วยปัญญาละอุปาทาน คือ ตัวเรา ของเรา  

4.  เมื่อไม่มีตัณหา ทิฐิ มานะย่อมไม่หวั่นไหว  

สิ่งจำเป็นสำหรับการถอดถอนอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่น ด้วยการพิจารณาเข้าสู่กฎไตรลักษณ์ 

(ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา) ดังพระพุทธเจ้าได้เคยกล่าวว่าการรื้อถอนมานะให้ได้จริงๆ ต้องใช้เจโตวิมุติ และ

ปัญญาวิมุติ ด้วยการรื้อถอนที่ตัวตน คือ อัตตา แท้จริงแล้วชีวิตสังขารตกอยู่สภาพอนัตตาหาตัวตนที่เที่ยงแท้

ถาวรไม่ได้ ครั้นเห็นเป็นอนัตตา มานะก็พังทลาย สร่างคลายจากการยึดถือไปเอง  

พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยเจริญสมถะเป็นเบื้องหน้าและเจริญวิปัสสนาคู่กัน มรรคย่อม

เกิด ย่อมละสังโยชน์ อนุสัยย่อมสิ้นสุด และมีการกล่าวไว้ในเมฆิตยสูตรถึงการละมานะ ได้แก่ พึงเจริญธรรม 

4 ประการ เพื่อการละมานะ ได้แก่  

1. พึงเจริญอสุภกัมมัฏฐานทั้งหลายเพื่อประหารซึ่งราคะ  

2. พึงเจริญเมตตาเพื่อประหารเสียซึ่งพยาบาท  

3.  พึงเจริญอานาปานสติเพื่อกำจัดเพื่อมิคฉาวิตก  

4. พึงเจริญอนิจจสัญญา เพื่อถอนซึ่งอัสมิมานะ โดยเน้นการประพฤติพรหมจรรย์ มี ศีล สมาธิ 

ปัญญา      

วิธีการการละมานะของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในการศึกษาเรื่องราวสำคัญในพระไตรปิฎก

1. การใช้ความโอนอ่อนผ่อนตาม ด้วยการใช้หลักขันติ และให้อาฬวกยักษ์ถือศีลเพื่อกำจัดกิเลส

อย่างหยาบ 
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2. การใช้พรหมวิหาร 4 ประยุกต์กับการโน้มน้าว  

3. การลดทอนความยึดมั่นในวรรณะ ด้วยการลดอุปาทาน เพื่อคลายอัตตวาทุปาทาน 

4. การใช้อิทธิฤทธิ์เอาชนะอิทธิฤทธิ์ ด้วยการใช้ความเมตตา-กรุณา  

5. การใช้การประนีประนอมใช้ปิยวาจาชี้ให้เห็นความจริง ด้วยการใช้ขันติ  

6. การลงพรหมทัณฑ์เพื่อให้เวลาตรึกรู้ภายในใจ ด้วยการกระตุ้นเตือนตนเองตามหลักที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า อตฺตนา โจทยตฺตานํ ปฏิมํเสตมตฺตนา แปลว่า การเตือนตนด้วยตนเอง 

7. การเปิดโอกาสให้ใช้กระบวนการทางสังคมทำลายความถือดี ด้วยการให้อภัยทาน เวรย่อมระงับ

ด้วยการไม่จองเวร 

 

สรุป

แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนาเถรวาท สิ่งแรกที่ควรทำคือการเปิด

ใจ การบรรเทาและการละมานะ ไว้ 4 แนวทาง ได้แก่ การละตัณหา ทิฏฐิ และมานะ ละอุปาทาน ละมานะ

ด้วยการใช้ความโอนอ่อนผ่อนตาม ด้วยการใช้หลักขันติ ใช้พรหมวิหาร 4 ประยุกต์กับการโน้มน้าว การลด

ทอนความยึดมั่นในวรรณะ ด้วยการลดอุปาทาน เพื่อคลายอัตตวาทุปาทาน การใช้การประนีประนอม   

ใช้ปิยวาจา ชี้ให้เห็นความจริง ด้วยการใช้ขันติ และรู้จักการให้อภัย 

  

ข้อเสนอแนะ

1.	 ข้อเสนอแนะการวิจัย

จากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากมานะในพุทธศาสนาเถรวาท มีทั้ง

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนต่อมาจึงเป็นการแก้ปัญหาโดยตรง เริ่มจากการเปิดใจยอมรับในการจะปรับปรุง

ตนเองและนำไปสู่การพัฒนาการละมานะซึ่งเป็นกิเลสในตนเองจนหมดสิ้น  

2.	ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป

ผลงานวิจัยผู้วิจัยขอนำเสนอแนะในการเผยแพร่งานไปยังหน่วยงานราชการเอกชนเพื่อทราบถึง

สาเหตุของปัญหาและแนวทางการจัดการความขัดแย้งเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในส่วนการทำวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัย

ขอเสนอ คือ 

1. การศึกษาความสัมพันธ์ของมานะกับการวิธีการลดอุปาทานในพุทธศาสนาเถรวาท 

2. การศึกษาอัสมิมานะในพุทธศาสนาเถรวาท 
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บทบาทของครูในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
กับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

The Role of Teacher in Theravada Buddhism  
and Hinduism 

บทคัดย่อ  
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของครูในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เน้นการวิจัยเชิงเอกสาร เก็บข้อมูลจากการสืบค้นวิเคราะห์จาก

คัมภีร์ และวิเคราะห์ด้วยวิธีพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ครูในทัศนะของพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติภายใน คือ คุณลักษณะตามหลักของกัลยาณมิตร 7 ประการ 

ได้แก่ 1) เป็นที่รักเป็นที่พอใจ 2) เป็นที่เคารพ 3) เป็นที่ยกย่อง 4) เป็นนักพูด 5) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำ  

6) เป็นผู้พูดถ้อยคำลึกซึ้งได้ 7) ไม่ชักนำในอฐาน และต้องประกอบด้วยลักษณะของครูที่ดี 5 ประการ ได้แก่ 

(1) ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี (2) สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง (3) สอนศิลปวิทยาให้อย่างไม่ปิดบัง (4) ยกย่องให้

ปรากฏในเพื่อนฝูง (5) ทำการป้องกันในทิศทั้งปวง ส่วนครูในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือผู้เป็นเช่นแสงสว่างที่

กำจัดความมืดบอดจากอวิชชา อันเป็นเหตุขัดขวางต่อการเข้าถึงพรหมัน ฉะนั้นครูจะต้องรับหน้าที่ถ่ายทอด

วิชาความรู้ ให้แก่ศิษย์อย่างถูกต้อง ยุติธรรม เลี้ยงดูลูกศิษย์อย่างที่พ่อแม่เลี้ยงดูบุตร สร้างและแก้ไขความ

ประพฤติ นิสัย อุปนิสัยของลูกศิษย์  

พระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีทัศนะที่สอดคล้องกันว่า ครูนั้นมีหน้าที่สั่งสอน

ศิษย์ให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตรกับศิษย์ ส่วนนัยที่ต่างกันคือการแนะนำ 

วิธีการเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของการสอน คือพระพุทธศาสนาเน้นการสอนเพื่อเป้าหมายคือการเข้าถึง 

พระนิพพาน ส่วนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เน้นการสอนเพื่อการเข้าถึงพรหมัน 

คำสำคัญ : บทบาท; ครู; พระพุทธศาสนาเถรวาท; ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
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Abstract  

This paper has an attempt to comparatively study the role of teacher between 

Theravada Buddhism and Hinduism. The study is of qualitative approach emphasized in 

documentary research. The data had been mainly collected from the texts of Both 

Buddhism and Hinduism; the collected data was made with descriptive method and 

content-analysis.  

The results of this paper are as follows: 

In the point of view of Theravada Buddhism, teacher has to have inner-qualities, 

viz., the qualities as of seven kinds of friendship. They are: 1) being lovable-one (Piyo),  

2) being respectable-one (Garu), 3) being adorable-one (Bhāvaniyo), 4) being counsel

or (Vattā), 5) being patient listener (Vacanakkhamo), 6) being able to deliver the deep  

discourses (GambhirañcaKathamKattā) and 7) not leading pupilsin the useless ways (No  

CatthāneNiyojaye). Besides, teacher according to Theravada Buddhism has to have five 

qualities of being good teacher. They are: 1) train and advise pupils to be good person,  

2) teach them clearly, 3) impart all knowledge to them with no biases, and 5) to give 

protection from the dangers coming from all directions to them. But, teacher, according to 

Hinduism, is like that of light causing the dark disappeared, that is to say, destroying 

delusion (avidyā) that prevents one to reach into the state of being united with  

Bhāmhan. So, teacher has to performs his duty in imparting correct knowledge to pupils 

with no biases, taking care them like that of parent bring up their siblings; and also teacher 

should build good trait and good behavior to his pupils, andalso improve theirunwanted 

trait and behavior.  

The similar point of view of both religion is that the teacher has the duty to teach 

and give both mundane and supra-mundane knowledge to pupils, be friend with them, 

but the different point of view is on the means to reach the final goal of teaching—

Theravada Buddhism has the teachings emphasized in leading pupils to attain nibbāna,  

whereas, Hinduism gives emphasis in leading pupils to attain the state of being united with  

Bhāmhan. 

Keywords: Role; Teacher; Theravada Buddhism; Hinduism 
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บทนำ  

ครู มีฐานะเป็นปูชนียบุคคล ซึ่งศิษย์ทั้งหลายและคนทั่วไปให้ความเคารพยกย่องครู เพราะเป็นผู้ที่

มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกในสังคม ช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้ ความ

สามารถ และคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมนั้นๆ ด้วยว่า คนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะนำความรู้ไป

พัฒนาสังคมให้เกิดการพัฒนามีความเจริญรุ่งเรือง เมื่อศิษยานุศิษย์ สัทธิวิหาริก อันเตวาสิกได้ระลึกนึกถึง

อุปการคุณของครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ช่วยอนุเคราะห์ ช่วยแนะนำสั่งสอนให้เจริญด้วยวิชาความรู้และคุณ

ความดีแล้ว ควรที่ศิษยานุศิษย์ สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก จะต้องตอบแทนอุปการคุณท่าน โดยการประพฤติ

ตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย แสดงความเคารพนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น หรือยกตนเทียมท่าน ยึดเอาความกตัญญู

เป็นอารมณ์ว่า ผู้รู้คุณย่อมยินดีในผู้มีพระคุณ ดังแมลงผึ้งรู้ว่าบัวมีคุณ (Somdej Phramahaviravong (Pim 

Dhammadharo), 1985) ครูนั้นมีหน้าที่สั่งสอนให้วิชาความรู้ต่อศิษย์ ควรใช้วาจาที่เป็นสัมมาในการสั่งสอน

ศิษย์ด้วยความเมตตา และปรารถนาดี นุ่มนวลชวนฟัง พร้อมที่จะให้ความรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ 

(Phrapalad Somchai Payogo (Dhamnoen), 2013) ด้านความสัมพันธ์กับอาจารย์ ศิษย์พึงแสดงความ

เคารพนับถือ ตามหลักปฏิบัติในเรื่องทิศ 6 มีการลุกขึ้นต้อนรับเป็นต้น เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลักธรรม  

ดังกล่าวข้างต้น ย่อมทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่ และเข้าใจคุณค่าของการศึกษา

อย่างแท้จริง เพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆ มีหลายชั้นหลายมิติที่สอดคล้องกับธรรมชาติ จึงต้องขยายขอบเขต

แห่งการแสวงหาความรู้เรื่อยไปไม่รู้จบ นั่นคือการศึกษาตามแบบแผนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพียง

เตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมที่จะขยายความรู้ด้วยตนเอง 

บทบาทของครูในทางพระพุทธศาสนา หากกำหนดแยกแยะออกแล้ว มีบทบาทอยู่ 2 ประเภท คือ 

1) บทบาททางโลก เป็นบทบาทในการสั่งสอน อบรมพัฒนาศิษย์ให้เป็นตนดี เพื่อใช้ชีวิตให้เป็นสุขตาม   

โลกียวิสัย ได้แก่ (1) แนะนำดี (2) ให้เรียนดี (3) สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง (4) ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง   

(5) ทำการป้องกันในทิศทั้งหลาย และอีกบทบาท คือ 2) บทบาททางธรรม เป็นบทบาทเพื่อสั่งสอนศิษย์ให้

เข้าถึงเป้าหมายของชีวิต คือการเข้าถึงอริยภูมิโดยมีพระนิพพานเป็นที่สุด เช่น พระพุทธเจ้า ทรงทำหน้าที่

ความเป็นครู คือการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้เบื้องต้น ดังที่ทรงตรัสไว้ในเกสิสูตรว่า “เราฝึกผู้ที่ควรฝึกได้

ด้วยวิธีแบบสุภาพบ้าง วิธีแบบรุนแรงบ้าง วิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ้าง” หรือโดยการสอนให้ผูกใจไว้

กับสติปัฏฐาน 4 เพื่อแก้ไขจิตปกติที่ยังผูกพันอยู่กับเรือน แก้ไขความสับสน ความกระวนกระวาย ความ

ลำบากใจและความเร่าร้อนใจ เพื่อบรรลุญายธรรมทำให้ แจ้งซึ่งพระนิพพาน หรือ สอนโดยเปรียบเทียบ  

สิ่งที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่การเรียนรู้เรื่องนามธรรม อีกท่านหนึ่งคือพระสารีบุตร ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นครู

เทียบเท่าพระพุทธเจ้า (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประกอบด้วยธรรม 5 ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จึงให้ธรรมจักร

อันยอดเยี่ยมที่ตถาคตให้หมุนไปแล้ว ให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้น จักรนั้นอันสมณะพราหมณ์ 

เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ให้หมุนกลับไม่ได้ ธรรม 5 ประการ อะไรบ้าง คือ สารีบุตรใน

ธรรมวินัยนี้ 1) เป็นผู้รู้ประโยชน์ 2) เป็นผู้รู้ธรรม 3) เป็นผู้รู้ประมาณ 4) เป็นผู้รู้กาล 5) เป็นผู้รู้

บริษัท ภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประกอบด้วยธรรม 5 ประการนี้แล จึงให้ธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่

ตถาคตให้หมุนไปแล้ว ให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้น จักรนั้นอันสมณะพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

หรือใครๆ ในโลก ให้หมุนกลับไม่ได้ 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้กล่าวถึงหลักธรรมสำคัญคือ อาจารยธรรม ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ

ครูอาจารย์ต่อศิษย์ ครูอาจารย์จะต้องรับหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้แก่ศิษย์อย่างถูกต้อง ยุติธรรม เลี้ยงดู

ลูกศิษย์อย่างที่พ่อแม่เลี้ยงดูบุตร สร้างและแก้ไขความประพฤติ นิสัย อุปนิสัยของลูกศิษย์ ร่วมกับพ่อแม่ของ

ลูกศิษย์  ลูกศิษย์จะต้องถืออาจารย์เป็นเสมือนพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้า ให้ความเคารพเชื่อถืออย่างสูง พ่อแม่เป็น

ผู้ให้กำเนิดมาเป็นคน ส่วนอาจารย์เป็นผู้ให้กำเนิดวิชาความรู้ ศิษย์ทุกคนต้องทำงานรับใช้อาจารย์ชั่วคราว 

แม้จะเรียนจบหลักสูตรแล้วก็ตาม (Phramaha Som Sumano, 1994) เพื่อให้นักศึกษาเรียนจบหลักสูตร

โดยสมบูรณ์ อาจารย์จึงได้วางระเบียบข้อบังคับและหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ เช่น    

จงงดเว้นจากการดื่มของมึนเมา, งดเว้นกินเนื้อสัตว์, งดเว้นการใช้ของหอม, งดเว้นการ

ประดับตกแต่ง, งดเว้นอาหารรสอร่อย, งดเว้นการคลุกคลีกับผู้หญิง, งดเว้นสิ่งยั่วยวนชวนให้

หลงใหล, และงดเว้นการเบียดเบียนสัตว์ทุกจำพวก 

จงงดเว้นเครื่องใช้หรูหรา, ไม่สวมรองเท้า, ไม่กั้นร่ม, ไม่ให้มีตัณหา, ไม่มีความโกรธ, ไม่มี

ความละโมบ, งดเว้นการเต้นรำ, งดเว้นการร้องรำทำเพลง, งดเว้นการละเล่นดนตรีทุกชนิด 

งดเว้นการเล่นการพนัน, ไม่นินทาคนอื่น, ไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น, ไม่พูดเท็จ, ไม่จับต้อง  

กายหญิง, ไม่กล่าวโจมตีคนอื่น เป็นต้น  (Phramaha Som Sumano, 1994) 

ข้อยกเว้นที่ยกมานี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยังมีอีกมาก แต่อย่างไรก็ดี จุดประสงค์ที่ให้ศิษย์ทำเช่น

นั้น เพื่อให้เขาได้สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เพราะข้อระเบียบดังกล่าวนี้ มีส่วนช่วยพัฒนา

บุคลิกลักษณะของเขาให้ดีขึ้น และช่วยให้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนและคนอื่นให้สำเร็จ

โดยง่าย อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เขาเป็นพลเมืองดีคนหนึ่ง 

จากการศึกษาเอกสารเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของครูในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนา 

พราหมณ์-ฮินดู รวมถึงปัญหาของครูกับศิษย์ในสังคมปัจจุบัน เป็นเหตุให้ผู้วิจัยซึ่งอยู่ในฐานะของครูที่สอน

ศิษย์ และในฐานะศิษย์ที่มีครู ต้องการศึกษาถึงบทบาทของครูในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนาทั้งสองศาสนาว่ามีนัยที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เพื่อนำมา

ประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาบทบาทของครูในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

 

ผลการศึกษา  

จากการศึกษาบทบาทของครูในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พบว่า 

1.	 บทบาทของครูในพระพุทธศาสนาเถรวาท

การศึกษาในพระพุทธศาสนามิได้มีความหมายที่จะให้การศึกษาอบรมและการปฏิบัติธรรมอยู่เพียง

แต่ในวัด เห็นได้จากตั้งแต่เริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนาเมื่อคราวส่งสาวกออกประกาศ  พระศาสนาว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์

เกื้อกูลแลความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์” (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) นั่น

คือเปิดโอกาสให้พุทธบริษัท 4 ได้มีโอกาสศึกษา พระสงฆ์มีชีวิตผูกพันอยู่ในสังคมพระสงฆ์แล้ว ยังต้องมีส่วน

เกี่ยวข้องกับสังคมชาวโลก ด้วยบทบัญญัติในการเลี้ยงชีพทางฝ่ายวินัย 

คุณลักษณะของครูในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของครูผู้เป็น  

กัลยาณมิตร 7 ประการ คือ 1) เป็นที่รักเป็นที่พอใจ 2) เป็นที่เคารพ 3) เป็นที่ยกย่อง 4) เป็นนักพูด   

5) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำ 6) เป็นผู้พูดถ้อยคำลึกซึ้งได้ 7) ไม่ชักนำในอฐาน (Mahachulalongkorn-

rajavidyalaya University, 1996)  

หลักกัลยาณมิตร 7 ประการดังกล่าวนั้น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ดังนี้  

1) ปิโย มีบุคลิกภาพน่ารัก คือ มีลักษณะแห่งกัลยาณมิตร 8 ประการ ได้แก่ (1) มีศรัทธา คือ   

เชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคต เชื่อกรรมและผลของกรรม (2) มีศีล คือ เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่นับถือ

ของสัตว์ทั้งหลาย (3) มีสุตะ คือ กล่าวถ้อยคำที่ลึกซึ้งที่สัมปยุตด้วยสัจจะและปฏิจจสมุปบาท (4) มีจาคะ   

คือ ปรารถนาน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ (5) มีความเพียร คือ ปรารภความเพียรในการปฏิบัติ 

เพื่อเกื้อกูลแก่ตนและเกื้อกูลแก่ผู้อื่น (6) มีสติ คือ มีสติตั้งมั่น (7) มีสมาธิ คือ มีจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่าน   

(8) มีปัญญา คือ รู้อย่างไม่วิปริต ใช้สติพิจารณาคติแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม รู้สิ่งที่เกื้อกูลและสิ่งไม่

เกื้อกูลแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาตามความเป็นจริง มีจิตเป็นหนึ่งในอารมณ์นั้นด้วยสมาธิ เว้นสิ่งที่ไม่

เกื้อกูล ประกอบสิ่งที่เกื้อกูลด้วยความเพียร 

2) ครุ มีบุคลิกน่าเคารพเลื่อมใส คือเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่น ยึดมั่นในหลักเกณฑ์ หรือหลัก

การความถูกต้องเป็นที่ตั้ง เป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่ง

ทางใจ ทำให้รู้สึกปลอดภัย 
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3) ภาวนีโย มีความคิดและบุคลิกภาพน่าชื่นชม คือเป็นผู้ที่มีความรู้จริง ทรงคุณค่าทางปัญญา เป็น

ผู้ที่หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลา จนเป็นที่ยกย่องควรเอาแบบอย่างทำให้ผู้ที่เข้าใกล้ได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ 

เกิดความซาบซึ้ง รำลึกถึงอยู่ในดวงใจ 

4) วตฺตา จ มีลักษณะท่าทางพูดจาสามารถทำให้คนเห็นคล้อยตามได้ คือ เป็นผู้รู้จักชี้แจง อ้าง

เหตุผลให้คนเห็นตาม และรู้ว่าเมื่อไรควรจะพูดอะไร  อย่างไร เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ว่ากล่าวตักเตือนสติ ใน

ทางที่ถูกที่ควร จนผู้ฟังยอมรับเหตุผลนั้นได้ 

5) วจนกฺขโม มีบุคลิกภาพนิ่งเรียบ คือ เป็นผู้มีความอดทนต่อถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นได้ 

พร้อมทั้งปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง ตลอดทั้งคำซักถาม ปรึกษา แม้จุกจิก ฟังได้ ไม่น่าเบื่อ ไม่มีอารมณ์

ฉุนเฉียว ตรงกันข้าม กลับเป็นผู้ให้คำแนะนำแก้ไขข้อสงสัยนั้นด้วยดี 

6) คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา มีบุคลิกภาพสุขุมลุ่มลึกชวนให้เกิดความสนใจอยากศึกษา ถือเป็นผู้ที่มี

สามารถอธิบายเรื่องที่ยากลึกซึ้ง ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายแจ่มแจ้งเหนือความคาดเดา ทำให้ศิษย์หรือผู้ใกล้ชิด

ได้รับความรู้ซาบซึ้งไปด้วย 

7) โน จฏฺาเน นิโยชเย  ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม คือ เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในการแนะนำสิ่งที่ดีงาม   

ไม่แนะนำในทางเหลวไหลหรือชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย กลับเป็นผู้ทำเป็นแบบอย่างแก่ผู้พบเห็น ทำให้เกิด

แรงจูงใจ อยากนำมาประพฤติปฏิบัติตามนั้น (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2009) 

คุณสมบัติของครูทั้ง 7 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของครูที่ดีโดยรวบยอด ได้ 2 ประการ คือ 

1) ความสามารถในการสอน คือ ข้อที่ 4, 6 และ 7 เรียกว่า องค์ความรู้ 2) การเป็นแบบอย่างที่ดี คือ ข้อที่ 1, 

2, 3 และ 5 เรียกว่า องค์ธรรม (Tangtongmadan S., 2008) 

การมีกัลยาณมิตรในการศึกษา หมายถึง ครูอาจารย์ผู้ทำหน้าที่สั่งสอน ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่เอื้อ

ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดด้วยปัญญาของตนเอง (Wattanapradith K, 2016)   

จึงเห็นได้ว่า ครูที่เป็นกัลยาณมิตรนั้นต้องเป็นคนที่น่ารัก มีบุคลิกน่าเสื่อมใส น่าชื่นชม มีเหตุมีผล อดทนต่อ  

คำวิพากษ์วิจารณ์ แนะนำไปในทางที่ดี ซึ่งสมมติเหล่านี้เป็นการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนที่

จะพัฒนาตนเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ถ้ากล่าวถึงครูที่ดีต้องเป็นครูที่พร้อมด้วยวิชชา

และจรณะ  

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของครูไว้ว่า ครูมีหน้าที่ 2 ประการ คือ   

1) สิปปทายก หรือผู้ให้หรือถ่ายทอดศิลปวิทยา และ 2) กัลยาณมิตร คือ ผู้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีหรือ  

เพื่อนแท้ ช่วยชี้นำให้ศิษย์มีปัญญาและคุณธรรม (Phrarajavoramuni (Prayut Payutto), 1985) จาก

ข้อความนี้ สามารถบอกหน้าที่ของครูได้ 2 อย่าง คือ 1) บทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ศิลปวิทยา   

(สิปปทายก) 2) บทบาทหน้าที่ในการชี้แนะให้ศิษย์มีปัญญาและคุณธรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ (กัลยาณมิตร) 
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1) บทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ศิลปวิทยา (สิปปทายก) ข้อนี้เป็นที่เข้าใจกันโดยมาก 

อันเป็นปัจจัยภายนอกที่เรียกว่า ปรโตโฆสะ ครูควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงต้องสั่งสอนวิชาการต่างๆ ให้นักเรียน

นำไปใช้ประกอบอาชีพ ดำเนินชีวิต เพื่อพึ่งตนเองได้ และทำประโยชน์แก่สังคม ดังนั้น ในหน้าที่นี้ของครูจึง

ต้องอนุเคราะห์ ถ่ายทอดศิลปวิทยาให้นักเรียนดังนี้ 1) ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี 2) สอนให้เข้าในแจ่มแจ้ง   

3) สอนศิลปวิทยาให้อย่างไม่ปิดบัง (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) มีข้ออธิบาย

ได้ดังนี้ 

(1) ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี ได้แก่ ทั้งแนะทั้งนำแต่ในสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ที่เป็นเรื่อง

สร้างสรรค์ นอกจากแนะคือการพร่ำสอนแล้ว ตัวครูอาจารย์เองต้องต้องนำคือ ทำตัวเป็นแบบอย่างด้วย  

อย่าให้เป็นอย่างที่ว่า จงทำอย่างที่ฉันสอน อย่าทำอย่างที่ฉันทำ นอกจากวิชาการแล้ว ควรจะได้แนะนำใน

การที่จะดำรงชีวิตภายในภาคหน้าด้วย 

(2) สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ได้แก่ สอนศิษย์ด้วยความตั้งใจ ไม่สอนแบบสุกเอาเผากินแบบถึงชั่วโมงก็

ไปสอนมิได้เตรียมการสอน วิชาอะไรควรรู้ก็ต้องให้รู้ ที่ควรจะจำต้องให้จำ ควรจะให้เข้าใจทดลองลงมือ

ปฏิบัติ ควรให้ศิษย์ได้เรียนดี ได้รู้ดี ทำการงานได้ดี หรืออย่างที่ว่า เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้ได้ และใช้ให้เป็น 

(3) สอนศิลปวิทยาให้อย่างไม่ปิดบัง ได้แก่ ครูอาจารย์ผู้สอนวิชาใด ก็ต้องสอนให้ครบตามแผนการ

สอนของเนื้อหาวิชานั้นๆ ไม่ปิดบังหรือขยักไว้เพราะกลัวศิษย์จะรู้ทัน (หวงความรู้) หรือเพราะต้องการจะขาย

ข้อลี้ลับในโอกาสต่อไป หรือสอนแบบรวดรัด ไม่ชัดเจน ตัดลัดลำดับการสอน และไม่ทุ่มเท ขาดจิตวิญญาณ

ของความเป็นครู 

ในการถ่ายทอดนั้นต้องสอนให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักแก้ปัญหาเป็น ให้มีการคิดอย่างเสรี

กระตุน้ใหน้กัเรยีนมกีารคดิอยา่งอสิรเสร ีการคดิแบบนีไ้มใ่ชว่า่คดิอยา่งเลือ่นลอย คดิไมม่เีหตผุล คดิเรือ่ยเปือ่ย 

แต่หากเป็นการคิดด้วยเหตุผล กระตุ้นแนวคิดให้เป็นไปและสอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมชาติ 

เป็นการคิดที่จิตมีอิสรภาพ โดยไม่ถูกควบคุมจากครู หรือ ความต้องการของครู เราต้องการกระตุ้นศิษย์รู้จัก

คิดเอง คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีอิสรเสรีเป็นการคิดให้สอดคล้องกับความจริงที่มีอยู่ธรรมดาหรือความจริง

ของธรรมชาติ (Phrarajavoramuni (Prayut Payutto), 1985). 

2) บทบาทหน้าที่ในการชี้แนะให้ศิษย์มีปัญญาและคุณธรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ (กัลยาณมิตร) ข้อนี้มีความสำคัญหรือเป็นตัวแท้ของการศึกษา หน้าที่นี้ท่านเรียกว่า เป็น 

“กัลยาณมิตร” ดังนั้น ครูผู้เป็นกัลยาณมิตร จึงต้องทำหน้าที่ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและ

ชักนำให้นักเรียนฝึกฝนพัฒนาตนด้วยเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยสร้างให้นักเรียนมี  

โยนโิสมนสกิาร เปน็ปจัจยัสำหรบัพฒันาตวัเองขึน้มาจากภายใน ถา้ทำไดอ้ยา่งนี ้ปรโตโฆสะ กเ็ปน็ ปรโตโฆสะ  

ที่ดี จึงจะได้ชื่อว่า เป็นกัลยาณมิตร เมื่อเป็นเช่นนี้ครูจึงมีหน้าที่ ที่จะต้องทำหน้าที่ทั้งอย่างสองให้เป็นไปด้วย

กัน (ครูและนักเรียน) ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาข้อมูลและฝึกฝนความคิดให้รู้จักคิดพร้อมพัฒนาชีวิตพร้อมกันไป  

ทุกด้านให้การเรียน เป็นกิจกรรมร่วมกันที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนทั้งสองฝ่ายร่วมมือประสานงานมีบทบาทแสดง  

ต่อกัน ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าการอนุเคราะห์ศิษย์ 2 ประการ ดังนี้ 
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(1) ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง ได้แก่ จัดให้มีการประกาศหรือมอบเกียรติบัตรเชิดชูความรู้ความ

สามารถ หรือคุณงามความดีของศิษย์ตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนฝูง หรือแก่สังคมเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดี 

และเป็นการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจแก่ศิษย์ ในการที่จะมีฉันทะและอุตสาหะที่จะทำดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป   

ทั้งจะเป็นการกระตุ้นให้ศิษย์คนอื่นๆ ยากจะได้รับการยกย่องเช่นนั้นด้วย 

(2) ทำการป้องกันในทิศทั้งปวง ได้แก่ ป้องกันศิษย์ของตนมิให้เสื่อมเสียทั้งป้องกันชื่อเสียง และ

ความปลอดภัย โดยฝากฝังกับผู้หลักผู้ใหญ่ในถิ่นที่ศิษย์อาศัยอยู่ หรือ ในถิ่นที่ศิษย์จะเดินทางไป หรือ ฝากฝัง

กับผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานที่ศิษย์ทำงาน ทั้งนี้ จะได้รับความไว้วางใจ การต้อนรับและความเอาใจใส่เป็น

อย่างดี เพราะเป็นศิษย์มีครูอาจารย์นั่นเอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ครูอาจารย์สำนึกในหน้าที่เป็นครูอาจารย์ที่ดี   

มีสัมพันธภาพทางใจกับศิษย์ไว้มิเสื่อมคลาย ไม่ทอดทิ้งศิษย์ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้วิชาการ

สาขาต่างๆ ได้รับการสืบทอดไม่ตายไปตามผู้รู้หรือผู้ เป็นเจ้าของ และเพื่อให้สังคมได้มีนำทางที่ดี 

(Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) 

2.	บทบาทของครูในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ครู ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หมายถึง แสงสว่างบ้าง หมายถึง ผู้ทำลายความมืดบ้าง เหตุมีความ

เชื่อว่าความมืดเป็นอวิทยาหรือมายา ซึ่งจะกำจัดได้ด้วยการรู้จักพรหมัน บุคคลที่เป็นครู หรือมีหน้าที่สอนให้

ความรู้สรรพวิชา ก็คือ พราหมณ์ คำว่า ‘พราหมณ์’ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพระพรหม พระเวท และ

อาตมัน ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ บอกไว้ว่า ผู้เป็นพราหมณ์ย่อมมีลักษณะ 11 ประการ ได้แก่ 1) ศมะ ความ

สุภาพ ภายในจิตใจไม่มีความยุ่งยากหรือปั่นป่วนด้วยกาม โกรธ โลภหลง 2) ทมะ สภาพจิตใจที่ได้รับการ

ระงับไว้แล้ว รู้จักข่มจิตใจของตนด้วยความสำนึกในเมตตา และมีสติอยู่เสมอ รู้จักอดกลั้น ไม่ปล่อยจิตใจให้

หวั่นไหวไปตามอารมณ์ได้ง่ายๆ 3) ตปะ ความร้อน หรือการร้อน หมายถึง การฝักใฝ่ในการหาความรู้ ความ

จริง และพยายามทำให้สำเร็จ ไม่ว่าจะผจญกับความยากลำบากเพียงใด 4) เสาจะ (สุจิ) ความบริสุทธิ์ หมาย

ถึง การทำตนเองให้บริสุทธิ์ทั้งใจและกาย 5) สันโตษะ พอใจ หรือมีความสุขในทางสันติ 6) กษมา ความอด

กลั้น อดโทษ พยายามอดทนโดยถือความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง 7) สรลตา ความซื่อตรง ทั้งการพูดและการ

กระทำ 8) ญาณะ (ชฺญาณ) ความชอบทางการศึกษาหาความรู้ 9) ทยา ความมีเมตตากรุณาต่อชีวะทั้งหลาย    

10) อาสติกตา การมีความเชื่อถือ ไว้วางใจ เชื่อฟัง และมอบความจงรักภักดีไว้ต่อพระพรหม 11) สัตยะ 

ความจริง หมายถึง ความเห็นอันสุจริต บริสุทธิ์ใจ ซื่อสัตย์ต่อกัน (Pantharangsi S., 2011) 

ครูจึงไม่ใช่เพียงผู้ให้ความรู้ธรรมดาเท่านั้น แต่มีมิติทางจิตใจ กล่าวคือเป็นผู้ชักนำศิษย์ให้รู้จักทาง

แห่งเทพเจ้าหรือความรู้เกี่ยวกับพรหมันด้วย เมื่อกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในศาสนาพราหมณ์ – 

พราหมณ์-ฮินดูนั้น ก่อนที่ครูจะสอนวิชาการต่างๆ ครูต้องพิจารณาตามอุปนิสัยของผู้ที่เข้ามาขอเป็นศิษย์ คือ

ต้องมองไปถึงหน้าที่ตามหลักของวรรณะ 4 โดยเหตุที่คนในแต่ละวรรณะล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องทำตามวรรณะ

ของตน ดังนั้น ครูพราหมณ์ที่มีหน้าที่สอนวิชาการต่างๆ ต้องสอนในกรอบของวรรณะนั้นๆ ฉะนั้น จะเห็นได้

ว่า ครูพราหมณ์นั้นจะต้องมีความรอบรู้วิชาในทุกแขนง ในคัมภีร์พราหมณ์-ฮินดูได้จำแนกหน้าที่ทั่วๆ ไป 

สำหรับคนที่อยู่ในวรรณะ 4 ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร  
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ในคัมภีร์ภควัทคีตา ซึ่งเป็นคัมภีร์เขียนขึ้นภายหลังอุปนิษัทประมาณ 100 ปี มีการจำแนกหน้าที่

ของวรรณะทั้ง 4 ไว้เช่นเดียวกัน แต่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากขึ้น เช่น 

พระกฤษณะได้สอนท้าวอรชุน (Phramaha Som Sumano, 1994) ความว่า 

ดูก่อนปรันตปะ (อรชุน) การแบ่งหน้าที่ของพวกพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์และศูทรนั้น ขึ้น

อยู่ที่คุณธรรมอันมีอยู่ในสันดานของพวกนั้นเอง 

การรู้จักควบคุมตัวเอง การบำเพ็ญตปะ ความบริสุทธิ์ ความอดทน การเทิดทูนความถูกต้อง 

ความฉลาด ความเชื่อถือในพระพรหม เป็นพราหมณกรรม หรือการเป็นลักษณะประจำตัวของ

พราหมณ์ 

อำนาจน่าเกรงขาม ความมีสง่า ความหนักแน่น ความฉลาดว่องไว ความกล้าหาญใน

สงคราม ใจคอกว้างขวาง มีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นลักษณะประจำตัวของกษัตริย์ 

การทำเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การค้าขาย เป็นลักษณะประจำตัวของแพศย์ 

การบริการรับใช้คนอื่น เป็นลักษณะประจำตัวของศูทร  

การศึกษาของพราหมณ์นั้น เริ่มขึ้นเมื่ออายุ 8 ปี ซึ่งจัดเป็นวัยแห่งการศึกษาเล่าเรียน ในพรหม

จรรยาศรม อันเป็นอาศรมที่กำหนดไว้สำหรับเด็กชายที่เกิดในตระกูลพราหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์ สำหรับ

เด็กที่เกิดในวรรณะพราหมณ์ 11-12 ปี สำหรับเด็กชายที่เกิดในวรรณะกษัตริย์ 12 ปี หรือหย่อนกว่านั้น 

สำหรับเด็กที่เกิดในวรรณะแพศย์ ส่วนเด็กที่เกิดในวรรณะศูทรไม่กำหนดอายุ เพราะเด็กในวรรณะศูทรนี้ต้อง

รับการศึกษาในภาคปฏิบัติมากกว่าวิชาหนังสือ เมื่อเด็กชายในวรรณะต่างๆ ที่มีอายุครบตามกำหนดที่กล่าว

ไว้แล้วนั้นก็จะนำเข้าสู่พิธีอุปนยสังสการได้แก่ พิธีการนำเด็กเข้าสู่สถานศึกษาและอยู่ในสำนักของครู โดยใน

พิธีนี้ครูจะทำหน้าที่ประกอบพิธีคล้องด้ายศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า สายธุรำ หรือ ยัชโญปวิต เมื่อคล้องด้ายศักดิ์

สิทธิ์เสร็จแล้วเด็กนั้นก็จะเป็นพรหมจารีโดยสมบูรณ์ เขาจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจริยธรรม 

ระเบียบวิธีการคิดการพูดและการบังคับใจตนเอง ต้องฝึกใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายสันโดษ จะต้องออกไปรับ

ภิกษาทุกเช้าคล้ายกันกับพระสงฆ์ออกบิณฑบาตตอนเช้า และถ้าวันใดตื่นสายหลังพระอาทิตย์ขึ้นจะถูก

ทำโทษให้อดอาหาร ในมนูสมฤติ ซึ่งเป็นคำสอนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของบุคคล สอนนักเรียนในอาศรมนี้ว่า   

“ให้ยินดีในอาหารที่ได้รับและกินอาหารนั้นด้วยความไม่ติดรสในอาหาร แต่กินเพื่อให้เกิดพลานามัยที่

สมบูรณ์” (Pushpendra Kumar Sharmar, 1979 : 184) 

ผู้ที่เข้าสู่พรหมจรรยาศรมนี้ เรียกชื่อว่า พรหมจารี หลังจากพิธีประกาศตนเป็นพรหมจารีมอบตน

เป็นศิษย์ของครูแล้วก็จะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติพรหมจรรย์โดยเคร่งครัด อยู่ในสำนักของอาจารย์

ไปจนกว่าอายุจะครบ 25 ปีเต็ม จึงจะถือว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เสร็จสิ้น (Punyanupap S., 1989) 

และในขณะที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักของครูนั้น จะต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ คือ 
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1. เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์ทุกประการ โดยถือว่าตนเป็นทาสของครู 

2. ออกไปรับภิกษาแล้วนำมาให้อาจารย์ก่อน ถ้าอาจารย์อนุญาตให้รับประทานจึงจะรับประทาน

ได้ ถ้าไม่อนุญาตรับประทานไม่ได้ 

3. สงวนรักษาน้ำกามอันเป็นสาระสำคัญของร่างกายไว้ให้ดี (Organization of Hindu, 1982)  

คุรุหรือครูจะรับเด็กจาก 3 วรรณะแรก คือ พราหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์ เท่านั้นเข้าศึกษาในคุรุกุล 

แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจากทั้ง 3 วรรณะจะได้รับโอกาสจากครูทั้งหมด ผู้ที่ครูเห็นว่าเหมาะสมและยินดีจะสืบทอด

ความรู้เพื่อส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไปเท่านั้น ครูจึงจะรับไว้เป็นศิษย์ ดังที่มนุสมฤติกล่าวว่า  

ณ ที่การศึกษาและการปฏิบัติตามพระเวทไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ในที่เช่นนั้น

ไม่ควรมีการสอนพระเวท เช่นเดียวกับไม่ควรหว่านพืชพันธุ์อันดีลงบนพื้นดินอันแห้งแล้ง แม้จะเป็น

ในยามทุกข์เข็ญ ครูควรตายไปพร้อมกับความรู้มากกว่าหว่านความรู้อันนั้นไปบนพื้นดินอันแห้ง

แล้ง....เทพีแห่งการศึกษาตรัสกะพราหมณ์ว่า “เราคือขุมทรัพย์ของท่าน ท่านจงรักษาไว้ให้ดี อย่า

ถ่ายทอดให้กับผู้ดูถูกดูหมิ่นเรา....แต่จงถ่ายทอดให้กับผู้ที่เต็มใจจะรักษาขุมทรัพย์อันนี้ไว้ กล่าวคือ

พราหมณะผู้บริสุทธิ์ สำรวมอินทรีย์ ถือพรหมจรรย์และมีใจให้เรา” (Sakkayāphinan V., 2011) 

ฐานะทางการเงินและฐานะทางสังคมไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ครูจะนำมาพิจารณาว่าควรรับนักศึกษาคน

ใดเข้าศึกษาในคุรุกุล แต่นักศึกษาต้องทำให้ครูมั่นใจให้ได้ว่า ตนเองมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า มีสติ

ปัญญาดีพอที่จะศึกษากับครูและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ครูตั้งไว้ หากมีคุณสมบัติพร้อมครูจึงจะรับ

เป็นศิษย์ในคุรุกุลของตน เริ่มแต่การประกอบพิธีแรกรับศิษย์ที่เรียกว่า พิธีอุปนยนสังสการ เป็นพิธีสวมด้าย

ยัชโญปวีต เพื่อรับเข้าศึกษาในคุรุกุล คือ พิธีที่พ่อแม่นำลูกของตนไปมอบให้ครูที่มีความรู้และคุณธรรม เพื่อ

ว่าครูจักสั่งสอนบุตรของตนให้รู้จักพรหมันได้ อุปนยนสังสการเดิมเป็นพิธีที่จัดขึ้นให้กับทั้งเด็กหญิงและเด็ก

ชาย ต่อมาภายหลังเป็นพิธีสำหรับเด็กผู้ชายเท่านั้น โดยพราหมณ์นั้นมีความเชื่อว่า ควรทำพิธีอุปนยนะ

พราหมณ์เมื่ออายุ 8 ขวบ นับตั้งแต่ถือปฏิสนธิก็ได้ ควรทำพิธีอุปนายนะแก่กษัตริย์เมื่ออายุ 11 ขวบ ควรทำ

พิธีอุปนายนะแก่แพศย์เมื่ออายุได้ 12 ขวบ เวลาที่เหมาะสมสำหรับทำอุปนายนะแก่พราหมณ์ยังไม่สิ้นสุด

จนกว่าจะมีอายุครบ 16 ปี สำหรับกษัตริย์มีเวลาไปจนกว่าจะมีอายุครบ 21 ปี สำหรับแพศย์มีเวลาไปจนกว่า

จะมีอายุครบ 24 ปี ถ้าพ้นกำหนดนั้น เขาจะต้องถูกเนรเทศออกจากสาวิตรี (คือจากพิธีอุปนายนะ และดังนั้น 

ก็ชื่อว่าถูกขับออกจากชาติชั้น และสังคมอารยัน คำว่า สาวิตรี เป็นชื่อโศลกในพระเวทที่ใช้ในพิธี อุปนายนะ) 

หลังจากกำหนดนั้น ไม่ควรประกอบพีอุปายะให้ ไม่ควรสอน ไม่ควรให้มีตำแหน่งหน้าที่ในการประกอบยัญ

พิธีต่างๆ ประชาชนไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลย (Tongprasert Ch., 1997)   

และเมื่อเข้ามาอยู่ในสำนักเพื่อศึกษาวิชาความรู้แล้ว ศิษย์จะปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นคนใช้ (ทาส) 

ของครู เช่น คอยตักน้ำ เตรียมดอกไม้ เก็บมูลโค ดิน และหญ้ากุสะ (สำหรับประกอบพิธีบูชายัญ) และอะไร 

อื่นๆ อีกตามที่ครูจะมอบหมายให้ทำ และออกขออาหารจากชาวบ้าน สำหรับครูและตนเอง (Mookerji, 
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Radha Kumud, 1998 :185) ศิษย์จะให้ความเคารพต่อครู พ่อแม่ และผู้สูงอายุอย่างสูงสุด ดังมนุสมฤติ

กล่าวว่า “เมื่อให้ความเคารพต่อมารดา ชื่อว่าได้ครอบครองพื้นปฐพี เมื่อให้ความเคารพต่อบิดา ได้ชื่อว่าได้

ครอบครองแผ่นฟ้า และเมื่อเชื่อฟังครู จะสามารถเข้าถึงพรหมันได้” (Sakkayāphinan V., 2011) ฉะนั้น   

ฐานะของครูในศาสนาฮินดูจึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาพึงปฏิบัติต่อเสมือนเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง เพราะครูเท่านั้นที่

จะช่วยให้ได้สิ่งที่ล้ำค่าอย่างยิ่งแก่ศิษย์ได้ สิ่งนั้นคือพรหมัน สำหรับนักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎของคุรุกุล จะมีวิธีการ

ลงโทษที่คล้ายๆ กัน เช่น ฤษีโคตมะ กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นกฎ นักศึกษาจะไม่ถูกลงโทษทางกาย หากไม่มี

ทางเลือกอื่น ก็อาจเฆี่ยนตีด้วยเชือกหรือไม้เรียวเล็กๆ ก็พอ หากลงโทษด้วยวิธีอื่น (ที่รุนแรง) ถือว่าทำผิด

กฎหมายบ้านเมือง” (Sakkayāphinan V., 2011)  มนุสมฤติก็กล่าวไว้ในทำนองเดียวกันว่า “หากจำเป็น  

ต้องเฆี่ยนตีแล้วให้ทำเฉพาะส่วนหลัง ไม่ให้ทำส่วนอื่นที่สำคัญ ครูที่ทำเกินไปถือว่าเป็นโจร” (Sakkayā-



phinan V., 2011)  

จะเห็นได้ว่า ครูนั้น นอกจากเป็นผู้สั่งสอนศิลปวิทยากรแก่ศิษย์แล้ว สิ่งหนึ่งที่ครูควรทำคือแนะนำ

ให้ศิษย์ประพฤติตนเป็นคนดี โดยการตักเตือนให้แก้ไขตนเอง หากไม่ได้ผลจึงค่อยใช้มาตรการข่มขู่ให้กลัว ให้

อดอาหาร ให้แช่น้ำเย็นและไม่ให้พบครู ส่วนจะเลือกใช้มาตรการใดก็สุดแล้วแต่จะเหมาะสมกับความผิดที่ทำ

ลงไปจนกว่านักศึกษาจะสำนึกผิด  

3.	เปรียบเทียบบทบาทของครูในพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

จากการศึกษาเปรียบเทียบคำสอนเรื่องครูในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์–ฮินดู 

สรุปได้ว่า 

ครูในพระพุทธศาสนา คือผู้ให้การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการทั้งหลาย

ทั้งปวง ครูต้องประกอบด้วยคุณสมบัติภายใน คือ คุณลักษณะตามหลักของกัลยาณมิตร 7 ประการ ได้แก่   

1) เปน็ทีร่กัเปน็ทีพ่อใจ 2) เปน็ทีเ่คารพ 3) เปน็ทีย่กยอ่ง 4) เปน็นกัพดู 5) เปน็ผูอ้ดทนตอ่ถอ้ยคำ 6) เปน็ผูพ้ดู  

ถ้อยคำลึกซึ้งได้  7) ไม่ชักนำในอฐาน และต้องประกอบด้วยลักษณะของผู้ถ่ายทอดความรู้ศิลปะที่ดี 5 

ประการ ได้แก่ (1) ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี (2) สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง (3) สอนศิลปวิทยาให้อย่างไม่ปิดบัง 

(4) ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง (5) ทำการป้องกันในทิศทั้งปวง 

ครูในทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หมายถึงแสงสว่างบ้าง หมายถึง ผู้ทำลายความมืดบ้าง เหตุมีความ

เชื่อว่าความมืดเป็นอวิทยาหรือมายา ซึ่งจะกำจัดได้ด้วยการรู้จักพรหมัน ฉะนั้น ครูจึงไม่ใช่เพียงผู้ให้ความรู้

ธรรมดาเท่านั้น แต่มีมิติทางจิตใจ กล่าวคือเป็นผู้ชักนำศิษย์ให้รู้จักทางแห่งเทพเจ้าหรือความรู้เกี่ยวกับ  

พรหมันด้วย ครูต้องประกอบด้วยองค์คุณ  11 ประการ มีความสุภาพ ความรู้จักข่มจิตใจตนเอง เป็นต้น   

จึงจะสามารถสั่งสอนศิลปะวิทยาการต่างๆ แก่ศิษย์ทางทิศานุทิศ โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เช่น ด้านการศึกษา 

การปกครอง พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และศิลปหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งนั่นต้องประกอบด้วยหลักอาจารย-

ธรรม คือ การปฏิบัติหน้าที่ของครูอาจารย์ต่อศิษย์ ครูอาจารย์จะต้องรับหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้แก่

ศิษย์อย่างถูกต้อง ยุติธรรม เลี้ยงดูลูกศิษย์อย่างที่พ่อแม่เลี้ยงดูบุตร สร้างและแก้ไขความประพฤติ นิสัย 
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อุปนิสัยของลูกศิษย์ ร่วมกับพ่อแม่ของลูกศิษย ์  ลูกศิษย์จะต้องถืออาจารย์เป็นเสมือนพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้า   

ให้ความเคารพเชื่อถืออย่างสูง พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดมาเป็นคน ส่วนอาจารย์เป็นผู้ให้กำเนิดวิชาความรู้   

ศิษย์ทุกคนต้องทำงานรับใช้อาจารย์จนกว่าจะพ้นเวลาแห่งการศึกษา และตอบแทนครูด้วยหลักของ  

คุรุทักษิณา จากการศึกษาครูที่ดีในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการสอนคือการเข้าถึง  

พรหมัน โดยครูต้องรู้หลักการในการสอนที่ดี และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

ส่วนในประเด็นเปรียบเทียบ พบว่า ทั้งพระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มองว่า

ครูนั้นเป็นบุคคลที่สำคัญต่อศิษย์ เพราะเป็นผู้ที่คอยชี้ทางสว่างแห่งปัญญา อันเป็นทางเพื่อขจัดความโง่เขลา

ทั้งทางโลกและทางธรรม โดยครูนั้นต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรกับศิษย์ ย่อมสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้อื่นด้วย

วัตถุสิ่งของและศิลปวิทยา ส่วนที่แตกต่างกันอยู่ที่เป้าหมายของการสอนที่ครูในทางพระพุทธศาสนามุ่งสอน

หลักความจริงแห่งชีวิตคือการเข้าถึงพระนิพพาน ส่วนเป้าหมายของครูในทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ก็มุ่ง

สอนเพื่อเข้าถึงเป้าหมายแห่งชีวิตเช่นกัน แต่เป็นการเข้าถึงพรหมัน 

 

สรุป 

ครูคือผู้ให้การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ทั้งด้านศิลปะวิทยาการต่างๆ ตามความรู้ความสามารถ

ของศิษย์ที่จะขวนขวายได้ตามกำลังสติปัญญา นอกจากนั้นครูยังต้องบ่มเพาะลักษณะนิสัยของศิษย์ให้เป็น

บุคคลที่ควรแก่การพัฒนา คือพัฒนาความประพฤติให้เป็นคนดี และครูนั้นต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรกับ

ศิษย์ รู้จักการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ศิษย์ตามฐานานุรูป ส่วนที่แตกต่างกันอยู่ที่เป้าหมายของการสอนที่ครูใน

ทางพระพุทธศาสนามุ่งสอนหลักความจริงแห่งชีวิตและการเข้าถึงความจริงนั้น คือการเข้าถึงพระนิพพานอัน

เป็นทางแห่งความหมดสิ้นจากกิเลสอาสวะ ส่วนเป้าหมายของครูในทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ก็มุ่งสอนเพื่อ

เข้าถึงเป้าหมายแห่งชีวิตเช่นกัน แต่เป็นการเข้าถึงพรหมัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรนำหลักจริยธรรมของครูในพระพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไปประยุกต์

ใช้ในพัฒนาคุณภาพครูทั้งในเชิงเอกสารและการฝึกอบรม 

2. การทำความเข้าใจเป้าหมายของหลักการสอนของครูที่เน้นการพัฒนาคุณค่าของครูในเชิง

จริยธรรมมากกว่าในเชิงธุรกรรม 

3. ควรมีการทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมของครูกับการสอน

ระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในเชิงสำรวจพื้นที่” 
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การศึกษาเปรียบเทียบการอธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์ใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค

AComparativeStudyoftheTeachingExplanation
ofDhutangaonVisuddhimaggaandVimuttimagga

บทคัดยอ 
บทความนี้ มุ่งศึกษาการอธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์และเปรียบเทียบการอธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์ใน

คัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสารซึ่งศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากพระไตรปิฎก 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค และวิมุตติมรรค ตลอดถึงข้อมูลทุติยภูมิ แล้วรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้มา

วิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่า การอธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นผลงานของพระพุทธโฆสา

จารย์ อธิบายถึงธุดงค์นั้นเป็นข้อปฏิบัติ 13 ข้อ เพื่อความเป็นผู้มักน้อย เพื่อความสันโดษ เพื่อความขัดเกลา 

เพื่อความสงัด เพื่อความเป็นผู้ไม่สะสม เพื่อความเพียร เพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่าย เพื่อความบริบูรณ์แห่งศีล 

เพื่อไม่มีโทษ และเพื่อตั้งอยู่ในวงศ์ของพระอริยะผู้หมดจดจากกิเลส คำสอนเรื่องธุดงค์ในคัมภีร์วิมุตติมรรค 

เป็นผลงานของพระอุปติสสเถระ อธิบายถึงธุดงค์นั้นเป็นข้อปฏิบัติ 13 ข้อ เพื่อความมักน้อย เพื่อพ้นจาก

ความลังเลสงสัย เพื่อกำจัดตัณหา เพื่อความเพียร เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นอย่างคุ้มค่า 

เพื่อไม่รับปัจจัยที่มีการเจาะจง เพื่อความสงัด เพื่อละความยึดมั่นถือมั่น เพื่อรักษาศีลธรรม และเพื่อดำเนิน

ตามแบบแผนของพระอริยเจ้า 

จากการศึกษาการอธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค พบว่า ทั้ง

สองคัมภีร์มีทัศนะเหมือนกันตรงที่มุ่งเน้นอธิบายให้ผู้ที่ศึกษาเกิดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับธุดงค์อย่าง

ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาเพื่อจะน้อมนำไปปฏิบัติ ส่วนทัศนะที่ต่างกันตรงที่รูปแบบวิธีการ

อธิบายถึงแม้จะเป็นคำสอนเรื่องเดียวกันแต่การนำเสนอย่อมเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ  

คำสำคัญ:  การอธิบาย; คำสอนเรื่องธุดงค์; คัมภีร์วิสุทธิมรรค; คัมภีร์วิมุตติมรรค 
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Abstract 

This paper aims to study the teaching explanation and comparatively study the 

teaching explanation of Dhutanga on Visuddhimagga and Vimuttimagga. It is mainly based 

on documentary approach of research. The data collection has been classified into two 

sources viz. primary and secondary. The former is mainly derived from Tipitaka with its 

translations in Thai, and from the Visuddhimagga and Vimuttimagga Texts, whereas the 

latter is based on books on Buddhist studies, scholarly articles related to this study. The 

collected data was made with content-analysis, including comparative approach.  

The result of study is found that :- The teaching of Dhutanga on Visuddhimagga is 

the contribution of Bhadantácariya Buddhaghosa. He explained about Dhutanga which has 

13 ascetic practices consisting of the modest, the contentment, the refinement, the 

quietness, the notable, the perseverance, the obedience, the well-doing, the flawlessness 

and the non-defilement. The teaching of Dhutanga on Vimuttimagga is the contribution of 

Ven. Upatissa. He explained about Dhutanga which has 13 ascetic practices consisting of 

the modest, the termination of the doubt, the craving removal, the perseverance, the 

benefit of living a little, the factor has not been specified, the quietness, the commitment, 

the morality observance, as to serve the purpose in following the pattern of the noble 

lords. 

For the study of Dhutanga on Visuddhimagga and Vimuttimagga, it is found out 

that both scriptures have the same view in focusing on the explanation for learners to gain 

knowledge and comprehension about Dhutanga clearly. This will lead to the way of 

studying and induce to practicing. On the contrary, they have different views in explaining 

the methodological model. Although they have the same teaching subject, the presenting 

techniques are self-identity. 

Keywords: Explanation; The teaching of Dhutanga; Visuddhimagga; Vimuttimagga 
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บทนำ

ชาวพุทธในปัจจุบันถือว่าห่างไกลจากพระพุทธศาสนาอย่างมาก เพราะขาดการศึกษาเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ ผู้ที่นับถือบ้างก็เพียงแต่นับถือสืบๆ กันมา บ้างก็ทำไปด้วยความไม่รู้ บ้างก็

ทำเพราะคิดเข้าข้างตนเองว่านี้คือ พระพุทธศาสนา จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำสอนหลายๆ เรื่อง 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ถ้าเราลองมองย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการธุดงค์ 

ในสังคมไทยปัจจุบัน จะเห็นว่ามีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยคอยสนับสนุน และฝ่ายที่เห็นต่างคอยคัดค้าน ซึ่งความจริง

แล้ว หากเป็นการธุดงค์สมัยพุทธกาล พระมหาเถระที่ได้รับการอนุโมทนา ชื่นชม ยินดี และได้รับการยกย่อง

สรรเสริญว่าเป็น “ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้ทรงธุดงค์ และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์” คือ พระมหา-

กัสสปเถระ (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) ผู้เป็นพระอรหันตสาวกของพระผู้มี

พระภาค ปัจจุบันนี้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำสอนเรื่องนี้ 

เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำสอนเรื่องนี้ ธุดงค์ในภาษาไทย ใช้เรียกพระภิกษุแบกกลดเดินไปตาม

ทาง หรือเข้าป่าไปว่าเดินธุดงค์ หรือออกธุดงค์ โดยการปฏิบัติที่ว่าด้วยการออกเดินทางนั้น เป็นข้อวัตรปฏิบัติ

พิเศษที่ชื่อว่าโมเนยยปฏิบัติ คือการอย่าเที่ยวภิกขาจารในที่เดิมซ้ำ อย่านอนในที่เดิมซ้ำ เพื่อไม่ตัดสินว่าใครดี

ชั่ว เพื่อไม่พิจารณาว่าสิ่งใดที่ไหนหยาบประณีต เรียกภิกษุที่ปฏิบัติเช่นนั้นว่าพระธุดงค์ ธุดงค์ในภาษาไทยนี้

จึงมีความหมายเฉพาะตัวตามประเพณีของพระภิกษุวัดป่าของประเทศไทย  

ส่วนในทางพระไตรปิฎกมีการอธิบายมีอยู่ 2 แนวทางด้วยกัน ดังนี้ (1) อธิบายเพื่อความรู้ถูก 

อธิบายในเรื่องที่ถูกต้องของคำสอนเรื่องธุดงค์ เป็นการอธิบายเพียงสั้นๆ ว่าธุดงค์มีอะไรบ้าง อธิบายเพียง

สังเขปยังไม่ลงลึกถึงรายละเอียด ข้อปลีกย่อย เช่น ในเรื่องของวิธีการถือธุดงค์ และเรื่องอื่นๆ อีก เป็นไปได้ว่า

ปัญญาของคนสมัยพุทธกาลมีมากไม่จำเป็นต้องอธิบายมาก เพียงประโยคสั้นๆ ก็เข้าใจได้ สามารถรู้ได้ นี้

เป็นการอธิบายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับธุดงค์ในพระไตรปิฎก (2) อธิบายเพื่อความเข้าใจถูก การอธิบายส่วน

ใหญ่จะอธิบายเพื่อให้เกิดความสนใจในการถือธุดงค์แก่ผู้ที่มาศึกษา เนื่องจากภิกษุสมัยนั้นต่างก็ถือธุดงค์ทั้ง

สิ้น โดยถือว่าเป็นการเดินตามหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาค ดำรงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ประพฤติตาม

แบบฉบับของอริยวงศ์ แล้วเป็นการอธิบายเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องธุดงค์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น

เรื่องที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาอย่างช้านาน สามารถสร้างศรัทธาความเลื่อมใสแก่ผู้ที่พบเห็น ผู้ใดถือธุดงค์

อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตาม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะทรงสรรเสริญ 

ชื่นชม ยินดี อนุโมทนาทั้งสิ้น แม้สมัยพระผู้มีพระภาคองค์ปัจจุบัน คือ พระสมณโคดมพุทธเจ้า ผู้ที่ได้รับการ

ย่องเป็นแบบอย่าง คือ พระมหากัสปะเถระได้รับการยกย่อง ว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านธุดงค์ นี้

เป็นการอธิบายให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับธุดงค์ในพระไตรปิฎก ประเด็นที่สำคัญที่สุดของคำสอนเรื่องธุดงค์

เป็นเรื่องของปัญญาเท่านั้น ผู้ที่จะถือธุดงค์ต้องรู้อุปนิสัยตนเองจริงๆ ถือธุดงค์เพื่อที่จะละคลายความติดข้อง

ในเรื่องของวัตถุ บำเพ็ญซึ่งความเพียร เห็นคุณของการถือธุดงค์ เห็นโทษของกิเลส ไม่ใช่แค่เรื่องที่จะ

ประพฤติปฏิบัติไปแบบสืบๆ กันมา หรือคิดว่าทำให้ผู้คนมานับถือ จะได้เกิดลาภสักการะต่างๆ  
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นอกจากนี้ยังมีปรากฏเป็นหลักฐานอยู่อย่างเห็นได้ชัดอีกสองคัมภีร์ด้วยกันที่กล่าวถึงคำสอนเรื่อง

ธุดงค์ไว้อย่างชัดเจน คือ 1) คัมภีร์วิสุทธิมรรค 2) คัมภีร์วิมุตติมรรค ทั้งสองคัมภีร์เกิดขึ้นคนละสมัย แต่ถือได้

อย่างหนึ่งว่าเป็นคัมภีร์ร่วมสมัย การอธิบายในเนื้อหามีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ใน

คำสอนเรื่องธุดงค์ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างจึงมีความจำเป็นที่ควรทำความเข้าใจอย่างยิ่ง ว่า ธุดงค์

แท้จริงแล้วนั้นเป็นอย่างไร ตามพุทธประสงค์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ อีกทั้งคัมภีร์แต่คัมภีร์ย่อมมีอัต

ลักษณ์เฉพาะคัมภีร์ก็จะทำให้เรารู้หลักการอธิบายที่สอดแทรกในแต่ละคัมภีร์ แล้วยังเห็นถึงประเด็นการ

เปรียบเทียบ เนื่องจากโดยโครงสร้างภาพรวม กล่าวถึงธุดงค์ ไว้ 13 ข้อจึงควรหาความเหมือน และความต่าง

ทั้ง 2 คัมภีร์ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง  

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการอธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค 

2. เพื่อเปรียบเทียบการอธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค 


ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบคัมภีร์ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขต ในการศึกษาการอธิบายคำ

สอนเรื่องธุดงค์ ไว้ดังนี้ คือขอบเขตด้านเอกสาร มุ่งเน้นที่จะศึกษาในพระไตรปิฎก และเน้นที่ 2 คัมภีร์เป็น

หลัก คือ 1) คัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่งโดยพระพุทธโฆสาจารย์ งานวิจัยนี้ใช้ฉบับ (1) ฉบับการแปลของสภาการ

ศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย (2) ฉบับการแปลของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) เป็นหลัก 2) 

คัมภีร์วิมุตติมรรค แต่งโดย พระอุปติสสเถระ งานวิจัยนี้ใช้ฉบับ การแปลของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร 

ธมฺมจิตฺโต) เป็นหลัก ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงการอธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์แต่ละคัมภีร ์



วิธีการดำเนินวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยสามารถจัดลำดับการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเอกสาร 

(1) ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาจาก ในพระไตรปิฎก ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค และในคัมภีร์วิมุตติมรรค   

  ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิของงานวิจัยนี้  

(2) ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยนี้ คือ งานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย  

  หนังสือ วารสาร และเอกสารต่างๆ  
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2. รวบรวมเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ทั้งหมด 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ความเหมือน และความต่างของการอธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรค 

4. สรุปข้อมูลทั้งหมด และรวบรวมนำเสนอผลงานเป็นเล่มงานวิจัย



ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า ธุดงค์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค หมายถึง องค์คุณเครื่องกําจัดกิเลส และเป็นข้อวัตร

ปฏิบัติพิเศษ มีอยู่ 13 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อแสดงความแตกต่างกัน โดยมีการสมาทานถือปฏิบัติแต่ละขั้นตาม

ลำดับเพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดถึงความอดทนที่จะขัดเกลากิเลสของแต่ละบุคคลซึ่งหลากหลาย ในบางครั้งเมื่อ  

ผู้ประพฤติไม่สามารถที่จะรักษาธุดงควัตรไว้ได้ ก็สามารถสมาทานแล้วประพฤติใหม่ได้ และเมื่อประพฤติจน

เป็นปกติวิสัยแล้ว ย่อมขัดเกลากิเลสอันมีอยู่ในจิตใจ เกิดความสงบทางจิต ไม่สะสมเพิ่มพูนกิเลสอื่นๆ อีก 

เป็นผู้มีความเพียรสม่ำเสมอ มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย และได้บรรลุธรรมชั้นสูงเป็นเป้าหมายสูงสุด 

วิธีการอธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค โวหารที่พระพุทธโฆสาจารย์ใช้ในการอธิบาย 

จัดเข้ากับโวหาร ทั้ง 6 (Wichian Ketpratum, 2014) คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร 

สาธกโวหารในเชิงรูปธรรม เทศนาโวหาร อธิบายโวหาร หลักธรรมที่สอดแทรกที่ใช้อธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมี 5 ประการ คือ ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความมีญาณ

ปัญญา (Somdej Phrabudhacan (Ac Asabamahathera) (Trans), 2008) และเจตนาที่พระพุทธโฆสา

จารย์แต่งคำสอนเรื่องธุดงค์ไว้ในคัมภีร์วิสุทธิ-มรรค เพื่อความรู้ ความเข้าใจเรื่องธุดงค์อย่างถ่องแท้ เพื่อให้

เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติธุดงค์ที่ถูกต้องอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ทราบผลที่เกิดขึ้นจากการถือธุดงค์ เพื่อให้

ทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของการปฏิบัติถือธุดงค์ เพื่อทดสอบความสามารถของพระพุทธโฆสาจารย์ (Phra 

Maha Sayam Ratchawat, 2000) 

วิมุตติมรรค (Phra Brahmapundit (Prayoon Dhammacitto) (Trans), 2014) ฉบับภาษาบาลี 

เป็นผลงานของพระอุปติสสเถระ แต่งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 600 ในสำนักอภัยคิรีวิหาร แต่ต้นฉบับเดิมภาษา

บาลีสูญหายไป ยังเหลือแต่ต้นฉบับภาษาจีนที่พระติปิฎกสังฆปาละแห่งฟูนานแปลถ่ายทอดไว้ในศตวรรษที่ 6 

แห่งคริสต์ศักราช ต่อมาใน พ.ศ. 2479 พระเอฮารา เจ้าอาวาสวัดนิกายนิจิเรนในญี่ปุ่นร่วมกับพระโสมเถระ

และพระเขมินทเถระ แปลจากภาษาจีนสู่ภาษาอังกฤษ เผยแพร่เป็นหนังสือ พ.ศ. 2504 เป็นคัมภีร์อรรถกถา

ชนิดปกรณ์พิเศษ ไม่แตกต่างกับคัมภีร์วิสุทธิมรรค เกิดขึ้นก่อนคัมภีร์วิสุทธิมรรค การอธิบายเนื้อความยังคง

เป็นแบบเถรวาทที่อ้างอิงจากพระไตรปิฎก และอรรถกถา ในคัมภีร์วิมุตติมรรค แบ่งออกเป็น 12 บท โดย  

คำสอนเรื่อง ธุดงค์ อยู่ในบทที่ 3 ชื่อว่า ธุดงคปริจเฉท (Phra Brahmapundit (Prayoon Dhammacitto) 

(Trans), 2014) มี 13 ข้อ คือ  
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 1) ปังสุกูลิกังคะ  2) เตจีวริกังคะ  3)  ปิณฑปาติกังคะ  

 4) สปทานจาริกังคะ 5) เอกาสนิกังคะ  6)  ปัตตปิณฑิกังคะ  

 7) ขลุปัจฉาภัตติกังคะ 8) อารัญญิกังคะ  9) รุกขมูลิกังคะ   

 10) อัพโภกาสิกังคะ  11) โสสานิกังคะ  12) ยถาสันถติกังคะ  

 13) เนสัชชิกังคะ 

ธุดงค์ในคัมภีร์หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เข้มข้น เป็นการเดินรอยตามพระอริยเจ้า มี 13 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อ

แสดงถึงอัธยาศัยของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันมีความประพฤติเป็นไปอย่างหลากหลาย โดยมีการสมาทานที่

แตกต่างกันตามลักษณะอุปนิสัยของแต่ละบุคคล อันก่อให้เกิดคุณงามความดีแก่บุคคลผู้นั้น ที่ส่อออกมาทาง

ด้านพฤติกรรมการดำเนินชีวิต และการใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายสมกับความเป็นผู้เลี้ยงง่าย เมื่อขัดเกลากิเลส

ให้เบาบางย่อมเกิดความรู้เท่าทันไม่หลงยึดติดในสิ่งต่างๆ และเจริญรอยตามพระอริยเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้เข้า

ถึงสันติสุขอย่างแท้จริง ถึงกระนั้น การปฏิบัติธุดงค์ย่อมมีขอบเขตในการควบคุมความประพฤติ 

วิธีการอธิบายคำสอนเรื่องธุดงค์ในคัมภีร์วิมุตติมรรค ถึงแม้ว่าคำสอนจะต่างสำนักกับคัมภีร์วิสุทธิ-

มรรค โวหารที่พระอุปติสสเถระใช้ในการอธิบาย จัดเข้ากับโวหาร ทั้ง 6 คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร 

อุปมาโวหาร สาธกโวหารในเชิงนามธรรม เทศนาโวหาร อธิบายโวหาร หลักธรรมที่สอดแทรกที่ใช้อธิบายคำ

สอนเรือ่งธดุงคใ์นคมัภรีว์มิตุตมิรรคม ี2 ประการ คอื อโลภะ และอโมหะ (Phra Brahmapundit (Prayoon 

Dhammacitto) (Trans), 2014) เจตนารมณ์ที่พระอุปติสสเถระแต่งคำสอนเรื่องธุดงค์ไว้ในคัมภีร์มุตติมรรค 

เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจในคำสอนเรื่องธุดงค์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติอย่างแคบ เพื่อ

ให้ทราบถึงอานิสงส์ที่แตกต่างกันที่เกิดขึ้นจากการถือธุดงค์ เพื่อให้ทราบเหตุผลของการปฏิบัติถือธุดงค์ เพื่อ

เผยแพร่คำสอนในภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะแก่การนำไปปฏิบัติได้ทันทีทันใด 

ทั้งสองคัมภีร์มีการอธิบายรูปแบบโดยใช้โวหารทั้ง 6 แตกต่างกันที่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมีการใช้

สาธกโวหารในเชิงรูปธรรม เรียกว่า บุคคลาธิษฐาน แต่ในคัมภีร์วิมุตติมรรคอธิบายใช้สาธกโวหารในเชิงนาม

ธรรม เรียกว่า ธรรมาธิษฐาน ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคสงเคราะห์เข้ากับการอธิบายตามหลักธรรมที่เรียกว่า   

สัทธรรม 3 (Phra Brahmagunabhorn (Bhikkhu P.A. Payutto), 2015) ประกอบไปด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ 

ปฏิเวธ โดยเริ่มต้นอธิบายเป็นขั้นตอน จากขั้นปริยัติศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุดงค์ นำไปสู่ขั้นปฏิบัติแนะ

วิธีการปฏิบัติธุดงค์ และขั้นปฏิเวธเป็นการชี้อานิสงส์แห่งการรักษาธุดงค์ ในคัมภีร์วิมุตติมรรคสงเคราะห์เข้า

กับการอธิบายตามหลักธรรมที่เรียกว่า อริยสัจ 4 (Phra Brahmagunabhorn (Bhikkhu P.A. Payutto), 

2015) ประกอบไปด้วยโดย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เริ่มต้นอธิบายแบบชักจูงตามแนวเหตุ และผล ตั้งเป็น

คำถามในการอธิบายพร้อมคำตอบ คือ ธุดงค์เป็นอย่างไรเทียบเคียงกับทุกข์ ทำไมต้องรักษาธุดงค์เทียบเคียง

กับสมุทัย อะไรเป็นผลของการรักษาธุดงค์เทียบเคียงกับนิโรธ และวิธีการรักษาธุดงค์เทียบเคียงกับมรรค 

ประเด็นการวิเคราะห์เนื้อหา ทั้งสองคัมภีร์เมื่อศึกษาแล้วหลักธรรมที่สอดแทรกในคัมภีร์ที่เหมือนกัน คือ 

อโลภะ และ อโมหะ แตกต่างกันที่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมีการอธิบายหลักธรรมขยายเพิ่มเติมไปถึง 5 ประการ 

คือ ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความมีญาณปัญญา ประเด็นการวิเคราะห์
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เจตนารมณ์ในการแต่ง ทั้งสองคัมภีร์เมื่อศึกษาแล้วย่อมรู้ว่าเจตนารมณ์ในการแต่งคำสอนเรื่องธุดงค์ เพื่อ

ความรู้ ความเข้าใจเรื่องธุดงค์ เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติธุดงค์ที่ถูกต้อง เพื่อให้ทราบผลที่เกิดขึ้น

จากการถือธุดงค์ และเพื่อให้ทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของการปฏิบัติถือธุดงค์ แตกต่างกันที่ในคัมภีร์วิสุทธิ

มรรคเมื่อศึกษาถึงประวัติของคัมภีร์มูลเหตุแห่งการแต่งจริงๆ มาจากการที่คณะสงฆ์ต้องการทดสอบความรู้

ของพระพุทธโฆสาจารย์ ในคัมภีร์วิมุตติมรรคเมื่อศึกษาถึงประวัติของคัมภีร์ข้อมูลหลักฐานมีน้อยมากจำเป็น

ที่จะต้องศึกษาเนื้อหาในคัมภีร์โดยตรง อาจกล่าวได้ว่าการแต่งคัมภีร์นั้นเพื่อเผยแพร่คำสอนทางพระพุทธ-

ศาสนาให้มีความกว้างขวางโดยใช้ภาษาง่ายๆ สั้นกระชับ ชัดเจน เน้นวิธีการปฏิบัติ อีกทั้งการอธิบายราย

ละเอียดการปฏิบัติถือธุดงค์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายอย่างกว้างขวาง 3 ลำดับขั้น พุทธบริษัทสามารถ

ปฏิบัติได้แต่ในคัมภีร์วิมุตติมรรคอธิบายเพียงขั้นเดียว และเน้นย้ำเป็นเพียงการปฏิบัติของภิกษ ุ



บทสรุป

เมื่อศึกษาประเด็นต่างๆ แล้วย่อมเกิดความรู้และความเข้าใจต่อทั้งสองคัมภีร์ที่แตกต่างกัน อาจคิด

ว่าเป็นคัมภีร์เดียวกัน แท้จริงไม่ใช่ หรืออาจคิดว่าคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นของพระพุทธศาสนาเถรวาท คัมภีร์

วิมุตติมรรคเป็นของพระพุทธศาสนามหายาน แต่จากหลักฐานทางประวัติก็มิได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด 

ทั้งสองคัมภีร์ก็ยังสอดคล้องกับพระไตรปิฎก สำคัญที่สุดคือคำสอนแม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน กลับมีมุมมองที่

แตกต่าง เพราะเหตุว่าการเผยแพร่ของทั้งสองคัมภีร์มีกลุ่มเป้าหมายต่างกัน ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบคำสอน

เรื่องธุดงค์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรคย่อมเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้เกิดความ

ชัดเจนมากขึ้น เพราะเหตุว่าเมื่อเทียบเคียงทั้งสองคัมภีร์กับพระไตรปิฎกก็มีความสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน มีเนื้อความส่งเสริมซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน คัมภีร์พระไตรปิฎก

เปรียบเสมือนตัวนก คัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรคเปรียบเสมือนปีกนก นกจะโบยบินด้วยการอาศัย

ปีกฉันใด คำสอนทางพระพุทธศาสนาจะเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ด้วยฉันนั้นแสดงถึง

ความสำคัญอย่างสูงยิ่ง นอกจากนี้ยังเห็นถึงปัญหาในปัจจุบัน ทั้งที่คำสอนเรื่องธุดงค์มีคุณอันยิ่งใหญ่ แต่

การนำมาประพฤติปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องมีน้อยมาก เพราะเหตุว่า  

1. วัตถุประสงค์การบวช จุดเริ่มต้นการเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาทุกคนล้วนแตกต่างกัน จึงทำให้มี

ปฏิปทาในการดำเนินชีวิตก็แตกต่างกันไป 

2. ขาดการศึกษา เมื่อเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาก็ขาดการศึกษาอย่างถูกต้อง ขาดผู้รู้ที่จะแนะนำสั่ง

สอน ส่วนใหญ่ดำเนินตามความคิดพื้นฐานเดิมของตน  

3. อุปนิสัย เป็นทุนเดิมที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติที่สั่งสมมามีอุปนิสัยที่แตกต่างกันไป 

4. สภาพแวดล้อมปัจจุบัน สังคมไทยยังขาดความกระจ่างเกี่ยวกับการธุดงค์ในสังคมไทย เช่น พระ

สงฆ์เดินป่าหรือเดินบนดอกดาวเรือง จัดเป็นวิธีการธุดงค์ที่ถูกต้องตามหลักของชาวพุทธหรือไม่ ซึ่งใน

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้คำตอบกับประเด็นดังกล่าวได้พอสมควร แต่ยังต้องศึกษาในเชิงลึกต่อไป 
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ขอเสนอแนะ

การวิจัยนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี ้

ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช  

1. การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและปฏิบัติธุดงค์อย่างถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อความรู้ ความเข้าใจ 

2. คำสอนเรื่องธุดงค์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกับคัมภีร์วิมุตติมรรคจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ 

ผู้ศึกษา และปฏิบัติ เพราะเหตุว่าการอธิบายนั้นไม่ขัดต่อพระไตรปิฎกแต่เพียงอธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความ

ชัดเจนกับบุคคลรุ่นหลัง  

ขอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งตอไป 

1. ควรมีการทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบคำสอนเรื่องธุดงค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ

พระพุทธศาสนามหายาน”  

2. ควรมีการทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบคำสอนเรื่องธุดงค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ

ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู”บรรณานุกรม

Bhikkhu Ñáóamoli (Trans). (1991). The Path of Purification. Colombo : Samayawardana  

Press. 
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การประยุกต์หลักเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อจัดการความขัดแย้ง

AnApplicationofMettainTheravadaBuddhism
toConflictManagement

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทความขัดแย้งที่ปรากฏในคัมภีร์

พระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพื่อศึกษาหลักเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 3) เพื่อประยุกต์หลักเมตตาใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อจัดการความขัดแย้ง  

ผลการวิจัยพบว่า  

1) ความขัดแย้งที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆ 

ได้แก่ การศึกษา สุขอนามัย เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ ซึ่ง

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทำให้เกิดเหตุความขัดแย้ง พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้จึงตรัสชี้แนะให้นำ

หลักเมตตาเข้ามาช่วยบรรเทาความขัดแย้งโดยต้องจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในตนเองก่อน เมื่อเกิด

ความผ่องใส สงบเย็นแล้ว จึงแผ่เมตตานั้นออกไปยังผู้อื่นด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา และใจที่ประกอบ

ด้วยเมตตาต่อกัน ทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดประโยชน์ความสุขและความเจริญได้ 

2) การนำหลักเมตตาเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการความขัดแย้ง ผู้วิจัยได้สรุปไว้ 3 แนวทาง คือ 
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(1) การประยุกต์ใช้ต่อตนเอง ได้แก่ การมีความหวังดีและรักตนเองให้เป็น คือ การไม่กระทำ

การใดที่ เป็นการเบียดเบียนตนเอง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง, การรู้จัก

ระมัดระวังความคิด คือ การไม่คิดในเชิงลบหรือในแนวทางที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์, การใช้

ความสงบสยบการเคลื่อนไหว คือ การรู้จักข่มใจตนเอง การรู้จักอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มา

กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ คือ ไม่หมกมุ่นอยู่ในเหตุปัจจัยที่

เกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมอง เป็นต้น 

(2) การประยุกต์ใช้ต่อผู้อื่น ได้แก่ การรู้จักเปิดใจให้กว้าง คือ การมองโลกให้หลากหลายมุม

มอง, การยินยอมและยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น, การให้อภัยและให้โอกาส, การเคารพใน

สิทธิส่วนบุคคล, ความเกรงใจ, การผูกสัมพันธ์ และการรักษาสัมพันธภาพ เป็นต้น 

(3) การประยุกต์ใช้ต่อสังคม ได้แก่ การยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับในสังคม, การเคารพบุคคล

และสถานที่, การรับมติของที่ประชุม, การให้ความร่วมมือในกิจกรรมสัมพันธ์, ความมีน้ำใจ

ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน, ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นต้น 

คำสำคัญ: เมตตา; ความขัดแย้ง; การจัดการความขัดแย้ง 
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Abstract 

This research is of 3 objectives: (1) to study the context of the conflict existed in 

Theravada Buddhist Scripture, (2) to study the conceptual idea of Loving-kindness (Metta) 

in Theravada Buddhism, and (3) to apply the principle of Loving-kindness (Metta) to 

conflict management. 

The research findings are: Conflict is one of human natures resulting from both 

internal and external factors that are associated enough to force difficulty in controlling 

behaviors. Therefore, the gathering of living together in a multicultural society causes 

conflict in normality which its result is people in the society are unhappy. However, 

conflict does not reflect only the negative side but also leads to changes in terms of 

creativity and benefits to the public; yet, this depends on the process or the means to 

manage the conflict. The Buddha gave his words of suggestion related to Metta: Loving-

kindness to the Buddhist assemblies, those are inserted in various Buddhadhammas in 

order that humans can apply in living their daily lives for the peace of their own-selves 

and for the mutual society by starting firstly from oneself and when one is successful, then 

one can further spread love and good wishes to others and the society. 

Therefore, the researcher is presenting the 3 following guidelines for the 

application of Metta to conflict management: 

(1)  The guidelines and the means to manage conflict arisen to oneself: to always 

perform self-consideration, practice the Four Satipatthana, apply peaceful Dhamma of 

tolerance and equanimity, have good intention for own-self, and adjust behaviors. 

(2)  The guidelines and the means to manage conflicts arisen to others: mind-

opening, listening to reasons, forgiving and yielding opportunities, respecting to personal 

privacy of rights, being courteous, giving honor, making and keeping relationships. 

(3)  The guidelines and the means to manage conflicts arisen in the society: 

acceptance of rules and regulations, giving respects to persons and places, agreement of 

meeting resolution, yielding co-operation, being generous to support each other and being 

in a good unity. 

Keywords: Metta (Loving-kindness); Conflict; Conflict Management 
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บทนำ

ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างมาก และอาจเป็นช่องทางที่สร้างความ  

ขัดแย้งให้แพร่กระจายตัวไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แม้ว่าความเจริญทางด้านวัตถุจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้ส่งเสริม

ให้จิตใจของมนุษย์มีการพัฒนาไปด้วย การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ สภาพ

สังคมไทยที่ผ่านมาต้องเผชิญกับปัญหามากมายหลายด้าน เกิดการแตกแยกทางด้านความคิดและการกระทำ 

ทำให้ความสุขของคนในชาติลดน้อยถอยลงไป จึงต้องควรเร่งฟื้นฟูพัฒนาปรับโครงสร้างรากฐานของสังคมให้

แข็งแรง  

พระพุทธศาสนาเชื่อมั่นว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝกฝนพัฒนาได้ซึ่งเรียกว่ามี ศักยภาพ (Phradharm-  

pidok (P.A. Payutto), 2002) ผ่านกระบวนการศึกษา เรียนรู้ ฝกหัด พัฒนาตนให้เป็นผู้มีความสามารถ 

เป็นคนดี มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง มีปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม สามารถกำหนดเป้าหมาย 

ทิศทางการดำเนินชีวิต เลือกทางเดินชีวิตที่เป็นไปในแนวทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นอิสรภาพจากความทุกข์หรือปัญหาทั้งปวง ความมีเมตตาต่อกันนี้เป็นความ

ละเอียดอ่อนของจิตที่ทำให้เห็นอกเห็นใจในทุกๆ ชีวิต สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันเป็นวงจร

ชีวิตระหว่างคน สัตว์ และธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เกิดความสะอาดบริสุทธิ์ประกอบอยู่ในความคิด คำพูด และ

การกระทำ มองเห็นความเป็นทุกข์ โทษ และภัยของความรุนแรง มีความเข้าใจในเหตุปัจจัยต่างๆ และเรียนรู้

หลักสันติวิธีที่จะระงับความรุนแรงอันเกิดจากคำพูดและการกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใด สามารถ

ขจัดความขัดแย้งทั้งต่อตนเองและผู้อื่น อันเป็นแนวทางในการเสริมสร้างประโยชน์ความสุขความเจริญด้าน

สันติภาพสู่สังคมภายนอกได้  

ผู้วิจัยจึงใคร่ศึกษาหลักเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์

พระพุทธศาสนาเถรวาท เอกสารแนวคิดเรื่องเมตตาตามทรรศนะของนักปราชญ์ไทย เอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง อันยังประโยชน์ซึ่งการนำหลักเมตตามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการเสริมสร้าง พัฒนา 

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และบรรเทาปัญหา

ความขัดแย้งของคนในสังคมให้ลดน้อยลงไปตามลำดับต่อไป 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาบริบทความขัดแย้งที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

2. เพื่อศึกษาหลักเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

3. เพื่อประยุกต์หลักเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อจัดการความขัดแย้ง 
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วิธีดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์หลักเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อจัดการความ  

ขัดแย้ง” เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research)  ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัย เพื่อช่วยให้

สามารถดำเนินการวิจัยได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ได้วางรูปแบบวิธีการดำเนินการ

วิจัยไว้ ดังนี้  

1. ผู้วิจัยดำเนินการศึกษา บริบทความขัดแย้งที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

2. ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาหลักเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

3. ผู้วิจัยดำเนินการนำข้อมูลเพื่อประยุกต์หลักเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อจัดการความ

ขัดแย้ง 

4. ผู้วิจัยสรุปและนำเสนอรูปแบบการประยุกต์หลักเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อจัดการ

ความขัดแย้งในรูปแบบของการพรรณนา 

 

ผลการวิจัย

1.	 บริบทความขัดแย้งที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท	

จากการศึกษาวิจัย สรุปได้ว่า ปัญหาความขัดแย้งที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นเกิด

จากสภาพแวดล้อมและเหตุปัจจัยหลายๆ ด้านที่เป็นตัวแปรสำคัญ และมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งเหตุ

ปัจจัยจากภายในและเหตุปัจจัยจากภายนอก ที่มาประกอบกันทำให้ความขัดแย้งนั้นทวีความรุนแรงมากยิ่ง

ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ อย่างเช่น กรณีปัญหาความขัดแย้งของพระญาติทั้งสองฝ่าย

ทำสงครามแย่งน้ำ (Thai tripitakas, 1/6/339-345, 4/1/536/541)  ณ ริมฝั่งแม่น้ำโรหิณีกันจนถึงขั้นที่

พระพุทธเจ้าต้องเสด็จกลับมาเพื่อทรงระงับสงคราม ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการเมืองการปกครอง 

อย่างเช่น กรณีสงครามการแย่งชิงหมู่บ้านกาสีระหว่างพระเจ้าปเสนทิโกศลกับพระเจ้าอชาตศัตรู (Thai 

tripitakas, 15/125/146-148, 15/126/148-149) ปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการแบ่งชนชั้นวรรณะ

หรือชาติพันธุ์ อย่างเช่น กรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ศากยวงศ์ของพระเจ้าวิฑูฑภะ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้พุทธวิธี

เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธีหลายต่อหลายครั้งแล้ว แต่สุดท้ายก็มิอาจที่จะรั้งต่อไปได้

จึงต้องปล่อยตามกระบวนการของกรรม ส่วนปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของความเชื่อและศาสนาอย่างเช่น 

กรณีที่มีคนหันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนากันมากขึ้นทำให้ฝ่ายเดียรถีร์เสียผลประโยชน์จึงได้ว่าจ้างนาง

สุนทรี ให้สร้างสถานการณ์ขึ้น เมื่อเป็นไปดังคาดก็ได้ฆ่านางสุนทรีหมกไว้ภายในวัด แล้วใส่ความว่าพระสงฆ์

ในพระพุทธศาสนาจากวัดแห่งนี้เป็นผู้ฆ่านาง (Thai tripitakas, 25/38/246-250) หรือปัญหาความสัมพันธ์ 

อย่างเช่น กรณีพระธรรมธรกับพระวินัยธรที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องทรงเสด็จปลีกวิเวกไปอยู่ในป่ารักขิต

วัน เนื่องจากสงฆ์ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมความกัน หรือกรณีของพระภิกษุชาววัชชีที่แยกตนออกไปตั้งเป็น
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นิกายใหม่หลังจากการทำสังคายนาครั้งที่ 2 เพราะไม่ยอมรับผลของการทำสังคายนานั้น แต่กลับประกาศ

แยกตนออกมาและพากันทำสังคายนาขึ้นใหม่ ทำให้พระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ๆ คือ กลุ่ม

เถรวาทหรือหีนยาน กับกลุ่มอาจริยวาทหรือมหายาน (Phra sayyan kietsaksy, 2016)   

จะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกทางกาย วาจา 

ใจ ให้เห็นถึงความต่างกันทางด้านความรู้สึก ความคิด ความเห็น ความต้องการ เป้าหมาย หรืออุดมการณ์ 

ทำให้แต่ละฝ่ายต่างพยายามต่อสู้ดิ้นรนหาวิธีการเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งชัยชนะหรือโน้มน้าวดึงดูดให้อีกฝ่ายหนึ่ง

มาเป็นพวกพ้องของตนในการปกป้องหรือรักษาผลประโยชน์ของตนไว้ ซึ่งความขัดแย้งนี้อาศัยเหตุปัจจัย

ต่างๆ ที่เป็นตัวแปรสำคัญประกอบให้เกิดขึ้น เหตุปัจจัยที่ว่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 

1)เหตุปัจจัยภายในคือ อนุสัยกิเลส 7 ประการ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใด ย่อมทำให้บุคคลนั้น

แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาเป็นอุปนิสัยต่างๆ 16 ลักษณะ หรือเรียกว่า อุปกิเลส 16 ประการ 

2)เหตุปัจจัยภายนอก ได้แก่ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูล, ผลประโยชน์หรือความต้องการ, ความ

สัมพันธ์, การเมืองการปกครอง, ความเชื่อและศาสนา และชาติพันธุ์ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อ

การดำรงชีวิตและการดำรงเผ่าพันธุ์หรือพวกพ้องของตนจึงเป็นสิ่งกระตุ้นหรือเป็นแรงผลักให้เกิดความ

รุนแรงขึ้นได้ 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกนี้ ต่างประกอบด้วยหลายเหตุปัจจัยที่เกี่ยว

เนื่องสัมพันธ์กันให้เกิดความรุนแรงขึ้น มากบ้าง น้อยบ้างตามแต่เหตุนั้นๆ ที่จะส่งผลหรือเป็นแรงผลักให้ทวี

ความรุนแรง เมื่อเกิดขึ้นในระยะหนึ่งแล้วก็จะดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อถึงเวลาอันควร และอาจเป็นแรงผลัก

หรือเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านบวกหรือลบก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับมุมมองและ

กระบวนการที่นำมาจัดการว่าเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์หรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน พัฒนา 

ปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 

2.	เมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท

จากการศึกษาวิจัย พอสรุปความหมายของเมตตา ได้ดังนี้ 

1)ความหมายเชิงคัมภีร์โดยอรรถกถา เช่น “มิตฺเต วา ภวา, มิตฺตสฺส วา เอสา ปวตฺตตีติปิ เมตฺตา 

ธรรมชาตินั่นมีอยู่ในมิตร หรือว่า ย่อมเป็นไปแก่มิตร เหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่า เมตตา” (Wisuttimuk

Scripture,1/262/349) ความเป็นมิตร เป็นสหายผู้สนิทกัน พร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ตลอด

เวลา, พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 31 กล่าวเรื่องเมตตาไว้ในหมวดเมตตากถาว่าด้วยเมตตา หมายถึง การแผ่

ความรักไปสู่สัตว์ทั้งปวงด้วยอาการ 8 อย่าง ได้แก่ “1. ด้วยเว้นความบีบคั้น ไม่บีบคั้นสัตว์์ทั้งปวง 2. ด้วยเว้น  

การฆ่า ไม่ฆ่าสัตว์์ทั้งปวง 3. ด้วยเว้นการทำให้เดือดร้อน ไม่ทำสัตว์ทั้งปวงให้เดือดร้อน 4. ด้วยเว้นความ  

ย่ำยี ไม่ย่ำยีสัตว์ทั้งปวง 5. ด้วยเว้นการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง 6. ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มี

เวร อย่าได้มีเวรกัน 7. จงเป็นผู้มีสุข อย่ามีทุกข์์ 8. จงมีตนเป็นสุข อย่ามีตนเป็นทุกข์์ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ

ว่า เมตตา” (Thai tripitakas, 31/23/463) และในพระอภิธรรม วิภังค์เล่มที่ 35 มีอรรถาธิบายเมตตาไว้ใน  
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อัปปมัญญาวิภังค์ ตอนหนึ่งความว่า “ความรักใคร่ กิริยาที่รักใคร่ ภาวะที่รักใคร่ในสัตว์ทั้งหลาย เมตตา  

เจโตวิมุตติ นี้เรียกว่า เมตตา” (Thai tripitakas, 35/643/427) 

2)ความหมายเชิงวิชาการมีท่านผู้รู้ได้ให้ความหมายของเมตตาไว้หลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ว่า 

“เมตตา” หมายถึง ความรักใคร่ ความปรารถนาดี (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2010) ที่มี

ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น ต่อเหล่าสรรพสัตว์อย่างทั่วหน้าเสมอเหมือนกันหมด เป็นผู้มีความประพฤติทางกาย 

วาจา ใจ ที่สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใส มีความเป็นมิตรไมตรี มีจิตใจที่อ่อนโยน ไม่เบียดเบียนประทุษร้าย ไม่ก่อ

เวรผูกอาฆาตหรือพยาบาทปองร้ายใคร (Phrabuddakosajarnther Rojana. Somdejphrabuddajarn 

(Xac xasphmhather), 2008) มีจิตยินดีช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ แม้ว่าผู้นั้นจะทำร้าย

หมายปองซึ่งชีวิตและทรัพย์สินก็ตาม เป็นผู้ให้ที่แท้จริงโดยมิได้หวังผลหรือครอบครอง กระทำด้วยดวงจิตที่

ยินดีแช่มชื่น เบิกบาน ปราศจากความอคติหรือลังเลสงสัยในผลด้วยความบริสุทธิ์แท้ ไม่เจือปนอยู่ด้วยตัณหา

ราคะ (Phan-aek Pin Mutukanta,1983) แม้เมื่อเห็นอยู่ว่าเขาเป็นทุกข์เพียงแต่น้อมใจลงสู่ภายในแล้วแผ่

เมตตาจิตปรารถนาให้เขาเป็นสุข (Somdej Phrayarnasongworn Somdej Phrasakharaj  (Joroen 

Suwattano), 1984) พ้นจากความทุกข์ไปอย่างไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีแบ่งแยก ไม่มีประมาณหรือจำกัดกาล

สถานที่ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยทรัพย์สิ่งของ แต่เป็นเรื่องของจิตใจที่แผ่ความรักไปได้โดยรอบ 

การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ย่อมเกิดการกระทบกระทั่งขัดแย้งกันเป็นเรื่องปกติ แต่ความขัดแย้งนี้

เป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2014) ของการดำเนินชีวิตประจำวัน 

เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่เข้ามาครอบครองจิตให้เกิดการทำลาย ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น“เน้น

การพัฒนาตน... โดยเฉพาะผ่านการปฏิบัติกรรมฐานที่มีเป้าหมายในการพัฒนาอารมณ์ตอบสนองและระดับ

วิปัสสนาของปัจเจกบุคคล.. และเน้นกรรม คือเน้นไปที่การทำบุญและการกระทำทางศีลธรรมเป็นหลัก ทั้งนี้

เพื่อพัฒนาชีวิตในภายภาคหน้าหรือชาติหน้าให้ดีขึ้น” (Phra Anil Dhammasakiyo, 2003) พระพุทธองค์

ทรงแสดงอริยสัจ 4 (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2012) เพื่อให้มนุษย์ได้รู้จักทุกข์ สาเหตุ

แห่งทุกข์ การดับทุกข์ และวิธีการดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการปฏิบัติเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาพื้นฐานของ

ชีวิตและเป็นการแสดงความมีเมตตาต่อตนเอง และเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดจึงเป็นการดับ

ทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง  

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ “พระพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาทั้งด้านนอกและด้านใน ทั้งทาง

สังคมและทางจิตใจของบุคคล คือ มีคำสอนขั้นศีลเป็นด้านนอก กับขั้นจิตและปัญญาเป็นด้านใน... ให้แก้

ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เอง ที่ตรงตัวเหตุปัจจัย” (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2012). 

เมื่อสามารถแก้ไขเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกได้แล้ว การกระทำ คำพูด และจิตใจจึงประกอบอยู่ด้วย

เมตตาเสมอ หัวใจของพระพุทธศาสนาหรือโอวาท 3 ประการ เป็นหลักปฏิบัติที่แสดงถึงความมีเมตตาต่อ  

ผู้อื่น คือ (1) การไม่ทำบาปทั้งปวง (2) กระทำกุศลให้ถึงพร้อม และ (3) การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ซึ่งการ

ไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นเป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นให้เกิดการงดเว้นจากการกระทำความชั่ว 
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- ทางด้านกาย (เมตตากายกรรม) คือ กระทำสิ่งใดก็ประกอบด้วยเมตตา ไม่สร้างความ

เบียดเบียนทั้งต่อตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิด

ความสะอาด บริสุทธิ์ ได้แก่ กายสุจริต 3 และละเว้นจากกายทุจริต 3 

- ด้านวาจา (เมตตาวจีกรรม) คือ กล่าววาจาใดก็ประกอบด้วยเมตตา ไม่สร้างความเบียดเบียน

ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสัมพันธภาพ เพื่ออัธยาศัยที่ดี

ต่อกัน ได้แก่ วจีสุจริต 4 และละเว้นจากวจีทุจริต 4  

- ด้านใจ (เมตตามโนกรรม) คือ คิดสิ่งใดก็ประกอบด้วยเมตตา ไม่สร้างความเบียดเบียนทั้งต่อ

ตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาจิตใจให้เกิดคุณธรรมความดีงามขึ้น

ภายใน ได้แก่ มโนสุจริต 3 และละเว้นจากมโนทุจริต 3 การกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการทำความสะอาด

บริสุทธิ์ให้เกิดแก่กาย วาจา และใจของตนเอง และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นมนุษย์ผู้ที่มี

คุณธรรมและจิตใจสูงส่ง อันเป็นบาทฐานของการพัฒนาไปสู่การทำกุศลให้ถึงพร้อมและเกิดการสำรวมระวัง

ในการกระทำของตนมากขึ้น  

เมื่องดเว้นจากการทำบาปทั้งปวง กุศลก็ถึงพร้อม จิตก็สะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของ

การพัฒนาการกระทำ คำพูด และความคิด “เมื่อจิตใจเป็นอิสระ ปลอดโปร่ง เป็นสุขอยู่เป็นปกติเอง ไม่

ห่วงไม่กังวลเกี่ยวกับตัวตน ไม่ต้องคอยแสวงหาสิ่งเสพ ไม่ต้องคอยปกป้องเสริมความมั่นคงยิ่งใหญ่ของตัวตน

ที่แบกถือเอาไว้แล้ว จิตใจก็เปิดกว้าง แผ่ความรู้สึกอิสระออกไป พร้อมที่จะรับรู้สุขทุกข์ของเพื่อนสัตว์โลก 

และคิดเกื้อกูลช่วยเหลือ โดยนัยนี้ปัญญาจึงได้กรุณามาเป็นแรงชักนําพฤติกรรมต่อไป ทําให้ดําเนินชีวิต  

เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นได้เต็มที่ ในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในแง่ของกิเลสที่ห่วงหาผูกพันจะเอาจะได้  

เพื่อตัวตนแล้วก็สามารถทําการต่างๆ ที่ดีงาม บําเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นได้อย่างมุ่งแน่วจริงจัง   

สําหรับชีวิตด้านในมีจิตใจอิสระ เป็นสุข ผ่องใส เบิกบาน เป็นความบริบูรณ์แห่งประโยชน์ตน เรียกว่า   

อัตตหิตสมบัติ ส่วนชีวิตด้านนอกก็ดําเนินไปเพื่อเกื้อกูลแก่ผู้อื่น เรียกว่า ปรหิตปฏิบัติ เข้าคู่กัน เป็นอันครบ  

ลักษณะของผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งความหมายสูงสุดของนิโรธ อย่างไรก็ตาม ผู้ดําเนินมรรคาแห่งอารยชน 

ไม่จำเป็นต้องรอผลจนกว่าจะบรรลุนิพพานที่เป็นความหมายสูงสุดของนิโรธ เมื่อเดินตามมรรคถูกต้องแล้ว แ

ม้ในระหว่างทางก็สามารถประสบผลแห่งการปฏิบัติประจักษ์แก่ตนได้เรื่อยไปโดยควรแก่การปฏิบัติทั้งได้  

ประโยชน์เองและทําประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย” (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2012) เมื่อเป็น  

เช่นนี้จึงไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติหวนกลับไปทำความชั่วได้อีกแน่นอน  

3.	การประยกุตห์ลกัเมตตาในพระพทุธศาสนาเถรวาทเพือ่จดัการความขดัแยง้	

การนำหลักเมตตาเข้ามาใช้เพื่อจัดการความขัดแย้งนั้น จะต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อนเป็นอันดับ

แรก โดยจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และการกระทำ ให้แสดงออกด้วยความมีเมตตาทั้งทางกาย 

วาจา และใจ ซึ่งมีเหตุปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญ คือ อุปกิเลส 16 ประการ แม้ประการใดประการหนึ่งเมื่อ

เกิดขึ้นในใจแล้วก็จะทำให้ใจสกปรก ไม่ผ่องใสทันที จึงทำให้เกิดความทุกข์กายและทุกข์ใจ เป็นความเร่าร้อน 

ทุรนทุรายเต้นไปตามจังหวะที่อุปกิเลสนั้นๆ จะบงการให้เป็นไป ดังจะได้อธิบายต่อไป 
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ก.เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเจริญเมตตาการที่มนุษย์จะสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูง มีจิตใจงดงาม เป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส สงบเย็น ปราศจากการเบียด

เบียด มีความรักใคร่ ปรารถนาดี และเกื้อกูลประโยชน์ความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นได้นั้น จะต้องมีการพัฒนา 

4 แนวทางด้วยกัน คือ (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2012)   

1) พัฒนากาย (กายภาวนา, การเจริญกาย) คือ พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือ 

ทางกายภาพ (รวมทั้งเทคโนโลยี) โดยเฉพาะรับรู้สิ่งทั้งหลายทางอินทรีย์ 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) ด้วยดี  

โดยปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ ซึ่งควร 

การแสวงหาสิ่งที่เป็นสัปปายะ หรือปัจจัยแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเจริญ, การรู้จักการวางตนให้เหมาะสม 

และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลธรรม 

2) พัฒนาศีล (ศีลภาวนา, การเจริญศีล) คือ พัฒนาความประพฤติพัฒนาความสัมพันธ์์ทางสังคม   

โดยตั้งอยู่่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีเกื้อกูลกัน  

ละเว้นจากการเบียดเบียนทำชีวิตผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ส่งเสริมเมตตาให้เกิดขึ้นด้วยการคบเพื่อนที่ดี 

รู้จักรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ใช้วาจาที่เอื้อต่อการเกิดเมตตา กล่าวแต่คำที่เป็นประโยชน์ ไม่ก่อโทษ หรือ

ทิ่มแทง ส่อเสียด ให้เกิดการทะเลาะวิวาท จะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีงามต่อกัน  

3) พัฒนาจิต (จิตตภาวนา, การเจริญจิต) คือ ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ ใหเ้ข้มแข็งมั่นคง เจริญงอก  

งามด้วยคุณธรรม เช่น มีเมตตากรุณา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิและสดชื่น เบิกบาน เป็นสุข   

ผ่องใส เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตใจ ถือเป็นด่านแรกที่ควรทำให้เกิดมีขึ้น เพราะการมี  

จิตใจที่ดีงาม มีความสะอาดบริสุทธิ์ ย่อมทำให้เกิดการมองโลกในแง่ดี มีปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริง  

4) พัฒนาปัญญา (ปัญญาภาวนา, การเจริญปัญญา) คือ ฝกอบรมพัฒนาปัญญาให้เ้จริญงอกงาม   

จนเกิดความรู้แจ้งชัดตามเป็นจริง โดยรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น รู้เท่าทัน เห็นแจ้งโลกและชีวิตตาม  

สภาวะ สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ ทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลส และปลอดพ้นจากความทุกข์ มีชีวิตเป็นอยู่

แก้ไขปัญหาและทำการทั้งหลายด้วยปัญญาที่รู้ถึงเหตุปัจจัย  

ข.การประยุกต์หลักเมตตาเพื่อจัดการความขัดแย้งการเจริญเมตตาให้ได้ผล จะต้องอาศัยระยะ

เวลาและความขยันหมั่นเพียรเจริญเมตตาอยู่บ่อยๆ เนืองๆ และกระทำให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

จงึจะสามารถทำใหเ้มตตามพีละกำลงัตอ่กรกบัอปุกเิลสทัง้ 16 ประการได ้ซึง่มวีธิกีารอยู ่3 แนวทางดว้ยกนั คอื 

(1) การประยุกต์ใช้ต่อตนเอง ได้แก่ การมีความหวังดีและรักตนเองให้เป็น คือ การไม่กระทำการ

ใดที่เป็นการเบียดเบียนตนเอง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง, การรู้จักระมัดระวังความคิด คือ การไม่

คิดในเชิงลบหรือในแนวทางที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์, การใช้ความสงบสยบการเคลื่อนไหว คือ การรู้จักข่มใจ

ตนเอง การรู้จักอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ คือ   

ไม่หมกมุ่นอยู่ในเหตุปัจจัยที่เกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมอง เป็นต้น 

(2) การประยุกต์ใช้ต่อผู้อื่น ได้แก่ การรู้จักเปิดใจให้กว้าง คือ การมองโลกให้หลากหลายมุมมอง, 

การยินยอมและยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น, การให้อภัยและให้โอกาส, การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล, ความ

เกรงใจ, การผูกสัมพันธ์ และการรักษาสัมพันธภาพ เป็นต้น 
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(3) การประยุกต์ใช้ต่อสังคม ได้แก่ การยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับในสังคม, การเคารพบุคคล

และสถานที่, การรับมติของที่ประชุม, การให้ความร่วมมือในกิจกรรมสัมพันธ์, ความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

ซึ่งกัน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นต้น

ค.การประยุกต์หลักเมตตาเพื่อการขจัดอุปกิเลสจากการศึกษาวิจัยพบว่า ความขัดแย้งจากเหตุ

ปัจจัยภายในเป็นแรงผลักให้เกิดความรุนแรงขึ้น หากมีวิธีการจัดการกับเหตุปัจจัยภายในได้ ก็จะช่วยบรรเทา

ความขัดแย้งที่เกิดแก่สังคมได้ ซึ่งพออธิบายได้ดังนี ้

1)การจัดการกับ“อภิชฌาวิสมโลภะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่สันโดษ รู้จักพอเพียงและยินดี

พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ รู้จักเสียสละและแบ่งปัน 

2)การจัดการกับ“พยาบาท” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่รักตนเองให้เป็น ให้อภัย ละความโกรธ 

รู้จักทุกข์ โทษ และภัยของความพยาบาท 

3)การจัดการกับ“โกธะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่มีใจเย็น เจริญสติให้รู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่

ปรากฏขึ้น เพื่อยับยั้งควบคุมความโกรธไม่ให้เกิดการทำร้ายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น 

4)การจัดการกับ“อุปนาหะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่รู้จักคิดให้อภัยและเมตตาตนเอง เพราะ

ความผูกโกรธนี้มีแต่จะทำร้ายตนเอง ทำให้ตนเองอยู่ด้วยความรุ่มร้อนและเป็นทุกข ์

5)การจัดการกับ“มักขะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่รู้จักการยอมรับและยกย่องในคุณงามความ

ดีของผู้อื่นให้เป็น  

6)การจัดการกับ“ปลาสะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็น มีความเคารพ 

และให้เกียรติในคุณธรรมของผู้อื่นอยู่เสมอ  

7)การจัดการกับ“อิสสา” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่มีความยินดีพอใจในความสำเร็จของผู้อื่นให้

เป็น เพราะความริษยานี้มีแต่สร้างความทุกข์ให้กายกับใจ และอยู่อย่างไม่เป็นสุข 

8)การจัดการกับ“มัจฉริยะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่รู้จักการเสียสละ รู้จักการแบ่งปัน รู้จัก

พอเพียง ฝกมองให้เห็นถึงโทษของการยึดติดในทรัพย์สมบัติที่เป็นเพียงวัตถุภายนอก  

9)การจัดการกับ“มายา” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่รู้จักพูดจริง ทำจริง มีความจริงใจ มีความ

ซื่อสัตย์ รู้จักรักษาสัจจะ  

10)การจัดการกับ“สาเฐยยะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่ รู้จักปล่อยวางความดี ไม่ยึดติดในสิ่งที่

ได้กระทำมาแล้ว  

11)การจัดการกับ“ถัมภะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่าย รู้จักการยอมรับและฟัง

ความคิดเห็นที่แตกต่าง ไม่แสดงความหัวดื้อถือรั้น  

12)การจัดการกับ“สารัมภะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่รู้จักการยอมรับความเป็นจริง มองเห็น

ความเป็นทุกข์ โทษ และภัยจากการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน  

13)การจัดการกับ“มานะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่มีอัธยาศัยที่ดีงาม รู้จักการมีสัมมาคารวะ 

สามารถเข้ากับคนได้ง่าย  
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14)การจัดการกับ“อติมานะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่รู้จักความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง รู้จัก

เคารพในความเป็นคน ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น  

15)การจัดการกับ“มทะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่รู้จักตั้งตนไว้ชอบ มีสัมมาทิฏฐิ ไม่ประมาท 

ไม่หลงมัวเมา ไม่ลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่ควร เพราะความประมาทเป็นหนทางสู่ความหายนะ 

16)การจัดการกับ“ปมาทะ” คือ จะต้องฝกให้เป็นคนที่รู้จักการมีสติสัมปชัญญะ รู้จักยับยั้งชั่งใจ 

แยกดีชั่วให้ออก ให้รู้จักนำโยนิโสมนสิการมาใช ้

เมื่อคนในสังคมสามารถประยุกต์หลักเมตตามาใช้เพื่อจัดการความขัดแย้งภายในได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม การเบียดเบียน การทำร้าย การปองร้าย ก็ไม่เกิดขึ้น ต่างมีน้ำใจไมตรี รู้จักเกื้อกูลประโยชน์ความ

สุขความเจริญร่วมกัน ย่อมทำให้เกิดสันติสุขแก่ตนเอง และยังส่งผลให้เกิดสังคมสันติสุขได้  



สรุป

การนำหลักเมตตามาใช้เพื่อลดความขัดแย้งนั้น จำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาด้านกายภาพ

ของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก โดยจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และการกระทำ ให้แสดงออกด้วย

ความมีเมตตาทั้งทางกาย วาจา และใจ  แต่การจะเป็นผู้มีจิตใจที่สงบร่มเย็นดังกล่าวได้ ต้องอาศัยการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้ ปราศจากการเบียดเบียด มีความรักใคร่ ปรารถนาดี และเกื้อกูลประโยชน์ความ

สุขความเจริญแก่ผู้อื่น  คือ การรู้จักการวางตนให้เหมาะสม และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เป็นเหตุ

ให้เกิดอกุศลธรรม อยู่่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  

ด้วยดีเกื้อกูลกัน ละเว้นจากการเบียดเบียนทำชีวิตผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน  มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล  

ซึ่งกัน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  เมื่อบุคคลมีสภาพจิตใจที่ไม่ขุ่นมัวก็จะช่วยบรรเทาความขัดแย้งที่

เกิดแก่สังคมได้เป็นอย่างดี  



ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย “การประยุกต์หลักเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อจัดการความขัดแย้ง” 

นั้น ผู้วิจัยพบว่า การนำหลักเมตตาเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้จิตเกิดเป็นกุศล มีความ

สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใส สามารถมองเห็นปัญหาได้รอบด้านมากขึ้น เกิดมุมมองใหม่ๆ ทำให้เกิดเจตคติที่ดีขึ้น 

มองเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้ได้กว้างขึ้น จึงบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจากความขัดแย้งได้ดีมากขึ้นกว่า

เดิม ด้วยเหตุนี้เอง จึงขอเสนอเพิ่มเติมดังนี ้
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1.	 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

1) พุทธศาสนิกชนควรหมั่นสวดมนต์ทุกวัน การสวดมนต์ให้สวดออกเสียง และมีสมาธิในการสวด 

ในขณะที่สวดเมื่อรู้สึกตัวว่ามีการเผลอสติก็ให้สำรวมระวังและตั้งมั่นต่อไปในขณะนั้น และใช้บทสวดมนต์

แปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น  

2) พุทธศาสนิกชนควรทำสมาธิ เจริญเมตตา แผ่ส่วนบุญและอุทิศส่วนกุศลหลังจากสวดมนต์แล้ว

อย่างสม่ำเสมอ ควรเจริญสติปัฏฐาน 4 ควบคู่ไปกับการเจริญเมตตาอย่างต่อเนื่อง 

3) ไม่มีที่พึ่งใดที่สามารถทำให้เกิดความสุขในชีวิตได้จริง นอกจากการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอน

ของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติจึงจะพบทางออกในทุกๆ ปัญหา 

4) การเจริญเมตตามิใช่จะไม่ถูกรบกวนจากบุคคลอื่น แต่การเจริญเมตตาเป็นทางพ้นจากการถูก

รบกวนด้วยการฝกพัฒนาคุณธรรมภายในให้ยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งการเจริญเมตตาที่แท้จริงจะต้องรู้จักการให้อภัยทั้ง

ต่อการกระทำของตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ ควรน้อมจิตเข้ามาพิจารณากายกับจิตของตนให้มากขึ้น จะได้เกิด

ความเข้าใจตามความเป็นจริงมากขึ้น 

2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งตอไป	ดังนี้ 

1) ศึกษาวิเคราะห์หลักเมตตาเพื่อนำไปใช้ปรับพฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคม 

2) ศึกษาวิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งภายในครอบครัวโดยพุทธวิธี 

3) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการคุกคามสิทธิเสรีภาพของบุคคลภายในครอบครัว 
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ความคิดเห็นของประชาชนตอปญหาการจราจร 
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย* 

People’s Opinion on the Issue of Traffic  
Muang Nong Khai Municipality In Nong Khai 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจร เปรียบ

เทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจร จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และชุมชนที่อาศัย และ

ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 354 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 

ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .82 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน

ใช้สถิติ t-test และ F-test (One-Way ANOVA) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร และด้านเศรษฐกิจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการศึกษา และด้านการวางแผนระบบถนนและผังเมือง  

 

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มี เพศ อายุ อาชีพ และชุมชนที่อาศัย ต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตก

ต่างกัน ทางสถิตที่ระดับ .05  

3. ประชาชนในเขตเทศบาเมืองหนองคาย มีข้อเสนอแนะต่อปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย คือ เจ้าหน้าที่ไม่ควรเรียกรับสินบนจากผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์จราจรตามไหล่ทางให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ควรมีท่าทีเป็นมิตรและให้ความเป็นกันเอง

กับประชาชน เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เจ้าหน้าที่ควรเข้มงวดกวดขันวินัยจราจร

อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำเฉพาะวันหยุดเทศกาล ควรใช้เอกสารสิ่งพิมพ์เป็นสื่อในการ 

คำสำคัญ:  ความคิดเห็นของประชาชน; ปัญหาการจราจร 
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Abstract   

This research aims to study public opinion on traffic problems. Comparing public 

opinion on traffic problems by sex, age, occupation and living community. And suggestions 

about traffic problems in Nong Khai. Nong Khai The sample consisted of 354 individuals 

who were used in the research is a survey estimate. This is a conviction .82 statistics used 

were percentage, average, standard deviation. The hypotheses were tested by t- test and 

F-test (One-Way ANOVA) the statistical significance .05. 

The research result was found as follows:  

1. Public opinion on the issue of traffic in Nong Khai. Nong Khai Overall opinion is 

moderate. When it was found that classification. There are two opinions in many aspects, 

enforcement of traffic laws. And the economy Opinions are moderate number two 

aspects: education and planning the road system and urban planning. 

2. The comparison of public opinion to the traffic problems in Nong Khai. Nong 

Khai, sex, age, occupation and residential communities as well as opinion is no different. 

The statistical significance .05. 

3. People in the country municipality in Nong Khai. With recommendations to the 

traffic problems in Nong Khai. Nong Khai is not venal officials from the traffic offense. 

Should the promotion of the traffic along the flanks to clear. The staff should have  

a friendly attitude and friendly people. Officers should perform their duties with 

dedication; sacrifice authorities should be strict traffic discipline consistently, not only do 

holidays. Use printed materials as a medium to promote public informed of the cuts. 

Keywords:  People’s Opinion; Traffic problems 
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บทนำ 

จังหวัดหนองคายมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำโขง ติดกับเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการข้ามแม่น้ำเข้ามาค้าขายกันระหว่างประเทศ 

ประชาชนส่วนใหญ่ทำการค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณะรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เส้นทางการค้าขายหลักๆ คือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อม

ระหว่าง อำเภอเมืองหนองคายไปถึง อำเภอท่านาแล้งของประเทศลาว การสัญจรไปมาระหว่างประเทศ

สะดวกมากขึ้น ทำให้ประชาชนลาวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสินค้าใน

ประเทศไทยมีราคาถูกมากกว่าประเทศลาว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ให้ประชาชนในจังหวัดหนองคาย

เป็นอย่างมาก มีการลงทุน ทำธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อการส่งออกไปค้าขายในฝั่งประเทศลาว แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่

รวดเร็ว ทำให้ประชาชนลาวหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดหนองคายในแต่ละวันมีจำนวนมาก และส่วนมากจะใช้

รถยนต์ส่วนตัวทำให้การจราจรแออัด (online)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ต้องมีการเพิ่มมาตรการกวดขันวินัยการจราจร ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จราจรต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ดังนี้ 1) มีการตั้งจุดตรวจบ่อยครั้ง เพิ่มเวลาในการตั้งจุดตรวจมากกว่า

เดิม ตักเตือนผู้กระทำผิดวินัยการจราจรหรือดำเนินคดี 2)การเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำ ตาม

แยกหรือป้อมตำรวจจราจร เพื่อตรวจจับและดำเนินคดี ซึ่งอาจยืมกำลังจากหน่วยงานอื่นหรือรับอาสาจราจร

จากประชาชน 3) การเพิ่มป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามถนนให้ปฏิบัติตามวินัยการจราจร การเพิ่มป้าย

บอกทางเครื่องหมายจราจรให้ครบบนถนน 4) การให้ความรู้และจัดอบรมแก่ประชาชนเกี่ยวกับวินัยการ

จราจรและกฎหมายจราจรทั้งสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากการเพิ่มมาตรการกวดขันวินัย

การจราจร  

จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จะเห็นได้ว่ามีสถิติ

การจับกุมผู้ใช้รถใช้ถนนฝ่าฝืนกฎจราจร ในรอบ 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2559) จำนวนประมาณ 500 

คน ส่วนใหญ่เป็นการขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวม หมวกกันน็อค ขับรถย้อนศร ฝ่าสัญญาณไฟแดง ขับรถยนต์

โดยไม่คาดเข็มขัด ไม่มีใบขับขี่ และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน 

เมื่อมีการตรวจจับทำให้ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนไม่

ปฏิบัติตามวินัยการจราจรก็เป็นได้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรและทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น  

ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่ต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจรในเขต

เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เกิดจากอะไรเป็นส่วนใหญ่ และเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้ใช้รถใช้ถนน ผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อใช้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และ

ประโยชน์สูงสุดการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจร ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และชุมชนที่อาศัย 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการกฎจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจรในเขต

เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขต

พื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 48,274 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 354 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์สำเร็จรูป 

ในการคำนวณหาค่า ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่า T-test, F-test และการทดสอบเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจร เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน

ต่อปัญหาการจราจร ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร และ ด้านเศรษฐกิจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการศึกษา และด้านการวางแผนระบบถนนและผังเมือง  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจรในเขตเทศบาล เมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มี เพศ ต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางสถิต ที่ระดับ .05  

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุ ต่างกันโดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทางสถิตที่ระดับ .05  

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีอาชีพ ต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทางสถิตที่ระดับ .05  
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5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มี ชุมชนที่อาศัย ต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทางสถิตที่

ระดับ .05  

6. ประชาชนในเขตเทศบาเมืองหนองคาย มีปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกับปัญหาการ

จราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ดังนี้ เจ้าหน้าที่ไม่ควรเรียกรับสินบนจากผู้กระทำผิด

กฎหมายจราจร ควรมีการประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์จราจรตามไหล่ทางให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ควรมีท่าทีเป็น

มิตรและให้ความเป็นกันเองกับประชาชน เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เจ้าหน้าที่ควร

เข้มงวดกวดขันวินัยจราจรอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำเฉพาะวันหยุดเทศกาล ควรใช้เอกสารสิ่งพิมพ์เป็นสื่อในการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัญหาจราจรในเขตเทศบาล

เมืองหนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนมีความรู้สึกดี

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรการและบทลงโทษ

ของการขับขี่รถที่กระทำผิดกฎหมายจราจร การบังคับใช้กฎหมายให้ปฏิบัติตามให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเส้น

ทางการจราจรได้รวดเร็ว มีการประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์จราจรตามไหล่ทางไว้อย่างชัดเจน ใช้โทรทัศน์ วิทยุ 

เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลของการลดจำนวนอุบัติเหตุ สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีเนื้อหา

สาระเข้าใจง่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด มีความขยันหมั่นเพียรในการ

ปฏิบัติหน้าที่ เป็นมิตรและให้ความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ไม่เรียกรับสินบนจากผู้กระทำผิด ใช้ดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อมีการ

จับกุมผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรในข้อหาเดียวกันมีการเปรียบเทียบปรับเท่ากัน งานวิจัยสอดคล้องกับนัพ

วุฒิ ชื่นบาล งานวิจัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้างในพื้นที่เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 94.0 อายุระหว่าง 

36-45 ปีร้อยละ 33.8 จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 53.1 ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ร้อยละ 

54.3 ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 46.0 และไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 77.3 ผลการตรวจสุขภาพตาม ความเสี่ยงจาก

การทำงานที่พบมีปัญหามากที่สุด คือ สมรรถภาพการได้ยิน 

ผิดปกติร้อยละ 63.4 และระดับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 69.0 ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรค ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อย

ละ 69.3 ระดับการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพตนเอง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 76.4 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีผลต่อระดับ 

พฤติกรรม พบว่า อายุ ประสบการณ์การขับขี่ ระยะเวลาการทำงาน ภาวะสุขภาพเกี่ยวกับโรคประจำตัว 

และการ รับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพตนเอง ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ ที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอจากการวิจัย พบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

ยังมีพฤติกรรมการป้องกันโรค และการรับรู้ ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพตนเอง ยังไม่เหมาะสม ดังนั้นจึง

ควรมีการรณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้เกิดความตระหนัก และมีวิธีการปฏิบัติ

ตนเพื่อการป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมทั้งหน่วย บริการทางสาธารณสุขควรมีการเฝ้าระวังสุขภาพตามความ

เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ ประกอบอาชีพเหล่านี้ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย ที่มีเพศ อายุ อาชีพ และชุมชนที่อยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจราจรต่างกัน ผล

การวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลที่มีเพศ อายุ อาชีพ และชุมชนที่อยู่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นต่อ

ปัญหาจราจรไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุตติฐาน ทั้งที่อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้

รับการปฏิบัติโดยไม่เลือกปฏิบัติ ตำรวจจราจรใช้คำพูดที่สุภาพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เปิดรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนน ถึงแม้ว่าตำรวจจราจรจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาการจราจร

ติดขัดลดลงได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นเส้นทางผ่านของประเทศเพื่อนบ้านคือ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย และเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย มีห้างสรรพสินค้า ห้างวัสดุก่อสร้าง หลายแห่ง ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านทำให้

แต่ละวันมีจำนวนเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก และที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว ไม่ใช้รถร่วม

บริการ ทำให้มีรถบนถนนปริมาณมากส่งผลให้เกิดการจราจรแน่นหนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิยม 

อนุสรณ์3ศึกษาแนวทางการแก้ไขการกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

กำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพการกระทำความผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อศึกษาสภาพการกระทำความผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อศึกษาสาเหตุการกระทำความผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขต

อำเภอเมือง จังหวัด กำแพงเพชร และเพื่อหาแนวทางแก้ไขการกระทำความผิดของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีต่อ

กฎหมายจราจรในเขต อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เก็บข้อมูลจากผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ทำผิดกฎจราจร

ถูกจับกุมโดยการออกใบสั่งในเขต อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จึงประมาณการขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

จากประชากรทั้งหมดที่กระทำผิด กฎจราจรในระยะเวลา 4 เดือน ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 

2553 
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ขอเสนอแนะ 

1. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบควรมีเนื้อหาสาระเข้าใจง่ายในการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ

โทรทัศน์ สื่อวิทยุ เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์จะต้องกะทัดรัดและชัดเจนเข้าใจง่าย และการประชาสัมพันธ์

ตามป้ายเนื้อหาจะต้องสั้น ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตัวอักษรต้องเด่นชัดให้เห็นในระยะไกล เลือกสีพื้นหลัง

ที่มองเห็นแล้วไม่สะท้อนต่อสายตา  

2. ตำรวจจราจรควรเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำเฉพาะวันหยุดเทศกาล

ตำรวจจราจรควรปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดทุกวัน ไม่ควรเน้นเฉพาะวันหยุด เนื่องจากมีผู้ใช้รถใช้ถนนทุกวัน 

ทุกช่วงเวลา ควรมีการกวดขันวินัยจราจรอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้ามีการผิดกฎจราจร ทำให้จราจรติดขัด และ

อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้  

3. ตำรวจจราจรควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ควรมีตู้หรือกล่องแสดงความคิดเห็นให้ผู้ใช้

รถใช้ถนนได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ และปัญหาเกี่ยวกับการจราจร เมื่อผู้ใช้รถใช้ถนนแสดง

ความคิดเห็น ตำรวจจราจรควรมีสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อจะนำความคิดเห็นของผู้ใช้รถใช้

ถนนมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร และการจราจร 

4. ตำรวจจราจรไม่ควรเรียกรับสินบนจากผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ควรมีตำรวจนอกเครื่องแบบ

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโดยการปลอมตัวเป็นประชาชนที่กระทำผิดกฎจราจรแล้วใช้

กล้องที่ติดกับกระดุมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร และ ควรมีรางวัลให้กับตำรวจ

จราจรที่มีผลงานการจับกุมดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างต่อเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม 

5. ตำรวจจราจร ควรมีการวางแผนจราจรล่วงหน้าเมื่อมีงานปรับปรุงถนน มีการก่อสร้าง เช่น มี

การประชาสัมพันธ์ตามทางแยก ตามไหล่ทาง และประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ ติดป้าย 

นัพวุฒิ ชื่นบาล และคณะ. (2556). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูขับขี่รถจักรยานยนต 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัทสิริกาญจน์อินเตอร์เทรดจำกัด*
TheRelationshipBetweenSatisfactionand
OrganizationalCommitmenttotheWelfare

oftheEmployeesofGloryKanCo.,Ltd.

บทคัดย่อ 
การค้นคว้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรของพนักงานกับความ

ผูกพันต่อองค์กร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์กร

ของพนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด จากประชากรจำนวน 60 คน โดยใช้แบบสอบถาม และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ย สถิติค่าที (t-test) และ ค่าเอฟ (F-test) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Rho) โดยมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุ 34-41 ปี ระดับการศึกษาส่วน

ใหญ่ต่ำกว่าปริญญาตรี สถานภาพโสดและแต่งงานเป็นร้อยละ 50 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 

10 ปีขึ้นไป การวิเคราะห์เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพบว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรของ



*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560 



171Journal of MCU Peace Studies Special Issue

พนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในภาพรวมทั้งหมดในระดับสูงมาก ในรายด้านค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด 3 ลำดับ คือ ด้านความปรารถนา ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท และด้านความเชื่อมั่น และเมื่อพิจารณา

ภาพรวมระดับความพึงพอใจในสวัสดิการของบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด พิจารณาเป็นรายด้าน

เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย3 ลำดับ มากที่สุดคือ ด้านความปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านนันทนาการ และด้าน

โบนัสและเงินสวัสดิการ 

คำสำคัญ: สวัสดิการ; ความผูกพัน; องค์กรของพนักงาน 



172 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ

Abstract 

This study aimed to compare the demographic factors of employee engagement 

and to study the relationship between satisfaction and organizational commitment to the 

welfare of the employees of SiriKan Co., Ltd. From a population of 60 people by 

questionnaire and analyzed by frequency, percentage, average, standard deviation. To test 

the hypothesis a comparison of average Statistics t (t-test) and F (F-test), correlation 

coefficient (Rho) by the statistically significant at .05 levels. 

The study showed that respondents in this age range are more males than 

females 34-41 years of education than most undergraduates, Single, married and 50 

percent and the duration of the operation over 10 years of analysis on the organizational 

commitment of the employees. The level of engagement of employees SiriKan Intertrade 

Co., Ltd. in overall a very high level. Considering each side of the third order is the most 

desire. The willingness to devote and confidence and considering the overall level of 

satisfaction in the welfare of SiriKan Intertrade aspects to sort out the most is the third 

order for security. Followed by recreational and the bonus and benefits. 

Keywords: Welfare; Employee; Engagement 
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บทนำ

ในยุคปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป คือ 

การสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซื่อสัตย์ จงรักภักดีที่จะร่วม

มือ และปฏิบัติงานให้กับองค์กรตลอดไป โดยองค์กรจะต้องใส่ใจดูแลรักษาความก้าวหน้าในอาชีพการงานให้

กับบุคลากรส่งผลให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียง และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรโดยไม่เห็นแก่

ความยากลำบาก แต่การที่องค์กรจะคาดหวัง และมุ่งผลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติเช่นนั้นได้จำเป็นที่

จะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เป็นแรงผลักดันเพื่อให้พนักงานพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนจนสุด

ความสามารถให้กับองค์กรด้วยความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กรเช่นเดียวกัน นอกจาก

นี้ความผูกพันต่อองค์กรยังทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างความต้องการของบุคลากรขององค์กรให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายขององค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กรครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงานที่ทำ ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่าความ

ผูกพันต่อองค์กรเป็นกุญแจสำคัญที่คอยผูกมัดบุคลากรให้ปฏิบัติและร่วมงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ โดยอาศัย

ความมั่นคงมากกว่าความพึงพอใจในงาน และความผูกพันนี้ จะค่อยๆ พัฒนาไปอย่างช้าๆ แต่มั่นคง โดยจะ

ทำหน้าที่คอยเป็นแรงผลักดัน และแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างอุทิศตนเพื่อองค์กร แต่ในทางตรงกัน

ข้ามหากพนักงานหรือบุคลากรเกิดความรู้สึกอึดอัดใจหรือไม่สบายใจ ไม่พึงพอใจต่องานที่ได้รับให้ทำ 

บุคลากรเหล่านั้นก็จะไม่มีความจงรักภักดี และไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ส่งผลให้บุคลากรเหล่านั้นออก

จากองค์กร ซึ่งผลกระทบที่ตามมา คือ ทำให้งานที่ทำเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และหากพิจารณาใน

อีกแง่มุมการที่องค์กรมีอัตราการลาออกของบุคลากรสูงเป็นการสูญเสียภาพพจน์ที่ดีขององค์กรส่งผลกระทบ

ต่อความเชื่อมั่น 

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความผูกพันต่อองค์กรกับความพึงพอใจต่อสวัสดิการของพนักงาน

ในบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงความผูกพันของ

ทรัพยากรมนุษย์ทุกคนที่มีต่อองค์การว่ามีความผูกพัน เป็นอย่างไรในการส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและสัม

ฤทธิ์ผลของงานที่ดี ผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปในแนวทางที่ดี และในด้านการจัดสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ ว่าได้ตรงตามความต้องการมากน้อยเพียงใด เพื่อให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ที่มีและเอื้อประโยชน์

สูงสุดให้กับทุกคน ซึ่งในส่วนของบริษัทสิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด นั้นการจัดสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ นั้นอาจจะไม่เทียบเท่ากับบริษัทอื่นๆ และอาจจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ในบางกรณีที่เป็นสิทธิ

ประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะรักษาและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่มีความรู้มีความสามารถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อ

องค์กรและให้ทรัพยากรมนุษย์อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด กับ

ความผูกพันต่อองค์กร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์กรของ  

พนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด 

 

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้อมูลจากฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล ณ พฤศจิกายน 2559) เนื่องจากประชากรมีจำนวนน้อยจึงใช้การหาค่าร้อยละ ได้กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 60 คน 

2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ และรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั่นคือ 

แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนเกี่ยวกับปัจจัยด้าประชากรของพนักงานบริษัท 

สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการของบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์

เทรด จำกัด ทั้งหมด 6 ด้าน (ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

นันทนาการ และด้านโบนัสและเงินสวัสดิการ) เป็นคำถามชนิดปลายปิดแบบ Likert Scale และส่วนที่ 3 

เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด 

3. ดำเนินการเก็บข้อมูลจากบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ 

4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาทำการ 

ตรวจสอบ (Editing) ลงรหัส (Coding) และประมวลผล (Processing) โดยประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS 

(Statistic Package for Social Science)  

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการที่ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ซึ่งใช้สถิติ

ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และ Rho 

   

ผลการวิจัย

ในการวิจัยในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด วิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรกับความผูก

ผันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อสวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัท โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คน และได้วิเคราะห์จากค่าทางสถิติ โดยผลการศึกษาที่ได้แบ่งออก

เป็นดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด 

ในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ได้ผลสรุปดังแผนภูมิด้านล่าง 

 

 

จากแผนภูมิในส่วนที่ 1 ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นเพศชายมากกว่า

เพศหญิง ช่วงอายุ 34-41 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ำกว่าปริญญาตรี สถานภาพโสดและแต่งงานเป็น  

ร้อยละ 50 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการของบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด 

จำกดั ทัง้หมด 6 ดา้นไดแ้ก ่ดา้นสขุภาพ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความมัน่คง ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นนนัทนาการ 

และด้านโบนัสและเงินสวัสดิการ ได้ผลสรุปในแต่ละด้าน คือ ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า

เฉลี่ย 4.71 โดยผลการวิเคราะห์รายด้านปรากฏว่า ด้านการจัดตรวจสุขภาพประจำปีใหม่แก่พนักงานมีผล

การวิเคราะห์อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.81 โดย

ผลการวิเคราะห์รายด้านปรากฏว่า ด้านจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่น ซ้อมหนีไฟ มีผลการวิเคราะห์อยู่

ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ด้านความมั่นคงโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.27 

โดยผลการวิเคราะห์รายด้านปรากฏว่า ด้านเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุมีผลการวิเคราะห์อยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 โดย

ผลการวิเคราะห์รายด้านปรากฏว่า ด้านการจัดบริการรถรับ-ส่ง มีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 ด้านนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.83 โดยผลการวิเคราะห์ราย

ด้านปรากฏว่า ด้านการจัดงานปีใหม่หรืองานรื่นเรื่องต่างๆ ตามประเพณีมีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก

ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 และด้านโบนัสและเงินสวัสดิการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.79 

โดยผลการวิเคราะห์รายด้านปรากฏว่าด้านการให้โบนัสประจำปี มีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมากที่สุด โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์

เทรด จำกัดมีผลวิเคราะห์ด้านความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้านความเต็มใจที่จะ

ทุ่มเทมีผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูงมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และด้านความปรารถนามีค่า

เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูงมากมีค่าเฉลี่ย 4.69  

ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ผ่านสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Rho) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

หลัก ดังต่อไปนี ้

1.	สมมติฐานที่ 1 กล่าวคือ ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด แตกต่างกัน โดยให้ H1 แทนปัจจัยประชากรในแต่ละด้านที่มีความ

ผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน และ H2 แทนปัจจัยประชากรในแต่ละด้านที่มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตก

ต่างกันโดยจำแนกตารางได้ดังนี ้



ตารางที่1 ตารางเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทสิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด 

จำแนกตามเพศ 

ความผูกพันต่อองค์กร
จำนวน
(คน)

µ σ t p

ความผูกพันต่อองค์กรแยกรายด้าน 

1. ด้านความเชื่อมั่น 

  
 

 ชาย 47 4.6223 .34919 1.021 .312 

 หญิง 13 4.5000 .48947  
2. ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เท     
   ชาย 47 4.6915 .29586 1.247 .217 

   หญิง 13 4.5577 .48038  
3. ด้านความปรารถนา     
  ชาย 47 4.8191 .31147 6.189 .000 

  หญิง 13 4.2115 .32026  
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ตารางที่2 ตารางเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทสิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด ใน

แต่ละด้าน จำแนกตามอายุ 

ความผูกพันต่อองค์กร
แหล่งความ
แปรปรวน

df SS MS P

1. ด้านความเชื่อมั่น ระหว่างกลุ่ม 4 .438 .109 .572 
 ภายในกลุ่ม 55 8.198 .149 
 รวม 59 8.636  

2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท ระหว่างกลุ่ม 4 .640 .160 .250 
 ภายในกลุ่ม 55 6.338 .115 
 รวม 59 6.978  

3. ด้านความปรารถนา ระหว่างกลุ่ม 4 .730 .183 .342 
 ภายในกลุ่ม 55 8.723 .159 

รวม 59 9.453  

 

ตารางที่3ตารางเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทสิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด ใน

แต่ละด้าน จำแนกตามสถานภาพ 

ความผูกพันต่อองค์กร
แหล่งความ
แปรปรวน

df SS MS P

1. ด้านความเชื่อมั่น ระหว่างกลุ่ม 1 .001 .001 .934 
 ภายในกลุ่ม 58 8.635 .149 
 รวม 59 8.636  

2. ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เท ระหว่างกลุ่ม 1 .001 .001 .926 
 ภายในกลุ่ม 58 6.977 .120 
 รวม 59 6.978  

3. ด้านความปรารถนา ระหว่างกลุ่ม 1 .026 .026 .690 
 ภายในกลุ่ม 58 9.427 .163 
 รวม 59 9.435  
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ตารางที่4 ตารางเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทสิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด ใน

แต่ละด้านจำแนกตามระดับการศึกษา 

ความผูกพันต่อองค์กร
แหล่งความ
แปรปรวน

df SS MS P

1. ด้านความเชื่อมั่น ระหว่างกลุ่ม 2 .707 .354 .088 

 ภายในกลุ่ม 57 7.929 .139 
 รวม 59 8.636  

2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท ระหว่างกลุ่ม 2 .208 .104 .423 

 ภายในกลุ่ม 57 6.770 .119 
 รวม 59 6.978  

3. ด้านความปรารถนา ระหว่างกลุ่ม 2 1.095 .548 .030 

 ภายในกลุ่ม 57 8.358 .147 
 รวม 59 9.453  

 

ตารางที่5ตารางเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทสิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด ใน

แต่ละด้าน จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ความผูกพันต่อองค์กร
แหล่งความ
แปรปรวน

df SS MS P

1. ด้านความเชื่อมั่น ระหว่างกลุ่ม 3 .735 .251 1.782 
 ภายในกลุ่ม 56 7.884 .141 
 รวม 59 8.636  

2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท ระหว่างกลุ่ม 3 .192 .064 .528 
 ภายในกลุ่ม 56 6.786 .121 
 รวม 59 6.978  

3. ด้านความปรารถนา ระหว่างกลุ่ม 3 .473 .158 .982 
 ภายในกลุ่ม 56 8.981 .160 
 รวม 59 9.435  
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2. สมมติฐานที่ 2 กล่าวคือ ความพึงพอใจในสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร

ของพนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด โดยกำหนดตัวแปร H1 แทน ความพึงพอใจในสวัสดิการ

ต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทสิริกาญจน์จำกัด ในแต่ละด้านไม่มีความสัมพันธ์กัน และ H2 แทนความพึง

พอใจในสวัสดิการต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท สิริกาญจน์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในแต่ละด้านมีความ

สัมพันธ์กัน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี ้

1. ผลการทดสอบสมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการต่อการความผูกพันต่อ

องค์กรด้านความเชื่อมั่นพบว่าความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความเชื่อมั่นได้แก่ 

ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านนันทนาการ ด้านโบนัสและเงิน

สวัสดิการ และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับสูง คือ .76 รองลงมาคือมีค่าความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

คือ .40, .39 และ .39ตามลำดับ และความสัมพันธ์ในระดับต่ำ คือ .17 และ .13 ตามลำดับ 

2. ผลการทดสอบสมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการต่อการความผูกพันต่อ

องค์กรด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทพบว่าความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจ

ที่จะทุ่มเทได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านนันทนาการ ด้าน

โบนัสและเงินสวัสดิการ และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับปานกลาง คือ .32 และ 0.30 ตามลำดับ และ

ความสัมพันธ์ในระดับต่ำ คือ .29, .28, .20 และ .11 ตามลำดับ 

3. ผลการทดสอบสมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการต่อการความผูกพันต่อ

องค์กรด้านความปรารถนาพบว่าความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความปรารถนา

ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านนันทนาการ ด้านโบนัสและเงินสวัสดิการ และมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับปานกลาง คือ .36 และ 0.34 ตามลำดับ และมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ คือ 

.20, .16, และ .14 ตามลำดับ 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรต่อความพึงพอใจใน

สวัสดิการด้านสุขภาพพบว่าความผูกพันต่อองค์กรที่มีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านสุขภาพได้แก่ ด้านความ

เชื่อมั่น ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับต่ำ คือ .20 และ 0.10 ตามลำดับ 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรต่อความพึงพอใจใน

สวัสดิการด้านความปลอดภัยพบว่าความผูกพันต่อองค์กรที่มีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความปลอดภัย

ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นด้าน ความเต็มใจที่จะทุ่มเท ด้านความปรารถนา และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระดับปานกลาง คือ .38 และ 0.30 ตามลำดับและความสัมพันธ์ในระดับต่ำ คือ .20 

6. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรต่อความพึงพอใจใน

สวัสดิการด้านความมั่นคงพบว่าความผูกพันต่อองค์กรที่มีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมั่นคงได้แก่ 

ด้านความเชื่อมั่น ด้านความปรารถนา และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับต่ำ คือ .26 และ .16 ตามลำดับ 

7. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรต่อความพึงพอใจใน

สวัสดิการด้านเศรษฐกิจพบว่าความผูกพันต่อองค์กรที่มีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านเศรษฐกิจได้แก่ ด้าน
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ความเชื่อมั่น ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท ด้านความปรารถนา และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับสูง คือ 

.56 และความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง คือ .40 และความสัมพันธ์ในระดับต่ำ คือ .23 

8. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรต่อความพึงพอใจใน

สวัสดิการด้านนันทนาการพบว่าความผูกพันต่อองค์กรที่มีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านนันทนาการได้แก่ 

ด้านความเชื่อมั่น ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท ด้านความปรารถนา และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับปาน

กลาง คือ .35 และความสัมพันธ์ในระดับต่ำ คือ .29 และ .26 ตามลำดับ 

9. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรต่อความพึงพอใจใน

สวัสดิการด้านโบนัสและเงินสวัสดิการพบว่าความผูกพันต่อองค์กรที่มีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านโบนัส

และเงินสวัสดิการได้แก่ ด้านความเชื่อมั่น ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท ด้านความปรารถนา และมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับปานกลาง คือ .41 และ .30 ตามลำดับและความสัมพันธ์ในระดับต่ำ คือ .19 



อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นี้พบว่าโดยลักษณะงานที่ทำมีความชัดเจน ความเป็นอิสระมีความสัมพันธ์

กับความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งการค้นพบนี้สอดคล้องกับการศึกษาในอดีตหลายเรื่องเช่นการมีขอบเขตงานที่

ชัดเจนปริมาณงานที่เหมาะสมพบว่าเป็นปัจจัยที่มีสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร โดยเมื่อเปรียบเทียบ

ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติจะพบว่าในความสัมพันธ์ต่อความผูกพันขององค์กร มีความสัมพันธ์อย่างใกล้

ชิดที่สุดกับความผูกพันและนอกจากนั้นในข้อย่อยทุกข้อในประเด็นนี้มีความสัมพันธ์กับความผูกพันนับว่ามี

ความเป็นเนื้อเดียวกัน ความพึงพอใจในสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัท สิริกาญจน์ จำกัดได้แก่ ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและปัจจัยที่แตกต่างกันมีความผูกพัน

ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท สิริกาญจน์ จำกัด แตกต่างกันได้แก่ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะ

เวลาปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยด้านสถานภาพไม่มีผลต่อความผูกพันขององค์กร 



ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์กรพัฒนาด้านความผูกพันของบุคลากรในองค์กรและแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ปัจจุบันใน

ด้านอัตราการลาออกที่สูงและต้องการการทำงานที่ทุ่มเทมากขึ้นจากการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ผู้บริหารองค์กรต้องให้ความสำคัญของบุคลากรมากขึ้น โดยมอบหมายงานให้ตามความเชื่อมั่นของ

พนักงานและมั่นใจว่าพนักงานจะทำได้ และถนัดในการทำงานทีได้รับมอบหมายให้ทำ และได้รับความพึง

พอใจกลับมาให้มีการทำงานเป็นทีม และมีหัวหน้าทีมซึ่งมีหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผลการทำงานของ

บุคลากรในองค์กรการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเพิ่มความชัดเจนขอบเขตงานให้ชัดเจน ยังเพิ่มความ

สัมพันธ์การทำงานเป็นทีมซึ่งการศึกษานี้พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันเช่นกัน 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบานเดื่ออำเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย*
ThePeople’sParticipationontheDevelopment

PlanMakingofBandueMunicipality,
MuangNongkhai,Nongkhaiprovince

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้าน

เดื่อ ที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 

ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .95 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน

ใช้สถิติ t-test และ F-test (One-Way ANOVA) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการมี

 

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560 
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ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2 

ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้าน

เดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมไม่

แตกต่างกัน ทางสถิตที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 

ทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อสนองปัญหาความต้องการของ

ชุมชนทุกครั้ง ควรให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความ โปร่งใสของการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลควร

แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการในการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ควรให้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความ ต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลควรได้จัดทำ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ของกลุ่ม แม่บ้านเพื่อ

แจกจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลควรให้เงินค่าตอบแทน/มอบของรางวัลให้แก่ประชาชน ที่ได้เข้า

ร่วมโครงการกับเทศบาล ควรให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา ควรให้มีส่วน

ร่วมในโครงการก่อสร้างที่ เทศบาลได้ดำเนินการ  

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน; การจัดทำแผนพัฒนา 
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Abstract 

This research aims to study and to compare the people’s participation on the 

development plan making of Bandue Municipality, Muang Nong khai, Nongkhai province 

classified by gender, age, education, occupation and income, including the suggestion 

about participation on the plan making. The sample was 364 persons living in the area of 

Bandue municipality. The instrument was the five rating scale questionnaire with .95 of 

reliability. The statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation. The 

hypotheses were tested by t- test and F-test (One-Way ANOVA) to determine the statistical 

significance level. 05. 

Theresearchresultwasfoundasfollows:

1. The people’s participation on the development plan making of Bandue 

Municipality, Muang Nong khai, Nongkhai provinc as overall was moderate Participation in 

the two aspects of the involvement of the beneficiaries. And participation in the action. 

Engage in moderate two aspects: participation in decision making and participation in 

monitoring and evaluation. 

2. The people’s participation on the development plan making of Bandue 

Municipality, Muang Nong khai, Nongkhai province classified by gender, age, education, 

occupation and income as well as the overall participation is no different. The static level. 

The public has .05 different studies by different parties involved. The statistical level of 

.05. 

3. The useful suggestion were found that; there should be have the opportunity 

to attend community meetings to meet the needs of the community at all times, should 

be involved in monitoring the transparency of the operation, the people should be 

appointed as members to monitor and evaluate the performance of the development 

plan, there should be participate in the presentation of community problems / needs to 

support the development plan, the project should be related to the career path of the 

housewife group, the reward / reward should be given to people who have joined the 

program with the municipality, there should be involved in solving community problems in 

development planning, and should be involved in the construction projects that have 

taken place.  

Keywords: People’s Participation; the Development Plan Making  
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บทนำ

การพัฒนาท้องถิ่นจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ กระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบของประชาชน เมื่อเกิดการพัฒนาท้องถิ่น

แบบประชาชนมีส่วนร่วมก็จะเกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ถ้าหากประชาชน

มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง โครงการ กิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่นก็จะตรงตามความต้องการของ

ประชาชน ทำให้เกิดพลัง ทำให้เกิดความสำเร็จ ตามที่คาดหวังไว้ การพัฒนาท้องถิ่นก็จะ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

นำความเจริญมาสู่ประเทศชาติ และ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะ มาตรา 162 ให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนใน ท้องถิ่น ของตนเอง คือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดระบบการคมนาคมขนส่ง การจัด

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การส่งเสริมอาชีพและพาณิชย์ การจัดการวิจัยส่งเสริมกีฬาและการท่อง

เที่ยว การสังคมสงเคราะห์ การจัดการที่อยู่อาศัยและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การรักษา ศิลปวัฒนธรรม 

การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดระบบ สาธารณสุข การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน (Department of local government, 2006) 

จะเห็นได้ว่าเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และต้องดำเนินการ ตามอำนาจ

หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด การที่เทศบาลจะดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดและมี

ความยั่งยืนมากที่สุดจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

เทศบาล การที่จะสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะต้องทราบก่อนว่าเทศบาลได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลมากน้อยเพียงใดและประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในระดับใด 

การเข้ามามีบทบาทมีในกิจกรรมทางการบริหารระดับท้องถิ่นของประชาชนในปัจจุบัน ก็เพื่อจะ

ให้การบริหารงานของแต่ละท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจาก

ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมรู้ถึงความต้องการและปัญหาของตนเองได้ดีกว่าบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่เป็นคนใน

ท้องถิ่นนั้นๆ การยินยอมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารการปกครองท้องถิ่น จึงเท่ากับเป็นการ

ยอมรับว่าความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนั้นแตกต่างกัน และผู้ที่จะสามารถรู้ถึงความแตกต่าง

ในความต้องการและสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการนั้นก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นนั่นเองและ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 ระบุว่าประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมี

ส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธี

การที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย ในกรณีที่การกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผล

กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ในสาระสำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้ง
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ข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อน กระทำการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควร หรือได้

รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิด

เห็นก่อนกระทำการนั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ 

การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบและ

กำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Muangchai, 2009) 

บทบาทของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายในบทบาทการมี

ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านมาพบว่ามีค่อนข้างน้อยมากเหตุผลสำคัญ

คือความคิดและความรู้สึกของประชาชนเองว่ามิใช่บทบาทหน้าที่ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมายที่เขาต้องกระทำ

ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆ ควรที่จะเข้าไปกระตุ้นและให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี

บทบาทด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการให้ความรู้การประชุมการอบรมสัมมนาการจัดทำประชาคมหมู่บ้านการไป

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนจัดตั้งกลุ่มสมาคมองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตลอด

ทั้งการดึงประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการร่วมเป็นกรรมการ

ต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นตามวิถีทางของ

ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ในเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้เพื่อจะ

ได้นำข้อมูลจากการศึกษานำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง

จนบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งหมายถึงความเจริญของท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้อย่างแท้จริง 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน

พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
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วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

จำนวน 4,024 คน (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย, 2559) ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จำนวน 364 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็น

แบบสอบถามปลายปิดเป็นประเภทสอบถามรายการ (Check list) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตอนที่ 2 เป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม โดยแบ่งระดับการมีส่วนร่วมแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีการ

ของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และตอนที่ 3 เป็น

แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ประชาชนได้เสนอแนะ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้สถิติที่ใช้ในการหา

คุณภาพของเครื่องมือ หาค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์สำเร็จรูปในการคำนวณหาค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่า T-test, F-test การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่ม

ขึ้นไปใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 



สรุปผลการวิจัย

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ มี

ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วม

ในการติดตามประเมินผล  

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้าน

เดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มี เพศต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน ทางสถิตที่

ระดับ .05  
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3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้าน

เดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ทางสถิตที่

ระดับ .05  

4. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้าน

เดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีการศึกษาต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ทางสถิตที่

ระดับ .05  

5. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้าน

เดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีอาชีพต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ทางสถิตที่

ระดับ .05  

6. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้าน

เดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีรายได้ต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ทางสถิตที่

ระดับ .05  

7. ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อสนองปัญหาความต้องการของ

ชุมชนทุกครั้ง ควรให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความ โปร่งใสของการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลควร

แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการในการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ควรให้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลควรได้จัดทำ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ของกลุ่มแม่บ้านเพื่อ

แจกจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลควรให้เงินค่าตอบแทน/มอบของรางวัลให้แก่ประชาชน ที่ได้เข้า

ร่วมโครงการกับเทศบาล ควรให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา ควรให้มีส่วน

ร่วมในโครงการก่อสร้างที่ เทศบาลได้ดำเนินการ  

 

อภิปรายผลการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้านเดื่อ 

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลตำบล มีอำนาจ

หน้าที่ในการพัฒนาเทศบาลตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีบทบัญญัติที่กำหนดไว้ใน

กฎหมาย โดยบัญญัติหน้าที่ที่เทศบาลตำบลจะต้องทำคือ 1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2) ให้มี

และบำรุงทางบกและทางน้ำ 3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด
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มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6) ให้ราษฎรได้รับการ

ศึกษาอบรม 7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และ 8) บำรุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นจะเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเข้า

มามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความรู้ ความสามารถ 

ความรับผิดชอบของประชาชน เมื่อเกิดการพัฒนาท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วมก็จะเกิดการบริหารงาน

แบบธรรมาภิ บาล (Good Governance) ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง โครงการ 

กิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่นก็จะตรงตามความต้องการของประชาชน ทำให้เกิดพลัง ทำให้เกิดความสำเร็จ 

ตามที่คาดหวังไว้ การพัฒนาท้องถิ่นก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว นำความเจริญมาสู่ประเทศชาติ ผลการวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจัยของกรณิศ พระพินิจ (Phaphinit, 2007) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาเทศบาล กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการศึกษาพบ

ว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ คือประชาชน

ส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆ ของเทศบาลอยู่ในระดับปานกลาง 

สมมติฐานที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่าง

กัน โดยรวมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นตามสมมุติฐานทั้งนี้อาจเกิดจาก การที่

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของเทศบาลไม่ได้แบ่งแยกเพศ ให้ทุกเพศมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียม

กัน งานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของธนวัฒน์ คำภีลานนท์ (2550) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการ

ชุมชนใน การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมี 

ส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ใน 4 ด้าน คือ ด้าน

การตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล และเพื่อเปรียบเทียบระดับ

การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ตำแหน่ง รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน) และความรู้ใน

ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประชากรที่ใช้ กรรมการชุมชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา ตำแหน่ง รายได้ ระยะเวลาที่

อาศัยอยู่ในชุมชน และความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สมมติฐานที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่าง

กัน โดยรวมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นตามสมมุติฐานทั้งนี้อาจเกิดจาก การที่

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของเทศบาลไม่ได้แบ่งแยกช่วงอายุ ให้ทุกคนมีสิทธิ์ มีเสียงเท่า

เทียมกัน ไม่ได้เลือกปฏิบัติ งานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของธนวัฒน์ คำภีลานนท์ ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม

ของกรรมการชุมชนใน การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ระดับการมี ส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ใน 4 
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ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล และเพื่อเปรียบ

เทียบระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี 

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ตำแหน่ง รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน) 

และความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประชากรที่ใช้ กรรมการชุมชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา ตำแหน่ง ราย

ได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

สมมติฐานที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี

การศึกษาต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแตกต่างกัน ซึ่งเป็นตามสมมุติฐานทั้งนี้อาจเกิดจาก 

การที่ประชาชนมีการศึกษาต่างกัน ต่างมีความคิดเห็นต่างกันจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของ

เทศบาลต่างกัน ไม่สอ 

สมมติฐานที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอ

เมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน 

โดยรวมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นตามสมมุติฐานทั้งนี้อาจเกิดจาก การที่

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของเทศบาลไม่ได้แบ่งแยกช่วงอายุ ให้ทุกคนมีสิทธิ์ มีเสียงเท่า

เทียมกัน ไม่ได้เลือกปฏิบัติ  

สมมติฐานที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอ

เมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี รายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกัน 

โดยรวมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นตามสมมุติฐานทั้งนี้อาจเกิดจาก การที่

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของเทศบาลไม่ได้แบ่งหรือกำหนดการมีรายได้ของประชาชน ทุก

คนมีสิทธิ์ มีเสียงเท่าเทียมกัน ผลการวิจัยสอดคล้องกับฐิตา จิตรตั้งตรง (Jittrongthrong, 2007) ได้ศึกษา

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549-2551) เทศบาลเมือง

จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ต่อการจัดทำแผนพัฒนาสาม

ปี (พ.ศ.2549 - 2551) เทศบาลเมืองจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการ ชุมชน ต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549 - 2551) เทศบาลเมืองจันทบุรี จำแนก

ตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและตำแหน่ง/บทบาทผู้นำในชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ศึกษา เป็นกรรมการชุมชน จำนวน 165 คน จากกรรมการชุมชนทั้งหมด 174 คน โดยภาพรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการชุมชน ต่อการจัดทำ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549 - 2551) เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน จำแนกตาม เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ .05  
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ขอเสนอแนะ

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ ควรให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนในการจัดทำ

แผนพัฒนา และควรให้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนา  

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ คือ ควรให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินงานตาม

โครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล และ ควรให้มีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างที่ เทศบาลได้ดำเนินการ 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ คือ เทศบาลควรจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง

อุปโภคบริโภค เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ของกลุ่ม แม่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนใน

ท้องถิ่น และ เทศบาลควรจ่ายค่าตอบแทน มอบของรางวัลให้แก่ประชาชน ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับเทศบาล  

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล คือ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม การนำ

แผนพัฒนาไปปฏิบัติ ตรวจสอบความ โปร่งใสของการปฏิบัติงานของเทศบาล และเทศบาลควรแต่งตั้ง

ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
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ปจจัยที่สงผลตอภาระหนี้สินของ	
เกษตรกรอำเภอทาบอ	จังหวัดหนองคาย*	
Factors	Affecting	Debt	Burden	of		
Farmers	Tha	Bo	District	Nong	Khai	

บทคัดยอ	 	
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร เปรียบเทียบ

ปัจจัยที่มีผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร ที่มี เพศ อายุ การศึกษา และตำบลที่อาศัยอยู่ แตกต่างกัน และ

ศึกษาข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

เกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 394 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 

ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .81 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน

ใช้สถิติ t-test และ F-test กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา	

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการขยับฐานะทางสังคม และ ด้านค่านิยมใหม่ อยู่ในระดับปาน

กลาง 3 ด้าน คือ ด้านบริโภคนิยม ด้านอิทธิพบของกลุ่มเพื่อน และด้านการดูแลของครอบครัว  

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

ที่มีเพศ อายุ การศึกษา และตำบลที่อยู่อาศัยต่างกัน พบว่า เพศ และการศึกษา โดยรวมส่งผลต่อภาระหนี้

 

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560 
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แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน อายุ และตำบลที่อยู่อาศัย โดยรวมส่งผลต่อภาระหนี้ไม่แตกต่างกัน 

ทางสถิติที่ระดับ .05  

3. เกษตรกรอำเภอท่าบ่อ มีข้อเสนอแนะดังนี้ ไม่ควรสร้างบ้านใหญ่โตเกินความจำเป็น คนใน

ครอบครัวไม่ควรดื่มเหล้า คนในครอบครัวไม่ควรเล่นการพนัน ไม่ควรบริโภคสินค้ามีราคาแพง เกินฐานะ ไม่

ควรแข่งขันซื้อรถยนต์โดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ควรมีการจดบันทึก จัดทำบัญชี รายรับรายจ่าย ไม่ควรจัด

งานเลี้ยงเพื่อเอาหน้ามากกว่าประโยชน์ที่ได้รับควรมีการออมเงินในครอบครัว และไม่ควรให้บุตรเรียน

สถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่าคุณภาพ  

คำสำคัญ:	 ปัจจัย; ภาระหนี้สิน; เกษตรกร  
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Abstract	 		

This research aims to study the factors that affect the debt burden of farmers. 

Comparison of factors affecting the debt burden of farmers, gender, age, education and 

parish residents of different studies and recommendations barriers to the debt burden of 

farmers Tha Bo district. Nong Khai Farmers at a sample of 394 was used in the research is a 

survey estimate. This is the confidence. The statistics used were 81 percent of the average 

standard deviation. The hypotheses were tested by t- test and F-test to determine the 

statistical significance .05.	

The	research	result	was	found	as	follows:	

1. Factors affecting the debt burden of farmers Tha Bo district. Nong Khai Overall 

is moderate in a second aspect is the shifting social position and the new values. Three 

aspects are moderate consumption. Meet the influence of friends and family care. 

2. The comparison of factors affecting the debt burden of farmers Bo district. 

Nong Khai, sex, age, education and place of residence, gender and educational differences 

that affect the overall indebtedness different. Statistical level. The age of .05 and 

residential district. The overall impact on the debt is no different. The statistical level of 

.05 

3. Farmers Bo suggested the ban should not create an unnecessarily large family 

should not drink alcohol. The family should not be gambling. Should not consume the 

product more expensive than the competition, do not buy a car without the need to use. 

There should be a record accounting income. Should not be a party to take more pages 

than the benefits. There should be saving money in the family. Do not allow children to 

prestigious institutions rather than quality. 

Keywords: Factors; Debt Burden; Farmers  
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บทนำ	

เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะมีหนี้สินสะสมเพิ่มมากขึ้น หนี้สินและมูลค่าทรัพย์สินในภาคเกษตรมีแนว

โน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ก็อาจทำให้มีหนี้สิน

สะสมเพื่อการลงทุนทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ตัวแปรขนาดครัวเรือน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตรงข้ามกับขนาดหนี้สินของครัวเรือน การเพิ่มขึ้นของขนาดครัวเรือน ส่งผลทำให้ขนาดหนี้สินของครัวเรือน

ลดน้อยลง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า การเพิ่มขึ้นของขนาดครัวเรือนอาจทำให้มีจำนวนแรงงานภายในครอบครัว

เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลต่อขนาดหนี้สินของครัวเรือนในภาคเกษตร มาตรการรองรับของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ได้ดำเนินการ เป็น 2 ระยะ คือ 1) มาตรการระยะสั้น ในกรณีที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการ

ผลิต การตลาด หรือมีปัญหาอื่นๆ แต่ยังมีความสามารถในการผลิต ให้มีการจัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ

พักชำระหนี้ออกไปอีก 1 ปี โดยที่ไม่คิดเบี้ยปรับ นอกจากนี้ ควรมีการปรับโครงสร้างการจัดสรรดอกเบี้ยแก่

เกษตรกร 2) มาตรการระยะยาว ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการเรียนรู้สำหรับการทำการ

เกษตรยุคใหม่ โดยกระทรวงฯ ให้การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเกษตร

ของเกษตรกร และให้การอบรมพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและกระบวนการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนให้แก่เกษตรกร การสนับสนุนอาชีพเสริมรายได้เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริม

จากอาชีพหลัก โดยสนับสนุนด้านการอบรมให้ความรู้ผ่านเครือข่ายชุมชนต่าง พร้อมหาช่องทางการตลาด 

การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวินัย

ทางการเงิน โดยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทั้งนี้เพื่อลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย  

การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการแก้ผ้า

เอาหน้ารอดของนักการเมือง เพื่อรักษาคะแนนนิยม หรือเลี้ยงไข้เพื่อใช้เป็น นโยบายในการหาเสียงในการ

เลือกตั้งครั้งต่อไปเท่านั้น ดังนั้น ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ในอดีตจึงแทบไม่เคยได้รับการแก้ไขด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

ตรงจุด หรือตรงต่อสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง จึงทำให้ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น ประเด็นสำคัญที่สังคม

กำลังติดตาม โดยเฉพาะแนวทางของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหา หนี้สินเกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป สาเหตุและปริมาณหนี้สินเกษตรกร เป็นปัญหาที่หนักที่สุด และเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ

ล่มสลายของระบบเกษตรและการจัดการชีวิตของเกษตรกร หนี้สินเกษตรกรจึงเป็นทุกข์เรื้อรังของเกษตรกร

มายาวนาน นับตั้งแต่การผลิตทางการเกษตรจากเพื่อตอบสนองปัจจัยสี่ มาเป็นการผลิตเพื่อการค้าหรือเพื่อ

เงินตราโดยการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ดังนั้น 

แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน โดยเร่งให้การช่วยเหลือ เพื่อ

แก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนแบบเร่งด่วน ควบคู่กับการสร้างงานและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ รวมถึง

การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการบริหารจัดการภาระหนี้สิน ให้กับเกษตรกรในแต่ละชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อ

ให้ปัญหาหนี้สินทั้งหนี้ในระบบกับภาครัฐและหนี้นอกระบบหมดไปโดยเร็ว รวมทั้งมีรายได้ที่เพียงพอต่อการ

ดำรงชีวิต อย่างพอเพียงและเหมาะสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Atthachak, 2012) 
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อำเภอท่าบ่อเป็นอำเภอที่มีประชากรเป็นจำนวนมากรองจากอำเภอเมือง ประชากรส่วนใหญ่มี

อาชีพหลักคือ ทำการเกษตร รองลงมาเป็นอาชีพประมง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญเป็น ข้าว ยาสูบ 

ซึ่งจะเห็นได้จากบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 สี่แยกหนองคาย-ท่าบ่อ มีชาวบ้านทำไร่ยาสูบตาม

แนวเลียบริมฝั่งโขง จากอาชีพการปลูกยาสูบทำให้เกษตรกรยังคงมีภาระหนี้สิน ซึ่งดูได้จากที่เกษตรกรเป็น

หนี้กองทุนของหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก จากสถิติในแต่ละปีเกษตรกรเป็นลูกหนี้กองทุนในหมู่บ้านมากกว่า

ร้อยละ 50 ของประชากรที่ทำอาชีพเกษตร ทั้งอาจเกิดจากปัญหาประสิทธิภาพการผลิต ปัญหาเรื่องคุณภาพ

ดิน และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ผูกติดมากับปัญหาการ

ขาดแคลนที่ดิน ทุนทรัพย์ของครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง หรือที่ดิน

ถูกยึด หรือหลุดจำนอง และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็น

ของตนเอง จำเป็นที่จะต้องเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งไม่มีความแน่นอนว่าเจ้าของจะนำที่ดินดังกล่าวกลับ

คืนเมื่อไหร่ ทำให้เกษตรกรไม่มี แรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณ เช่น ไม่ยอมลงทุนในเรื่องระบบ

ชลประทาน เพาะปลูกแต่พืช เศรษฐกิจที่มีราคาดีแต่ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน และไม่มีการ

ปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพราะเกษตรกรเกรงว่าการพัฒนาที่ดิน หรือการปรับปรุงความ

อุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ๆ เช่าอยู่นั้น ประโยชน์จะตก อยู่กับเจ้าของที่ดินมากกว่าตัวเกษตรกร และยัง

เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้เจ้าของที่ดินเพิ่มราคาค่าเช่าที่ดิน หรือ นำที่ดิน กลับไปผลิตสินค้าทางการเกษตรเสีย

เอง ดังนั้น เกษตรกรที่เช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดินในการเพาะปลูกสินค้าทางการ เกษตรจึงขาดแรงจูงใจในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และละเลยการปรับปรุงคุณภาพดิน สุดท้ายผลผลิตทาง การเกษตรจึงถูกผลิต

ออกมาอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตที่ต่ำตามมา  

ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ว่ามี

ปัจจัยอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดภาระหนี้สิน และความรู้ที่นำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินและความ

ยากจนของเกษตรกรอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	

1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่มี

เพศ อายุ การศึกษา และตำบลที่อาศัยอยู่  

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคาย  
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วิธีดำเนินการวิจัย	

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร เปรียบเทียบ

ปัจจัยที่มีผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร ที่มีเพศ อายุ การศึกษา และตำบลที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน และ

ศึกษาข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในการ

วิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้กำหนดประชากร จำนวน 23,956 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จำนวน 394 คน  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์สำเร็จรูป

ในการคำนวณ หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค การวิเคราะห์ข้อมูล

ทั่วไปสถิตินี้ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ 

คือ หาค่า t-test, F-test ข้อเสนอแนะใช้การแจกแจงความถี่ และนำเสนอโดยการพรรณนาความ 

	

สรุปผลการวิจัย	

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการขยับฐานะทางสังคม และด้านค่า

นิยมใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านบริโภคนิยม ด้านอิทธิพบของกลุ่มเพื่อน และด้านการดูแล

ของครอบครัว  

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

ที่มีเพศต่างกัน โดยรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

ที่มีอายุต่างกัน โดยรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

ที่มีการศึกษาต่างกัน โดยรวมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05  

5. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

ที่มีตำบลที่อาศัยอยู่ต่างกัน โดยรวมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05  

6. เกษตรกรอำเภอท่าบ่อ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ไม่ควรสร้างบ้านใหญ่โตเกินความจำเป็น คนใน

ครอบครัวไม่ควรดื่มเหล้า ในครอบครัวไม่ควรเล่นการพนัน ไม่ควรบริโภคสินค้ามีราคาแพง เกินฐานะ ไม่ควร

แข่งขันซื้อรถยนต์โดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ควรมีการจดบันทึก จัดทำบัญชี รายรับรายจ่าย ไม่ควรจัดงาน

เลี้ยงเพื่อเอาหน้ามากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ควรมีการออมเงินในครอบครัว และไม่ควรให้บุตรเรียนสถาบันที่

มีชื่อเสียงมากกว่าคุณภาพ  
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อภิปรายผลการวิจัย	

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับปาน

กลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานทั้งนี้อาจเกิดจากเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตรมากขึ้น เรียนรู้

การออมเงินในครัวเรือน ไม่นิยมสินค้าราคาแพงเกินความจำเป็น ผลการวิจัยสอดคล้องกับศูนย์วิจัยและ

ข้อมูลท้องถิ่นทางธุรกิจ ได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ เศรษฐกิจสังคม และภาวะหนี้สินครัวเรือน 

ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนขุดห้วย จำกัดในพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ ดอนขุน

ห้วย จังหวัดเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พบสรุปได้ดังนี้ 1) สถานภาพเศรษฐกิจ สังคมและภาวะ

หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ โดยภาพรวมมีฐานะ ความเป็นพออยู่พอกินกินตามอัตภาพ 2) ปัญหาในการ

ประกอบอาชีพของสมาชิกคือขาดแคลนน้ำ ในการประกอบอาชีพ 3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวการณ์เป็นหนี้

จะเห็นได้ว่าภาวการณ์เป็นหนี้จะผกพันตามจำนวนสมาชิก ในครัวเรือน แรงงานในครัวเรือน อาชีพหลัก 

อาชีพรอง บ้านอยู่อาศัย ยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 4) รูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่ เหมาะสม ความ

เป็นไปได้ในขณะนี้ควรส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม การทำอาหาร ช่างเสริมสวย ช่างซ่อมรถ

จักรยานยนต์ และช่างไฟฟ้า 5) การสร้างขั้นตอนสำหรับการส่งเสริมอาชีพ ควรใช้กระบวนการแบบมีส่วน

ร่วมและให้ มีการจัดตั้งกลุ่มแบบสหกรณ์ 6) ปัญหาเรื่อง ระบบชลประทานมีปัญหามากที่สุด ด้านการ

คมนาคมไม่ค่อยมีปัญหา  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศ ต่างกัน ส่งผล

ต่อภาระหนี้สินต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่มีเพศต่างกัน โดยรวมส่งผลต่อภาระหนี้สินแตกต่างกัน 

ซึ่งเป็นตามสมมุติฐานทั้งนี้อาจเกิดจาก เกษตรกรหญิงชายมีความคิดเห็นต่างกัน ส่วนใหญ่ เกษตรกรหญิงมี

การเก็บออมเงิน จัดทำบัญชีครัวเรือนแบ่งกินแบ่งใช้ มีความละเอียดมากว่าเกษตรกรชาย งานวิจัยสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ รุ่งนภา จิตต์รัก (Chitrak, 2008) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี 

สถานภาพโสด อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,001-

20,000 บาท และมี สมาชิกในครอบครัวจำนวน 3-5 คน มีการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ยี่ห้อ Healthy Mate 

มากที่สุด รองลงมาคือ ยี่ห้อกรีนเนต โดยซื้อที่ร้าน เลมอนฟาร์ม เหตุผลในการซื้อเพราะปลอดภัยต่อสุขภาพ 

เลือก ตรายี่ห้อเพราะหาซื้อง่ายโดยเลือกซื้อที่ร้านเลมอนฟาร์ม เหตุผลในการซื้อเพราะปลอดภัยต่อสุขภาพ 

เลือกตรายี่ห้อเพราะ หาซื้อง่าย โดยเลือกซื้อสินค้าประเภทข้าว ได้รับอิทธิพลจากตนเอง มีความถี่ใน การซื้อ 

จำนวน 1-2 ครั้งต่อเดือน อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในด้าน ผลิตภัณฑ์ 

ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อ เดือนไม่มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ เพศ อายุ อาชีพ มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในด้านส่งเสริมการขาย  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่มี อายุ ต่างกัน มีผล

ต่อภาระหนี้สินต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า เกษตรที่มีอายุ ต่างกัน โดยรวมส่งผลต่อภาระหนี้สินไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่เป็นตามสมมุติฐานทั้งนี้อาจเกิดจาก เกษตรกรถึงแม้จะมีอายุต่างกัน แต่บางคนยังติดการบริโภคนิยม 

เช่น ต้องการสร้างบ้านใหญ่โตเพื่อโอ้อวด ต้องการมีรถไว้ประดับบารมี งานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิ

รุธ พิพัฒน์ประภา ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมของ เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา มี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 400 

คน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การออมของเกษตรกรมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านนโยบายทาง 

การเมือง ซึ่งเป็นเป็นผลมาจากนโยบายการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร รองลงมาการชดเชยเงิน จาก

รัฐบาลที่มีความล่าช้า รองลงมาคือปัจจัยด้านโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลมาจาก ความเจริญ

ก้าวหน้าทางสังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ราคาสินค้าที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิตสูงขึ้น ปัจจัยด้านความ

สามารถในการปรับตัว ซึ่งเกิดจากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างเฉียบพลันทำให้ไม่สามารถ

ปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเกษตรกรขาดการวางแผน

การใช้จ่าย ส่วนหนึ่งเป็นผลจาการขาดความรู้ที่ถูกต้องในการวางแผนทางการเงินที่เป็นระบบตามลำดับ อีก

ทั้งต้องการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ความยากจนของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาให้ลดลง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่มี การศึกษา ต่างกัน 

มีผลต่อภาระหนี้สินต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่มีการศึกษา ต่างกัน โดยรวมส่งผลต่อภาระหนี้สิน

แตกต่างกัน ซึ่งเป็นตามสมมุติฐานทั้งนี้อาจเกิดจาก การที่เกษตรกรมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ต่างมีความคิด

หลายมุมมอง บางคนที่มีความรู้มากขึ้นก็ต้องการมีการที่ใหญ่โต มีรถราคาแพงเพื่อเพิ่มฐานะทางสังคม งาน

วิจัยสอดคล้องกับงานของ รุ่งนภา จิตต์รัก งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพ

โสด อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

และมี สมาชิกในครอบครัวจำนวน 3-5 คน มีการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ยี่ห้อ Healthy Mate มากที่สุด รอง

ลงมาคือ ยี่ห้อกรีนเนต โดยซื้อที่ร้าน เลมอนฟาร์ม เหตุผลในการซื้อเพราะปลอดภัยต่อสุขภาพ เลือก ตรา

ยี่ห้อเพราะหาซื้อง่ายโดยเลือกซื้อที่ร้านเลมอนฟาร์ม เหตุผลในการซื้อเพราะปลอดภัยต่อสุขภาพ เลือกตรา

ยี่ห้อเพราะ หาซื้อง่าย โดยเลือกซื้อสินค้าประเภทข้าว ได้รับอิทธิพลจากตนเอง มีความถี่ใน การซื้อ จำนวน 

1-2 ครั้งต่อเดือน อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในด้าน ผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัย

ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อ เดือนไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ เพศ อายุ อาชีพ มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในด้านส่งเสริมการขาย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่มี ตำบลที่อยู่อาศัย

ต่างกัน มีผลต่อภาระหนี้สินต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่มีตำบลที่อยู่อาศัยต่างกัน โดยรวมส่งผลต่อ
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ภาระหนี้สิน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นตามสมมุติฐานทั้งนี้อาจเกิดจาก เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตำบลต่างกันแต่

ไม่มีผลต่อภาระหนี้สิน เพราะถึงแม้จะต่างตำบลแต่มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน มีความต้องการเหมือนกัน เช่น 

ต้องการมีบ้านใหญ่โต แข่งขันกันซื้อรถเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่มีเงินสดซื้อจำเป็นต้องดาวน์ ทำให้เกิดมีดอก

เบี้ย ผลการวิจัยสอดคล้องกับ เกตุมณี คำพรเงิน งานวิจัยเรื่องการจัดการการผลิตและการตลาดเกษตร

อินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาสวนร่วมสมัย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีพบว่า 

สวนร่วมสมัยมีพื้นที่ 52 ไร่ ระบบ การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน เน้นกิจกรรมการเกื้อกูลกันภายใน

พื้นที่ โดยยึดแนวทางตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการการผลิตประกอบด้วย การวางแผนการผลิตใช้

หลักการวิเคราะห์ SWOT การจัดองค์กรยึดตามความรู้ความสามารถ การผลิตแบ่งตามสภาพพื้นที่ได้ 4 

ลักษณะ คือ 1) เกษตรอินทรีย์ผสมผสานภายในบริเวณบ้าน 2) เกษตรอินทรีย์ในที่ลุ่ม 3) เกษตรอินทรีย์ในที่

ดอน 4) เกษตรอินทรีย์ในที่สูง มีระบบการควบคุมภายในฟาร์ม การจัดการการการตลาด มีการวิเคราะห์ 

การตลาดภายใต้วิธีการ STP Analysis 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การแบ่งส่วนตลาด 2 กลุ่ม คือ ลูกค้า ทั่วไป 

และลูกค้าสีเขียว 2) กำหนดตลาดเป้าหมาย เป็นตลาดที่รักสุขภาพ 3) กำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ สินค้าดีมี

คุณภาพ ราคาที่เหมาะสม ส่งเสริมชุมชนและแบ่งบันความรู้ จากนั้นกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการ

ตลาด สาหรับปัจจัยความสำเร็จประกอบด้วยปัจจัยภายในองค์กร  

	

ข้อเสนอแนะ	

1. ด้านบริโภคนิยม คือ ไม่ควรให้บุตรเรียนสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่าคุณภาพ ไม่ควรแข่งขันซื้อ

รถยนต์โดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ และไม่ควรสร้างบ้านใหญ่โตเกินความจำเป็น  

2. ด้านค่านิยมใหม่ คือ ไม่ควรจัดงานเลี้ยงเพื่อเอาหน้ามากกว่าประโยชน์ และไม่ควรสารเคมี มาก

กว่า เกษตรอินทรีย ์

3. ด้านลักษณะการดูแลของครอบครัว คือ ควรมีการออมเงินในครอบครัว และควรมีการจด

บันทึก จัดทำบัญชี รายรับรายจ่าย เพื่อวิเคราะห์ผลกำไร ขาดทุนที่แท้จริง  

4. ด้านการขยับฐานะทางสังคม คือ ควรมีการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิมผลผลิตและลดต้นทุนใน

การประกอบอาชีพ ไม่ควรแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะจะทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์  

5. อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน คือ ควรศึกษาหาความรู้ในการเกษตรเพื่อไม่ให้เกิดการชักจูงง่ายจากคน

รอบข้าง และควรมีการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เพื่อลดพ่อค้าคนกลาง  
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วิเคราะห์การใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพ
ของนางอองซานซูจี

AnAnalysisofAungSanSuuKyi’sKhanti
inPeaceBuilding

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการใช้หลักขันติในพระพุทธศาสนา

เถรวาท 2) วิเคราะห์การใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพของ “นางออง ซาน ซูจี” (โดยวิเคราะห์ผ่าน

ประวัติและบริบทรอบข้างที่แสดงถึงการใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพ) งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา ฎีกาและอนุฎีกา หนังสือและเอกสารทางวิชาการที่

เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย พบว่าขันติ หมายถึง ความอดทนอดกลั้น ไม่ว่าจะเป็นทางกาย และทางใจต่อสิ่งที่มา

กระทบ และ เป็นหนึ่งในสิบบารมีที่พระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญ ถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานของพระโพธิสัตว์ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งการบำเพ็ญเพียรบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นจะมีขันติบารมีแทรกอยู่ด้วยเสมอ 

หากขาดขันติคือความอดทนแล้ว การบำเพ็ญบารมีอย่างอื่นก็สำเร็จได้ยาก ขันตินั้นจำแนกออกได้เป็น 3 

ประเภท ได้แก่ ตีติกขา (ขันติอด) หมายถึงการหักห้ามจิตใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสแห่งอำนาจฝ่ายต่ำ,  

ธิติขันติ (ขันติทนหรือมั่นคง) หมายถึง ความอดทนต่อการทำงานทั่วไป เช่น ความเหนื่อยล้า ความหนาวร้อน 

อดทนต่อเวทนา คือความเจ็บป่วย และอธิวาสนขันติ (ขันติยับยั้ง) หมายถึง การอดทนต่อทุกขเวทนา  

ไม่แสดงอาการทุรนทุรายเมื่อเกิดการเจ็บป่วย อดทนต่อการถูกล่วงเกินถากถาง รู้จักยับยั้งชั่งใจ กล่าวโดย

 

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560 
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รวมแล้ว ขันติย่อมหมายถึง การใช้ความอดทนอดกลั้น เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ในโลกและสังคมได้อย่างมีความ

สุข เป็นเครื่องมือต่อสู้กับอำนาจกิเลสทั้งหลาย เป็นธรรมที่นำพาไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง  

 ในการสร้างสันติภาพของนางออง ซาน ซูจี ผู้วิจัยพบว่า ในการปฏิบัติตนและรูปแบบการ

ทำงานของนางออง ซาน ซูจี สอดคล้องกับหลักขันติทั้ง 3 ประเภท ในการขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้อง

ประชาธิปไตยอันเป็นการสร้างสันติภาพให้กับประชาชนชาวพม่า โดยซูจียึดแนวทางในการต่อสู้เรียกร้อง

ประชาธิปไตยด้วยหลักอหิงสา หรือแนวสันติวิธีที่ปราศจากความรุนแรง ไม่ใช้อาวุธในการต่อสู้ แต่ใช้การ

เจรจา การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม ในการดำเนินงานเช่นนี้เป็นการใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นอันมาก 

สำหรับแนวทางในการดำเนินชีวิตนั้นไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น โดยการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้

เลยถ้าปราศจากขันติ ขันติจึงเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นเหตุนำไปสู่การสร้างเครื่องมือ วิธีการ และ

กระบวนการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสันติแก่ตนเองและสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งการอดทนอย่าง

ที่สุดย่อมนำพาไปสู่ความสำเร็จ  

คำสำคัญ: ขันติ, ประชาธิปไตย; สันติภาพ 
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Abstract 

This research article is of 2 objectives: 1) to study Dhamma of Khanti (Tolerance) in 

Theravada Buddhism, and 2) to analyze the application of Dhamma of Khanti (Tolerance) 

of Aung San Suu Kyi’s peace building (through the history and contexts of surroundings 

that show the Dhamma of Tolerance in building peace); the research is qualitative, done 

by the tools of documentary study from Buddhist Tipitaka, commentary, Tika, Sub-Tika, 

related books, texts and related academic document.  

From the research, it is found: Khanti means being patient both physically and 

mentally towards irritated things, and it is one of the Ten Perfections that Bhodhisattawa 

has to fulfill as it is the basic virtue of Bhodhisattawa in Theravada Buddhism; 

Bhodhisattawa’s fulfillment of Perfections has always had the perfection of Khanti as 

without it, the fulfillment of other Perfections is hard to succeed. Khanti is classified into 3 

types of Titikka Khanti: the withholding of the mind for not flowing into the evil power; 

Dhiti Khanti: the patience towards generally working with its consequences of fatigue, 

coolness, hotness, and hard feeling of pain or sickness; and Adhivasana Khanti: the 

patience of sensational sorrows, not being agitated of sickness, tolerant when being 

scorned, and knowing how to restrain. In a nutshell, Khanti certainly means tolerance for 

living in the world and societies happily; it is the tool to fight with the power of various 

defilements, and it is the Dhamma leading to the freedom of overall sufferings.    

 In Aung San Suu Kyi’s peace building, the researcher found that Aung San Suu 

Kyi’s self-performance and her working style has been in line with all those 3 types of 

Khanti in calling for democracy, the peace building for the people of Myanmar; she held 

on to the way of fighting for democracy by the principle of Ahimsa or the way of peaceful 

means without violence in using weapons to fight but the negotiation, mediation and 

compromise, which is of the way of applying a lot of Khanti. For the way of living life, it did 

not harm oneself and others; the way of this kind of action could not happen at all 

without Khanti; hence, Khanti is the basic virtue leading to peacefully creating tools, means 

and the process of conflict management to both oneself and the surrounding society to 

which the utmost Khanti will always bring to success.   

Keywords: Khanti (Tolerance); Democracy; Peace 
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บทนำ

หลังจากประเทศพม่าได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ก็ถูกปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการทหารนำ

โดยนายพลเนวิน ซึ่งกินเวลายาวนานถึง 26 ปี จุดพลิกผันของการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเกิดขึ้นเมื่อวัน

ที่ 8 สิงหาคม 2531 ที่นักศึกษาประชาชนชาวพม่าหลายแสนคนลุกฮือขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาล

ทหาร สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น สืบเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของ

รัฐบาลที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน จนเกิดเหตุการณ์รุนแรงครั้งสำคัญเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2531 

หลังจากที่ตำรวจใช้ความรุนแรงตอบโต้ประชาชนที่รวมตัวกันประท้วงให้ปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกจับกุม โดย

ตำรวจใช้ปืนยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วงเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และจับกุมนักศึกษานับพันคนไปจากการชุมนุม การ

กระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจกับนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากจนเกิดการขยายเป็นวงกว้าง ไปทั่ว

ประเทศ มีการประท้วงไปในพื้นที่ต่างๆ จนทำให้นายพลเนวินต้องประกาศลาออก ซึ่งการลาออกของนายพล 

เนวินก็ตามมาซึ่งการเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาและประชาชนหลายแสนคนที่ชุมนุมกันในเมือง  

ร่างกุ้ง และแผ่ขยายไปทั่วประเทศ อุบัติการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่าครั้งนั้นทำให้เกิดวีรสตรีชาวพม่าที่

ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยขึ้น นั่นคือ นางออง ซาน ซูจี บุตรสาวของนายพลออง ซาน วีรบุรุษเพื่อ

เอกภาพและเอกราชของประเทศพม่า ซูจีเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่อาจหาญต่อกลอนกับรัฐบาลทหารเผด็จการ

พม่าและเป็นบุคคลสำคัญของประเทศในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองภายในประเทศ 

เพื่อนำไปสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เธอทิ้งอนาคตทางวิชาการและครอบครัวอันแสนอบอุ่นไว้

เบื้องหลัง เพื่ออุทิศตนให้กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และสันติภาพในแผ่นดินเกิด (Aung San Suu Kyi, 

2005) ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอเช่นกัน เพราะเธอไม่มีโอกาสก้าวเท้าออกจากพม่า

นับแต่นั้น เพราะตระหนักดีว่า เธอจะไม่มีวันได้ย่างเหยียบกลับสู่แผ่นดินพม่าอีกเลยตราบที่กลุ่มเผด็จการ

ทหารพม่ายังครองอำนาจไม่ชอบธรรมปกครองแผ่นดินนี้ ซูจีเลือกที่จะสละอิสรภาพของตัวเอง เพื่อให้

ประชาคมโลกรับรู้ถึงความทุกข์ยากและชะตากรรมเพื่อนร่วมชาติภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการ

ทหารพม่าโดยแนวทางในการเรียกร้องประชาธิปไตยของซูจียึดหลักสันติวิธี ตามแนวของมหาตมะคานธี   

ซูจีใช้ระยะเวลาในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยยาวนานเป็นระยะเวลา 17 ปี ตลอดระยะเวลาแห่งการ

ต่อสู้ยืนหยัดเรียกร้องสันติภาพ ซูจีถูกจำกัดอิสรภาพ ถูกคุกคามต่างๆ นานา แม้กระทั่งถูกกีดกันให้แยกกับ

ครอบครัวอันเป็นที่รัก สารพัดวิธีการที่รัฐบาลทำการบีบคั้นไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจเพื่อให้เธอล้มเลิกและ

หยุดการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่เธอไม่ย่อท้อยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักและเพื่อนร่วมชาติของตนเอง  

ตลอดระยะเวลาในการเข้ามามีบทบาททางการเมืองในพม่านั้น ซูจีได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชนชาวพม่า ในแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าของซูจี 

สอดคล้องกับ “หลักขันติ” อันเป็นหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศอุดมการณ์ของ

พระพุทธศาสนาด้วยพระบาลีว่า ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกขา นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทธา แปลความว่า “ความ
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อดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานว่ายอดเยี่ยม” อันเป็น

เครื่องมือของการนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังศึกษาพบว่า ขันติยังเป็นธรรมที่เกื้อหนุน

หลักธรรมข้ออื่นๆ ในการมุ่งสู่ความสำเร็จไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรม จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาหลักขันติ

ในการทำงานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในสังคมประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตน 

และนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา เป็นต้นแบบที่ดีงามในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และมีขันติ

เพื่อสามารถนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและก่อประโยชน์สุขให้เกิดความสันติสุขในสังคมได้สืบต่อไป 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการใช้หลักขันติในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

2. วิเคราะห์การใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพของ “นางออง ซาน ซูจี” (โดยวิเคราะห์ผ่าน

ประวัติและบริบทรอบข้างที่แสดงถึงการใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพ)  



ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาค้นคว้าจาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย บทความทางวิชาการ ทางสื่อออนไลน์ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์หลักขันติทางพุทธ

ศาสนาเถรวาทในการสร้างสันติภาพของ “นางออง ซาน ซูจี” ซึ่งผู้วิจัยกำหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี ้



ขอบเขตด้านเนื้อหา

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักขันติทางพุทธศาสนาเถรวาท โดยค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎก (ฉบับ

ภาษาไทย) อรรถกถาและฎีกาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ถึงหลักการ รูปแบบ 

ประโยชน์และคุณค่า  

2) ศึกษาบทบาทในการสร้างสันติภาพของนางออง ซาน ซูจี โดยศึกษาจากบทความวิชาการ งาน

วิจัย และวิทยานิพนธ์ จากหนังสือทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นได้ดำเนิน

การศึกษาประวัติชีวิต ผลงาน แนวคิด หลักการ รูปแบบวิธีการในการสร้างสันติภาพ แนวทางการดำเนินชีวิต

เพื่อผู้อื่น และวิเคราะห์จากมุมมองของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและปฏิบัติในสังคมสืบ  

ต่อไป 
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วิธีการดำเนินวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพของนางออง ซาน ซูจี” 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบวิธีการเชิงพรรณนา (Descriptive) ซึ่งผู้วิจัยเริ่ม

ศึกษาจากการค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎก (ฉบับภาษาไทย) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

(มจร.) ถึงแนวคิด หลักการ รูปแบบ ประโยชน์และคุณค่า เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพตามหลักขันติ รวมถึง

เอกสาร ตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องต่อจากนั้นได้ดำเนินการศึกษาประวัติชีวิต ผลงาน แนวคิด 

หลักการ รูปแบบ ประโยชน์และคุณค่า เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพของ “นางออง ซาน ซูจี”จากเอกสาร 

ตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักวิชาการทั่วไป บทความต่างๆ หลังจากนั้นจะนำผลการศึกษาการสร้าง

สันติภาพของ “นางออง ซาน ซูจี” ตามหลักขันติ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาจากการค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎก (ฉบับภาษาไทย) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ถึงแนวคิด หลักการ ประโยชน์และคุณค่า เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพตามหลักขันติ รวมถึง

เอกสาร ตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติชีวิต ผลงาน แนวคิด หลักการ รูปแบบ ประโยชน์และ

คุณค่า เกี่ยวกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ “นางซูจี” จากเอกสาร ตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ และ  

นักวิชาการทั่วไป รวมทั้งบทความต่างๆ  

3. ศึกษาข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมเอกสาร เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักขันติในการสร้าง

สันติภาพของ “นางซูจี” 

4. สรุปการใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพของ “นางออง ซาน ซูจี” 



ผลการวิจัย

1.ขันติเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ปรากฏหรือสะท้อนให้เห็นตั้งแต่การก่อตั้ง

พระพุทธศาสนา เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรทุกรกิริยาที่ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนี้เอง พระพุทธเจ้าใช้

ขันติในการบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ จึงทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ใจความว่า   

“ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา...เอตํ พุทฺธานสาสนนฺติ” อันแปลความว่า ขันติ ความอดทน คือความอดกลั้น  

อย่างยิ่ง เป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบรมธรรม หรือเป็นธรรมสูงสุด ขันติเป็นหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ปรากฏหรือสะท้อนให้เห็นถึงเป็นปัจจัยในการพัฒนากุศลกรรม และกำจัดป้องกัน

บาปกรรมได้ลดลง ขันติทำหน้าที่ขัดเกลาบาปอกุศล ลักษณะของขันติที่ปรากฏในโอวาทปาฎิโมกข์ (Thai 

Tipitaka 10/90/50-51) คือ การทนต่อความลำบากตรากตรำ ไม่แสดงอาการท้อแท้หรือยอมแพ้ ทนสู้ได้ 

ทนต่อทุกขเวทนา ไม่แสดงอาการทุรนทุรายเกิดเหตุเมื่อเจ็บป่วย ทนต่อความเจ็บใจ ไม่แสดงความไม่พอใจ 

เมื่อถูกคนอื่นกระทบกระแทกแดกดัน ทนต่ออำนาจกิเลส ไม่แสดงอาการอยากได้ หรือโกรธเคืองจนออก

นอกหน้า เรียกได้ว่าอดทนทั้งกายภาพภายนอก และอดทนทั้งนามธรรมภายในคือจิตใจ 
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ประเภทของขันตินั้นจำแนกออกได้3ประเภท

1. ตีติกขาขันติ (ขันติอด) หมายถึง ความอดทนหักห้ามจิตใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสแห่งอำนาจ

ฝ่ายต่ำ ซึ่งมีความทยานอยากเพราะความโลภ เป็นสิ่งยั่วยุจิตใจให้ตกต่ำลง อดทนต่อความโกรธ และอดทน

ต่อความหลง  

2. ธิติขันติ (ขันติทนหรือมั่นคง) หมายถึงความอดทนต่อการตรากตรำต่อการทำงานทั่วไป เมื่อ

ประสบกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้อประโยชน์สุข สามารถดำรงตนอยู่ในภาวะปกติได้ คือควบคุมอารมณ์ คุมสติ

ของตนเองได้  

3. อธิวาสนขันติ (ขันติยับยั้ง) หมายถึง ความอดทนต่อทุกขเวทนา ไม่แสดงอาการทุรนทุรายเมื่อ

เกิดการเจ็บป่วย รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ท้อถอย อดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่ดี สามารถอดทนไม่ตอบโต้เพื่อรักษา

มิตรภาพเอาไว้ได้ (Manggalatthadeepanee, Thai Version Vol. 2, 2011) 

ผู้วิจัยพบว่า หลักของขันตินั้นเป็นธรรมที่อยู่ในองค์ธรรมหรือเกื้อหนุนหลักธรรมทุกข้อ เพราะเป็น

หลักพื้นฐานในการดำรงตนอย่างสันติสุขเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำรงชีวิตของบุคคลให้

ประสบกับสิ่งที่ดีงาม 3 ลักษณะ  

1. ขันติเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนให้การดำรงชีวิตประจำวันบรรลุเป้าหมาย ทั้งทางกายภาพ ทาง

สังคม และทางใจ ในส่วนที่เป็นโลกิยะ ผู้ประพฤติขันติย่อมประสบความสำเร็จ 

2. ขันติเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมความประพฤติเพื่อการพัฒนาตนไปสู่ความดีงามส่งผลให้จิตใจไม่

หวั่นไหวไปตามอำนาจโลภะ โทสะ โมหะ อันจะก่อให้เกิดการกระทำที่เป็นโทษ 

3. ขันติเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประพฤติเว้นจากการกระทำอันเป็นโทษเป็นคุณธรรมเพื่อ

พัฒนาตนเองส่งเสริมให้คุณธรรมระดับสูงเจริญงอกงาม 

เมื่อบุคคลยึดมั่นในขันติย่อมงดเว้นการกระทำที่ล่วงละเมิดทางกาย ทางวาจา จนกระทั่งมีความ

ประพฤติเรียบร้อยดีงาม พัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณธรรมทั้งหลาย นอกจากนี้ขันติยังสามารถนำ

บุคคลไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตไม่ว่าระดับใดก็ตาม   

โทษของการขาดขันติ

ผู้ที่ขาดขันติจะไม่สามารถอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ เป็นคนจับจด ทำงานคั่งค้าง   

ไม่สามารถเป็นหลักให้แก่ครอบครัวหรือแก่ใครได้ หลงผิดทำความชั่วได้ง่าย ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น 

เต็มไปด้วยศัตรู ขาดความเจริญก้าวหน้า อีกมิติหนึ่งการไม่มีขันติคือการลุแก่อารมณ์ ห้ามอารมณ์ไม่ได้ หรือ

ความโกรธนั่นเอง โทษของความไม่อดทนมี 5 ประการ 

1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 

2. ย่อมเป็นผู้มากด้วยเวร 

3. ย่อมเป็นผู้มากด้วยโทษ 
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4. ย่อมเป็นผู้หลงกระทำกาละ 

5. เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  

ประโยชน์ของการมีขันติ

ย่อมนำพาบุคคลทั้งหลายให้บรรลุเป้าหมายของการดำรงชีวิตทั้งทางกายภาพ ทางสังคม และทาง

ใจ พระพุทธเจ้าตรัสประโยชน์ของขันติไว้ 5 ประการคือ 

1. เป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนจำนวนมาก 

2. เป็นผู้ไม่ดุร้าย ปราศจากผองภัย และไม่มีการผูกอาฆาตจองเวร 

3. เป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อน เพราะไม่มีการประทุษร้าย 

4. เมื่อถึงคราวเสียชีวิตก็ไม่หลงลืมสติ 

5. หลังจากเสียชีวิตแล้ว ย่อมบังเกิดในสุตติโลกสวรรค์ (Buddhadasa Bhikkhu, 1999) 

ความอดทนช่วยพัฒนาคนให้เป็นบัณฑิต เป็นคนมีเสน่ห์น่ารัก เป็นบ่อเกิดของศีล สมาธิ ปัญญา 

เป็นเครื่องมือตัดต้นเหตุของความชั่วร้าย ช่วยให้บุคคลที่ประพฤติพรหมจรรย์บรรลุธรรมได้รวดเร็ว ทำให้งาน

บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากการรอคอยอดทนเพียรพยายามอย่างตั้งใจ ทำให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคง่ายๆ เมื่อเจอ

ปัญหาใช้ความอดทนแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้และทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต  

2. แนวทางการสร้างสันติภาพของนางอองซานซูจี โดยศึกษาจากประวัติและบริบท

แวดล้อมที่เกี่ยวข้องพบว่าความสำเร็จในการทำงานด้านสันติภาพที่นางออง ซาน ซูจีการต่อสู้เพื่อเรียกร้อง

ประชาธิปไตยให้กับประชาชนชาวพม่านั้นสอดคล้องกับหลักขันติในทางพุทธศาสนาเถรวาท ตั้งแต่วัยเด็ก ซูจี

ต้องกำพร้าบิดาด้วยวัยเพียง 2 ขวบ บิดาของเธอคือนายพลออง ซาน เป็นหนึ่งในผู้ต่อสู้ให้ประเทศพม่าได้รับ

อิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งชาติของพม่า แต่สุดท้ายถูกลอบ

สังหารจากเพื่อนร่วมอุดมการณ์เพราะความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกัน ทำให้ครอบครัวของเธอต้องอพยพ

ไปอยู่ต่างประเทศนับแต่นั้น ซูจีได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากมารดาคือนางดอว์ ขิ่น จี เพียงผู้เดียว ซึ่งถือว่าเป็น

คนสำคัญในชีวิตของเธอ ความอดทนของเธอส่วนหนึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากมารดา ชีวิตของซูจีต้องต่อสู้

ตั้งแต่วัยเยาว์  ซูจีศึกษาและเติบโตอยู่ต่างประเทศนับตั้งแต่บิดาเสียชีวิต เธอรู้จักประเทศของเธอโดยผ่าน

การศึกษาจากหนังสือ ในช่วงเวลานั้นการเมืองการปกครองของประเทศพม่าตั้งแต่ได้รับเอกราชมาถูก

ปกครองโดยทหารคือนายพลเน วิน ซึ่งเป็นระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยม (เผด็จการทหาร) ที่มีพรรค  

การเมืองพรรคเดียว สถานการณ์ทางการเมืองขณะนั้นไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชน เพราะรัฐบาลปกครอง

ประเทศล้มเหลว ประชาชนเดือนร้อนทั่วทุกสารทิศ  

บทบาททางการเมืองของนางออง ซาน ซูจี เริ่มขึ้นเมื่อเธอพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่ตำรวจ

กราดยิงประชาชนในเหตุการณ์ชุมนุมขับไล่รัฐบาล มีผู้เสียชีวิตมากมายในเวลานั้น จากเหตุการณ์นั้นเองเป็น

จุดพลิกผันในชีวิตของซูจีนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา ซูจีเข้ามามีบทบาททางการเมืองร่วมกับประชาชนในการ

เรียกร้องประชาธิปไตยให้กลับคืนมา ประชาชนยกให้เธอเป็นผู้นำทางการเมืองในการเรียกร้องสันติภาพให้แก่
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พวกเขา และด้วยเธอเป็นลูกสาวของนายพลออง ซาน จึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ซูจีใช้วิธีการต่อสู้

กับรัฐบาลโดยยึดหลักสันติวิธี ตามแบบของมหาตมะคานธี เป็นการดำเนินการโดยไม่ใช้ความรุนแรงในการ

ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ซูจีใช้ระยะเวลาในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าเป็นเวลาทั้งสิ้น 17 ปี ตลอด

ระยะเวลาแห่งการต่อสู้นั้น ซูจีต้องแลกกับอิสรภาพของตัวเองกับการเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนใจต่อความ

ทุกข์ยากของประชาชนพม่าภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร การต่อสู้แบบสันติวิธีของเธอกลายเป็นหนาม

แหลมทิ่มแทงภาพลักษณ์ของระบอบเผด็จการทหารพม่ารวมทั้งรัฐบาลในโลกเสรีที่ให้ความสนับสนุนรัฐบาล

ทหารพม่าในเวลานั้น ซูจีกล่าวไว้ว่า “....ประชาธิปไตยที่พวกเราเรียกร้องกันอยู่คือภาวะที่ประชาชนสามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเงียบสงบภายใต้ระเบียบแห่งกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานที่มีหน้าที่

ปกป้องสิทธิของพวกเราเป็นสิทธิที่ช่วยให้เราธำรงศักดิ์ศรีแห่งมนุษยชนเอาไว้ได้...” (Aung San Suu Kyi, 

2009). คำกล่าวของซูจีผู้วิจัยเห็นว่าแสดงถึงพลังอำนาจ ความเด็ดขาด ความแข็งแกร่งอย่างไม่เกรงกลัว

ภยันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งๆ ที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งเท่านั้นแต่หาญกล้าที่จะต่อกรกับรัฐบาลเผด็จการ

ทหาร นอกจากนี้ ซูจีเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร Edward Klien นิตยสาร Vanity Fair เดือนตุลาคม 2538 

ว่า “...ดิฉันไม่ยอมรับสิ่งใดจากทหารเลย บางครั้งดิฉันแทบไม่มีเงินจะซื้ออาหารรับประทาน ทำให้ร่างกาย

ดิฉันอ่อนแอมาก ผมของดิฉันร่วง ดิฉันอ่อนแอจนไม่สามารถลุกจากเตียงได้ ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว หัวใจดิฉัน

เต้นแรง แทบหายใจไม่ออก น้ำหนักของดิฉันลดลงจาก 106 ปอนด์ เหลือเพียง 90 ปอนด์ ดิฉันคิดว่าดิฉัน

ต้องตายจากเหตุที่หัวใจล้มเหลว ไม่ใช่เพราะอดอาหาร...” และยังมีบทสัมภาษณ์ที่ซูจีให้ไว้ในนิตยสาร Marie 

Claire (Singapore Edition) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2539 ว่า “...รัฐบาลทหารไม่ได้ห้ามการสื่อสารทาง

จดหมายระหว่างเธอและครอบครัวแต่เปิดอ่านจดหมายทุกฉบับที่เธอ สามีและลูกเขียนถึงกัน “พวกเขาบอ

กว่านี่คือความกรุณาอย่างยอดยิ่งแล้วที่อนุญาตให้ดิฉันเขียนจดหมายถึงลูกๆ ของดิฉันได้ แต่ดิฉันบอกพวก

เขาว่าดิฉันไม่ต้องการความกรุณาใดๆ จากพวกเขา และเลือกที่จะยุติการสื่อสารนั้น สองปีครึ่งนับแต่นั้น พวก

เขาได้ติดต่อขอให้สามีและลูกชายของดิฉันมาเยี่ยมดิฉัน” (Aung San Suu Kyi, 2005)  จากบทสัมภาษณ์ที่

ซูจีให้ไว้บ่งบอกถึงห้วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ และด้านจิตใจที่ต้องถูก

กดดันบีบคั้นต่างๆ นาๆ แต่เพราะซูจียึดหลักขันติในการขับเคลื่อนแนวทางการต่อสู้ของเธอ จนในที่สุดก็นำ

ไปสู่ความสำเร็จตามที่ปรารถนา จนเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้อื่น ภาพที่ปรากฏนี้จึงทำให้เธอได้รับการยกย่อง

สรรเสริญ และถูกเทียบเคียงกับผู้นำสันติภาพคนอื่นๆ เช่นมหาตมะคานธี ของประเทศอินเดีย หรือเนลสัน 

แมนเดลลาจากประเทศอัฟริกาใต้ ความอดทนของออง ซาน ซูจีจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของเพื่อนร่วม

ชาติและสามารถผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองได้  

ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้หลักขันติย่อมเป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขแต่ตนเอง

และสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดี เพราะหลักขันติช่วยทำให้ประสบกับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตช่วย

สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข เกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกันดังนั้น การอยู่ร่วมกันต้องมีความอดทนอดกลั้น

ให้มาก ถ้าปราศจากความอดทนเสียแล้ว คุณงามความดีต่างๆ ที่เราได้สั่งสมไว้ อาจจะพังทลายลงได้ การ

ขาดความยั้งคิด ขาดความอดทน ไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองให้ดีจะเป็นเหตุนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง 
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จากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องนำมาซึ่งความเสียหายมากมายตั้งแต่ระดับ

ประเทศและจนถึงระดับโลก การที่สังคมหรือบุคคลมีขันติประจำใจ จะนำประโยชน์สุขมาให้ทั้งแก่ตนและแก่

ผู้อื่น ผลที่เกิดแต่การมีขันตินั้น ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้มีความสุขในสังคมร่วมกัน 

ผู้วิจัยวิเคราะห์การใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพของออง ซาน ซูจี พบว่าความสำเร็จของซูจีใน

การสร้างสันติภาพซึ่งหลักขันติเป็นสิ่งสำคัญในการนำมาซึ่งสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม ซูจีใช้แนวทางในการ

เรียกร้องสันติภาพโดยใช้หลักสันติวิธีคือหลักอหิงสานั่นคือการใช้ความรัก ความอดทน ในการเอาชนะจิตใจ  

ผู้อื่นได้เพื่อเป้าหมายคือสันติสุข หรืออีกนัยหนึ่งคือสันติภาพในสังคม 

ขันติเป็นหลักธรรมที่เกื้อหนุนหลักธรรมอื่นๆ ในการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่มุ่งประโยชน์โดยตรงสำหรับพุทธศาสนิกชน ในการมีความอดทน อดกลั้น เพื่อสามารถนำไปสู่เป้าหมาย

แห่งความสำเร็จอันสูงสุดในสิ่งที่ตนปรารถนา ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการต่อสู้เรียกร้องสันติภาพของ ซูจีนั้น

สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นทางเลือกให้แก่สังคมที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้งและการขาดความ

ปรองดองในสังคมปัจจุบัน 

ผลที่ปรากฏของการใช้ขันติของซูจีแม้รัฐบาลทหารพม่าจะกดดันโดยใช้วิธีกักกันบริเวณเธอไว้ใน

บ้านพักเพื่อให้เธอยุติบทบาทเส้นทางทางการเมือง อย่างไรก็ตามการจองจำนั้นก็กระทำได้แต่เพียงร่างกาย

ของเธอเท่านั้น แต่ในจิตใจของเธอนั้นเปี่ยมล้นไปด้วยอิสรภาพเพราะปราศจากความหวาดกลัวใดๆ นับว่านี่

คือแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อประชาธิปไตย การใช้ขันติของซูจี คือการรอ

คอย การยับยั้งความคิดก่อนที่จะตัดสินใจกระทำสิ่งใดๆ ทำให้ซูจีมีความลุ่มลึก สุขุมรอบคอบคิดอย่าง

แยบคายจนเกิดการรอคอยโอกาสอันเหมาะสมได้ ความอดกลั้นเป็นวิธีการคิดซึ่งสนับสนุนให้เกิดความ

ใคร่ครวญขึ้นภายในจิตใจ ดังนั้น การใช้หลักขันติในการฟัง การคิด และการกระทำอย่างมีความอดทนนั้นจะ

ทำให้เกิดปัญญา นอกจากนั้นยังเกิดประสบการณ์ และนำไปสู่การพัฒนาจิตให้สูงขึ้นเพื่อขยายขอบข่ายของ

ความรู้ ที่ได้รับทางประสาทสัมผัสที่กล่าวได้ว่าประสบการณ์ตรง 

ดังนั้นการเอาธรรมะและความกล้าหาญของเธอมาเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้ ผู้วิจัยเห็นว่าไม่ใช่

เพื่อประชาธิปไตย ไม่ใช่เพื่อสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่เป็นไปเพื่ออิสรภาพอย่างแท้จริง และเพื่อให้การเมือง

นั้นเปี่ยมไปด้วยธรรมะ สิ่งเหล่านี้นี่เองที่จะนำประชาชนชาวเมียนมาร์ไปสู่สันติสุขและอิสรภาพอย่างแท้จริง 
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สรุป

การใช้หลักขันติดังกล่าวย่อมเป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การสร้างสันติสุขแต่ตนเองและ

สังคมรอบข้างได้ เพราะหลักขันติช่วยทำให้ประสบกับความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้

เกิดความสงบสุข เกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันต้องมีความอดทนอดกลั้นให้มาก ถ้าปราศจากความ

อดทนเสียแล้ว คุณงามความดีต่างๆ ที่เราได้สั่งสมไว้ อาจจะพังทลายลงได้ การขาดความยั้งคิด ขาดความ

อดทน ไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองให้ดีจะเป็นเหตุนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง จากเรื่องเล็กก็จะกลาย

เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องนำมาซึ่งความเสียหายมากมายตั้งแต่ระดับประเทศและจนถึง

ระดับโลก ดังนั้น การที่สังคมหรือบุคคลมีขันติประจำใจจะนำประโยชน์สุขมาให้ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นได้อย่าง

แท้จริง ซูจี เป็นบุตรนายพลออง ซาน ผู้ที่ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชจากประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต่อมา

ถูกลอบสังหารขณะที่ประชุมร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยสาเหตุความขัดแย้งทางการเมือง ถึงอย่างไร นายพลออง 

ซานก็ได้รับการยกย่องจากชาวพม่าว่า เป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้พม่า ขณะนั้นออง ซาน ซูจี มีอายุเพียง 2 ขวบ

เท่านั้น

ซูจี ได้ศึกษาที่วิทยาลัยสตรีศรีราม กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย สี่ปีต่อมาก็เข้าศึกษาระดับปริญญา

ตรีสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ที่ เซนต์ฮิวจส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราช

อาณาจักร และระดับปริญญาเอกวรรณคดีพม่า SOAS (School of Oriental and African Studies) 

มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ตัดสินย้ายมาพำนักที่สหรัฐอเมริกาได้พบรักกับไมเคิล อริส 

และได้แต่งงานกัน มีบุตรชายด้วยกัน 2 คนได้แก่ อเล็กซานเดอร์ (Alexander) และ คิม (Kim) ออง ซาน ซูจี

ได้กลับไปยังเมืองย่างกุ้งซึ่งขณะนั้นเกิดเหตุการณ์วุ่นวายไปทั่วประเทศและข่าวการกลับมาของบุตรสาวนาย

พลออง ซาน วีรบุรุษพม่า ซูจีเป็นผู้นำการเรียกร้องประชาธิปไตยซูจีได้เริ่มเข้าสู่การเมืองตั้งแต่ ช่วงชีวิตใน

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการเมือง เช่น การโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ  และต่อมาได้ร่วมงานกับ 

Nu, Hla Pe, Rashid, Thein Pe และ Kyaw Nyein ซึ่งต่อมาคนหนุ่มเหล่านี้ได้เป็นแกนนำในการต่อสู้เพื่อ

เอกราชของพม่า  ขณะเดียวกันกลุ่มนักการเมืองของพม่าก็เริ่มเห็นถึงแวว และพลังทางการเมืองของนัก

ศึกษา ซูจี กลายเป็นผู้นำนักศึกษา และเริ่มมีตำแหน่งทางการเมืองในฐานะประธานสหภาพนักศึกษาระดับ

ประเทศ ซึ่งเป็นประสบการณ์ของการเมืองการปกครองในเส้นทางการเมือง ซูจีได้รับอิทธิพลจากแนวคิด

มาร์กซิสต์ และแนวนิยมซ้ายพอสมควร แต่พยายามไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และพยายามยึดมั่นอยู่กับการนำพาพม่า

ให้ได้รับอิสรภาพ  พยายามสร้างเอกภาพในหมู่ชาวพม่าเพื่อต่อกรกับอังกฤษ ตอนนั้นกลุ่มผู้มีอำนาจพยายาม

กวาดไล่ต้อนกลุ่มผู้รักชาติ ทำให้แนวร่วมของซูจีถูกจับกุมตัว แต่เธอไม่โดนจับกุมแต่อย่างใด ตั้งแต่ได้รับ

เอกราชจนใช้ระบอบประชาธิปไตยปกครอง ซูจี ได้เข้าร่วมกับประชาชนชาวพม่า คัดค้านระบอบเผด็จการ

ของนายพลเนวินและคณะทหาร เธอเป็นศูนย์กลางและสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่า 

หลังเกิดเหตุปราบปรามเข่นฆ่านักศึกษา ซูจี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ

ประชาธิปไตย เธอได้ขึ้นปราศรัยเป็นครั้งแรกต่อหน้าฝูงชนที่มาชุมนุมทั้งสิ้นประมาณ 500,000 คน เชิญชวน
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ให้ประชาชนเคลื่อนไหวอย่างสงบ เหตุการณ์นี้เป็นการเปิดตัวเธอต่อประชาชนชาวพม่าอย่างเป็นทางการใน

การเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับพม่า ซูจีใช้รูปแบบของสันติวิธีหรือรูปแบบอหิงสาตามแนวทางของมหาตมะ 

คานธี ในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประชาชนชาวพม่า โดยนางได้ถูกจำกัดอิสรภาพ แต่

ถึงแม้ระหว่างที่นางออง ซาน ซูจี ถูกจำกัดอิสรภาพไว้ในบ้านพักที่ย่างกุ้ง เธอยังคงเคลื่อนไหวทางการเมือง

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตย และเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนชาวพม่า ซูจี

มีความเป็นผู้นำ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้นำที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ในอันที่จะสามารถจูงใจผลักดันรวม

ทั้งกระตุ้น ให้บุคคลอื่นดำเนินการตามในสิ่งต่างๆ อย่างเต็มใจและมีส่วนร่วมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความสำเร็จ

ของกลุ่มหรือองค์การโดยที่คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้นำดังกล่าว  จะต้องตั้งมั่นอยู่บนหลักการพื้นฐานของผู้ที่

ยึดมั่นหรือตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามของพุทธศาสนามีภาวะหรือองค์ประกอบในความเป็นผู้นำ คือ 1. 

เป็นผู้มีความเพียรพยายามประกอบความดี ละอายต่อการประพฤติชั่ว 2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา 3. เป็นผู้มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท 4. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ความ

สามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง 5. เป็นผู้ที่รัฐสามารถอาศัยเป็นแกนหรือฐานให้กับสังคม ซูจี 

ได้รับการศึกษาเรียนรู้ถึงแนวคิดของประชาธิปไตย เรื่องสิทธิเสรีภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงได้

รับจากรัฐบาล และในการกลับมายังบ้านเกิดก็เพื่อมาดูแลมารดาที่ป่วยหนักแต่เมื่อเธอมาพบเจอกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของตนเอง ที่ไม่มีความเป็นธรรมขาดความเสมอภาค รัฐบาลย่ำยีประชาชน 

ทำร้ายประชาชน จนเกิดความรุนแรงมากขึ้น ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เธอไม่อาจทนนิ่งเฉยอยู่ได้จึงเข้าร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกลับคืนมาให้กับประชาชน ทั้งๆ ที่เธอ

เป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งเท่านั้น แต่จิตใจเธอเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและต้องการคืนความ

ยุติธรรมให้กับประชาชนในประเทศของเธอหากพิจารณาถึงคำจำกัดความในความหมายของจริยธรรมที่ให้ไว้

ข้างต้น ซูจีนับว่าเป็นผู้นำคนหนึ่งที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ช่วยในการสร้างสันติภาพให้

เกิดขึ้นในชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังจะเห็นได้จากบทบาทด้านผู้นำแห่งสันติภาพ เช่น การขึ้นปราศรัย

ของเธอในครั้งแรกท่ามกลางฝูงชนนับพันคนหลังจากเกิดการจลาจลครั้งใหญ่นั้นได้สร้างความประทับใจ 

สร้างขวัญกำลังใจรวมทั้งสร้างความหวังให้กับประชาชนชาวพม่าเป็นอย่างมาก  แต่แนวทางของการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเอาชนะรัฐบาลทหารที่ซูจีนำมาใช้นั้นคือแนวทางของสันติวิธีเพื่อเผชิญหน้ากับ

ทหารฝ่ายรัฐบาล เธอได้ใช้รูปแบบของสันติวิธีในการเคลื่อนไหว ณ บริเวณปากลุ่มน้ำอิระวดี ซูจีเดินหน้า

อย่างไม่หยุด ออกรับกระบอกปืนที่ฝ่ายทหารขึ้นไกปืนเตรียมพร้อมเล็งมาที่เธอ เพื่อบังคับให้เธอหยุดการ

รณรงค์หาเสียงจากการจัดให้มีการเลือกตั้งเสรีเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2533 หลัง

จากการลุกฮือเรียกร้องประชาธิปไตยทั่วประเทศของ บรรดานักศึกษา ประชาชน เมื่อปี 2531 ซูจีแสดงให้

เห็นถึงความมุ่งมั่นไม่เกรงกลัวต่อความตายที่เผชิญอยู่เบื้องหน้า เธอไม่ตอบโต้ด้วยอาวุธใดๆ แต่กลับเดินเข้า

ไปหากระบอกปืนที่เล็งมาที่เธออย่างมิหวาดหวั่นอันแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวในตัวเธอที่ชัดเจน ลักษณะ

การต่อสู้ของซูจี เป็นการดำเนินการโดยไม่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแม้จะถูกคุมขังและ

ควบคุมอิสรภาพในบ้านพัก ซึ่งขัดแย้งกับภาพการการะทำอันโหดร้ายทารุณของรัฐบาลทหารพม่าต่อผู้คนใน
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ชาติ ภาพที่ปรากฏนี้จึงทำให้เธอได้รับการยกย่องสรรเสริญในฐานะผู้นำสันติภาพของโลก การต่อสู้ทางการ

เมืองได้สะท้อนการให้หลักขันติธรรมที่มีอยู่ในตัวนางออง ซาน ซูจีได้อย่างดียิ่ง เพราะความสำเร็จทั้งปวงเกิด

จากการมีขันติธรรมเป็นพื้นฐาน ขันติธรรม ได้ทำให้ออง ซาน ซูจีได้กลายเป็นวีรสตรีหรือหญิงเหล็กแห่ง

ประเทศพม่าที่ทุกคนยอมรับทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ 

 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

จากการศึกษาแนวทางการใช้หลักขันติธรรมในการสร้างสันติภาพของนางออง ซาน ซูจี ผู้วิจัยพบ

ว่า ในการทำกิจการใดๆ ก็ตามไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็ตามที เครื่องมือสำคัญในการช่วย

ทำให้เกิดความสำเร็จนั้น หลักขันติ ถือเป็นเครื่องมือที่เกื้อหนุนให้บุคคลนั้นๆ ประสบความสำเร็จ หลักขันติ

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับตัวเราทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล หรือผู้นำองค์กร ซึ่งหากศึกษาให้เข้า

ใจถึงแก่นแท้ของหลักขันติแล้วนั้น บุคคลนั้นย่อมได้พบกับความสำเร็จเฉกเช่นที่ นางออง ซาน ซูจี ได้กระทำ

ให้เห็นถึงความสำเร็จในการได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นประเทศของตน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

การศึกษาครั้งนี้ทำให้ผู้วิจัยได้มองเห็นประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปที่ควรจะค้นคว้าและทำการ

ศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ขณะที่ทำการวิจัยอยู่นี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอเพียงแค่ช่วงระยะเวลาของการเรียกร้อง

สันติภาพในช่วงที่ถูกรัฐบาลทหารพม่ากักกันบริเวณไว้ในบ้านพักจนได้รับอิสรภาพ และมีการเลือกตั้งขึ้นใน

ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่าให้มีการวิจัย

ครั้งต่อไปในวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาหลังจากที่มีการเลือกตั้งไปแล้วท่าทีของนางออง ซาน ซูจี ใน

บทบาททางการเมืองของเธอเป็นอย่างไร จึงเสนอให้ศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี ้

1) ศึกษาบทบาทของนางออง ซาน ซูจี หลังจากการเลือกตั้งครั้งที่ 2 กรณีบทบาททางการเมืองใน

พม่า 

2) ศึกษาบทบาทของสตรีในการเมืองของพม่าหลังการเลือกตั้ง 
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แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุข
ตามหลักมรรค8:กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมปสน

จังหวัดเพชรบูรณ์
TheWaystoEnhanceQualityofLifeforAttaining
PeaceAccordingtotheNobleEightfoldPath:A
caseStudyofCampSonReligiousDevelopment

CenterinPetchabunProvince

บทคัดยอ 
บทความวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการ

เข้าถึงสันติสุขตามหลักมรรค 8 2) เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของศูนย์พัฒนาศาสนา 

แคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขของ

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนตามหลักมรรค 8 ใช้เครื่องมือการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ 2 กลุ่ม โดยเจาะจง คือ 

พระสงฆ์ 5 รูป คณะผู้บริหารและผู้ร่วมปฏิบัติธรรม 10 คน รวม 15 รูป/คน  

ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คือการดำรงชีวิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมใกล้ชิด

ธรรมชาติ มุ่งสร้างสันติสุขภายในสู่ภายนอก เรียบง่าย ปลอดภัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและสุขุมบนแนวทาง

มรรค 8  

แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขตามหลักมรรค 8 คือ 1) มีความเห็น 

ถูกต้อง 2) มีความดำริถูกต้อง 3) มีการเจรจาถูกต้อง 4) มีการกระทำถูกต้อง 5) มีการเลี้ยงชีพถูกต้อง  

6) มีความพยายามถูกต้อง 7) มีการระลึกถูกต้อง 8) มีการตั้งใจมั่นถูกต้อง 
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แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถือ

ปฏิบัติ มีการประชุมพูดคุยแนะนำตักเตือนกันตามความเหมาะควร มีความริเริ่มสร้างสรรค์ฝึกคิดบวกรู้จักพอ

เพียงเรียบง่าย ลดละการเบียดเบียน พูดดีมีสาระประโยชน์ ประกอบอาชีพที่สุจริต ทำไร่ไถนา อบรมเผยแผ่

ศาสนา ยึดมั่นในคุณงามความดี ไม่ประมาท มีความเพียรพยายามถูกต้อง ระลึกถูกต้องตามแนวทางที่

สอดคล้องมรรค 8 

วิเคราะห์ แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขของศูนย์พัฒนาศาสนา   

แคมป์สนตามหลักมรรค 8 ทางศูนย์ได้พากเพียรทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมอบรม

พัฒนาตนให้เจริญยิ่งๆ ในสัมมาทิฐิ เป็นต้น ปรับความคิดเห็นให้ถูกต้องไม่ยึดมั่นเกินไปจึงส่งผลให้เกิด  

สันติสุขทั้งภายในและภายนอกอย่างสมบูรณ์ตามแนวทางมรรค 8 

คำสำคัญ: การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต; สันติสุข; มรรค 8  
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Abstract 

This qualitative-research article aims to 1) study the way of enhancing the quality 

of life to attain peace according to the Noble Eightfold Path, 2) study the way and means 

to enhance the quality of life of Camp Son Religious Development Center in Petchabun 

Province, and 3)analyze the way to enhance quality of life for attaining peace of Camp 

Son Religious Development Center according to the Noble Eightfold Path. The tools used 

in the research are 2 groups of interview with the key informants of 5 monks, the 

management team and 10 Dhamma Practitioners, totaling 15 monks/lay ones. 

From the research, it is found the followings:   

The ways to enhance quality of life is living life in the suitable level close to the 

nature aiming to build inner peace and spread it out, living simple and easy lifestyle, safe, 

honest, sacrificing and cool on the Noble Eightfold Path.   

The ways to enhance quality of life for attaining peace according to the Noble 

Eightfold Path are 1) having right understanding, 2) having right thought, 3) having right 

speech, 4) having right action, 5) having right livelihood, 6) having right effort, 7) having right 

mindfulness, and 8) having right concentration.  

The practical ways to enhance quality of life of Camp Son Religious Development 

Center in Petchabun Province are having meeting to converse for advice and warning 

properly, having creativity, practicing positive thinking, being sufficient, easy and simple, 

lessening and stopping exploitation, talking nicely with useful information, having honest 

occupation, doing paddy farming, religiously training and spreading out, holding on to 

virtue, not being careless, having the right effort and mindfulness in harmonious line with 

the Noble Eightfold Path.    

Analyzing the ways to enhance quality of life for attaining peace of Camp Son 

Religious Development Center according to the Noble Eightfold Path, the Center has 

performed the benefits, with effort, for both themselves and others to completely reach 

the training of self-improvement for more progress in the right understanding; for example, 

the adjustment of the right thought, not over attaching to it; this leads to the perfect 

attainment of both inner peace and outer peace in accordance with the Noble Eightfold 

Path.  

Keywords: Enhancing quality of Life; Peace; the Noble Eightfold Path  
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บทนำ

คุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านความผาสุกของมนุษย์ในการดำรงชีวิตและการสร้างผลงาน

ที่มีคุณค่า การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากจะให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วเรายังหวังที่จะให้เกิดแก่ครอบครัว

เครือญาติและบุคคลอื่นๆ ในสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย เป็นความปรารถนาอันสูงสุดของมนุษย์ 

ปัจจุบันคุณภาพชีวิตได้รับการกำหนดให้เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เป้าหมายทุกด้าน

ไม่ว่าจะในด้านสังคมเศรษฐกิจการปกครอง ฯลฯ ล้วนมุ่งเน้นไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ในสังคม 

คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อบุคคลและสังคม ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงให้ความ

พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น จนถึงระดับมาตรฐาน

ที่สังคมต้องการ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้สมาชิกในสังคมทุกคนมีความกินดีอยู่ดีมีความสุขสมบูรณ์ คุณภาพชีวิต 

(quality of life) เป็นคำที่ยังไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอน ตายตัวเนื่องจากเป็นคำที่ใช้ในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สถานที่และการรับรู้ของแต่ละคน และยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อาชีพ ความสนใจ 

การศึกษาและวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละคนอีกด้วย ในการจะพัฒนาฝึกปรือตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

มีความมุ่งหมายให้ผู้ฝึกฝนพัฒนานั้น ได้รับประโยชน์สุขตั้งแต่ขั้นต้นในการลงมือปฏิบัติ กล่าวคือ เริ่มแต่การ

รู้จักปฏิบัติตนที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งเรียกว่า ความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลาย มีสำรวมตา สำรวม

หู สำรวมจมูก สำรวมลิ้น สำรวมกาย และสำรวมใจ เพื่อจะได้ใช้เป็นพื้นฐานของศีล คือ เจตนางดเว้นจาก

ความชั่วทางกาย และเจตนางดเว้นจากความชั่วทางวาจา เรียกว่าพัฒนาด้านความประพฤติ หรือพัฒนาด้าน

พฤติกรรมที่ดี อันเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม อย่างน้อยพึงพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่

เบียดเบียน แต่เป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์เกื้อกูล (Phra Dhampitaka (P.A. Payutto), 2000) ฉะนั้น พึง

ทราบความหมายและความสำคัญ ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อจะได้พัฒนากาย วาจา และจิตใจ 

ได้อย่างถูกต้อง ตามลำดับ การป้องกันและส่งเสริมให้สังคมมนุษย์สามารถดำเนินชีวิตไปอย่างมีคุณภาพ เป็น

กระบวนการขัดเกลาให้ปัญหาเบาบางลงไป เพื่อให้ตนและสังคมดำเนินไปได้ด้วยดี ดังคำกล่าวถึงคุณภาพ

ชีวิต คือ ชีวิตที่มีคุณภาพอันเป็นชีวิตที่ไม่เป็นภาระไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม มีความสมบูรณ์ทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ มีความเพียบพร้อมและความสามารถที่จะดำรงสถานภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและค่านิยมของสังคม กับสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่ซับซ้อน

ได้ (Panjapong, C., 1998) แม้หลักธรรมมรรค 8 ที่นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันก็ย่อมส่งผลดีกับการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกัน 

เหตุที่ต้องมีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพราะสังคมแห่งการพึ่งพาเกี่ยวเนื่องกันของมนุษย์เป็นองค์

ประกอบสำคัญที่ทำให้คนในสังคมมีความสุขจากการได้รับการยอมรับ ดีใจเมื่อได้รับการ ชื่นชมพอใจเมื่อได้

รับความรักความอบอุ่น เกิดความสุขทางใจส่งผลให้ความสุขทางกายเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน นอกจาก

ธรรมะที่เป็นยารักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ แม้เราจะมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นกฎ

ธรรมดาของโลก (Phra Dhammakosajarn, 2004) การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา 
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(มรรค 8) อันเป็นไปเพื่อวิมุตติมรรค (ทางแห่งความหลุดพ้น) (Phra Thepsopon (Prayoon 

Dhammacitto) Et. Al., 2005). จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและวิธีการปฏิบัติให้เกิด

ความเข้าใจ  

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนได้มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก่อ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายส่งผลกระทบต่อสถาบันศาสนาบทบาทและสถานภาพของศูนย์พัฒนา

ศาสนาแคมป์สนเปลี่ยนแปลงไป พระพุทธศาสนาซึ่งเคยเป็นสถาบันหลักในสังคมไทยในแง่ภูมิปัญญาที่เป็น

รากฐานทางด้านวัฒนธรรมและรากฐานทางสังคม และวิถีชีวิตของคนไทยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย คนไทยเข้าสู่

ศาสนาที่ถูกต้องน้อยลง ดังนั้น จึงมีแรงจูงใจเห็นถึงปัญหาและเห็นความวุ่นวายในโลกตามข่าวในสื่อสารต่างๆ 

เห็นว่าแนวทางมรรค 8 เป็นแนวทางที่ดีของทุกๆ คนอันจะเดินไปสู่ความสิ้นโศกลดละเลิกราปัญหาทุกข์ร้อน

กายใจในชีวิตจึงทำให้ต้องดูกลุ่มตัวอย่างในการใช้มรรค 8 เป็นแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการ

ดำเนินชีวิตก็เห็นศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน การเผยแพร่ธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน์ 

ทางสื่อสิ่งตีพิมพ์ เช่น วารสาร หนังสือ บทบาทของศูนย์พัฒนาศาสนาน้อยลงจึงพยายามปรับวิธีการตามไป 

ทั้งในการให้การศึกษาและการเผยแพร่ธรรมะ (Phra Paisan Wisalo, 2003)  เห็นได้ว่า หนึ่งในตัวแปรที่ส่ง

ผลให้เกิดความสันติสุขก็คือ มรรค 8 ที่เสริมสร้างสันติสุขในสังคมไทย ที่จะทำให้เราชัดเจนและตอบปัญหาใน

ใจได้ เกี่ยวกับการใช้มรรค 8 ในชีวิตประจำวันแก้ปัญหาตนได้และใช้ช่วยเหลือแนะนำผู้อื่นต่อๆ ไป  

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาหลักมรรค 8 ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อความสงบสันติสุข ว่ามีแนวทาง หลักการ วิธีการอย่างไรในการนำมาปรับใช้ให้

สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทั้ง ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต อันเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา

และการดูแลตนเองให้ถึงพร้อมในทุกด้าน จนเกิดการยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต อันมีตัวแปร อยู่

ตลอด จนถึงความดับทุกข์ทางกายและทางจิตใจได้อย่างเหมาะสมตามธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง

ปกติสุข โดยทั้งหมดนี้ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุข ใน

ชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักมรรค 8 ในศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ และ

เป็นการเผยแผ่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงตลอดไป 


วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขตามหลักมรรค 8 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัด

เพชรบูรณ ์

3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขของศูนย์พัฒนาศาสนา

แคมป์สน ตามหลักมรรค 8 
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วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบลงภาคสนาม โดยเป็นการวิจัย 

“แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขในชีวิตประจำวันตามหลักมรรค 8: กรณีศึกษา

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยศึกษาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ในระดับปฐมภูมิ 

คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และระดับทุติยภูมิ คือ 

ศึกษาจาก คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และหนังสือตำราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดเหมาะแก่การนำไปใช้

เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จึงเน้นไปในทางโลกียสุข 

ได้แก่ ปัจจัยสี่ ด้วยการควบคุมของศีล สมาธิ และปัญญา นอกจากนี้ยังศึกษารวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมจากหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการ พร้อม

กันนี้จะได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพและมี

คุณค่าของผู้ที่ปฏิบัติธรรม โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 

Informants) จำนวน 15 รูป/คน ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ พระสงฆ์ 5 รูป คณะ  

ผู้บริหารและผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน, รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุน  

ผาเมือง มจร พช., ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 10 คน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัด

เพชรบูรณ์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ระยะเวลา 6 เดือน ในการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 

ถึง เดือน มกราคม 2560  

การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และการวิจัยจาก

ภาคสนาม (Field Research) เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และนำข้อมูลที่ได้มาประกอบเนื้อหางานวิจัยโดย

มีขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก เป็นต้น 

2. ศึกษารวมรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เป็นต้น 

3. ศึกษารวบรวมข้อมูลหนังสือ เอกสาร วารสาร ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อการเข้าถึง

สันติสุขตามหลักมรรค 8 หนังสือ เอกสารสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เช่น หนังสือพิมพ์ 

วารสาร อีกทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. ศึกษารวบรวมข้อมูล ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ศึกษา 

2.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล

1. แบบสัมภาษณ์ 

2. เครื่องบันทึกเสียง 

3. กล้องถ่ายรูป 
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3.	เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดลำดับข้อมูล และจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขในชีวิตประจำวัน

ตามหลักมรรค 8 จากเอกสารและข้อมูลสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง 

4. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และนำเสนอผลการวิจัย 



ผลการวิจัย

1.	ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขตามหลัก

มรรค	8

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุข ตามหลักมรรค 8 ที่

สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขในชีวิตประจำวันได้จริง มีวิธีการอย่างไร

ในการนำมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดความสงบสุขเย็น ถึงความดับทุกข์ทางกายและใจได้อย่างเหมาะสม อยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข มรรค 8 แบ่งได้ 3 หมวด คือ 

1. หมวดศีล ประกอบด้วย สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 

2. หมวดสมาธิ ประกอบด้วย สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 

3. หมวดปัญญา ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 

แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักมรรค 8 สอดคล้องกับหลักไตรสิกขา กล่าวถึงคุณภาพ

ชีวิตนั้นจะต้องมีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 3 ด้านได้แก ่

1. ศีล คือ การฝึกฝนด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายและวาจา โดยการอยู่

ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี มีความเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกัน ไม่เบียดเบียน ไม่ทำลายกัน เพื่อให้บุคคลสามารถอยู่ร่วม

กับคนในสังคมได้อย่างปกติสุข 

2.  สมาธิ คือ การฝึกฝนด้านคุณภาพของจิต การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตนได้

ดี มีสมาธิ มีกำลังใจสูง ให้เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส ปราศจากกิเลสรบกวน ในอิริยาบทต่างๆ  

3. ปัญญา คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้จริง ความเข้าใจสรรพสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง 

จนกระทั่งหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ เมื่อปัญญาที่บริสุทธิ์รู้เห็นตามเป็นจริงนี้

เกิดขึ้นแล้ว ก็จะช่วยให้จิตนั้น สงบ มั่นคง บริสุทธิ์ ผ่องใสยิ่งขึ้น  

ศีล สมาธิ ปัญญา ที่บุคคลศึกษาอบรมมาดีแล้วก็จะดูแลบุคคลนั้นๆ ให้ดีให้สุจริตดี เป็นต้น 
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2.	ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์

สน	จังหวัดเพชรบูรณ์		

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัด

เพชรบูรณ์มีวิธีการปฏิบัติตามมรรค 8 ได้นำหลักคำสอนและแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องมา

ใช้ แบ่งออกเป็น 8 ประเด็น คือ (1) หลักสัมมาทิฏฐิ คือ เห็นว่าเรามีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา

เป็นความจริงของทุกสรรพสิ่ง ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วต้องได้รับผลชั่ว เป็นต้น (2) หลักสัมมาสังกัปปะ คือ ความ

ดำริถูกต้อง เช่น ความดำริในการออกจากอบายมุข เป็นต้น (3) หลักสัมมาวาจา คือ เจตนางดเว้นจากการพูด

เท็จ เจตนางดเว้นจากวาจาส่อเสียด เป็นต้น (4) หลักสัมมากัมมันตะ คือ การกระทำชอบหรือการงานชอบ 

คือ งดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน เป็นต้น (5) หลักสัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพที่สุจริต การทำ

มาหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตไม่หลอกลวงหรือโกงคนอื่น (6) หลักสัมมาวายามะ คือ พยายามถูกต้อง เช่น เพียร

พยายามป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นภายในจิต เพียรเพื่อจะละหรือกำจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป 

เพียรเพื่อจะเจริญกุศลธรรมให้เกิดขึ้น และ เพียรรักษากุศลที่สร้างให้บังเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม ไปกับการ

ทำงานทำครัวทำสวนไร่นา และศึกษาอบรมเผยแผ่ธรรมไปด้วยเป็นต้น (7) หลักสัมมาสติ คือ มีการเจริญสติ

ใช้สติเป็นเครื่องพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อกำจัดอภิชฌาและโทมนัสออกจากจิต (8) หลักสัมมา-

สมาธิ คือ ให้ปฏิบัติตามหลักกัมมัฏฐาน ยืนเดินนั่งนอนและการทำงานให้กำหนดสติรักษาจิตมีอารมณ์เป็น

กุศลให้ได้เสมอ ไม่ฟุ้งซ่านซัดส่ายไปหาสิ่งที่เป็นบาปทุจริตเป็นต้น 

3.	 วิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขของ

ศูนย์พัฒนาศาสนาตามหลักมรรค	8	

ผลการวิจัยพบว่า จากแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขของศูนย์พัฒนา

ศาสนาแคมป์สน ได้สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมมากมาย ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร และผู้เข้า

มาปฏิบัติอบรมเพื่อให้เกิดพุทธะ (รู้ ตื่น สดชื่น เบิกบาน) หรือสันติสุข การนำพาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายโดยยึด

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมักน้อยสันโดษขยันเสียสละมีจิตสาธารณะประหยัดซื่อสัตย์ เป็นต้น อันทำให้คุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น สามารถเป็นแบบอย่างนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพร้อมๆ 

กันไปสังคมอบอุ่นร่มเย็นสันติสุขตามธรรม แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขของ

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน โดยถือปฏิบัติยึดตามหลักมรรค 8 ด้วยกัน คือ  

หลักสัมมาทิฏฐิ (เห็นถูกต้อง) คือ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนเห็นว่าการพัฒนาปัญญาเป็นหลัก

สำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงมีการศึกษาอบรมเพื่อให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง ทำดีย่อมได้ดี และทำ

ชั่วต้องได้รับชั่ว เป็นต้น 
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หลักสัมมาสังกัปปะ(ดำริถูกต้อง) คือ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมีการส่งเสริมให้ฝึกใช้ความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ที่ถูกต้อง เช่น ดำริในทางรู้จักพอเพียงเรียบง่ายมักน้อยสันโดษ ประหยัดสุด ประโยชน์สูง 

ลดละเลิกรา อบายมุข ความโลภเกินกาลลดละการมุ่งร้ายคิดร้ายทำร้ายการเบียดเบียนกัน ฝึกคิดดีคิดบวก 

คิดเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คิดให้อภัยแก่คนที่เราเกลียด เป็นต้น  

หลักสัมมาวาจา (เจรจาถูกต้อง) คือ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมีการพูดจา คือ เจตนางดเว้น

จากการพูดเท็จ ส่อเสียด พูดอยู่ในศีลธรรม ที่ฝึกฝนอบรมกันมา การพูดจารู้จักกาลเทศะ เป็นสัจจริง มีสาร

ประโยชน์สร้างสรรค์ สุภาพอ่อนโยน น่าคบ น่าฟัง น่าสนทนาธรรม ไม่พูดหลอกลวง ยุแหย่ ยั่วยุ คำหยาบ 

เพ้อเจ้อ ไร้สาระ เป็นต้น  

หลักสัมมากัมมันตะ (กระทำถูกต้อง) คือ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมีการส่งเสริมความ

ประพฤติที่ไม่ผิดศีลธรรม งดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน มีการตักเตือนกัน แนะกันให้ประพฤติถูกต้อง

สร้างสรรค์ดีงาม ไม่เล่นการพนัน ทำประโยชน์ตนและหมู่คณะให้ถึงพร้อม ตามภูมิของแต่ละท่าน ทำสวน

กาแฟ สวนมะนาว ทำนา และ ผักสวนครัวผลไม้ ปลูกป่า อนุรักษ์ป่า และอื่นๆ ที่ทำได้ในพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น  

หลักสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพถูกต้อง)คือ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมีการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพที่สุจริต ให้ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต ไม่ผิดศีลผิดธรรม ไม่หลอกลวง ไม่โกง ไม่ตลบตะแลง ไม่

ยอมมอบตนในทางผิด ไม่ขายอาวุธ ไม่ขายมนุษย์และสัตว์เป็นๆ ไม่ขายเนื้อสัตว์ เครื่องประหารสัตว์ ไม่ขาย

ยาพิษสิ่งเสพติดมอมเมาสังคม ยึดมั่นในคุณงามความดี ไม่ประมาท  

หลักสัมมาวายามะ (พยายามถูกต้อง) คือ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมีการส่งเสริมให้มีความ

เพียรพยายามขวนขวายถูกต้อง เพียรที่จะขจัดทุจริตบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ให้หมดไป ด้วยหลักอริยะ  

มรรค 8 

หลักสัมมาสติ (ระลึกถูกต้อง) ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยสร้าง

จิตสำนึกการมองโลกในทางบวกทางดีเป็นหลัก ให้ใช้สติเป็นเครื่องพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อกำจัด

อภิชฌาและโทมนัสออกจากจิต และให้เหมาะแก่การทำงาน และน่าจะต้องตอกย้ำตรงที่มีสติทบทวนตนใน

กรอบมรรคมีองค์แปดอยู่เสมอหรือไม่ 

หลักสัมมาสมาธิ (ตั้งใจถูกต้อง) ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการ

ให้มีการทำสมาธิ ให้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน เน้นหนอๆๆ จนจิตมีอารมณ์เดียวในอิริยาบถต่างๆ ไม่ฟุ้งซ่าน   

จิตมั่นคงหนักแน่นจนสามารถทำงานสอดประสานกับปัญญาขจัดทุจริตบาปสร้างความมั่นคงของจิต ให้อ่อน

โยนยืดหยุ่น พร้อมทำหน้าที่บำเพ็ญตนให้เกิดคุณค่าแก่สังคม  

ผู้วิจัยเห็นว่าควรปฏิบัติในมรรคทั้ง 8 ให้อย่างดีที่สุดในทุกๆ วันก็จะสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิ  

อันดียิ่ง 
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สรุป

การศึกษาแนวทางเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุข (ในชีวิตประจำวัน)ตามหลักมรรค 

8 ของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ได้พบองค์ความรู้ การบ่มเพาะอบรมฝึกฝนเหมือนบ่มผลไม้ให้สุกควรแก่

การรับประทาน ซึ่งย่อลงมาคือการฝึกกายวาจาด้วยศีล (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ) ส่งผลให้

เกิดใจที่ดี (สัมมาสมาธิ สัมมาสติ สัมมาวายามะ) จนเกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริง (สัมมาทิฐิ สัมมา

สังกัปปะ) สันติสุขก็เกิดขึ้น โดยมีสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบช่วยในการอบรมฝึกฝน มีการทำสวนไร่นา

เศรษฐกิจพอเพียงช่วย ฝึกผู้เข้าอบรมให้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านพร้อมกันไป

ก็ล้วนอยู่ในแนวทางมรรคแปดทั้งสิ้น  

 

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงสันติสุขตามหลักมรรค 8: 

กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

หลักมรรค 8 เป็นหลักธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์   

จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของศูนย์พัฒนาศาสนา

แคมป์สนให้ยึดหลักธรรมมากยิ่งขึ้น เพราะหลักธรรมทุกข้อในพระพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

การดำเนินชีวิตในแง่ของสันติวิธีได้ทั้งสิ้น 

2. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญต่อองค์ความรู้ในการถ่ายทอดต่อ

ชนรุ่นหลัง เพื่อป้องกันความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และภูมิปัญญาที่กำลังจะหายไปกับชนรุ่นก่อน 

3. ให้ความสำคัญต่อการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน

กิจกรรม และโครงการต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพราะอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้ในอนาคต 

2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป

จากการได้ศึกษา หลักธรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ มรรค 8 ที่ควรใช้ศึกษาใน

โอกาสต่อไป 

1. ควรศึกษาประยุกต์ใช้หลักพุทธสันติวิธีในการบริหารศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  

2. ควรศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ การประยุกต์ใช้หลักพุทธสันติวิธีในการบริหารศูนย์พัฒนาศาสนา

แคมป์สน 
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ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
การไกล่เกลี่ยเชิงพุทธกับระบบเจ้าโคตร

AComparativeStudyofthePattern
ofBuddhistMediationandJao-GottaSystem

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน

พระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของระบบเจ้าโคตร 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์

เปรียบเทียบรูปแบบไกล่เกลี่ยเชิงพุทธกับระบบเจ้าโคตร ผลการวิจัยพบว่า  

1. การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยคนกลางเป็นผู้ประสานให้คู่กรณีได้ 

พูดคุยกัน เพื่อแก้ไขหรือลดความขัดแย้ง ทั้งนี้ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความเมตตา สุภาพ เป็นกลาง และมีความ 

ซื่อสัตย์สุจริต  

2. เจ้าโคตรเป็นระบบการจัดการความขัดแย้งในชุมชน โดยอาศัยผู้ใหญ่ในตระกูล เป็นคนกลางใน 

การหาสาเหตุของปัญหา และร่วมกันหาทางออก กระบวนการของระบบเจ้าโคตรจะแก้ไขปัญหาด้วยการพูด

คุย ตกลงกันโดยตรง สะท้อนผ่านประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ เช่น ความสำเร็จของระบบเจ้าโคตรส่วนหนึ่ง

มาจากการให้ความเคารพในระบบอาวุโส ความเป็นญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่าย ความเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต  

3. การเปรียบเทียบพุทธวิธีในการไกล่เกลี่ยกับระบบเจ้าโคตร มีความสอดคล้องกัน ทั้งในด้าน 

เป้าหมายเพื่อลดความทุกข์ และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นต่อคู่พิพาท กล่าวคือ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องรับฟังหรือหา 

ข้อมูลให้รอบด้าน พยายามชี้คุณ ชี้โทษ ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อคู่พิพาท 

และร่วมกันหาทางออกที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่าย มีจิตคิดอาสาขวนขวายที่จะช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งที่เกิดขึ้น ต้องใช้คำพูดโน้มน้าวด้วยความสุภาพอ่อนโยน กล่าวโดยรวมก็คือ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องยึดหลัก

เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เป็นต้น  

คำสำคัญ: วิเคราะห์เปรียบเทียบ; รูปแบบการไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ; ระบบเจ้าโคตร  
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Abstract 

This research article is of 3 objectives, i.e. (1) to study the model of mediation in 

Buddhist Scripture, (2) to study the model of mediation of local mediators’system (Jao-

Gotta’s), and (3) to analytically and comparatively study the model of Buddhist Mediation 

and the model of Local Mediators’ system (Jao-Gotta’s). The findings are as following:  

1) Mediation is a process of conflict resolution by mediators to harmonize litigants 

to discuss for managing conflicts; in view of this, the mediators need to apply loving-

kindness, politeness, not taking side and being honest.  

2) The local mediators’ system (Jao-Gotta’s) is a system to manage conflicts in 

the community by families’seniors as mediators in finding causes of problems and mutual 

resolution. The process of Local Mediators’ system (Jao-Gotta’s) will resolve the conflicts 

by direct discussing, reflecting the system through traditions, ceremonies, and belief; for 

instance, a part of the success of Local Mediators’ system (Jao-Gotta’s) is from giving 

respect to senior system, being senior relatives of each party and being honest and justice.           

3) Comparing Buddhist means of mediation to the local mediators’ system (Jao-

Gotta’s), it is in the same line of the objective of decreasing sufferings and creating 

happiness to the litigants in the following aspects: the mediators must listen or find out for 

the surrounding information, try to point out both advantages and disadvantages, 

usefulness and un-usefulness of the litigants’ conflicts, and mutually cooperate to find the 

best acceptable solution to every party. The mediators must be have voluntary effort 

mind in helping or resolving the existing conflicts and persuade with gentle words; in a nut 

shell, the mediators must hold on to the application of loving-kindness, compassion, 

altruistic joy and equanimity, etc.  

Keywords: Comparative Study; Pattern Buddhist Mediation; Jao–Gotta (Ancestry) System 
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บทนำ

ความขัดแย้งในสังคมไทยในอดีต น่าจะไม่มีความสลับซับซ้อนเหมือนในปัจจุบัน ปัญหาความขัด

แย้งก็เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นให้ลงตัว เช่น การใช้ทรัพยากรน้ำ การลดความขัดแย้งใน

สังคมไทยได้มีที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้น กระแสที่มาของการยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลางนั้น เริ่มจากการพัฒนาในอดีตที่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อประชาชนต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการ

ทำลายทรัพยากรอย่างมาก จนเมื่อปี พ.ศ.2515 (ค.ศ.1972) โลกได้มีการประชุมที่เมืองสต๊อคโฮล์มในเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมในมิติของความเป็นมนุษย์ (Human Environment) จากนั้นได้มีการพูดถึงกระบวนการให้

ประชาชนมีส่วน ร่วมจนมีความชัดเจนเมื่อปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) ได้มีการประชุมที่เมืองริโอเดอเจนาโร

ของสหประชาชาต ิทีเ่นน้หลกัการทีจ่ะใหป้ระชาชนในฐานะผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงมบีทบาทในการตดัสนิใจ

เกี่ยวกับกฎกติกา และมาตรการต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเขาเหล่านั้น ซึ่งหลักการที่ 10 ของปฏิญญาแห่ง

เมืองริโอ (Rio Declaration) ได้เน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความห่วงกังวลทั้งหลายได้   

มีโอกาสเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการบริหาร

ต่างๆ ให้มีการส่งเสริมบทบาทของสตี เยาวชน ประชาชน และชุมชน ดั้งเดิมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

การ พัฒนาต่างๆ ปัญหาท้องถิ่นได้พัฒนามากขึ้น เมื่อระบบการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันสูงและมีเดิมพันที่เป็น

ผลประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความขัดแย้งในชุมชน ในท้องถิ่นได้พัฒนาไปสู่ความแตกแยก เป็นพวก เป็น

พรรค แม้คนที่นามสกุลเดียวกันก็เริ่มไม่มองหน้ากัน ไม่ร่วมงานกัน ระบบการแก้ปัญหาเดิมๆ เริ่มจะไม่ค่อย

ได้ผล (Watanasap Vanchai, 2011) 

เจ้าโคตร เป็นรูปแบบของการดำเนินการจัดการทางสังคมที่มีระบบหรือรูปแบบการปกครองใน

กลุ่มเครือญาติของชาวอีสานนั่นเอง เรียกว่า ระบบเจ้าโคตร หน้าที่ของเจ้าโคตร มีตั้งแต่ อบรม สั่งสอน เลี้ยง

ดู ลูกหลาน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้สติความคิด ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรม และประเพณีอันดีให้

ลูกหลานได้เห็น ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในสังคมและชุมชน ให้เกิดความ

ปลอดภัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุขสันติ ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทำหน้าที่แบ่ง

ปันมรดกให้แก่ลูกหลานอย่างเป็นธรรม ปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามอัตภาพ 

จากหน้าที่ดังกล่าว คุณสมบัติของเจ้าโคตรจึงต้องเป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม เชื่อถือได้ น่าเครารพนับถือ ทั้ง

ต้องเป็นผู้อาวุโสทั้งในด้าน วัยวุฒิ คือสูงวัย ปัญญาวุฒิคือมีความรู้ และคุณวุฒิ คือ มีคุณความดี อย่างไรก็ดี 

จากงานวิจัยของอาจารย์อุดม บัวศรีและอาจารย์ชอบ ดีสวนโคก พบว่า เจ้าโคตรมีข้อเสียที่ผู้ตอบแบบสอบ    

ถามตอบในงานวิจัยตอบ คือ ความลำเอียงไม่ยุติธรรมถึง ร้อยละ 21 อาจจะเป็นไปได้ว่า เจ้าโคตรใช้การ

ตัดสินคดีทำให้มีผู้แพ้ผู้ชนะเหมือนการอนุโตตุลาการ ผู้แพ้จำนวนหนึ่งจึงรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมหรือลำเอียง   

ข้อเสียอื่นๆ ของเจ้าโคตรมีระหว่าง ร้อยละ 2 ถึง 8 ได้แก่ การแบ่งพรรคแบ่งพวก ขาดคุณธรรม เผด็จการไม่

เป็นประชาธิปไตยขาดความสามารถ ไม่กล้าตัดสินใจ ขี้บ่น เป็นต้น เหล่านี้จึงอาจทำให้ ระบบเจ้าโคตร 

ค่อยๆ ขาดความน่าเชื่อถือไปเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีระบบที่เป็นที่ยอมรับโดยกฎหมายออกมากำกับ

กระบวนการยุติธรรมทางหลัก จึงทำให้วิถีชาวบ้านที่มีประโยชน์ต้องเสื่อมถอยไป 
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โดยสรุป การป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา

กระบวนการ เจรจาไกล่เกลี่ย และการสานเสวนา ให้พลเมืองในท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการและ

มิติใหม่แห่งการเจรจาไกล่เกลี่ย การสานเสวนา ให้พลเมืองในท้องถิ่นได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการและมิติ

ใหม่แห่งการเจรจาไกล่เกลี่ย อาจจะมีการฟื้นระบบเจ้าโคตร หรือพัฒนากระบวนการให้ท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับ

จังหวัด สันติวิธี อำเภอสันติวิธี ตำบลสันติวิธี ที่มีผู้ที่เข้าใจหลักสันติวิธีและการเจรจาไกล่เกลี่ย การมีส่วนร่วม

อย่างมีความหมายหรืออย่างแท้จริง และผลักดันให้มีกฎหมายรับรอง กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาททาง

เลือกต่อไป 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท   

2. เพื่อศึกษารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของระบบเจ้าโคตร  

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการไกล่เกลี่ยเชิงพุทธกับระบบเจ้าโคตร 



ระเบียบวิธีวิจัย

บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพบวกกับภาค

สนาม (Qualitative and field Research) มีการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยศึกษา ค้นคว้า

ทางเอกสาร (Documentary investigation) มีลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากพระ

ไตรปิฎก อรรถกถา มหาฎีกา ฎีกา และปกรณวิเสสทั้งฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย 

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ ส่วนที่เป็น คำอธิบาย

จากเอกสารหนังสือและตำราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องว่าด้วยระบบเจ้าโคตร 

ขั้นที่ 4 ลงพื้นที่ภาคสนามการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ไกล่เกลี่ย นักวิชาการ ปราชญ์พื้นบ้าน และลูก

บ้าน บ้านโนนทัน จังหวัดขอนแก่น 

ขั้นที่ 5 ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการไกล่เกลี่ยเชิงพุทธกับระบบเจ้าโคตร มาวิเคราะห์ 

อธิบาย ตีความและสังเคราะห์เป็นระบบ เพื่อจัดทำและนำเสนอเป็นรายงานวิจัยที่สมบูรณ์ต่อไป  

ขั้นที่ 6 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ(Key Informants) ในการทำวิจัยครั้งนี้มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มที่1นักวิชาการ

1) ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการปกครอง มหาลัยขอนแก่น 

2) รศ.ชอบ ดีสวนโคก อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต  

 ขอนแกน่  

3) รศ.อุดม บัวศรี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต  

 ขอนแกน่  

กลุ่มที่2ปราชญ์พื้นบ้าน

4) นายหนูเขน โนนทนวงศ์ เจ้าโคตร บ้านโนนทัน จังหวัดขอนแก่น  

5)  พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ,ดร., เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านโนนทัน เขต 1  

กลุ่มที่3ลูกบ้าน

6)  นายมงคล ศรีพุทธา ที่ปรึกษาประธานชุมชน บ้านโนนทัน 4  

7)  นายสมาน ฟางหนองดู่ ที่ปรึกษาชุมชนโนนทัน  



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพบวกภาคสนาม (Qualitative and 

field Research) คือ มีแบบคำถามสัมภาษณ์เพื่องานวิจัย โดยให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 3 รูป/

คน ตรวจสอบก่อนที่จะทำแบบสัมภาษณ์จริง กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็น นักวิชาการ ปราชญ์พื้นบ้าน และลูก

บ้าน จำนวนทั้งหมด 7 รูป/คน  

การเก็บรวมรวมข้อมูลการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1) การเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources)  

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In – depth interview)  



ผลการวิจัย

1.	 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท

จากการศึกษาวิจัยพบว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การไกล่เกลี่ย

เจรจา การเผชิญหน้ากับคู่กรณี การแก้ไขควานขัดแย้งยุติลงได้ด้วยการประชุมร่วมกันให้เกิดสังฆสามัคคี 

เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดประโยชน์ร่วม และการใช้กลยุทธที่หลากหลายยึดหยุ่นตามสถานการณ์

ของความขัดแย้ง ความขัดแย้งในพระพุทธศาสนามีปรากฏในพระไตรปิฎกอยู่มาก ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ใช้

กระบวนการไกล่เกลี่ยในกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การไกล่เกลี่ยเผชิญหน้าคู่กรณี การเจรจาโดยผู้ไกล่เกลี่ย 

และการอาศัยขอความร่วมมือของคู่กรณี  
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ในครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการไกล่เกลี่ยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยมีการ 

ปรับแต่งวิธีการที่หลากหลายซึ่งก็แล้วแต่กรณี ตัวอย่างเช่น กรณีเหตุทะเลาะวิวาทเรื่องแย่งน้ำในแม่น้ำโรหิณี 

ของหมู่พระญาติ, กรณีสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจ้าศากยะโดยพระเจ้าวิฑูฑภะ หรือกรณีความขัดแย้งของ

ภิกษุชาวโกสัมพีที่เหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะ เป็นต้น  

อีกกรณีหนึ่งที่น่าศึกษา คือ วิธีการไกล่เกลี่ยข้อความขัดแย้งในคณะสงฆ์ กล่าวคือ เมื่อเกิดอธิกรณ์ 

หรือคดีความของสงฆ์ขึ้น พระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาตให้สงฆ์แก้ไขปัญหาด้วยหลัก 2 ประการ คือ  

1)อธิกรณสมถะ ในอธิกรณสมถะนี้จะสะท้อนการไกล่เกลี่ยด้วยคนกลางมากที่สุด คือ สัมมุขา

วินัยเป็นหลักอยู่ทุกเรื่อง ทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้การระงับอธิกรณ์ทุกประเภท

ดำเนินไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใสต่อหน้าสงฆ์ ต่อหน้าพระธรรมวินัย และต่อหน้าบุคคล  

2)หลักติณวัตถารกวินัย คือ ให้ระงับเสียด้วยการประนีประนอมยอมความกัน ยกเลิกอธิกรณ์เสีย

ไม่ต้องสะสางหาความหลังกันอีก เป็นการระงับประดุจหลักการนิรโทษกรรม  

หลักการพื้นฐานในการไกล่เกลี่ย คือ ระงับปัญหาความขัดแย้งในที่พร้อมหน้า นำประเด็นปัญหา 

มาพูดคุยกันแล้วหา ข้อยุติและมีความเป็นธรรม กระบวนการดำเนินการที่ประชุมต้องเลือกภิกษุบางรูปในที่ 

ประชุมนั้นโดยเป็นผู้มีคุณสมบัติ เช่น เป็นผู้มีศีล เป็นพหูสูต จำปาติโมกข์ได้ รู้กฎระเบียบดี ตั้งเป็นคณะ

ทำงาน แล้วมอบหมายให้นำกรณีความไปวินิจฉัยเพื่อหาข้อยุติวินิจฉัยแล้วก็ไม่สามารถยุติปัญหาได้จะต้องนำ

ไปสู่กระบวนการขั้นต่อไปที่เรียกว่า เยภุยยสิกาวินัย โดยมีหลักการสำคัญประกอบการการไกล่เกลี่ยที่ต้อง

แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยที่มีคุณสมบัติ เช่น (1) ไม่ลำเอียงเพราะชอบ (2) ไม่ลำเอียงเพราะชัง (3) ไม่ลำเอียงเพราะ

หลง (4) ไม่ลำเอียงเพราะกลัว มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นผู้ฉลาดในการพูดตามหลักปิยวาจา   

การไกล่เกลี่ยดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นหลักการในเชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักการที่มีความ

สอดคล้องและเป็นทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมในสังคมปัจจุบัน (Tiensongjai Chalakone, 2008) 

2.	กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของระบบเจ้าโคตร	

จากการศึกษาวิจัยพบว่า เจ้าโคตร คือ ผู้เป็นใหญ่ของวงตระกูล เป็นผู้อาวุโสที่มีความน่าเชื่อถือ 

เป็นที่ไว้วางใจ มีความรู้ วัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์ โดยมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกันลูกหลาน เป็น

คนที่สามารถช่วยจัดการปัญหาเกี่ยวเรื่องมรดก ชีวิตครอบครัวไม่ให้ถูกรังแก หรือถ้าถูกรังแกแล้วก็ทำให้ได้

รับความยุติธรรม เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยา เป็นที่เคารพศรัทธาและ

ยำเกรงของคนทั่วไป นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการเชื่อมคนกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมัคร

สมานสามัคคีปรองดองในการกระทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การกินดองหรือการแต่งงาน การแบ่งมรดก การ

ไกล่เกลี่ยให้คืนดีต่อกัน หรือมีความเกี่ยวข้องในการทำพิธีกรรมต่างๆ เช่น การเจ็บป่วย ผีเข้า ปลูกบ้านใหม่ 

เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้ง จึงใช้ ระบบเจ้าโคตร เข้ามาช่วยจัดการแก้ไข ไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิด

ความเป็นกลาง และยุติธรรม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการไกล่เกลี่ยแล้วจะทำให้คู่กรณีสามารถอยู่ร่วมกันได้ จะเห็นได้

ว่า สถาบันเจ้าโคตรยังคงมีพลังในการดำรงชีวิตของชาวชนบทอีสาน (Phra Viman Kampeerapunyo, 

2017) 
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ข้อดีของการใช้ระบบเจ้าโคตร คือ ระบบเจ้าโคตรนั้นเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพราะทำให้เกิดเป็น

ศูนย์รวมในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง ในวงศ์เครือญาติ และเป็นที่เคารพศรัทธาของคน

ทั่วไป ทำให้เยาวชนรู้จักสามัคคี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่าย เชื่อฟัง

ผู้ใหญ่ ไม่ดื้อรั้นก้าวร้าว เมื่อผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าโคตรได้แนะนำตักเตือนเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน

ขึ้น โดยให้ข้อคิด ให้ความเข้าใจ สอนให้มีความรักและสามัคคีในการประกอบกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดการอยู่

ร่วมกันอยู่สันติสุขในสังคม รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรม ประเพณีของท้องถิ่นอีกด้วย  

สำหรับข้อเสียของระบบเจ้าโคตร คือ มีความลำเอียง ไม่ยุติธรรม คนรุ่นใหม่ไม่เห็นความสำคัญ

และไม่สนใจนำพา การดำเนินการในระบบเจ้าโคตรยังไม่มีการพัฒนา 

ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยด้วยระบบเจ้าโคตร คือ คณะกรรมการจะคัดเลือกมาจากชุมชนระดับ 

ตำบล ซึ่งเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่รับเรื่องจากชุมชนแล้วส่งคืนให้ชุมชนพิจารณาก่อน ถ้ายังไม่เป็นผลก็จะ

พิจารณาประนีประนอม หากไม่สำเร็จก็จะส่งขึ้นศาลพิจารณาต่อไป  

หลักการและขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทของระบบเจ้าโคตร ในการระงับข้อพิพาทจะต้อง 

ประกอบด้วย  

1)ขั้นตอนซักไซ้ไร่เรียง กรณีที่เกิดขึ้นได้รับรู้ทั้งสองฝ่าย หน้าที่ของเจ้าโคตรจะต้องมาถามว่า 

เหตุการณ์ต่างๆ เป็นมาอย่างไร เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วค่อยมาตอบโจทย์  

2)การชี้ขาดคือ ในการตัดสินคดีจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความเข้าใจในความผิดและความถูก ได้

เห็นถึงจุดบกพร่องของแต่ละฝ่ายว่า มีความผิดถูกอย่างไร มีจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข ปรับปรุงอย่างไรได้บ้าง 

เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความประนีประนอมยอมความกันได้อย่างสันติ 

3)สร้างความพอใจทั้งสองฝ่ายคือ ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโทษอย่างไร

บ้าง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นอกเห็นใจ และเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น 

4)ชนะทั้งสองฝ่าย คือ ให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความรู้สึกว่า ไม่ได้แพ้อีกฝ่ายหนึ่ง หากเป็นเช่นนั้นจะ

ทำให้เกิดความรู้สึกว่าลำเอียง แต่มีการตัดสินให้ชนะทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดการประนีประนอม หรือปรับหา

วิธีที่จะอยู่ร่วมกันโดยยุติความรุนแรงให้มากที่สุด 

การลงโทษด้วยระบบเจ้าโคตรดังกล่าว จะทำให้บุคคลในสังคมต้องยอมรับสภาพการไม่ให้ความ

ร่วมมือจากสังคมที่ตนเป็นอยู่ ดังนั้น ระบบเจ้าโคตรจะช่วยให้คนในสังคมต้องเคารพและให้โอกาสกัน ต้องมี

การให้เกียรติกัน เพราะโดยพื้นฐานทุกคน คือ ญาติพี่น้องกันนั่นเอง (Pinthong Precha, 1985) 
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3.	วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบรปูแบบการเจรจาไกลเ่กลีย่เชงิพทุธกบัระบบเจา้โคตร	

จากการศึกษาวิจัยพบว่า การไกล่เกลี่ยในพระพุทธศาสนา ได้แบ่งการไกล่เกลี่ยโดยใช้คนกลางออก

เป็นหลายระดับตามแต่สภาพบริบทของความขัดแย้ง โดยจะเน้นวิธีการไกล่เกลี่ยแบบผสมผสาน มี 3 ขั้น

ตอน คือ    

1)ผู้ไกล่เกลี่ยเผชิญหน้าคู่กรณ ีคือ การเข้าไปพูดคุยโดยตรงกับผู้ที่ก่อปัญหา  

2)การเจรจาโดยผู้ไกล่เกลี่ย คือ การเจรจาโดยให้เหตุผลโน้มน้าว รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงคุณและโทษ  

3)ความร่วมมือของคู่กรณี คือ การปล่อยวางให้คู่กรณีได้ทำการตกลงกันเองหรือปล่อยให้คู่กรณี

ได้เรียนรู้ถึงบทเรียนจนกระทั่งเกิดความยินยอมกันเอง  

ส่วนในมิติการไกล่เกลี่ยของสงฆ์นั้น พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้การระงับอธิกรณ์ทุก

ประเภทดำเนินไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใสต่อหน้าสงฆ์ คือ ระงับปัญหาความขัดแย้งในที่พร้อมหน้า นำ

ประเด็นปัญหามาพูดคุยกันแล้วหาข้อยุติและมีความเป็นธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับระบบเจ้าโคตร เพราะ

ระบบเจ้าโคตรนั้นจะไม่ใช้วิธีการฟ้องร้องที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล จะใช้ระบบประนีประนอม ยอมความ โดยไม่ชี้

ผิดหรือถูก แต่จะชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของแต่ละฝ่าย โดยให้ทั้งสองเกิดการยอมรับและยินยอมที่จะยุติ

ความกัน แล้วถือความเป็นญาติดีกันต่อไป  

ระบบไกล่เกลี่ยทั้งทางพระพุทธศาสนาและระบบเจ้าโคตรมีจุดที่เหมือนกัน คือ การยอมรับในการ

ทำหน้าที่คนกลาง คนกลางยอมรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน และสอบถามความต้องการ หรือการยอมรับกันได้  

ในส่วนของระบบไกล่เกลี่ยที่อาจไม่เหมือนกัน คือ กระบวนการชี้ผิดชี้ถูก เพราะทางพระพุทธ

ศาสนาชี้ไกล่เกลี่ย หรือชี้แจงอ้างอิงพระธรรมวินัยเป็นเกณฑ์ แต่ของเจ้าโคตรบางครั้งอาจจะไม่เหมือนทาง

พระพุทธศาสนาเสียทีเดียว เพราะในบางกรณีมีการละเว้นที่จะระบุว่าใครผิด ใครถูก เน้นการให้อภัยเลิกแล้ว

ต่อกัน และสุดท้ายสิ่งที่เหมือนกัน คือ เป้าหมายการที่ผู้ไกล่เกลี่ยเน้นความรัก ความปรารถนาดี และความ

เอาใจใส่ ความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลต่อกันและกันสร้างความรู้สึกไว้วางใจในตัวผู้ไกล่เกลี่ยดุจดังญาติมิตร 

ขวนขวายอุทิศตนช่วยเหลือ ความยุติธรรมเท่าเทียม การวางใจเป็นกลาง ไม่ไกล่เกลี่ยเพราะเห็นแก่พวกพ้อง

รักใคร่ชอบพอกัน ซึ่งจะเป็นเหตุให้ระบบการไกล่เกลี่ยเกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำ

มาใช้จัดการกับความขัดแย้งของคนในสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการไกล่เกลี่ยเชิงพุทธกับระบบเจ้าโคตร

การไกล่เกลี่ยเชิงพุทธกับระบบเจ้าโคตร เปรียบเทียบแบ่งตารางประเภทของการเจรจาไกล่เกลี่ย 

พระพุทธศาสนาและเจ้าโคตร ได้ดังนี้ 

ตารางภาพที่ 1 เปรียบเทียบประเภทของการเจรจาไกล่เกลี่ย 

ที่
ประเภทของการเจรจาไกล่เกลี่ย

พระพุทธศาสนา เจ้าโคตร

1 คู่ที่ 1 สัมมุขาวินัย กับ เยภุยยสิกา  

(ก)  การเจรจาไกล่เกลี่ยกันเองระหว่างคู่กรณี  

(ข) การใช้ “คนกลาง” เข้ามาช่วยวินิจฉัย   

(ค) นำคดีขึ้นสู่ “ศาลสงฆ์” หรือ “สังฆสภา” 

 

1. คณะกรรมการแนวโฮมหมู่บ้าน คือ คณะ

กรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน หากเกิดกรณีข้อ

พิพาท ขึ้นในชุมชนก็ให้คณะกรรมการชุดนี้

พิจารณาไกล่เกลี่ยก่อน ซึ่งในหมู่บ้านจะมี

ผู้ใหญ่บ้าน รองผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากจุ๊หรือ

กลุ่มต่างๆ ผู้แทนพรรคเป็นคณะกรรมการแนว

โฮม หากไม่สามารถตกลงกันได้ก็นำเรื่องนี้ขึ้น

สู่คณะกรรมการแนวโฮมชุมชน 

2 คู่ที่ 2 สัมมุขาวินัย กับ ตัสสปาปิยสิกากรณีที่จำเลย

ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยไม่ยอมรับสารภาพ 

(ก) สังฆสภาตั้งคณะผู้พิจารณา 

(ข) การพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง และพิจารณา

ตัดสินคดี 

2. คณะกรรมการแนวโฮมชุมชน คือ คณะ

กรรมการจากหลายหมู่บ้านร่วมกันเป็นคณะ 

ซึ่งเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆ ก็จะร่วมกัน

ไกล่เกลี่ย หากยังไม่เป็นผลอีกก็ จะส่งต่อ

ระบบศาลยุติธรรม 

3 คู่ที่ 3 สัมมุขาวินัย กับ ติณวัตถารกะ พระภิกษุ 

คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ หรือจำนวนมาก การใช้ “วิธีการ

ประนีประนอมข้อพิพาท” 

3. คณะกรรมการแนวโฮมเมือง คือ คณะ

กรรมการระดับชุมชนพิจารณาก่อน ถ้ายังไม่

เป็ นผลคณะกรรมการระดับตำบลก็ จะ

พิจารณาประนีประนอม  

 

การไกล่เกลี่ยเชิงพุทธกับระบบเจ้าโคตร เปรียบเทียบแบ่งตารางคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย พระพุทธ

ศาสนาและเจ้าโคตร ได้ดังนี้ 

 



236 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ

ตารางภาพที่ 2 เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย 

ที่
คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย

พระพุทธศาสนา เจ้าโคตร

1 - เป็นผู้มีศีล 

- เป็นพหูสูต  

- จำปาติโมกข์ได้  

- รู้กฎระเบียบดี 

- มีวัยวุฒิ เป็นผู้อาวุโส มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความ

สามารถ มีคุณธรรม เป็นคนประพฤติปฏิบัติชอบ จิตใจ 

เป็นคนที่ไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง ไม่เข้าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง 

2 - มีความอดทน และรับผิดชอบ 

ซื่อสัตย์สุจริต 

- เป็นบุคคลที่ มีความรู้ทางศาสนา  

- ไม่ส่อไปทางทุจริต มีพฤติกรรมไม่มีประวัติด่างพร้อย  

เสื่อมเสีย ทำให้คนในสังคม ไว้วางใจ  

- รู้จักเจรจา มีสติ มีสมาธิ  

 

การไกล่เกลี่ยเชิงพุทธกับระบบเจ้าโคตร เปรียบเทียบแบ่งตารางบทบาทหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย 

พระพุทธศาสนาและเจ้าโคตร ได้ดังนี้  

 

ตารางภาพที่ 3 เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย 

ที่
บทบาทหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย

พระพุทธศาสนา เจ้าโคตร

1 - การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในคณะสงฆ์  

- พิจารณามูลเหตุของความขัดแย้ง 4 อย่าง 

 1. วิวาทาธิกรณ์ 

 2. อนุวาทธิกรณ์ 

 3. อาบัติตาธิกรณ์ 

 4. กิจจาธิกรณ์ 

การระงับอธิกรณ์ทุกประเภทดำเนินไปอย่าง

เปิดเผยและโปร่งใสต่อหน้าสงฆ์ต่อหน้าพระ

ธรรมวินัยและต่อหน้าบุคคล 

เจ้าโคตรเป็นบุคคลอยู่ในชุมชน จะต้องเคารพนับถือ 

หน้าที่เจ้าโคตร หน้าที่ คือ ตัดสิน กรณีพิพาท ความรู้

ความเข้าใจในแนวทางที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรม 

เป็นผู้มีประสบการณ์ วางตัวเหมาะสม ไม่มีอคติ 

ลำเอียง ประนีประนอมให้ลูกหลานไม่ทะเลาะกันที่อื่น

ทะเลาะกันแจ้งโรงพัก  
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เจ้าโคตร คือ ระบบยุติธรรมในชุมชน เป็นระบบของเครือญาติ ลูกหลานในชุมชนจะมีความรัก    

เคารพนอบโน้มต่อผู้ใหญ่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งในครอบครัวก็ดี เจ้าโคตร จะทำหน้าที่ช่วยเหลือ พูด

คุย เจรจา ใช้หลักประนีประนอมไกล่เกลี่ยให้คืนดีกันรักกัน บทบาทหน้าที่ของเจ้าโคตร จะดูแลคนในชุมชน

เกี่ยวกับ เรื่อง มรดก การสูตรขวัญ กิจกรรมการกินดอง หรือแต่งงาน จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ หรือพิธีสมรส

นั่นเอง เมื่อหนุ่มสาวคู่รักลูกหลานหมู่บ้านในชุมชนแต่งงานกัน เจ้าโคตรจะทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อ ใช้หลัก

ประนีประนอมและไกล่เกลี่ยให้คู่สมรสต้องสมรสดีกัน เจ้าโคตรเป็นรูปแบบการดำเนินการจัดระเบียบทาง

สังคม ปกครองด้วยระบบเครือญาติ มีการอบรม สั่งสอน เลี้ยงดูลูกหลาน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้สติ

ความคิด ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรม และประเพณี อันดีให้กับลูกหลานได้เห็น ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

ประนีประนอมกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในสังคมและชุมชน ให้เกิดความปลอดภัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุขสันติ 

 

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการศึกษา “ศึกษาเปรียบเทียบรูป

แบบการไกล่เกลี่ยเชิงพุทธกับระบบเจ้าโคตร” สมควรที่จะให้ภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การบริหาร

จัดการปัจจุบัน เจ้าโคตรจำเป็นต้องพึ่งพาการเสียสละและสติปัญญา ความรู้ ความสามารถส่วนตัวเป็นอย่าง

มาก ดังนั้น ระบบเจ้าโคตรควรกำหนดเป็นนโยบายหลักให้มีปรากฏในทุกชุมชนก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาล หรือ

จัดวางระบบเจ้าโคตรให้มีความสำคัญเท่าเทียมกันกับกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ ด้วยเหตุนี้เอง จึงขอเสนอ

เพิ่มเติมดังนี ้

1.	ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	ดังนี้  

1) แนะนำให้นำกระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยระบบเจ้าโคตรเป็นส่วนแรก หรือชั้นตอนหนึ่งก่อน ศาล

นำขึ้นสู่คดีชั้นต้น หมายถึง ทุกคดีความ ถ้าไม่ผ่านการไกล่เกลี่ยด้วยระบบเจ้าโคตรก่อน ศาลจะไม่รับ

พิจารณาตัดสินความ โดยทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยด้วยระบบเจ้าโคตรจำเป็นต้องพัฒนาและเปิดกว้างให้มีอยู่ในทุก 

ชุมชน สอดคล้องกับคนในท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน  

2) แนะนำให้สถานศึกษามีการเรียนรู้วิธีการไกล่เกลี่ยด้วยระบบเจ้าโคตร เพื่อกระจายองค์ ความรู้

ด้วยการไกล่เกลี่ยให้มากขึ้น  

3) การไกล่เกลี่ยด้วยระบบเจ้าโคตรควรมีมติเปิดกว้างสำหรับการไกล่เกลี่ยที่เป็นนักการ ศาสนา 

เช่น พระสงฆ์สามารถสมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในระบบเจ้าโคตรได้ หรือมีส่วนร่วม และถูกเชิญมาช่วยใน การไกล่

เกลี่ยของระบบเจ้าโคตรของชุมชนนั้นๆ  
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2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้   

1) ศึกษาการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยชุมชนด้วยระบบเจ้าโคตร    

2) ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานของศูนย์ไกล่เกลี่ยด้วยระบบเจ้าโคตร   

3) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยในระบบเจ้าโคตร    

4) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการไกล่เกลี่ยในระบบเจ้าโคตรตามกระบวนทัศน์การ  

พัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0   
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วิเคราะห์การใช้บทเพลงเพื่อเสริมสร้างสันติสุข 
ในสังคมไทยตามหลักพุทธสันติวิธี 

An Analysis of the Usage of Songs for  
Enhancing Peace in Thai Society According to 

Buddhist Peaceful Means 

บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักพละ 5 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษา

วิเคราะห์การใช้บทเพลงเพื่อทำให้เกิดสันติสุขภายในและภายนอก และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้

บทเพลงเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสังคมไทยตามหลักพุทธสันติวิธี – พละ 5 การวิจัยในบทความนี้ เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และบทเพลงที่คัดเลือกมาทั้งภาษา

อังกฤษ และภาษาไทย รวม 5 เพลง เพื่อนำมาวิเคราะห์ควบคู่กับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้

สัมภาษณ์ในฐานะผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 6 ท่าน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) พละ 5 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนามีปรากฏในหลักธรรม “พร 5” (อายุ วรรณะ 

สุขะ โภคะ และพละ) ซึ่งหมายถึง กำลังแรงความเข้มแข็งที่ทำให้ข่มขจัดได้แม้แต่กำลังแห่งมาร ทำให้

สามารถดำเนินชีวิตที่ดีงาม ปลอดโปร่งเป็นสุข บำเพ็ญกิจด้วยความบริสุทธิ์และเต็มที่ กิเลสหรือความทุกข์ใด

ก็ไม่สามารถบีบคั้นและครอบงำได้ แง่คุณธรรม หมายถึงหนึ่งในคุณธรรมที่ควรปลูกฝัง ฝึกอบรม และองค์

ธรรมในพละ 5 มีชื่อตรงกับ “อินทรีย์ 5” ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทางจิตใจให้ถึงความหลุดพ้นโดยตรง ได้แก่ 

สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา และที่เรียก “พละ” เพราะความหมายว่า “เป็นพลัง” ส่วนที่เรียกว่า 

“อินทรีย์” เพราะความหมายว่า เป็นใหญ่ในการกระทำหน้าที่ของตน 2) ในการศึกษาวิเคราะห์การใช้

บทเพลงเพื่อให้เกิดสันติสุขภายในและสามารถแผ่ขยายออกสู่ภายนอกนั้น เพลงไทยที่เลือกเป็นเพลงที่ค่อน
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ข้างสร้างเสริมพลังในทางจิตวิทยา ให้กำลังใจผู้ฟังให้ลุกขึ้นจากความล้มเหลวและความรู้สึกโดดเดี่ยวเพื่อสู้

ชีวิตอีกครั้งด้วยความหวังผ่านพลังศรัทธาและวิริยะ เน้นในการตั้งจิตมั่นให้มากขึ้น และฝึกฝนการมีทัศนคติที่

ดีหรือการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงพลังแห่งปัญญา ขณะที่เพลงภาษาอังกฤษเน้นไปที่ประโยขน์แก่

สังคมจากการเริ่มสร้างสันติสุขภายในปัจเจกบุคคลก่อนเพื่อจะสามารถแผ่ขยายออกไปภายนอกแก่สังคมโดย

รวม และ 3) ในการศึกษาวิเคราะห์การใช้บทเพลงเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสังคมไทยตามองค์ธรรม พละ 5 

นั้น เพลงที่เลือกมาวิเคราะห ์5 เพลง ได้แก่ ‘Imagine’, ‘We are the World’, ‘ศรัทธา’, ‘อย่ายอมแพ้’ 

และ ‘กำลังใจ’ เป็นตัวอย่างของเพลงที่ดีเยี่ยมในการให้กำลังใจบุคคลที่กำลังสิ้นหวัง ท้อแท้ในชีวิตให้กลับมา

มีศรัทธาในความหวัง มีพลังใจนำสู่พลังกายอย่างยิ่งยวดด้วยวิริยะ มีสติ สมาธิ เข้าสู่ปัญญา ทำให้ได้องค์

ความรู้ใหม่ของความเชื่อมโยงของพละ 5 กับบทเพลงในฐานะเครื่องมือการเสริมสร้างสันติสุข และรูปแบบ

คุณลักษณะที่ควรเป็นของบทเพลงเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสังคมไทยตามหลักพละ 5 มีชื่อไทยว่า “พลัง 5 

อันยิ่งใหญ่” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The “FIVE MEGA BALA”. 

คำสำคัญ: บทเพลง; การเสริมสร้างสันติสุข; พุทธสันติวิธี; สังคมไทย 
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Abstract  

This article is of 3 objectives: to study Bala in Buddhist Scripture, to analytically 

study the usage of songs for inner-peace and outer-peace buildings, and to analytically 

study the usage of songs for Enhancing Peace in the Thai Society based on Buddhist 

peaceful means – the Five Bala. The research in this article is qualitative done by related 

documentary and research studies, selected 5 songs both in English and Thai languages in 

analyzing together with an in-depth interview of 5 interviewees as key informants. 

The analysis found: 1) Bala in Buddhist Scripture, evidently existed in the 

Dhammas of Vara: Blessing (Longevity, Beauty, Happiness, Wealth and Bala) means the 

power or strength enable to get rid of the power of the Evil One for living a good life of 

utmost and pure performance without any obsession; in the sense of virtue, it is of 

virtuous Dhammas that should be cultivated, and Bala, in the same name of “Indariya”, 

the mindful practicing to directly reach the final freedom, comprising belief or faith, effort, 

mindfulness, concentration and wisdom; and the so-called ‘Bala’ as its meaning is 

“power”; for the so-called “Indariya” as its meaning is “being the boss in performing one’s 

own duties. 2) In analyzing the usage of songs for inner-peace building and expanding it as 

the outer peace, the selected Thai are quite in term of enhancing psychological power to 

cheer up the listeners to be awaken from failures and loneliness to fight their lives again 

with hope through the power of belief and patience or effort, focusing more on having 

concentration and exercising their good view or being more optimistic to reach the power 

of wisdom; while the two English songs are emphasized more in term of social benefit 

starting firstly from building the inner-peace in individuals before being able to expand it to 

the outer for the whole society. 3) In analyzing the usage of songs for enhancing peace in 

Thai society based on the Five Bala, the five selected songs: 3 Thai’s of ‘Saddha’, 

‘Yayompae’ and ‘Kamlangjai’, and English ones of ‘Imagine’ and ‘We are the World’ are of 

great examples of the good songs with encouragement and challenge the hopeless 

persons to gain back hope and great mindful- power with effort, mindfulness, 

concentration and wisdom. The analysis outcome is the new knowledge of a connection 

of the Five Bala and songs as the tools for enhancing peace, and a model of ideal 

characteristics of songs for enhancing peace in Thai society based on the Five Bala: in Thai 

name is ‘Palang Ha An Yingyai’ matching the “FIVE MEGA BALA” in English.     

Keywords: The Usage of Songs, Enhancing Peace, Buddhist Peaceful Means, Thai Society  
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บทนำ 

งานศิลปะทุกแขนงแม้จะมุ่งสื่อถึงอารมณ์ภายในของตัวศิลปินเป็นหลัก แต่ทั้งนี้คำถามหนึ่งที่น่า

สนใจก็คือ ในตัวงานศิลปะเองที่มีหลากหลายองค์ประกอบ อาทิ แนวคิด ทัศนะคติ เสียง ภาษา รูปแบบ 

ฯลฯ ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ประกอบไปด้วยคนซึ่งมี

ระดับความคิด สติปัญญา ที่แตกต่างกันออกไป ในยามที่มนุษย์ต้องเผชิญปัญหาชีวิต เพลงจึงเป็นแนวทาง

หนึ่งที่สามารถผ่อนคลายความเครียดและความวิตกกังวลได้ นอกจากนี้ เพลงยังมีผลต่อการเสริมสร้าง

สุขภาพกายและใจ ให้มีความสดชื่นแจ่มใส เบิกบาน เข็มแข็งและมีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคอย่างมีสติ 

ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะความรุนแรงทางการเมือง เศรษฐกิจ ความ

เป็นอยู่ในพหุวัฒนธรรมอันมีความหลากหลายทางด้านทัศนคติ ศรัทธา ความเชื่อ ประเพณี และค่านิยม ใน

หมู่คนหลายเชื้อชาติ ศาสนา ในหลายฟากฝั่งของสังคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อจิตใจของทุกคนใน

ครอบครัวและสังคม หากปราศจากเพลงที่เป็นเสมือนเครื่องมือที่นำมาช่วยจรรโลงเยียวยาความบอบช้ำทาง

จิตใจ สมาชิกของครอบครัวและสังคมโดยรวมก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น  

เพลงจึงนับว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถสื่อจิตใจของผู้ฟังให้เกิดสตินำตนเองกลับมาสู่ปัญญาที่จะ

สงบจิตใจให้รอดพ้นจากความรุนแรงในจิตใจทั้งทางตรงและทางอ้อมได้เป็นอย่างดี เพลงเป็นสื่อสากลที่

มนุษย์สามารถเข้าถึงกันโดยไม่มีความขัดแย้ง ไม่เลือกอายุ เชื้อชาติ และวรรณะ และสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างมนุษย์ถือเป็นยอดศิลปะในการสื่อภาษา ซึ่งเพลงสามารถโน้มน้าวจิตใจของบุคคลทำให้เกิดอารมณ์

คล้อยตามได้ง่าย (Teeranuntawat, 2001) นอกจากนี้ เพลงยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม มนุษย์

สร้างสรรค์บทเพลงเพื่อตอบสนองความรู้สึกนึกคิดหรือแรงบันดาลใจที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมในสังคมของตน 

(Damronglerd, 1990) กล่าวได้ว่า เพลงสามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้เกิดการรับรู้และมีอิทธิพลต่อ

ความคิดอารมณ์ ความรู้สึกรวมถึงอุดมการณ์ชีวิต ขึ้นอยู่กับว่าเราจะฟังเพลงเป็นเครื่องมือด้านบวกที่จะสร้าง

ความรักความสามัคคี ให้กำลังใจ ทำให้เกิดพลังชีวิตที่สามารถนำพาตนเองให้เข้าถึงสันติสุขได้ด้วยการ มี

เพลงเป็นสื่อเตือนสติและสร้างพลังใจ ซึ่งพลังในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมเรียกว่า พละ 5 อันเป็นธรรม

ที่ทำให้เกิดกำลัง 5 ประการ คือ กำลังแห่งความเชื่อ (ศรัทธา) กำลังแห่งความเพียร (วิริยะ) กำลังแห่งความ

ระลึก (สติ) กำลังแห่งการตั้งใจมั่น (สมาธิ) กำลังแห่งปัญญา (ปัญญา) พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุผู้ประกอบ

ด้วย ธรรม 5 อย่าง ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น คือ ตนเองสมบูรณ์ด้วย ศีล สมาธิ 

ปัญญา วิมุติญาณทัศนะ และหากขาดในทางใดทางหนึ่ง หรือขาดทั้งสองอย่างก็ชื่อว่าบกพร่องในทางนั้นๆ 

(Punyanuparb, 1981) ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา พละ 5 ถูกนำมาแสดงที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเห็น

ความสำคัญของพลังทั้ง 5 ที่ต้องเป็นสายหรือกระแสที่เกื้อหนุนกันในการนำไปสู่จุดหมายสูงสุดคือการเข้าถึง

ความสงบเย็นหรือนิพพาน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์การใช้เพลงเป็นสื่อในการเสริมสร้างสันติสุขในสังคมไทย

โดยนำหลักพละ 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในพุทธสันติวิธีมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์เพลงที่มีเนื้อหาในการสร้าง  
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พลังใจและสามารถโน้มใจผู้ฟังให้เกิดความสันติสุขได้ ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยจะสะท้อนให้  

ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นประโยชน์ของการใช้เพลงในทางที่สร้างสรรค์ และในฐานะผู้ผลิตเพลงควรคำนึงถึงจุดหมาย

เนื้อหาของเพลงที่ควรจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งในฐานะผู้ฟังควรจะหลักในการเลือกที่จะรับฟัง

เพลงที่มีประโยชน์ให้ข้อคิดและสามารถนำพาจิตใจของตนให้เข้าถึงสันติสุขได้ ซึ่งจะทำให้สังคมเป็นสังคมที่มี

สันติสุขด้วยบทเพลงเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุข ความรื่นเริง สนุกสนานเพลิดเพลิน เพลงมี

อิทธิพลต่อความรู้สึก ลดความตึงเครียด และนำไปสู่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1) เพื่อศึกษาหลักพละ 5 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้บทเพลงเพื่อทำให้เกิดสันติสุขภายใน และภายนอก  

3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้บทเพลงเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสังคมไทยตามหลักพละ 5 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการวิจัยตามลำดับ

ดังต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับหลักธรรม “พละ 5”  

2) การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการ

วิเคราะห์ถอดบทเรียนจากบทเพลงจำนวน 5 บทเพลง  

3) สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) โดยผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 6 ท่าน  

4) การสรุปผลการวิจัย และนำเสนอผลการสรุปการวิจัยต่อไป 

 

ผลการวิจัย 

1. การศึกษาวิเคราะห์หลัก “พละ 5” ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาร่วมกับ

แนวคิดเกี่ยวกับสันติสุขในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  

ผลการวิจัยพบว่า พละ 5 จัดเป็นหนึ่งในพร 5 ประการ ซึ่งได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ 

ที่กำลังกล่าวถึง หรือเป็นหนึ่งในธรรมอันน่าปรารถนา หรือหนึ่งในกำลังแรง ความเข้มแข็งที่ทำให้ข่ม ขจัด

กำลังของมารในการเจริญให้มากด้วยสติปัฏฐาน ทำให้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีงาม ปลอดโปร่ง และเป็นสุขได้ 

นอกจากนั้น ความหมายของหลักพละ 5 (Thai Tipitaka, 22/14/17-18) ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ยังตรง

กับองค์ธรรม “อินทรีย์ 5” ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในทางจิตใจให้ถึงความหลุดพ้นโดยตรง (Thai Tipitaka, 31/
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184/ 290) มีความหมายว่า ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน ได้แก่ สัทธา คือความเชื่อ (belief/faith) วิริยะ 

คือความพากเพียร ขยันขันแข็งในกิจที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นนิจ (effort/diligence) สติ คือความระลึกได้ 

(mindfulness) สมาธิ คือความตั้งจิตมั่น (concentration) และปัญญา คือความรู้ทั่วชัด (wisdom) ที่เรียก

ว่าอินทรีย์ เพราะเป็นเจ้าการในการครอบงำเสียซึ่งความไร้ศรัทธา ความเกียจคร้าน ความประมาท ความฟุ้ง

ซ่าน และความหลง เป็นต้น ดังนั้นถ้าบุคคลมีองค์ธรรม พละ 5 ที่มีชื่อตรงกับ อินทรีย์ 5 ในการดำเนินชีวิต

ในเชิงโลกุตระ ก็จะเป็นเครื่องช่วยให้บุคคลเข้าถึงความหลุดพ้น หมดสิ้นอาสวะหรืออรหัตตผลได้ และหากใช้

เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพียงในทางโลกียะก็สามารถเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความสงบเย็น มีสันติสุขใน

ตนเอง และยังสามารถแผ่ขยายความสงบเย็น และความมีสันติสุขนั้นสู่คนใกล้ชิด เพราะคำว่า “สันติสุข” ใน

พระพุทธศาสนา หมายถึง ความสงบเย็น ประณีต อันเป็นความสงบระดับปัจเจกชนที่มนุษย์ทุกคนพึงมีได ้

2. วิเคราะห์บทเพลงในฐานะเครื่องมือช่วยเสริมสร้างสันติสุขตามหลัก 

“พละ 5”     

การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นเด่นชัดว่าบทเพลงที่มีคุณภาพสามารถก่อเกิดความสงบภายในจิตใจของผู้

ฟัง ทำให้เกิดความเข้มแข็ง มีพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตได้ นั่นหมายถึงเมื่อบุคคลมีความสบายจิต

สบายใจ ก็จะก่อเกิดสันติสุขภายใน สามารถจะปลุกใจตนขึ้นมาเติมเต็มพลังกายให้ต่อสู้กับปัญหาและ

อุปสรรคในชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จนสามารถเผื่อแผ่พลังนั้นออกสู่สังคมร่วมกัน นอกจากนี้บทเพลงที่

เหมาะสมและนักร้องที่มีความเป็นต้นแบบในการทำดี องค์ประกอบของบทเพลงสามารถส่งเสริมความเป็น

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขได้ ขึ้นกับ ผู้ประพันธ์เนื้อหาของเพลง ผู้ประพันธ์ท่วงทำนองดนตรี วิธีการสื่อ

ความหมาย การสื่ออารมณ์ อาทิ ความนุ่มนวลของเพลง สามารถกล่อมเกลาคนที่เร่าร้อน หงุดหงิด ให้รู้สึก

ผ่อนคลาย สามารถโน้มน้าวใจคนฟังได้ดี องค์ประกอบเหล่านี้จะสามารถทำให้เพลงมีอิทธิพลต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพลงจัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาจิตใจเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของผู้ฟังได้ หากผู้

ฟังใช้ใจที่เปิดกว้างและปัญญาฟัง เพลงสามารถสะท้อนหลักธรรม และจริยธรรม ซึ่งสามารถเป็นสื่อในการ

สร้างสันติสุขในชีวิตและสังคมได้ ขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้ฟัง เพราะเพลงทุกเพลงไม่สะท้อนโดยตรงก็โดยอ้อม 

อยู่ที่พื้นฐานเริ่มแรกของการเจริญเติบโตของแต่ละผู้ฟังซึ่งแน่นอนย่อมมีความแตกต่างกัน จุดประสงค์ของ

การสร้างผลงานเพลงเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อการสร้างสันติสุขในสังคม  

 

ในบทความนี้ได้หยิบยกตัวอย่างเพลงที่คัดเลือกในการวิจัยมา จำนวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงในภาษา

อังกฤษ “We are the World” และเพลงไทย “ศรัทธา” ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นด้วยองค์ธรรม พละ 5 ดังนี้ 

เพลง We Are The World 

เพลงนี้มีความเชื่อ-ศรัทธา และสติ ในการที่ต้องเป็นส่วนของการยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนที่กำลังใกล้

ตายเพราะความยากจน อดอยาก หิวโหยของชาวแอฟริกัน และมีการเตือนสติว่าเราทุกคนไม่สามารถเสแสร้ง
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ได้อีกต่อไปว่าจะมีใครมาบันดาลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หากไม่เริ่มที่จะลงมือแบ่งปัน จากเริ่มต้นเพลงว่า 

“Here comes a time. When we hear a certain call. When the word must come together as 

one” (เมื่อทั้งโลกต้องรวมเป็นหนึ่ง) เพลงนี้มีการผลัดกันร้องนำในแต่ละท่อนของการขับร้องประสานเสียง

โดยนักร้องมีชื่อเสียงหลายคน สร้างความรู้สึกของความสามัคคีให้เกิดในอารมณ์ของผู้ฟังได้มาก เป็นการ

เตือนสติถึงความสำคัญของการแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จัดเป็นเพลงที่เกิดประโยชน์ต่อการสร้างสังคม

โลกให้เป็นสังคมสันติสุข                   

เพลง ศรัทธา

เพลง”ศรัทธา”นี้เกี่ยวโยงกับพละ 5 (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา) โดยตรงเนื้อความใน

เพลงเริ่มต้น คือ การให้อดทน ที่ว่า ไม่มี คงต้องมีสักวัน ความฝันเป้นจริงต้องทนสู้ไป ไม่นาน เราคงจะได้

สมใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มา เส้นชัยไม่มาต้องไปหามัน รางวัล มีไว้ให้คนตั้งใจ ขวากหนาม ทิ่มแทง

ก็ผ่านพ้นไปและมีการเตือนสติให้รู้ว่า ไม่มีสิ่งใดในโลกใบนี้ที่จะได้มาง่ายๆ โดยมีความพากเพียร อดทนต่อสู้

ให้ได้มา อยูที่จะมีวิริยะพอเพียงหรือไม่เท่านั้น จากประโยคที่ว่า “โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายดาย ใจสู้หรือ

เปล่า” ปลุกพลังให้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ให้รู้จักพึ่งตนเองโดยการอดทนต้องใช้สมาธิ เพลงศรัทธานี้นำมา

ใช้ช่วยสร้างสันติสุขภายในของผู้ฟัง 

ตาราง แสดงการประเมินหลักธรรมในพละ 5 ที่ปรากฏในแต่ละบทเพลง    

องค์ธรรมในพละ 5 

เพลงอังกฤษ ศรัทธา 
(ความเชื่อ) 

วิริยะ 
(ความเพียร) 

สต ิ
(ความระลกึได)้ 

  สมาธ ิ
(ความตั้งจิตมั่น) 

  ปัญญา 
(ความรู้ทั่วชัด) 

1) Imagine    9     9    9     8    8 

2) We are the World   10   10    10    10     10 

เพลงไทย      

1) ศรัทธา   10     10    10    10    10 

2) อย่ายอมแพ้   10     10    10     9      9  

3) กำลังใจ    8    8           8     8     8 

หมายเหตุ : ระดับความเข้มข้นขององค์ธรรมในบทเพลงแต่ละเพลงจาก 0-10 
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3. ศึกษาวิเคราะห์การใช้บทเพลงเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสังคมไทยตาม

หลักพุทธสันติวิธี  

จากการวิเคราะห์ในงานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การใช้บทเพลงเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสังคมไทยตาม

หลักพุทธสันติวิธี” นี้ ผู้วิจัยได้ใช้ องค์ธรรม “พละ 5” ในฐานะพุทธสันติวิธี วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกัน และ

วิเคราะห์ได้เป็น “องค์ความรู้ใหม่” คือรูปแบบคุณลักษณะของเพลงในการเสริมสร้างสันติสุขในสังคมไทย

ตามหลัก “พละ 5” ควรจะต้องมีการสื่อภาษาให้เกิดการตีความไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ให้มีคุณลักษณะของ

การกระตุ้นเตือน โน้มน้าวใจ ให้กำลังใจ (Encouragement) ให้บุคคลและสังคมมีศรัทธา และความรักใน

อิสรภาพ (Faith for Freedom) ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือว่าคือการหลุดพ้นจากทุกข์ การกระตุ้นเตือน

ให้มีจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม (Integrity) คือการไม่เบียดเบียนตนเองที่จะต้อง

หม่นหมองระทมทุกข์โดยการไม่ใช้ศรัทธา ในสิ่งที่จะเป็นองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ เอาชนะ (Victory) 

ตนเองได้ในการหลุดพ้นเป็นอิสระจากปัญหา บทเพลงควรมีลักษณะที่จะชี้นำปัญญาให้เกิดแก่ผู้ฟัง เน้นใน

เรื่องการสื่อถึงหลักของใจที่เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อวิริยะ ความเพียรพยายามความอุตสาหะ ปลุกสติ ปลุก

สมาธิ ปลุกใจให้อดทนเอาชนะต่อสิ่งล่อลวงทั้งหลาย (Enlightenment) มองโลกในแง่ดี มีมิตรดี (Good 

Company) เป็นผู้คอยชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทั้งนี้บทเพลงที่มีคุณภาพ ก็จัดได้ว่าเป็น

กัลยาณมิตรของทั้งผู้ฟังและผู้ร้อง หรือผู้เสพได้ เมื่อได้ฟังก็จะเห็นความสำคัญของการเจริญภาวนา เจริญสติ

ตามแนวสติปัฏฐานในพระพุทธศาสนา (Meditation for Mindfulness) ซึ่งจะสามารถเป็นเครื่องมือใน

การปฏิบัติตนให้เกิดความก้าวหน้า (Advancement) ในชีวิตจากการมีสันติภาพภายในตนเอง ด้วยความมี

เมตตาต่อตนเอง เป็นการสร้างสันติสุขภายใน ใน “เชิงรับ” และขยายหลักเมตตาใน “เชิงรุก” สู่สันติสุข

ภายนอก โดยการนำไปใช้สร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมด้วยความเป็นพี่น้อง (Brotherhood) เพื่อความ

สำเร็จร่วมกัน (Accomplishment) มีความเมตตา (Loving-kindness) มีการสมาคม (Association) 

กันเป็นครั้งคราว หรือสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันจรรโลงสันติสุขในสังคมด้วยพลังแห่งพละ 5 นับเป็นการโน้มน้าว

ใจทั้งผู้ฟังและผู้ร้องรวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อชักชวนให้แสวงสุขภายในและแผ่ออกสู่ภายนอกเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมสันติสุขอันปราศจากความเกลียดชังหรือการเบียดเบียนทำร้ายกัน เป็นสังคมที่มีความรัก ความ

เมตตา เกื้อกูลกันในการร่วมเสริมสร้างสันติสุข 

จากองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบ “พลัง 5 อันยิ่งใหญ่” ดังแจกแจงข้างต้น ผู้วิจัยได้คิดค้นคำในภาษา

อังกฤษที่มีอักษรตรงตามที่ระบุไว้ และมีความหมายตรงกับ “พลัง 5 อันยิ่งใหญ่” นี้อย่างลงตัว คือ The 

“FIVE MEGA BALA” ซึ่งหากมีการผลิตผลงานเพลงที่มีคุณลักษณะที่ผู้วิจัยได้นำเสนอรูปแบบในองค์ความ

รู้ใหม่นี้ เพลงจะจัดเป็น “พร” ของผู้เสพเพลงได้เป็นอย่างดี   
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สรุป 

เพลงสามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้เกิดการรับรู้และมีอิทธิพลต่อความคิดอารมณ์ ความรู้สึก 

ทำให้เกิดพลังชีวิตที่สามารถนำพาตนเองให้เข้าถึงสันติสุขได้ด้วยการ มีเพลงเป็นสื่อเตือนสติและสร้างพลัง

ใจความก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต สู่ความหลุดพ้นจากสิ่งล่อลวงด้วยการเจริญสติภาวนาให้เกิดความรู้

ตื่นและเบิกบาน เกิดปัญญาในการใช้ชีวิตในสังคมด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนและผู้อื่น แวดล้อมด้วยมิตรดีที่จะ

คอยชี้นำไปในทางที่ถูกต้อง ทั้งยังเผื่อแผ่ความเป็นมิตรดีต่อผู้อื่นด้วยความเมตตา ซึ่งผู้วิจัยได้คิดค้นให้ตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า The “FIVE MEGA BALA” ด้วยการให้ความหมายที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับหลัก 

พละ 5 ดังนี้ 

F = Freedom หมายถึง อิสรภาพที่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งล่อลวงทั้งหลาย 

I = Integrity หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อตนและผู้อื่น 

V = Victory หมายถึง ชัยชนะอุปสรรคในชีวิต  

E = Encouragement หมายถึง การให้กำลังใจ  

M = Meditation หมายถึง การเจริญภาวนาเพื่อนำสู่ปัญญา 

E = Enlightenment หมายถึง ความตื่นรู้เบิกบาน  

G = Good Company หมายถึง ความมีและความเป็นมิตรดี (กัลยาณมิตตตา)  

A = Advancement หมายถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต  

B = Brotherhood หมายถึง ความเป็นพี่น้องกัน  

A = Accomplishment หมายถึง ความสำเร็จ  

L = Loving-kindness หมายถึง ความเมตตา  

A = Association หมายถึง การเสวนาสมาคมกันในสังคม  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1)  ศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพ เพื่อหาสถิติว่าคนในสังคมไทย ใช้เพลงเป็นเครื่อง

มือในการเปลี่ยนชีวิตไปในทางบวกและลบ แล้วนำมาเปรียบเทียบกันว่ามีมากหรือน้อยต่างกันอย่างไร ทั้งนี้

เพื่อนำมาวิเคราะห์ดูอิทธิพลของเพลงต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างละเอียดขึ้น  

2)  ศึกษาวิจัยการนำพุทธสันติวิธีตามหลักพุทธธรรมอื่นเพิ่มเติมมาใช้ผสานกับเพลง เป็นเครื่องมือ

ช่วยเหลือคนในสังคมต่อไปให้รู้จักนำเพลงมาเป็น “กัลยาณมิตร” ในการดำเนินชีวิตที่สงบเย็น ไม่เพียงเพื่อ

ความบันเทิงเท่านั้น        

 

 

แผนภาพแสดงรูปแบบคุณลักษณะของบทเพลงเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสังคมไทยตามหลักพละ 5 
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ศึกษาวิเคราะห์องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธีของ
บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

An Analytical Study of a Peaceful Organization, 
Takeko Engineering (Thailand) Co, Ltd. According 

to Buddhist Peaceful Means 

บทคัดย่อ  
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดองค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธี 2) 

เพื่อศึกษาสภาพบริบทการทำงานและความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กรของบริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธีของ บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและภาคสนาม โดยศึกษาจากเอกสาร 

และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 9 คน  

ผลการวิจัยพบว่า  

1. องค์กรสันติสุข คือ องค์กรที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันและปฏิบัติงานแล้วมีความสุข มีความรัก 

ความเข้าใจกัน ความเคารพ และเกิดความไว้ใจ เชื่อใจกันและกัน โดยอาศัย หลักสังคหวัตถุ 4 คือ 1) ทาน 

ได้แก่ การให้ ให้ทั้งความรู้ ความรักที่ดีต่อกันทั้งภายในองค์กร ตลอดถึงลูกค้า 2) ปิยะวาจา ได้แก่ การพูด

ด้วยถ้อยคำไพเราะ มีไมตรีต่อกัน (3) อัตถจริยา ได้แก่ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้พนักงานและครอบครัวของพนัก

งาน (4) สมานัตตตา คือ การวางตัวเสมอต้นเสมอปลายเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงาน 

2. บริษัททาคิโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายในการบริหารงานแบบครอบครัว มี

บริการดูแลลูกค้าหลังการขาย พนักงานให้ความทุ่มเทเอาใจใส่ในความสำเร็จขององค์กร ความสัมพันธ์ใน
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องค์กรเน้นเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยในการทำงาน มีการจ่ายผลตอบแทนที่คุ้มค่า และเจริญ

ก้าวหน้าตามความสามารถ การดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิการที่ดีสำหรับพนักงาน 

3. องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธีของบริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็น

ไปตามหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งสามารถสรุปเป็นโมเดล “HEART” ซึ่งประกอบด้วย “H” หมายถึง Hearty-

feeling คือ ความจริงใจ (ปิยวาจา) “E” หมายถึง Empathy คือ ความใส่ใจ (ทาน) “A” หมายถึง 

Attention คือความสนใจ (ทาน) “R” หมายถึง Relationship คือ การครองใจ (อัตตจริยา) และ “T” 

Trust คือ ความเชื่อใจ (สมานัตตตา) 

คำสำคัญ: องค์กรสันติสุข; พุทธสันติวิธี; สังคหวัตถุ 4 
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Abstract   

This qualitative field thesis aims to: 1) study the conceptual idea of a peaceful 

organization according to Buddhist peaceful means, 2) analytically study the context of 

working and relationship among the members of Takeko Engineering (Thailand) Co, Ltd., 

and 3) analyze Takeko Engineering (Thailand) Co, Ltd. as a peaceful organization in 

accordance with Buddhist peaceful means. The tools of the research are studies from 

documentation and an in-depth interview with 9 key informants.  

From the analysis, it is found the following: 

1. A peaceful organization is the organization everyone can work together happily 

with love, understanding, respect and trust by using the principles of Sangahavatthu which 

is giving knowledge, loving one another within the organization, including loving customers, 

speaking nicely with friendship, sharing to staff and their families, and the continuity of 

good behavior as the staff’s role model. 

2. Takeko Engineering (Thailand) Co, Ltd. has got a family style of administrative 

policy with good after sales service to its customers; the staff devote themselves to the 

success of the organization while the internal relationship emphasizes the well-being and 

safety in working with worthily reciprocated pay for progress according to it staff’s abilities, 

plus a good a welfare for them.  

3. It can be concluded as a “HEART” model of a peaceful organization according 

to Buddhist peaceful means of Takeko Engineering (Thailand) Co, Ltd. : “H” is hearty-

feeling, “E” is empathy, “A” is Attention, “R” is Relationship and “T” is Trust, respectively. 

Keywords: Peaceful Organization; Buddhist Peaceful Means; Sangahavatthu 4 
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บทนำ 

สังคมในยุคปัจจุบันภายใต้เทคโนโลยีโลกไร้พรหมแดน ทำให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนทำงาน

ในองค์กรต่างก็เร่งรีบและไขว่คว้าความสำเร็จ เนื่องจากองค์กรทั้งหลายต่างก็พุ่งเป้าไปที่ผลประโยชน์และ

ความสำเร็จที่เป็นทรัพย์สินเงินทอง แม้ว่าการทำงานจะมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากในฐานะ

เป็นกิจกรรมหลักที่มนุษย์ต้องปฏิบัติเพื่อการเลี้ยงชีพ และเป็นเครื่องมือในการเปิดโอกาสให้มนุษย์แสดงถึง

ความสามารถและเชาว์ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำมาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิตและยัง

สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวรวมไปถึงการมีคุณภาพ ชีวิตและฐานะทางสังคมที่ดี (Pachon 

Chalermsara, 2558) ทั้งนี้ หากมองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าองค์กร ต่างก็พัฒนาโดยยึดเอาวัตถุเป็น

ศูนย์กลาง ผลที่เกิดขึ้นก็คือ มนุษย์สร้างวัตถุต่างๆ อย่างกว้างขวาง เป็นสังคมวัตถุนิยมที่ทำให้มนุษย์ไม่มี

ความสุข (Porn-apha Thawornthawat, 2557) เฉกเช่นเดียวกัน ความสำเร็จของงานที่จะส่งผลได้อย่างยั่ง

ยืนนั้น พึงทำให้เป้าหมายขององค์กรและความสุขของพนักงานเป็นไปเพื่อการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจึง

สามารถกล่าวได้ว่า องค์กรนั้นเป็นองค์กรสันติสุข เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่ขัดแย้งหรือขัดแย้งน้อยที่สุด 

มีความสามัคคี ทุกคนเสียสละทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนเอง เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น

อย่างดีที่สุด (PhramahaDanai Upawattano Srichan, 2557) แต่ก็พบว่า การบริหารงานองค์กรใน

ปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและโดยทั่วไปก็เป็นที่ยอมรับกันว่าทรัพยากรทางด้านกำลัง

คนและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ก็มีความสำคัญ การบริหารองค์กรจึงเป็นกระบวนการทาง

สังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบให้

สำเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากร มิฉะนั้นจะทำงานไม่สำเร็จ  

สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักการของการครองใจคน หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้ (1) ทาน (การให้)   

(2) ปิยวาจา (วาจาเป็นที่รัก) (3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) (4) สมานัตตตา (การวางตนสม่ำเสมอ) 

(Tipitika, 2539) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Suwit Krakhayan (2557) พบว่า บริษัทและ

พนักงานที่มีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา คือ กระทำดีต่อกัน พูดดีต่อกัน 

จริงใจต่อกัน แบ่งปันผลประโยชน์ที่ดีต่อกัน ยึดนโยบายหรือหลักการที่ดีต่อกัน และคิดเห็นที่ดีต่อกัน ทำให้

พนักงานในองค์กรทุกฝ่ายเกิดความสามัคคีปรองดองและรักใคร่ห่วงใยกัน  

บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่ก็ประสบความสำเร็จ

และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะมีผู้บริหารที่ใช้ ให้ความรักและเอาใจใส่ต่อพนักงาน มีความ

ปรารถนาดีในทุกๆ เรื่องของพนักงาน ดูแลเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในครอบครัว ไม่ทอดทิ้งในยามที่เขามีทุกข์ 

และได้พาเขาไปร่วมปฏิบัติธรรม รวมทั้งให้ความรู้ทั้งด้านการทำงาน และด้านอื่นๆ เป็นประโยชน์ต่อพนัก

งานในองค์กร ให้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องงาน ซึ่งการดูแลแบบนี้ทำให้พนักงานรักใน

องค์กร มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีความเอาใจใส่ในหน้าที่งานส่วนงานที่รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลทำให้การทำงาน
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มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น มีความผิดพลาดในการทำงานลดลง พนักงานลาออกน้อยลง ลด

การขัดแย้งการไม่เข้าใจกัน มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถอดบทเรียนองค์กรสันติสุขของ บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศ

ไทย) จำกัด โดยนำหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นพุทธสันติวิธีมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ถอดบทเรียนการอยู่

รวมกันในองค์กรสันติสุขตามหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นพุทธสันติ ด้วยหวังประโยชน์ว่างานวิจัยนี้จะสามารถ

สะท้อนให้องค์กร บริษัท ทั้งผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ให้หันมามองและให้ความสำคัญ

การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนในองค์กรให้มีสันติภายในพัฒนาคนใน

องค์กรให้เกิดความสุข ซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน สามารถรสร้างสรรประโยชน์

ให้กับสังคมสืบต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดองค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธี 

2. เพื่อศึกษาสภาพบริบทการทำงาน และความสัมพันธ์ในองค์กรของ บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิ

เนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธีของ บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนามภาคสนาม (Qualitative Field Research) โดยผู้วิจัยจะทำการ

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวทางการทำงานของ บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตาม

กรอบแนวคิดตามแนวพุทธสันติวิธี จากคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เอกสาร 

หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

(Key Informants) โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยการคัดเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในบริษัท ทาเคโกะ 

เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 8 ท่าน และ 2) กลุ่มนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องขององค์กร จำนวน 1 ท่าน รวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 9 คน และทำการรวบรวมข้อมูล 

พร้อมทั้งวิเคราะห์ตีความด้วยหลัก Content Analysis จำกัด รวม โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อ

ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
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ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธีของบริษัท ทาเคโกะ   

เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำคัญที่จะนำเสนอในบทความนี้   

สามประเด็นประกอบด้วย ประเด็นที่หนึ่ง เพื่อศึกษาแนวคิดองค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธี ประเด็น  

ที่สอง เพื่อศึกษาสภาพบริบทการทำงานและความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กรของบริษัท ทาเคโกะ   

เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ประเด็นที่สามเพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธีของ 

บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

1.	 แนวคิดองค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธี

จากการศึกษาภาคเอกสารเกี่ยวกับการเสริมสร้างองค์กรให้เกิดสันติสุข และยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัย

หลักธรรมะเป็นแนวทางปฏิบัติ ทำให้เกิดจากความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อต่อกันปฏิบัติต่อกันตาม 

หลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ทาน คือ การให้การอนุเคราะห์ (2) ปิยวาจา วาจาที่อ่อนหวาน

จริงใจ (3) อัตถจริยา การที่เป็นคนเสียสละตนเองเพื่อส่วนรวม (4) สมานัตตตา การเป็นบุคคลที่เสมอต้น

เสมอปลาย (Tipitika, 2539) กล่าวได้ว่า สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักปฏิบัติที่ถือได้ว่าสามารถนำมาบริหารจัดการ

คนในสังคมให้มีสันติสุข เนื่องจากหลักธรรมนี้เป็นหลักแนวคิดที่เป็นกำลังแห่งการสงเคราะห์ หรือ 

มนุษยสัมพันธ์เป็นการประสานใจสมาชิกในสังคมให้เกิดสันติสุข จากการศึกษาวิจัย เรื่องการใช้หลัก  

สังคหวัตถุ 4 เป็นเรื่องที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ เพราะหลักธรรมนี้ช่วยทำให้สังคมในองค์กรอยู่

ร่วมกันอย่างสงบ และเป็นสุข ไม่รัดเอาเปรียบรู้จักแบ่งปัน เมตตาต่อกัน การใช้สังคหวัตถุในฐานะพุทธสันติ

วิธีเพื่อองค์กรสันติสุข มีรายละเอียดดังนี้  

1) ทาน เป็นการแบ่งปัน ให้รู้จักเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ หรือการมีน้ำใจต่อกัน 

สำหรับในการทำงานองค์กร หลักการบริหารงานให้องค์กรประสบความสำเร็จ คือ เรื่องของการแบ่งงานกัน

ทำ ทั้งนี้สอดคล้องกับเรื่องทานในพระพุทธศาสนา ที่มิใช่แต่การให้เฉพาะวัตถุภายนอก แต่ต้องให้ความรัก

ความจริงใจและความปรารถนาดีต่อกันและกัน ประกอบกับการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันรางวัล สิ่งของที่ได้มา 

ย่อมทำให้ผูกใจรักสามัคคีในองค์กร 

2) ปิยวาจา เป็นการพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพราะการใช้วาจา

ที่ให้เกียรติต่อกัน แสดงถึงการเคารพในฝ่ายที่ได้สนทนาด้วย ซึ่งในการทำงานองค์กรเป็นธรรมดาที่ต้องมี

ความขัดแย้งเกิดขึ้นเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและได้ผลงานที่ดีที่สุดเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย ดังนั้น วาจา

หรือคำพูดที่ใช้สื่อสารระหว่างกันในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเน้นการใช้วาจาที่สุภาพ อ่อนหวานและให้

เกียรติ เพื่อให้อีกฝ่ายไม่ต่อต้านและยอมรับฟัง เพราะได้รับการให้เกียรติด้วยความจริงใจ เป็นสุนทรียสารใน

การประชุมที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ไหลลื่นไม่สะดุด เพราะการใช้วาจาที่รุนแรงต่อกันในการนำเสนอ

ประเด็นที่เห็นแตกต่าง 
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3) อัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเด็นนี้สำคัญอย่างยิ่งใน

การทำงานองค์กร เพราะการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยการร่วมไม้ร่วม

มือของสมาชิกทุกฝ่ายในองค์กร ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือกันและกันจึงเป็นการสร้างสะพานสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงาน ทำให้การทำงานในองค์กรมีความเข้มแข็ง 

4) สมานัตตตา การวางตัวให้เสมอต้นเสมอปลาย ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ซึ่งกันและกัน กล่าวได้ว่า การ

ทำให้สมาชิกในองค์กรต่างก็ละความเป็นตัวตน การไม่ถือยศ ถือตำแหน่ง อยู่ร่วมกันอย่างพี่ๆ น้องๆ จะทำให้

ความสัมพันธ์ในองค์กรแน่นแฟ้น และบรรยากาศการทำงานในองค์กรน่าอยู่ขึ้น เพราะทุกคนสามารถร่วม

ทำงาน พูดคุยปรึกษา ที่ยอมรับฟังกันและกันบนพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต่างก็มีคุณค่า มีปัญญา ปัญหาบาง

อย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยคำแนะนำของผู้ที่มีตำแหน่งหรือการศึกษาที่ต่ำกว่า แต่มีประสบการณ์ในการ

ทำงานมามาก ย่อมช่วยให้เกิดคำแนะนำกับผู้ที่จบการศึกษาสูงและดำรงตำแหน่งที่สูงกว่า แต่มีประสบการณ์

ที่ยังไม่มากพอต่องานที่ทำ ดังนั้นบรรยากาศของการไม่ถือตัว ถือตน จะสามารถสัมผัสได้ในองค์กรสันติสุข 

2.	บริบทการทำงานและความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กรของบริษัท		

ทาเคโกะ	เอ็นจิเนียริ่ง	(ประเทศไทย)	จำกัด	

บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องจักรผลิตเหล็ก ปัจจุบัน บริษัทได้เติบโตขึ้น ขยายขอบเขตการให้บริการ โดยเพิ่มความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ ด้วยสินค้า และเครื่องจักร ที่มีเทคโนโลยีที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพชั้นนำระดับโลก จากหลาก

หลายภูมิภาค ทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการเติบโต ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และ

อุตสาหกรรมอื่นๆ และมีแนวทางการทำงานดังนี้ 

ด้านนโยบายบริษัทแห่งการเอื้ออาทร  

คือ แนวทางหรือกรอบที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตาม

ต้องการ ยึดมั่นในอุดมการณ์ประกอบธุรกิจด้วยความสื่อสัตย์ และใสใจในการให้บริการ ด้วยมาตรฐานสากล 

โดยมุ่งเน้นประโยชน์ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุด ให้สมปณิธานที่ตั้งไว้ บริษัทฯ มี  

นโยบายในการบริหารงานแบบครอบครัว โดยเวลาทำงานจะไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ภายในห้องเท่านั้น จะเดิน

ตรวจสอบทุกจุดของบริษัท ไปเดินดูพนักงานทำงานอะไร โดยเน้นความปลอดภัยของพนักงานมาเป็น  

อันดับต้นๆ เข้าไปเตือนให้ใส่อุปกรณ์เวลาทำงาน เช่น แว่นตา ผ้าปิดจมูก จะคอยดูว่าพนักงานขาดเหลืออะไร 

และมีการแต่งตั้งพนักงานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย สำหรับเรื่องค่าตอบแทน บริษัทฯ มีเบี้ยขยัน   

เบี้ยประจำตำแหน่ง และเงินออม การปรับฐานเงินเดือนจะพิจารณาจากผลงานและใบประเมิน ซึ่งบริษัทฯ 

จะเรียกพนักงานมาสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปรับฐานเงินเดือน ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไร 

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการแจ้งผลประกอบการของบริษัทให้พนักงานทราบเป็นประจำทุกปี (Srisuda 

Turmratanasuwan) 
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กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรที่ยืดหยุ่น 

บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีกฎระเบียบเหมือนๆ กับบริษัททั่วๆ ไป มีการ

ประเมินผลงาน มีการตอกบัตร การนับวันขาด ลา มาสาย มีการกำหนดเวลาเข้าทำงาน เลิกงาน ซึ่งตรงนี้

ชัดเจนมาก จุดเด่นขององค์กรแห่งนี้ในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับ คือ มีความยืดหยุ่น ซึ่งผู้บริหารรู้ว่า  

พนักงานส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด อาจมีการให้หยุดงานยาวขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น   

วันสงกรานต์ ปีใหม่ ในขณะที่พนักงานปฏิบัติตนผิดจะกฎกติกาที่บริษัทวางไว้ ทางผู้บริหารก็จะมีการลงโทษ 

โดยมีการตักเตือน มีหนังสือเตือน ซึ่งส่วนใหญ่พนักงานก็รีบจะปรับปรุงแก้ไขตนเอง  

การสร้างรากฐานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสังคมภายนอก 

นอกจากบริษัทจะดูแลใส่ใจลูกค้าและพนักงานแล้ว บริษัท ทาคิโกะ ยังให้ความสำคัญในการดูแล

สังคมภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก โดยผู้บริหารองค์กรมองว่า 

“เมื่อเราได้รับแล้วเราต้องแบ่งปันคืนกลับให้สังคมด้วย” (Srisuda Turmratanasuwan) สำหรับบริษัท   

ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เห็นความสำคัญในการดูแลสังคม ซึ่งตัวผู้บริหารเองก็เป็นคนที่

ชอบทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ทุนการศึกษา และช่วยเหลือสังคม นอกจากผู้บริหารจะทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม

แล้ว ยังชักชวนให้พนักงานมาทำความดีให้กับสังคมอีกด้วย จุดหมายที่องค์กรชักชวนให้พนักงานได้ทำ

ประโยชน์ต่อสังคมเพราะเห็นว่าการอยู่ในสังคมต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน 

กล่าวได้ว่า การบริหารจัดการองค์กรของบริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) แม้จะเป็น

องค์กรขนาดเล็ก แต่ก็สามารถบริหารจัดการทั้งเรื่องสินค้า บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นเพราะ

การให้ความใส่ใจดูแลพนักงานองค์กรอย่างใกล้ชิดของผู้บริหาร ที่พนักงานต่างสะท้อนความรู้สึกในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งเป็นทัศนคติบวกต่อองค์กร และถึงแม้จะมีปัญหาให้ต้องแก้ไข แต่ด้วยความสามัคคีในองค์กร

ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วง มิใช่แต่เพียงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กรแต่ยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม

รอบด้าน เป็นการปลูกฝังการเป็นผู้ให้โดยมีองค์กรเป็นสะพานเชื่อมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างเสริม

ความดี  

3.	 องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธีของ	 บริษัท	ทาเคโกะ	 เอ็นจิเนียริ่ง	

(ประเทศไทย)	จำกัด

จากการศึกษาพบว่า องค์กรสันติสุข คือ องค์กรที่ทุกคนอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุข ปฏิบัติงานอย่าง

มีความสุข อยู่ด้วยกันด้วยความรักและความเข้าใจกัน เคารพซึ่งกันและกัน ทุกคนฝันที่จะทำงานในองค์กรที่

มีความสุข ไม่มีการขัดแย้งกัน สามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้ ไว้ใจ เชื่อใจ กันและกัน นิยามองค์กร

สันติสุขในหลักพระพุทธศาสนา คือ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ในชีวิตมนุษย์ ทุกคนเกิดมามีความเท่าเทียม

กัน เกิดมาต้องเกื้อกูลกัน เราต้องเกื้อกูลอยู่ด้วยกัน ด้วยการดูแลเอาใจใส่กัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกับที่

พระพุทธองค์ทรงสอนพระภิกษุสงฆ์ ในพระธรรมวินัย สังฆะ คือการอยู่ด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน มีปัญหา

ปรึกษาด้วยกัน ทำให้เห็นและทำให้ดู นี่คือหลักของพระพุทธศาสนา  
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เสียงสะท้อนจากมุมมองผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทาคิโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 

จำกัด เป็นไปในทางเดียวกันโดยกล่าวถึงความเป็นองค์กรสันติสุขในมุมมองผู้บริหาร คือ “ส่วนประกอบของ

องค์กรเกี่ยวกับสันติสุขมันก็เกิดจากความเมตตาเป็นที่ตั้ง เมื่อมีความเมตตาให้กับเขา พนักงานก็จะเห็นสิ่งที่  

ผู้บริหารสละให้ การทำต้นแบบให้เห็น สิ่งที่ตอบกลับพวกเขาคืออะไร ผลประกอบการของบริษัท จุดยืนของ

เราที่นี่เราอยู่ด้วยกัน คืนกำไรให้ใคร สุดท้ายมันก็กลับไปหาที่เขา ครอบครัวเขา สังคมที่เขาอยู่อย่างภาคภูมิใจ 

สิ่งที่ทำเขาก็จะรู้ดีว่าสิ่งที่เราเสียสละ และเมตตาเขา ก็ทำให้เขาเดินตามเขาก็มีเมตตาต่อกันในองค์กร กับ

เพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ ถึงคนที่อยู่เก่าอายุน้อยกว่าคนที่มาใหม่ก็ตาม แต่เขาจะนับถือกันโดยไม่คุยเรื่องอายุ เขา

มาเขาจะยกมือไหว้ ให้เกียรติว่าคนนี้เป็นพี่ โดยที่จะทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง แล้วพวกเขาจะซึมซับและเดิน

ตาม” สอดคล้องกับมุมมองของพนักงานที่มีต่อองค์กร ความว่า “องค์กรสันติสุข คือการอยู่กันอย่างสงบสุข

เรียบง่าย อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ราบเรียบ โดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ทั้งสิ้น ข้อดีของบริษัท คือ มีกระทบ

กระทั่งกันแค่เรื่องงาน หลังเลิกงานเราจะคุยเล่นเฮฮากัน ไม่มีว่าใครจะตำแหน่งสูงกว่าใคร สังสรรค์กัน

เหมือนพี่น้อง เวลาทำงานคือทำงานต่อว่ากันได้ คนที่อายุมากกว่าก็ฟังคนที่อายุน้อยกว่าในกรณีที่เขาผิด

จริงๆ ” ในการเสริมสร้างองค์กรให้เกิดสันติสุขนั้น ผู้บริหารองค์กรได้กล่าวว่า “องค์กรได้พยายามอบรมด้วย

ธรรมะ สอนให้รู้ฐานบุญเกิดจากการกระทำ เกิดจากธรรมชาติ ที่เราอยู่ด้วยกัน. . .” 

จากการศึกษาวิเคราะห์องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธีของบริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด พบว่า บริษัทฯ มีการบริหารงานแบบครอบครัว เป็นบริษัทขนาดเล็กแต่มีความ อบอุ่น 

ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่พนักงาน และลูกค้า ทำให้พนักงานที่ร่วมงานด้วยเกิดความสุขที่ได้ทำงานในบริษัท

เล็กๆ แห่งนี้ ผู้บริหารยังคอยสอนในเรื่อง การทำการ การดำเนินชีวิต พร้อมช่วยเหลือ และยังเป็นต้นแบบใน

การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการนำหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในการปฏิบัติ

งาน จึงทำให้บริษัทนี้เป็นองค์กรสันติสุข เป็นองค์กรที่ทุกคนทำงานแล้วมีความสุข ดังนั้นผู้วิจัยขอนำเสนอ

โมเดลต้นแบบของการทำองค์กรให้เป็นองค์กรสันติสุขด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 โดยมีผู้บริหารเป็นต้นแบบ   

ผู้วิจัยเรียกโมเดลนี้ว่า “HEART” หรือหัวใจ ประกอบด้วย 

H = Hearty-feeling (ความจริงใจ) 

ความจริงใจ คือ สิ่งที่ผู้บริหารมีให้กับพนักงาน และลูกค้า เนื่องจากผู้บริหารมีการบริหารงานแบบ

ครอบครัว เป็นกันเอง ไม่โกหก ไม่หลอกลวง ไม่ปอกลอก ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่หลอกใช้ ไม่ผิดสัญญา 

และมีสัจจะในการพูดซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในเรื่องปิยะวาจา พูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพจริงใจ เมื่อผู้บริหาร

มีสิ่งเหล่านี้หรือที่เรียกว่าความจริงใจให้กับพนักงาน พนักงานงานเองก็มีความจริงใจให้กับผู้บริหาร ผู้บริหาร

ก็มีความสุขและพนักงานเอง ก็มีความสุขในการทำงาน บรรยากาศในบริษัทก็จะมีแต่ความสุข สนุกสนาน 

ทำงานประสานกันได้ อย่างดี ทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่น่าอยู่ อยู่แล้วมีความสุข ความสงบ ซึ่งนำมาสู่องค์กร

สันติสุขนั่นเอง  



259Journal of MCU Peace Studies Special Issue

E = Empathy (ความใส่ใจ) 

ความใส่ใจของผู้บริหารที่มีความใส่ใจในตัวพนักงาน ดูแลพนักงานเหมือนลูกเหมือนหลาน หากทำ

ผิดมีการว่ากล่าวตักเตือน มีความห่วงใยหากเกิดปัญหาก็รีบช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องงานและปัญหาเรื่องส่วน

ตัว ผู้บริหารยังค่อยดูแลใส่ใจครอบครัวพนักงาน ใส่ใจความรู้สึกทุกครั้งที่มีการประเมินการเลื่อนเงินเดือนก็

จะมีการเรียกพนักงานมาถามว่าพอใจไหมในเงินเดือนที่ให้ ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วสามารถประเมินได้เลยเนื่องจาก

เป็นอำนาจในการบริหารงานของเขา แต่ผู้บริหารก็ไม่มองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ตรงนี้ ซึ่งผู้บริหารได้ปฏิบัติ

อย่างสม่ำเสมอ (สมานัตตตา) ดังนั้น เมื่อพนักงานเห็นในความใส่ใจของผู้บริหารก็รู้สึกดี และผูกพันกับ

องค์กรยิ่งขึ้น 

A = Attention (ความสนใจ) 

การที่องค์กรมีผู้บริหารที่ให้ความสนใจในความเป็นอยู่ของพนักงาน คอยแนะนำและสนับสนุนให้

พนักงานมีการพัฒนาตนเองอยู่เสนอ คอยรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในการปฏิบัติงานว่ามีความคิดเห็น

อย่างไรเกี่ยวกับงานที่ทำ ให้พนักงานได้มีโอการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ สอนให้พนักงานรู้จักคิด วิเคราะห์ แยก

เยอะ และสนับสนุนความสนใจของพนักงาน หากพนักงานสนใจทำสิ่งไหน หรือมีความต้องการอะไร ก็จะ

สนับสนุนหาให้ (อัตถจริยา) แต่จะค่อยดูแลว่าได้ไปแล้วเขาใช้ประโยชน์ไหม  

R = Relationship (การครองใจ) 

การครองใจคน หรือการทำให้คนอื่นรักนั้น เป็นศิลปะพิเศษอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่เหมาะแก่คนที่หวังความเจริญก้าวหน้า และหวังที่จะมีชีวิตอยู่เป็นปกติในสังคม คนที่ครองใจคนอื่นได้ย่อม

ได้รับการยอมรับและการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนที่เราครองใจไว้ได้นั้นเป็นอันดี ทั้งในยามปกติและตก

ทุกข์ได้ยาก กล่าวได้ว่า การที่ผู้บริหารสามารถครองใจพนักงานได้ จากการสัมภาษณ์พนักงานทุกท่าน   

มีความคิดเห็นเป็นไปแนวทางเดียวกัน คือ เคารพและรักผู้บริหาร เนื่องจากผู้บริหารให้ความเป็นกันเอง   

มีการบริหารงานแบบคนในครอบครัว ผู้บริหารยังเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต เป็นคนที่มี

จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบทำบุญ มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจพนักงานในทุกๆ เรื่อง และดูแลทุกคน 

หากมีปัญหาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือย่างเต็มที่ เป็นต้นแบบที่ดี เป็นผู้นำที่มีคุณธรรม ทำให้บริษัทเป็น

บริษัทที่อบอุ่น ทำงานกันเหมือนคนในครอบครัว ทุกคนทำงานด้วยแล้วมีความสุข สอดคล้องกับหลักของ 

อัตถจริยา คือ การทำตนให้มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อผู้อื่น  

T = Trust (ความเชื่อใจ) 

ความเชื่อใจ (Trust) เป็นปัจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดยจะยังคงอยู่ก็ต่อเมื่อ

บุคคลมีความมั่นใจ ความไว้ใจจะช่วยลดความไม่แน่นอน ลดความเสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังของ

กระบวนการความคิดในการตอบสนองอย่างทันทีทันใดที่มีต่อผู้นำหรือองค์การ หรืออาจหมายถึงการที่พนัก

งานมีความเชื่อถือต่อผู้บังคับบัญชาว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือและมีความน่าไว้วางใจเป็นการทำที่สม่ำเสมอจนเกิด

ความเขา้ใจกนั (สมานตัตตา) ซึง่จะนำมาซึง่ความไวว้างใจในองคก์ารเพือ่ผลของความสำเรจ็ในงานนัน้รว่มกนั  
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สรุป  

“HEART” หรือหัวใจ ถือเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของร่าง เปรียบเสมือนการทำงานในบริษัท ไม่ว่า

องค์กรนั้นจะใหญ่มีพักงานเป็นพันคน หรือบริษัทเล็กๆ ที่มีพนักงานไม่ถึงสิบคน ซึ่งพนักงานถือเป็นหัวใจ

สำคัญในการทำงาน หากผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานดูแลเขาอย่างจริงใจ ใส่ใจในความรู้สึก 

สนใจในความเป็นอยู่ สามารถครองใจพนักงานได้ ก็จะได้รับความเชื่อใจจากพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลัก

ธรรมสังคหวัตถุ 4 ทาน คือการให้ด้วยความรัก ความใส่ใจ ปิยวาจา คือการพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อน

หวาน มีความจริงใจต่อกัน สามารถครองใจคนให้เกิดความศรัทธาได ้อัตถจริยา คือการแบ่งปันผลประโยชน ์

เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น สมานัตตตา คือการวางตัวให้เสมอต้นเสมอปลาย จนเกิดความไว้วางใจกันเป็นที่น่าเชื่อถือต่อ

คนในองค์กร โดยพนักงานก็จะมีความจงรักภักดีต่อบริษัทปฏิบัติงานให้เราอย่างเต็มกำลังความสามารถ และ

พนักงานก็จะมีความสุขในการทำงาน ทำให้บรรยากาศในการทำงานเต็มไปด้วยความสุขและความสงบ  
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การดำเนินงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดหนองคาย*
OperationoftheProvincialAdministration

NongKhai

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 

เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน ที่มี อายุ และ อำเภอที่อยู่อาศัย ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ประชาชนที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ F-test (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวา

1. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

การดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติ

ภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560 
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2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายที่มี อายุ ต่างกัน 

พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายแตกต่างกัน มีนัย

สำคัญทางสถิติที่ .05  

3. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายที่มี อำเภอที่อยู่

อาศัย ต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายแตก

ต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  

4. ประชาชนจังหวัดหนองคาย มีปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการจัดตั้งและดูแลระบบ

บำบัดน้ำเสียให้ทุกอำเภอ ควรมีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรให้ทุกอำเภอ ควรมีการ

รักษาความสะอาดของถนนและที่สาธารณะ ควรมีการสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ควรมีการส่ง

เสริมการกีฬา และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ควรมีการจัดให้มีการบำรุงทางระบายน้ำ ควรมีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ และควรมีการจัดให้มีการบำรุงการไฟฟ้า  

คำสำคัญ:  การดำเนินงาน; องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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Abstract 

This research aims to study the operations of the organization. Nong Khai 

Comparing public opinion on the performance with age and district of residence. Barriers 

feedback on the implementation of the Provincial Administration Khai. The sample 

consisted of 400 individuals who were used in the research is a survey estimate. This is the 

confidence. The statistics used were 83 percent of the average standard deviation. The 

hypotheses were tested by F-test (One-Way ANOVA) determine the statistical significance 

level .05. 

Theresearchresultwasfoundasfollows:

1. Operation of the Provincial Administration Khai. Overall, operating at moderate 

levels. With operations in more three aspects: planning, promotion of investment, 

commerce and tourism. Infrastructure The community organizing And to maintain order. 

Operations are moderate number four aspects of quality of life. Management and 

conservation of natural resources and the environment. Management and support the 

mission of the government and the local administration and the religious, cultural and 

traditional wisdom. 

2. Results of Operations Comparison of Provincial Administration Khai age with 

different opinions on the overall operation of the Provincial Administration Khai different. 

Statistically significant .05. 

3. The comparison of the implementation of the Provincial Administration Khai 

district with housing, different opinions on the overall operation of the Provincial 

Administration Khai different. Statistically significant .05. 

4. The offense Problems and suggestions below should be established and 

maintained septic systems every district. Should maintain and promote the livelihood of 

the people in every district. Should have the cleanliness of the streets and public places. 

Should the creation and maintenance of land and water. Should the promotion of sports 

And the local culture. Should provide for the maintenance of the drain. Environmental 

management and pollution should be different and should provide for the maintenance of 

power. 

Keywords:  Operation; the Provincial Administration 
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บทนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มีพื้นที่ครอบคลุม

ทั้งจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลง

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ประกอบกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราช

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 มาตรา 45/1 ได้กำหนดไว้ว่า การ

ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย

ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย มีความรู้ความเข้าใจในหลักการการสร้างกลไกการบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Yodsomsak, 2006) มีจิตสำนึกให้กับข้าราชการในการช่วยกันดูแล รักษา

ทรัพย์สินของทางราชการ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ (Wannacum, 2015) ลด

อำนาจในการกอบโกยหรือแสวงหาผลประโยชน์จากอำนาจหน้าที่ และที่สำคัญที่สุดคือเป็นการสร้างกลไก

ของการพัฒนาระบบราชการในแบบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน (Kanapol, 2016) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้ จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น โดยเชิญผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัดหนองคาย การแก้ไขปัญหาไม่ได้รับ

การตอบสนองเท่าที่ควร การให้บริการสาธารณะขององค์กรไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ และการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Auamnneay, 2006) เรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคล

เป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งนี้เพราะตามหลักทั่วไปในการบริหารงาน นั้น แม้ว่าจะมีงบประมาณให้อย่างเพียงพอ มี

การจัดองค์การและการบริหารงานที่ดี มีอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ พร้อมมูลสักเพียงใด ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่ดีไม่มี

ความรู้ความสามารถ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยอันดีแล้ว ก็เป็นการยากที่

การบริหารงานจะบรรลุผลตามความมุ่งหมาย แต่ถ้าได้คนดีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน ปัญหา

อื่นๆ เกือบหมดไป ส่วนสาเหตุที่ทำให้การบริหารงานบุคคลยุ่งยากมากนั้น อาจเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยว

พันและมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง และจะส่งผลกระทบ

ต่อการบริหารงานในด้านอื่นๆ เพราะงานทุกด้านมีบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งในปี 2558 พบว่า องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มีเรื่องร้องเรียนของเกี่ยวกับการบริหารงานเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็น

เรื่องของการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อาทิเช่น เรื่องการบริหารงานแบบ

ไม่โปร่งใส เรื่องการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน เรื่องการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม เรื่องไม่มีคุณธรรมในการ

บริหารงาน  
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จากที่ได้กล่าวมาเป็นเหตุให้ผู้วิจัยในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 

มีความสนใจที่จะศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ผลจากการศึกษาจะนำ

เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 

2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายที่มี อายุ และอำเภอที่

อยู่อาศัยแตกต่างกัน 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

หนองคาย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จากผลการวิจัย การดำเนิน

งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 

งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ หรือคุณภาพให้ระบบในวิธีดำเนินการวิจัยด้วย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดหนองคาย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 395,902 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 

400 คน โดยใช้สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 

และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยข้อคำถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเป็นประเภทสอบถามรายการ (Check list) เกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ และอำเภอที่อาศัย ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

ดำเนินงาน โดยแบ่งระดับการดำเนินงานแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 

ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้

ประชาชนได้เสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือใช้ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบราค การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถิตินี้ใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ คือ หาค่า F-test ข้อเสนอแนะใช้การแจกแจงความถี่ 

และนำเสนอโดยการพรรณนาความ  
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สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัย การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สรุปผลการวิเคราะห์

ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการ

ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านการจัดระเบียบชุมชน 

สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 4 ด้าน คือด้านส่ง

เสริมคุณภาพชีวิต ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการ

บริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้าน

การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่มีอายุต่างกัน 

พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายแตกต่างกัน มีนัย

สำคัญทางสถิติที่ .05  

3. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่มีอำเภอที่อยู่

อาศัยต่างกัน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายแตก

ต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  

4. ประชาชนจังหวัดหนองคาย มีปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการจัดตั้งและดูแลระบบ

บำบัดน้ำเสียให้ทุกอำเภอ ควรมีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรให้ทุกอำเภอ ควรมีการ

รักษาความสะอาดของถนน และที่สาธารณะ ควรมีการสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ควรมีการส่ง

เสริมการกีฬา และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ควรมีการจัดให้มีการบำรุงทางระบายน้ำ ควรมีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ควรมีการจัดให้มีการบำรุงการไฟฟ้า  



อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคาย

อภิปรายผล ดังนี ้

1. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง จาก

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดหนองคาย ต้องดำเนินงานตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 45 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
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แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดไว้ จะต้องคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีน้ำเพื่อการ

อุปโภค บริโภค และการเกษตร กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บำบัดน้ำเสียบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน จัดและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและ

แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพการส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

สอดคล้องกับการนำเสนอว่า การส่งเสริมจิตสำนึกให้กับข้าราชการในการช่วยกันดูแล รักษาทรัพย์สินของ

ทางราชการ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ (Wannacum, 2015) มีความรู้ความ

เข้าใจในหลักการการสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Yodsomsak, 2006) มีจิตสำนึก

ให้กับข้าราชการในการช่วยกันดูแล รักษาทรัพย์สินของทางราชการ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อทางราชการ (Wannacum, 2015) ลดอำนาจในการกอบโกยหรือแสวงหาผลประโยชน์จากอำนาจหน้าที่ 

และที่สำคัญที่สุดคือเป็นการสร้างกลไกของการพัฒนาระบบราชการในแบบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน (Kanapol, 

2016) รวมทั้งการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถลดแรงจูงใจให้เกิดการคอรัปชั่น นำมา

ซึ่งการป้องกันและลดปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยให้หมดไปอย่างยั่งยืนต่อไป (Pannasil, 2016) 

2. ประชาชนที่มีอายุ และอำเภอที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุตติฐาน ทั้งที่อาจเป็นเพราะว่า 

ประชาชนที่เข้ามารับบริการจาก สอดคล้องกับงานวิจัยของชูรัตน์ พิมพเคณา (Pimpakana, 2008) ได้ศึกษา

ปัญหาการใช้ทรัพยากรการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พบว่า ปัญหาการใช้

ทรัพยากรการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านวัสดุและอุปกรณ์ ด้านการเงินและงบประมาณ 

และด้านการบริหารจัดการ ไม่สอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาฤทธิ์ ชัยพิสุทธิ์สกุล ได้ศึกษาความพึง

พอใจของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง เปรียบเทียบ ความแตกต่างความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามที่มีเพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน พบว่า ระดับความพึงใจในการปฏิบัติ

งาน และแต่ละองค์ประกอบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามที่มีอายุ และระยะเวลา

การปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมหาสารคามที่มีเพศ รายได้ วุฒิการศึกษาและสถานภาพการสมรสต่างกัน มีความพึงพอในการปฏิบัติ

งานโดยรวม และในแต่ละองค์ประกอบไม่แตกต่างกัน 
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ขอเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ บำรุงการไฟฟ้า และควรมีการสร้างและบำรุงรักษา

ทางบกและทางน้ำ  

2. ควรมีการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร มีการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และควรมีการรักษาความสะอาดของถนน และที่สาธารณะ 

3. ควรมีการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีการดำเนิน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และควรมีการจัดการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีล

ธรรมอันดีของประชาชน  

4. ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรมีการจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม มีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ และควรมีการคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาปาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

5. ควรมีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และควรมีการส่งเสริมการกีฬา 

และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
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(หลวงพ่อฤ าษีลิงดำ) 3. เพื่อวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ท้าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาทตามทรรศนะ

พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤ าษีลิงดำ) 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ท้าวมหาราช เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช ถือกำเนิดมาก่อนพระพุทธศาสนา บทบาท

และหน้าที่ จึงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1.1 ช่วงก่อนพุทธกาล ตามหลักศาสนาพราหมณ์เชื่อว่า โลกนี้มีเทวดา

คอยคุ้มครองรักษาอยู่ประจำทิศทั้ง 4 และเชื่อว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มีอำนาจที่ให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ 1.2 ช่วง

ระหว่างศาสนาพราหมณ์กับพระพุทธศาสนา ท้าวมหาราชก็ปรับเปลี่ยนบทบาทหันมาบำเพ็ญคุณความดีกัน

มากขึ้น คอยให้การช่วยเหลือคุ้มครองพระโพธิสัตว์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้เป็น 

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560 
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ผู้รักษาด่านหน้าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อป้องกันพวกอสูรรุกราน และยังให้เป็นผู้ตรวจตราโลกมนุษย์ แล้ว

รายงานต่อพระอินทร์ที่สุธรรมสภา บุญกุศลที่ให้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา คือ บุญกิริยาวัตถุ 3 

2. ท้าวมหาราชในทรรศนะพระราชพรหมยาน มีบทบาทหน้าที่ 2 ประการ คือ 1. เป็นกองทัพ

เทวดา ทหารของพระอินทร์ มีหน้าที่อารักขาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 2. มีหน้าที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ 

ถ้าสร้างความดีก็บันทึกในบัญชีบุญ นำรายงานต่อพระอินทร์ที่เทวสถาน และถ้าสร้างความชั่วก็บันทึกลงใน

บัญชีบาป ส่งไปยังสำนักพระยายม  

3. ท้าวมหาราช ต่างก็อยู่ร่วมกันในสังสารวัฏภายใต้กฎแห่งกรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงช่วยเหลือ

สงเคราะห์งานที่เป็นบุญกุศลทางพระพุทธศาสนา และอารักขาคนที่ปฏิบัติกรรมฐาน เป็นการบำเพ็ญตน  

เพื่อเพิ่มพูนบุญกุศล หวังปฏิบัติตนให้พ้นจากอำนาจกิเลสตัณหา เพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพาน อันเป็นจุด  

มุ่งหมายสูงสุดของชีวิต  

คำสำคัญ:  บทบาทและหน้าที่; ท้าวมหาราช; พระราชพรหมยาน 
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Abstract 

This thesis objectives were the follows: 1) to study the role of the four Great Kings 

in Theravada Buddhist Philosophy, 2) to study the role of the Four Great Kings in 

Theravada Buddhist Philosophy according to Phraratchaphromayan’s view, and 3) to 

analyze the role of the Four Great Kings in Theravada Buddhist Philosophy according to 

Phraratchaphromayan’s view. The data were mainly collected from the Tipitaka, books, 

Commentaries and related documents. 

Theresultsofresearchwerefoundthat:

1. The Four Great Kings was ruled the Realm of the Four Great Kings and were 

born before Buddhism. Their roles and responsibilities divided into two periods were:  

1. Before the Buddhist Era, Brahmanism’s doctrines believed that this world had divinities 

for protecting and preserving in the four directions, and believed to one’s who has power 

to benefits or harms to the human beings. 2. During periods of Brahmanism and Buddhism, 

the Four Great Kings changed their roles to perform good deeds, helping and protecting 

Bhodhisatva with their faithful. The one of their role is to preserve the front door of the 

realm of the Thirty-three Gods to protect the devils invasion. Besides their roles is to 

examine the human beings for reporting them to Indra at Sudhammasabha House.  

The bases of meritorious action is a good deed to be born in the realm of the four great 

kings.  

2. The four great kings according to Phraratchaphromyan has two roles, these 

were: 1. They were an army angle of Indra’s soldiers to preserve the realm of the Thirty-

three Gods. 2. To control the human beings’ behavior, to record their good deeds in an 

account’s merit and bad deeds in an account’s evil to inform to Indra’s shrine for sending 

to the office of the lord Yama.  

3. The realm of the four great kings were together in circle life under the law of 

Karma as well as human beings. They are helping in religious charity of Buddhism and 

protect one who practices meditation, it is an initiates to enhance its merits. For hoping 

one’s practices free from defilements to enlighten. It is the highest goal of life.  

Keywords: Role and Function; the Four Great Kings; Phraratchaphromayan 
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บทนำ

ในคติทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ยอมรับความมีอยู่จริงของเทวดา เพราะเรื่องราวของเทวดา มี

ความเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้แต่มนุษย์เองก็มีความผูกพัน หรือมีความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับเทวดามาเนิ่นนาน ดังที่เราจะเห็นได้จากคติความเชื่อของคนโบราณที่มีการสร้างศาลพระ

ภูมิเจ้าที่ไว้ตามบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน ตลอดจนร้านค้าอาคารต่างๆ เพื่อให้ช่วยเหลือและปก

ปักษ์รักษา ให้อยู่ดีมีสุข ตามคติความเชื่อของคนในสมัยโบราณ  

ท้าวมหาราช เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มี 4 ท่าน คือ ท้าวธตรฐปกครองด้านทิศ

ตะวันออก ท้าววิรุฬหก ปกครองด้านทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์ ปกครองด้านทิศตะวันตก ท้าวเวสสุวัณ ปกครอง

ด้านทิศเหนือ ศาสนาพราหมณ์ เชื่อว่าโลกนี้มีเทวดาคอยคุ้มครองรักษาประจำทิศทั้ง 4 เทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ 

มีบทบาทต่อมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนพระพุทธศาสนาจะถือกำเนิดขึ้น อาศัยอยู่ร่วมกับโลกมนุษย์ แต่อยู่กันคนละ

ภพละภูมิซึ่งเป็นโลกทิพย์ เป็นผู้มีฤทธิ์มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ คอยปกป้องคุ้มรักษามนุษย์ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข 

สามารถให้คุณให้โทษต่อมนุษย์  

พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤ าษีลิงดำ) กล่าวว่าท้าวมหาราช มีหน้าที่บันทึกความดีความชั่วของ

มนุษย์รักษาคุ้มครองชาวมนุษยโลก ถ้าสร้างความดีก็ จะส่งเทวดาไปอารักขา ถ้าสร้างความชั่วก็สุดวิสัยที่จะ

ช่วยได้ ความเข้าใจวางท่าทีที่ถูกต้องเกี่ยวกับปฏิบัติเทวดา จำเป็นที่ชาวพุทธทุกคนต้องมี จะได้ไม่ถูกกล่าวหา

ว่า หวังพึ่งพิงผลจากการดลบันดาลของเทวดา เป็นเรื่องงมงายไร้สาระ เทวดาไม่ได้มีอยู่จริง  

ผู้วิจัยเห็นว่า บทบาทและหน้าที่ท้าวมหาราช เป็นแนวทางที่ต้องศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ต่อเทวดา ดังนั้นการศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ท้าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาทตามทรรศนะ

ของพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤ าษีลิงดำ) เป็นเรื่องที่ควรศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็น

แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องสืบไป 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ท้าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาท 

2. เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ท้าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาทตามทรรศนะพระราชพรหม

ยาน (หลวงพ่อฤ าษีลิงดำ) 

3. เพื่อวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ท้าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาทตามทรรศนะพระราช

พรหมยาน (หลวงพ่อฤ าษีลิงดำ)  
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วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการวิจัยทางด้านเอกสาร 

(Documentary Research) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ท้าวมหาราชในพุทธปรัชญา

เถรวาทตามทรรศนะพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤ าษีลิงดำ) ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ

มหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 

2525 

2. รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส

ต่างๆ เพื่อจัดลำดับความเกี่ยวข้อง ความสำคัญ และที่มา 

3. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปประเด็นให้เหมาะสม

สอดคล้อง ตามกรอบวัตถุประสงค์ โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) และเรียบเรียงสรุป

เป็นผลการวิจัยในที่สุด    



ผลวิจัย

1.	 บทบาทและหน้าที่ท้าวมหาราชในพุทธปรัชญาเถรวาท

1.1แนวคิดและความเชื่อเรื่องเทวดาพุทธปรัชญาเชื่อการมีอยู่จริงของเทวดา เพราะเทวดา

เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถรับรู้ได้ เหตุที่มนุษย์มองไม่เห็นเทวดาได้ ก็เพราะอยู่คนละภพละภูมิกัน 

หรืออยู่กันคนละมิติ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเพียรอธิเทวญาณทัสสนะเป็น

ญาณทัสสนะพิเศษของพระพุทธเจ้า เป็นญาณทัสสนะที่ทำให้พระองค์ทรงรู้เห็น และสามารถติดต่อกับพวก

เทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆ ได้ รวมทั้งทำให้พระองค์ทรงทราบรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิต และความเป็น

อยู่ของเทวดาเหล่านั้น เป็นญาณทัสสนะที่พระองค์ทรงพัฒนาให้มีขึ้น ด้วยการบำเพ็ญเพียรทางจิตตั้งแต่เวลา

ที่ยังไม่ตรัสรู้ จนกระทั่งบรรลุญาณทัสนะนั้น ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมกับการตรัสรู้ จากเนื้อหาที่กล่าวมานี้ 

ทำให้เราได้รู้ว่าเทวดามีกำเนิดมาก่อนพุทธกาล 

1.2ที่ตั้งและลักษณะของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช เขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของโลกและ

จักรวาลมีสัณฐานกลม ล้อมรอบไปด้วยทะเล มีชื่อเรียกว่า นทีสีทันดร ถัดจากนทีสีทันดร จะเป็นภูเขา  

สัตตบริภัณฑ์ (สัตต แปลว่า 7 บริภัณฑ์แปลว่า วงล้อม) ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ เป็นที่อยู่ของท้าวจาตุมหาราช 

สวรรค์ชั้นจาตุมหาราช กล่าวได้ว่าอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด เป็นสวรรค์ชั้นต่ำที่สุดในกามาวจรสวรรค์   

ตั้งอยู่บนภูเขายุคนธรซึ่งสูงครึ่งหนึ่งของภูเขาสิเนรุ นับจากโลกมนุษย์สูงขึ้นไป 42,000 โยชน์ มีเทวนคร   

4 นคร ล้อมรอบไปด้วยกำแพงทองคำที่ประดับด้วยแก้ว 7 ประการ เป็นสถานที่สถิตของท้าวมหาราช หรือ

ซึ่งเรียกว่า ท้าวจตุโลกบาล มีหน้าที่ดูแลรักษาโลกทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ 1) ท้าวธตรฐ มีพวกคนธรรพ์เป็นบริวาร 
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ประจำทิศตะวันออก 2) ท้าววิรุฬหก มีพวกกุมภัณฑ์เป็นบริวาร ประจำทิศใต้ 3) ท้าววิรูปักษ์ มีพวกนาคเป็น

บริวาร ประจำทิศตะวันตก 4) ท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวรรณ มีพวกยักษ์เป็นบริวาร ประจำทิศเหนือ ท้าวเธอ

ทั้ง 4 มีโอรส 91 องค์ มีนามว่า อินทะ ท้าวมหาราชมีความสูง 6,000 วา เทวดาที่เป็นบริวารมีความสูง 

4,000 วา เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานี้ จัดเป็นอุปปัตติเทพ หมายถึง เทวดาชนิดโอปปาติกะ เทวดาโดยกำเนิด  

1.3บทบาทและหน้าที่ท้าวมหาราช

บทบาท หมายถึง การทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครูหรืออีก  

นัยหนึ่งก็คือ การแสดงพฤติกรรมตามบทบาท หรือตำแหน่งหน้าที่  

บทบาทและหน้าที่ท้าวมหาราช แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ  

1. บทบาทและหน้าที่ในช่วงก่อนพุทธกาล  

2. บทบาทและหน้าที่ในช่วงระหว่างศาสนาพราหมณ์กับพระพุทธศาสนา 

1. บทบาทและหน้าที่ก่อนพุทธกาล ตามหลักศาสนาพราหมณ์ เชื่อว่าโลกนี้มีเทวดาคอยคุ้มครอง

รักษาประจำทิศทั้ง 4 และมีเทวดาประจำธรรมชาติแต่ละอย่างคอยบันดาลให้ดินฟ้าอากาศดำเนินไปตาม

อัธยาศัยของเทวดาแต่ละองค์ มนุษย์จึงต้องยำเกรงและคอยเอาใจเทวดาทั้งหลายให้ดี ด้วยการบูชาบวงสรวง 

เพื่อให้เทวดาเหล่านี้โปรดปราน และดูแลรักษาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข หรืออำนวยประโยชน์ที่ต้องการ 

เทวดาที่รักษาประจำทิศทั้ง 4 เรียกว่า ท้าวจตุโลกบาล  

2. บทบาทและหน้าที่ในช่วงระหว่างศาสนาพราหมณ์กับพระพุทธศาสนา สมัยที่ยังเป็นพระ  

โพธิสัตว์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ท้าวมหาราชก็เริ่มปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่มาบำเพ็ญคุณความดี คอยให้การ

ปกป้องคุ้มครอง ช่วยเหลือ พระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ ส่วนมากช่วยเหลือด้วยความเลื่อมใสศรัทธาใน

พระพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่ เช่น ตอนอารักขาพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ ตอนช่วยเหลือพระโพธิสัตว์

เสด็จออกมหาวิเนษกรมณ์ ตอนช่วยเหลือนางสุชาดากวนข้าวมธุปายาส เป็นต้น เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญ

ขึ้นแล้ว ท้าวมหาราชก็เปลี่ยนบทบาทหน้าที่หันมาบำเพ็ญคุณความดี ตามแนวทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 

เทวดาไม่ได้มีอำนาจไปให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกฎแห่งกรรม ใครทำ

อย่างไรก็ได้อย่างนั้นเอง ไม่ต้องมีเทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาคอยให้คุณหรือโทษ ทุกอย่างเป็นไปตาม

ครรลองตามกฎแห่งกรรม แม้เทวดาเองหากทำไม่ดีก็ย่อมได้รับผลไม่ดีไปด้วย 

นอกจากนี้ท้าวมหาราชยังมีบทบาทและหน้าที่ต่อเทวโลก คืออารักขาพระอินทร์ และเป็นผู้รักษา

ด่านหน้าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อป้องกันพวกอสูร ซึ่งเป็นศัตรูของเทพชั้นดาวดึงส์จะยกขึ้นมาตีเอาถิ่นสวรรค์

ชั้นนั้นคืน และบทบาทและหน้าที่ต่อมนุษยโลก คือ ในวัน 8 ค่ำ 14 ค่ำ 15 ค่ำแห่งปักษ์ ท้าวมหาราชทั้ง 4 

มีหน้าที่ให้เป็นผู้ตรวจโลกมนุษย์ เป็นผู้สอดส่องตรวจตราดูพฤติกรรมของมนุษย์ที่ประกอบผลบุญโดยการให้

ทาน การรักษาศีล 5 หรืออุโบสถศีล แล้วรายงานต่อพระอินทร์ที่สุธรรมสภา  
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1.4บุญกุศลที่ทำให้ไปเกิดเป็นเทพยดา ณ สวรรค์ชั้นจาตุมหาราช คือ บุญกิริยาวัตถุ 3 ได้แก่ 

บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทาน (ทานมัย) บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีล (ศีลมัย) บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนา 

(ภาวนามัย) ท้าวมหาราชมีฐานะเหนือเทพยดาทั้งปวงโดยฐานะ 10 ประการ คือมี อายุทิพย์ วรรณทิพย์   

สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย1์1  

2.	ท้าวมหาราชตามทรรศนะพระราชพรหมยาน	(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) แบ่งออก

เป็น 2 ประการ คือ  

(1)  บทบาทและหน้าที่ต่อเทวโลก เป็นทหารของพระอินทร์มีหน้าที่ป้องกันสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

เพราะว่าเทวดากับอสุรกายไม่ถูกกัน อสุรกายในสมัยก่อนอยู่ดาวดึงส์ แล้วก็ถูกพวกเทวดาขับไล่ เพราะว่า

อสุรกายเป็นอันธพาล ต้องมาอยู่ใต้เขาพระสุเมรุ ทีนี้บรรดากองทัพ 4 เหล่านี้ อันได้แก่ กองทัพคนธรรพ์ กอง

ทัพกุมภัณฑ์ กองทัพนาค กองทัพยักษ์ มาประจำอยู่กึ่งกลางเขาพระสุเมรุ เพื่อป้องกันอสุรกายบุกขึ้นมา ส่วน

ท้าวมหาราชประจำที่ด่านสุดท้าย คือ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  

(2)  บทบาทและหน้าที่ต่อมนุษยโลก มีหน้าที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ ถ้าสร้างความดีก็

จะส่งเทวดาไปอารักขา เช่น นักปฏิบัติกรรมฐาน แล้วบันทึกความดีของมนุษย์ลงในบัญชีบุญ แล้วรายงานต่อ

พระอินทร์ที่เทวสถาน ถ้าสร้างความชั่วก็สุดวิสัยที่จะช่วย จดบันทึกความชั่วที่ทำลงในบัญชีบาป แล้วให้

เทวดา 4 องค์ ที่เรียกว่า เทวทูต นำบัญชีบาปไปส่งยังสำนักพระยายม  

2.1บุญกุศลที่ให้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราช นอกจากทาน ศีล ภาวนาแล้ว ต้องมีบท

ภาวนาได้ฌานทุกท่าน แต่เวลาตายไม่ได้เข้าฌานตาย12  

2.2การปฏิบัติต่อเทวดา ท้าวมหาราชทุกองค์เป็นพระอริยเจ้าขั้นพระอนาคามี เราจึงไม่ควร

ปรามาสลบหลู่ดูถูกเหยียดหยามเทวดา เราควรบูชาท่านด้วยการปฏิบัติบูชา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญ

เทวตานุสสติกรรมฐาน การตั้งหิ้ง ยกศาลบูชาเทวดาเป็นเรื่องสมควร ไม่ขัดต่อพระรัตนตรัย ไม่ขัดต่อคำสอน

ของพระพุทธเจ้า นักปราชญ์หลายท่านคัดค้านกันมาก ก็เลยนำเอาสิ่งที่ควรบูชาและบูชาแบบไหนมันถึงจะ

ถูก จะช่วยให้เรามีความรู้ความเข้าใจและท่าทีหรือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องต่อเทวดา13 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

ได้สร้างมณฑปท้าวจาตุมหาราช เพื่อให้ลูกหลานได้กราบไหว้บูชาและระลึกถึงบุญคุณของท่านที่ได้สงเคราะห์

ช่วยเหลือดูแลวัดท่าซุงตลอดมา 

3.	จากการวิเคราะห์	พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เทวดาก็ยังมี

กิเลสตัณหาเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องบำเพ็ญคุณความดี เพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลต่อไป ดังนั้นบทบาทและหน้าที่

ของเทวดาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

(1)  บทบาทและหน้าที่ในด้านบวก เช่น จะเป็นเทวดาพวกที่เลื่อมใสเคารพในพระพุทธเจ้า ยอม

อุทิศตนเข้าช่วยเหลืองานที่เป็นบุญกุศลด้านพระพุทธศาสนา และการคอยสอดส่องดูแลมนุษย์ที่บำเพ็ญ  

คุณความดี ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ  



276 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ

(2)  บทบาทและหน้าที่ในด้านลบ จะเป็นเทวดาพวกที่ไม่ดี และไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า   

มักปรากฏตัวในรูปของมาร เพื่อคอยขัดขวางรบกวนความในการทำความดี  

ท้าวมหาราช จัดเป็นเทวดาในด้านบวกที่เลื่อมใสเคารพในพระพุทธเจ้า รับอาสาช่วยเหลือ

สงเคราะห์งานที่เป็นบุญกุศลทางพระพุทธศาสนา และอารักขาคนที่ปฏิบัติกรรมฐาน จึงเท่ากับมีส่วนช่วย

เหลือคนทำความดี เป็นการบำเพ็ญบุญกุศลไปในตัว หวังปฏิบัติตนให้พ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหา เพื่อจะ

ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต ท้าวมหาราช และเทวดาบางองค์ ท่านเป็น  

พระอริยเจ้า การบูชาเทวดาจึงเป็นเรื่องสมควร ไม่ขัดต่อพระรัตนตรัย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกมีความ

เคารพเทวดา ด้วยการเจริญเทวตานุสสติกรรมฐาน  

การปฏิบัติต่อเทวดา	

1. มนุษย์ควรมีท่าทีที่ถูกต้องต่อเทวดา คือ 1) ทำเทวตาพลี คือ อุทิศส่วนกุศลแก่เทวดา   

2) เทวตานุสติ ระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดา คือ หิริ โอตตัปปะ 3) เจริญเมตตาต่อเทวดา 4) อัญเชิญ

เทวดามาร่วมทำความดี  

2. การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อเทวดา เท่ากับเป็นการรักษาพระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงธรรมเป็นโลกบาล คือ ธรรมที่คุ้มครองโลกไว้ 2 ข้อคือ หิริความละอายใจที่จะทำชั่ว โอตตัปปะความ

เกรงกลัวต่อความชั่ว เพราะเหตุนี้ จึงให้ท้าวมหาราชทั้ง 4 ทำหน้าที่คุ้มครองโลกโดยตรง 

3. ถ้าการปฏิบัติผิดต่อเทวดา เป็นการทำลายพระพุทธศาสนา ทำลายพระธรรม คือ ธรรมที่เป็น

โลกบาล คือ ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ คือ ไม่มีความละอายใจที่จะทำชั่ว ไม่มีความเกรงกลัวต่อการทำความชั่ว 

บุญกุศลกรรม ที่นำบุคคลผู้จากโลกมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช ก็คือ 

บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการบริจาคทานและการรักษาศีล เท่านั้น แต่ไม่มีบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการ

บำเพ็ญภาวนาเลย 



สรุป

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผล สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม แม้เทวดาเองก็ขึ้นอยู่กับกฎ

แห่งกรรม พระพุทธเจ้าทรงยืนยันการมีอยู่จริงของเทวดา การปฏิบัติต่อเทวดาด้วยการบวงสรวงบูชาเป็นสิ่งที่

ดีเป็นการเคารพเทวดา นักปราชญ์สมัยนี้โจมตี การบูชาบวงสรวงเทวดาเป็นเรื่องเหลวไหลงมงาย พระราช

พรหมยานท่านยืนยันว่าการบูชาบวงสรวงเทวดาเป็นการประกาศความดีของเทวดา เป็นการเคารพเทวดา 

เทวดาชั้นจาตุมหาราช ไม่ว่าจะเป็นภูมิเทวดา รุกขเทวดา อากาศเทวดา บางองค์ท่านเป็นพระอริยเจ้า   

เราควรเคารพบูชา ไม่ขัดต่อพระรัตนตรัย เขาบอกว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้า ไม่ควรไปเคารพเทวดา อันนี ้ 

ไม่จริง พระพุทธเจ้าทรงยืนยัน และเราควรปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญเทวตานุสสติกรรมฐาน 
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใชป้ระโยชน์	

1) เทวตานุสติ การระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดา 2 ประการ คือ หิริ ความรู้สึกละอายต่อ

การทำชั่ว และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลของความชั่ว 

2) การนำเอาปฏิปทาของท้าวมหาราชไปปฏิบัติบูชา ด้วยการเจริญเทวตานุสสติกรรมฐาน เพื่อ

บรรลุมรรคผลนิพพาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป		

1) ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องการปกครองของท้าวมหาราชกับการปกครองสังคมไทยในยุค

ปัจจุบัน  

2) ศึกษาวิเคราะห์บทบาทท้าวมหาราชในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับในพุทธศาสนามหายาน 
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การศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมสร้างความปรองดองตาม
หลักวาจาสุภาษิตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

AnAnalyticalStudyoftheDiscourseCreating
HarmonizationAccordingtotheWell-spoken

SpeechofGen.PrayuthChan-o-cha

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมเพื่อสร้างความปรองดองตามหลักวาจา

สุภาษิตของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ภาคสนาม โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้

ข้อมูลสำคัญจำนวน 9 คน และจากบันทึกรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 

2559   

ผลการวิจัย พบว่า วาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง มีทั้งสิ้น 16 ข้อความ และเป็น

ไปตามกรอบวาจาสุภาษิต ที่ประกอบด้วย ข้อเท็จจริง,เป็นประโยชน์,มีเมตตา,พูดจาไพเราะสุภาพ และถูก

กาลเวลา จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามสื่อสารผ่านวาทกรรม เพื่อให้

สังคมเกิดความปรองดองโดยใช้พื้นที่ของรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ในการแนะนำผลงานของรัฐบาล 

โดยมุ่งหวังจะให้ประเทศชาติ มีการพัฒนา ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความปรองดอง ทำให้

ประเทศชาติเกิดสันติสุข และเป็นที่ยอมรับจากประชาคมโลก  

คำสำคัญ: วาทกรรม; ปรองดอง; วาจาสุภาษิต
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Abstract 

Thisarticleisobjectivestostudytheuseofdiscoursetocreateharmonizationof

Gen. Prayuth Chan-o-cha. Using the form of Qualitative Field Research, the tools to collect 

data are from “Returning Happiness to the People of the Nation broadcasting program in 

thedurationofcollectingdatainduring1-30September,2016andanin-depthinterview

of 9 key informants.  

From the research, it is found the discourse creating harmonization have 

16message inaccordancewith thescopeofSubhãsitavãcã:Well-spokenSpeech, truth,

valuable, kindheartedness, speakpolitelyandplaceandseason.Gen.Prayuth tried to

communicate through such discourse to harmonize society by utilizing “Returning 

Happiness to the People of the Nation” broadcasting program in presenting the 

Government’sperformancethatforintentionwillmakethecountrygetdevelopment,the

peoplebehappiness,harmonizationaccording,makepeacenationandaccepted from

worldcommunity.

Keywords: Discourse; Harmonization; Well-spoken Speech 
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บทนำ

สภาพปัญหาของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้มีการแบ่ง

กลุ่มแบ่งฟากแบ่งฝ่ายต่างๆ มากมายในสังคม ทั้งกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือ 

นปช. กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุ่ม กปปส. รวมถึงกลุ่มเสื้อหลากสี ที่ล้วนแล้วแต่ยึดถือ

อุดมการณ์ทางการเมือง ในแบบฉบับของตน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

และมีความยุติธรรม ความเท่าเทียม สร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่ถูกต้องปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ความ

แตกร้าวของประชาชนหลากหลายกลุ่ม เกิดความแตกแยกมากขึ้นด้วยการใช้วาจา หรือวาทกรรมของผู้นำ  

ที่ประชาชนในกลุ่มนั้นๆ ต่างฝ่ายต่างให้ความเชื่อถือ การใช้วาทกรรมที่รุนแรงกับฟากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ

กลุ่มตน (http://noomod5508010068.blogspot.com/)  

การใช้วาทกรรมของผู้นำในสังคมจึงเป็นเสมือนทิศทางกระแสหลักของการเพิ่มความเกลียดชัง 

หรือการสร้างสันติ การใช้วาจาของผู้นำในการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ เพราะว่าวาจาที่ดีมีคุณค่าสามารถ

เอื้อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติของคนในสังคม ประเทศชาติ แม้กระทั่งการมีสันติภาพของโลกโดย

ส่วนรวม (Phrapalad Somchai Payago, 2015) ทั้งนี้ คำนิยามของ “วาทกรรม” ที่ว่า คือ ผลิตสิ่งที่เรียก

ว่า ความรู้ และความรู้นั้นได้ก่อให้เกิดพลัง “อำนาจ” ดังมีคำกล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดมีความหมายภายนอกวา

ทกรรม” ซึ่งหมายถึง ภายในวาทกรรม คือแนวคิดการก่อร่างโดยสังคม (Social construction) ที่ต้องผ่าน

กระบวนการ ภาพตัวแทน เพื่อตอกย้ำว่า เราจะมีความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆ ก็ต่อเมื่อมันมีความหมาย

เท่านั้น วาทกรรม จึงเป็นตัวผลิตความรู้ (Kanjana kaewthep, 2003) 

 ทั้งนี้ เพื่อที่จะขจัดความเกลียดชัง ความเคียดแค้น และความทรงจำที่เจ็บปวด โดยขั้นตอนแรกสุด

ของการเดินทางสู่ความปรองดองคือ จะต้องหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความเชื่อ

มั่นและความไว้วางใจ (Building Confidence and Trust) หลังจากที่ได้หยุดการใช้ความรุนแรงแล้ว รัฐบาล

จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในสังคมให้กลับคืนมา ทั้งนี้ทั้งคู่ขัดแย้ง เหยื่อ และผู้ได้รับผล

กระทบกับความขัดแย้งทางการเมืองจะต้องสร้างความไว้วางใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และ

สิทธิมนุษยชน ขั้นตอนที่ 3 เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Towards Empathy) การเอาใจเขามาใส่ใจเราคือการ

เข้าใจถึงสาเหตุที่มาของความขัดแย้งจากมุมมองของฝ่ายตรงข้ามโดยเหยื่อยินดีที่จะรับฟังเหตุผลของ 

ผู้กระทำผิด และผู้กระทำผิดก็พร้อมที่จะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของเหยื่อเพื่อหยุดยั้งความเกลียดชังและการ

แก้แค้นต่อกันเมื่อนำแนวคิดนี้มาย้อนดูปรากฏการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยจนนำไปสู่การรัฐประหาร  

จะเห็นได้ว่า ผู้นำประเทศได้ใช้กระบวนการสร้างความปรองดองเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 และ 3 โดยมีวาทกรรมเป็น

เครื่องมือหนึ่งในการสร้างความปรองดองให้กับสังคมทำให้ประชาชนเข้าใจทิศทางของประเทศผ่านวาจาของ

ผู้นำที่เรียกว่าวาทกรรมสร้างความปรองดอง ซึ่งถึงอย่างไรก็หลีกหนีไม่พ้นจากการใช้วาจาของผู้นำเป็นหลัก

อย่างแน่นอน ดังนั้นการใช้วาจาหรือวาทกรรมของผู้นำจึงเป็นเรื่องที่ส่งผลเนื่องกันไม่อาจแยกจากกันได้  

ด้วยเหตุนี้วาจาของผู้นำที่จะนำไปสู่การสร้างความปรองดองหรือการชี้นำให้สังคมเดินไปสู่จุดหมายคือความ

ปรองดองนั้นจึงสำเร็จผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณธรรมของผู้นำเป็นตัวกำกับด้วย 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นำหลักวาจาสุภาษิต มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ถอดบทเรียนวาทกรรมใน

การสร้างความปรอดงดองของพลเอกประยุทธ์ ซึ่งพบว่าสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ ได้ใช้

วาทกรรมในการนำพาประเทศไปสู่ความปรองดอง และมีความคาดหวังว่า จะเชื่อมให้สังคมที่มีความขัดแย้ง

หันหน้าเข้ามาคุยกัน และทำให้ประเทศฟื้นตัวและก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจ เพื่อจะลดทอนปัญหาใน

อนาคต ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางกรอบรากฐานของการเป็นการใช้วาจาที่ดี 

เรียกว่า หลักวาจาสุภาษิต อันได้แก่ พูดเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง, พูดเรื่องที่เป็นประโยชน์, พูดด้วยจิตที่มีเมตตา, 

พูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานน่าฟัง และพูดถูกกาลเวลา (Phramaha Somchai Thanavuddho, 

2005)  

สำหรับหลักวาจาสุภาษิตเป็นหลักธรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้นำในสังคมไทยที่จำเป็นต้องยึดถือและ

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ และไม่ทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งและสามารถนำมาเป็นแนวทางหนึ่งในการ

สร้างสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย ซึ่งสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ได้ใช้วาทกรรมใน

การนำพาประเทศไปสู่ความปรองดอง และมีความคาดหวังว่าจะเชื่อมให้สังคมที่มีความขัดแย้งหันหน้าเข้ามา

คุยกัน และทำให้ประเทศฟื้นตัวและก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจ เพื่อจะลดทอนปัญหาในอนาคต ทั้งนี้  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่าในรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่มุ่งหมายจะให้ประเทศเกิดความปรองดองนั้น 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการใช้วาทกรรมที่เป็นไปตามหลักสร้างความปรองดองและสอดคล้องกับ

หลักวาจาสุภาษิตในคัมภีร์พระพุทธศาสนาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นนี้ 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการใช้วาทกรรมเพื่อสร้างความปรองดองของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมสร้างความปรองดองตามหลักวาจาสุภาษิตของพล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา  



วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Field Research) ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ตามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการศึกษาเพื่อให้

ครอบคลุมบริบทที่ต้องการนำมาวิเคราะห์กับบริบทของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อศึกษาวิเคราะห์ 

วาทกรรมสร้างความปรองดองตามหลักวาจาสุภาษิตของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นการสัมภาษณ์เชิง

ลึกถึง รูปแบบของวาทกรรมที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดรายการดูเนื้อหาของเหตุการณ์ที่นำมาพูดใน

แต่ละสัปดาห์นั้นมีวาทกรรมใดในเหตุการณ์ที่เสริมสร้างในเรื่องของการปรองดองในสังคมไทย จากนั้นได้

ทำการสกัดวาทกรรมวาทกรรมสกัดออกมาจัดกลุ่ม วิเคราะห์ข้อความวาทกรรมสร้างความปรองดองโดยใช้
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กรอบแนวคิด 5 ข้อของโทนี แบลร์มาใช้วิเคราะห์ เนื่องจากเป็นผู้นำระดับโลก และมองเห็นปัญหาทางการ

เมืองและมาพูดที่ประเทศไทย และได้เสนอแนวคิดเรื่องของกระบวนการสร้างความปรองดองไว้ ในการกล่าว

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ผนึกกำลังสู่อนาคต: เรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์” หรือ Uniting for the future : 

Learning from each other’s experiences ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 โดย

การนำเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ด้วยหลัก 5 ประการ ประกอบด้วยความปรองดองจะ

เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสังคมมีความรู้สึกอยากแบ่งปันมากกว่าแบ่งแยก, การมองทิศทางไปสู่อนาคต, ความเชื่อมัน

ในกระบวนการยุติธรรม, ความจริงใจในการแก้ปัญหาและดูแลประชาชนอย่างจริงจัง และการวางรากฐาน

ประชาธิปไตยโปร่งใสตรวจสอบได้ (http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/527123) จาก

นั้นได้ทำการสกัดข้อมูลวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ ที่พูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ได้ทั้งหมด 

16 ด้าน และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร, ผู้เชี่ยวชาญด้าน

สันติภาพสันติวิธี, ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา, ผู้เชี่ยวชาญด้านนักสิทธิมนุษยชน, และประชาชนทั่วไป 

ได้วิเคราะห์ข้อมูล ว่าตรงตามกรอบของวาจาสุภาษิตหรือไม่ ก่อนจะนำมาวิเคราะห์ผลด้วยหลัก Content 

Analysis และทำการสรุปผลพร้อมนำเสนอผลการศึกษา แบบพรรณนาโวหาร  



ผลการวิจัย

1.	 การใชว้าทกรรมเพือ่สรา้งความปรองดอง	ของ	พล.อ.ประยทุธ	์จนัทรโ์อชา	

ผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมมีความหมายที่มิใช่แต่เพียงคำพูด หรือการใช้วาจา แต่เกี่ยวข้องกับ 

การแสดงอำนาจ ความรู้ และข้อเท็จจริงที่ส่งผ่านถึงผู้ฟังจนทำให้ความรู้ อำนาจนั้นเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ 

การวิเคราะห์วาทกรรมนอกจากจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับตัวประโยคแล้ว แต่ยังต้องศึกษาบริบทปัจจัย

แวดล้อมสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานคิดวิเคราะห์และทำนายแนวโน้มทิศทางของวาทกรรมนั้น 

ต้องการส่งผลหรือชี้เป็นแนวทางกับสังคมในลักษณะใด แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง ในทาง

พระพุทธศาสนามองว่า เป็นกระบวนการที่นําไปสู่การลดความเกลียดชังแตกแยกและสร้างความไว้วางใจเพื่อ

ฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งรุนแรง โดยผ่านการแสดงความรับผิดชอบ ต่อการกระทําใน

อดีต การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น การเมตตาให้อภัยตลอดจนการมองภาพอนาคตของ สังคมร่วมกัน และ

ในหลักวิชาการตะวันตกมองว่า ความปรองดอง เป็นกระบวนการเยียวยาบาดแผลของทั้งผู้กระทําและผู้กระ

ทําภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรง และเป็นการยุติความสัมพันธ์ด้านลบต่อกัน ไม่นําไปสู่ความเป็นศัตรูใน

หลักการแล้วบุคคลที่สามเท่านั้นที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทําและผู้กระทําได้ทั้งนี้ผู้กระทํา

สามารถให้อภัย หรือเรียกร้องให้ผู้กระทําผิดชดใช้ ได้รับการลงโทษ หรือแม้แต่การล้างแค้น สําหรับผู้กระทํา

ผิดอาจจะยอมรับผิด หรือถูกลงโทษจากผู้กระทําก็เป็นไป  
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2.	วิเคราะห์	 วาทกรรมสร้างความปรองดองตามหลักวาจาสุภาษิต	 ของ

พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	

แนวคิดเรื่องความปรองดองสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมาของประเทศไทย             

นายโทนี แบลร ์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ ได้แสดงทัศนะไว้ในคราวที่กล่าวการปาฐกถาพิเศษเรื่อง 

“ผนึกกำลังสู่อนาคต: เรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์” หรือ Uniting for the future : Learning from 

each other’s experiences ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556  โดยนายโทนี แบลร์ ใน

ฐานะที่เคยมีประสบการณ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปรองดองหลายสถานการณ์ จึงมีการนำเสนอ

แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ด้วยหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย 

ประการที่1 คือ การปรองดองเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อสังคมมีความรู้สึกอยากแบ่งปันมากกว่าแบ่งแยก  

ประการที่2 สังคมจะต้องอยู่กับสถานการณ์ที่พูดถึงเรื่องการปรองดอง หมายความว่าเป็นความ

ขัดแย้งที่มีการปรองดอง อดีตสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ แต่ไม่ควรตัดสิน ทั้งนี้ก็เพื่อความพอใจของทุกฝ่าย  

ประการที่3 คือ เราไม่สามารถลบล้างความอยุติธรรมได้ แต่สาระที่แท้จริงคือสามารถตั้งกรอบ

การทำงานที่ทุกคนเห็นว่ายุติธรรมได้  

ประการที่4 คือ หลักการประชาธิปไตยที่แท้และใช้งานได้ ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของการลง

คะแนนเสียงเฉยๆ ไม่ใช่เรื่องที่ว่าคนส่วนใหญ่เข้าไปมีอำนาจ แต่ประชาธิปไตยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่า

คนส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับคนกลุ่มน้อยอย่างไร หากคิดว่าประชาธิปไตยคือการชนะทุกอย่าง จะทำให้

คนกลุ่มน้อยรู้สึกว่าถูกกีดกันในทุกเรื่อง 

ประการที่5 คือ หลักการที่นำไปปฏิบัติได้จริง แต่ปัจจุบันหลงลืมไป การปรองดองจะเกิดขึ้นได้

ง่าย ถ้ารัฐบาลมีประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การปรองดองจะง่ายขึ้นถ้า

รัฐบาลกำลังทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือให้ประชาชนรู้สึกว่า

กระบวนการสันติภาพนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นประเด็นที่รัฐบาลจะเดินหาประชาชน ทำให้มีความ

เป็นอยู่ดีขึ้น คือ ประเด็นที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ท้าทายของรัฐบาล (Tony Blair, 2017) 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์วาทกรรมสร้างความปรองดองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากบันทึก

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2559 โดยผู้วิจัยทำการสังเคราะห์ข้อมูลได้ 

16 ข้อความและนำมาวิเคราะห์ตามกรอบสร้างความปรองดอง ของโทนี แบลร์ 5 ด้าน สามารถสรุปผล

พร้อมตัวอย่างของวาทกรรมสร้างความปรองดองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ดังนี้  

1.การแบ่งปันมากกว่าการแบ่งแยก ตามแนวคิดของโทนี แบลร์ ระบุว่า การปรองดองเกิดขึ้นได้ 

ก็ต่อเมื่อสังคมมีความรู้สึกอยากแบ่งปันมากกว่าแบ่งแยก ความรู้สึกที่ต้องการเห็นโอกาสในอนาคตมากกว่า

ความไม่พออกพอใจในอดีต ผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ที่พูดในรายการคืน

ความสุขให้คนในชาติ พบว่ามี 3 ข้อความ ที่สอดคล้องกับเรื่องของการแบ่งปัน อย่างเช่นเหตุการณ์ที่พูดเพื่อ

ให้กำลังใจกลุ่มนักกีฬาผู้พิการที่ไปแข่งขันกีฬาคนพิการ “พาราลิมปิกเกมส์ 2016” ที่ประเทศบราซิล 
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“ผมขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนที่กำลังอยู่ในระหว่างการแข่งขัน ครั้งนี้อาจเป็น

เพียงจุดเริ่มต้นสำหรับบางคน ขอให้สั่งสมประสบการณ์ให้เข้มแข็งเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า”

(16 กันยายน 2559) 

กล่าวได้ว่า คำพูดของพลเอกประยุทธ์ เป็นลักษณะของความเห็นอกเห็นใจ ให้กำลังใจนักกีฬา 

ผู้พิการ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยเพิ่งรวมใจกันเป็นหนึ่งในการส่งกำลังแรงใจไปเชียร์ทัพนักกีฬา

ไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก สอดคล้องกับแนวทางของโทนี แบลร์ ที่ให้ความเห็นว่า การที่จะสร้างความ

ปรองดอง ต้องทำให้สังคมเกิดความรู้สึกแบ่งปันโอกาสและต้องผนึกกำลังกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับแนวทาง

เรื่องของการแบ่งปัน ที่ พลเอกประยุทธ์ ได้แสดงออกผ่านวาทกรรม ที่ต้องการให้กำลังใจนักกีฬาผู้พิการได้

ตระหนักว่า แม้ว่าวันนี้จะยังไม่ใช่โอกาสของเขาที่ได้รับเหรียญรางวัล แต่ประสบการณ์ที่ได้รับ และการฝึกฝน

ให้มีความพร้อม สักวันโอกาสของความสำเร็จก็จะรอพวกเขาอยู่ในอนาคต ความหมายโดยรวม ผู้ฟังได้ฟัง 

คำพูดนั้น จากผู้นำประเทศแล้วก็จะก่อให้เกิดกำลังใจและมีความพยายามเพิ่มมากขึ้น 

2.ทิศทางอนาคตของประเทศ ตามแนวคิดของโทนี แบลร์ ระบุว่า ความปรองดองจะไม่ใช่เรื่องที่

เกี่ยวกับความคิดในอดีต แต่เป็นความคิดที่จะนำไปสู่อนาคต ผลการวิจัยพบว่า วาทกรรมของพลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ พบว่า มี 6 ข้อความที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของ

ทิศทางอนาคต อย่างกรณีที่พูดถึงเรื่อง ยุทธศาสตรืชาติ 20 ปี ดังข้อความมีว่า 

“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เพื่อเป็น “เข็มทิศนำทาง” ให้ประเทศสู่ความสำเร็จ สู่ความ 

“มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ก็เพื่อลูกหลานไทย” (16 กันยายน 2559) 

กล่าวได้ว่า พลเอกประยุทธ์ พยายามจะบอกถึงสิ่งที่รัฐบาล คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศครบ  

2 ปี จึงต้องมีการชี้แจงผลงานของรัฐบาลว่า ตลอดเวลาที่เข้ามาเป็นรัฐบาลนั้น มีผลงานอะไรเป็นที่ประจักษ์

แก่สายตาประชาชน ไปบ้างแล้ว ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่ได้เข้ามาสานต่อ และทิศทางในการบริหาร

ประเทศของรัฐบาล คสช. ได้วางยุทธศาสตร์ของชาติไว้ถึง 20 ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางรากฐานในอนาคตให้

กับประชาชนชาวไทย ในอนาคต ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งตรงกับหลักของการสร้างความปรองดอง  

ในเรื่องของสิทธิพื้นฐานอันพึงมีขอประชาชน นั่นคือ หลักของความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการที่พล

เอกประยุทธ์ นำเรื่องของเป้าหมายที่ประเทศจะเดินไปในอนาคตนั้น ประชาชนจะพบกับความเป็นอยู่ที่ดี  

ก็ทำให้คนฟังรู้สึกว่า ตนเองมีเป้าหมายและวางแผนอนาคตได้ถูกต้อง เพราะรัฐบาล หรือ ผู้นำประเทศ  

ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารประเทศได้เข้ามาให้คำมั่นสัญญาไว้ แล้ว 

3.ความเชื่อมันในกระบวนการยุติธรรม ตามแนวคิดของโทนี แบลร์ มองว่าการปรองดองจะเกิด

ขึ้นก็ต่อเมื่อคุยในประเด็นที่ลึกลงไปในแง่ของความยุติธรรมและความสมดุล ผลการวิจัยพบว่าวาทกรรมสร้าง

ความปรองดองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า มี 3 ข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อมั่นใน

กระบวนการยุติธรรม กรณีการกล่าวถึงเรื่องของการแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ  
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“รัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหา “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” นะครับ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” (30 กันยายน 2559) 

ทั้งนี้ การที่นายกรัฐมนตรี ได้หยิบยกประเด็นของทัวร์ศูนย์เหรียญซึ่งเป็นปัญหาในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยและเกิด

การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีน ที่มีการจัดโปรแกรมทัวร์ ในลักษณะพานักท่องเที่ยวไป

ช็อปปิ้งในร้าน นอมินี อาทิ จิวเวอร์รี่, เครื่องหนัง และอื่นๆ โดยนักท่องเที่ยวต้องเสียเงินซื้อสินค้าในราคาที่

แพงกว่าความเป็นจริง 10-100 เท่า ซึ่งส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวที่เข็ดขยาด ไม่มาท่องเที่ยวในประเทศ

ไทยอีก และจะส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย พลเอกประยุทธ์ จึงต้องพูดถึง

เรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้กลุ่มธุรกิจเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเหล่านี้หมดไป เพื่อสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ด้านด้านการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย 

4.ความจริงใจในการแก้ปัญหาและดูแลประชาชนอย่างจริงจัง ตามแนวคิดของโทนี แบลร์ มอง

ว่า รัฐแก้ปัญหาให้กับประชาชนและแสดงถึงความความจริงใจ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ผลการวิจัยพบว่า 

วาทกรรมสร้างเพื่อความปรองดองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่ามี 2 ข้อความ ที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง

ของความจริงใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน อย่างกรณี ที่พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาการจราจรที่

ติดขัดในกรุงเทพมหานครที่ 

“เราต้องมองปัญหาทั้งระบบ และแก้ปัญหาอย่างมียุทธศาสตร์” (2 กันยายน 2559)

สะท้อนให้เห็นว่า พลเอกประยุทธ์ พยายามที่จะบอกให้ประชาชนได้ทราบถึงการแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ว่ารัฐบาลกำลังพยายามที่จะเร่งดำเนินการอยู่ แต่เพราะปัญหานี้ เป็น

ปัญหาที่มีมานานแล้ว ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการบูรณาการร่วมกัน  

5.การวางรากฐานประชาธิปไตยโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามแนวคิดของโทนี แบลร์ มองว่า การ

ปรองดองจะเกิดขึ้นได้ง่าย ถ้ารัฐบาลมีประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการวิจัย

พบว่า วาทกรรมสร้างเพื่อความปรองดองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่ามี 2 ข้อความที่เกี่ยวกับเรื่อง

ของความจริงใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน อย่างกรณีที่พูดถึงเรื่องของ การเพิ่มบทบาทของศูนย์ปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อความคล่องตัวในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

“รัฐบาลนี้ถือว่าการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เป็นวาระแห่งชาติ” (9 กันยายน 

2559) 
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แสดงให้เห็นว่า พลเอกประยุทธ์ ได้กล่าวถึงเรื่องของการปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นนโยบาย

หลัก ที่รัฐบาล คสช.ได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศ โดยการทำงานเชิงรุก บังคับ

ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ที่ผ่านมา ได้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต และมีการดำเนินการทางวินัยอย่าง

เด็ดขาย รวมถึงหากพบความผิดชัดเจนถึงขั้นให้ไล่ออกจากรายการ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง และเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า ในหน่วยงานราชการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้   

จากผลการวิเคราะห์วาทกรรมสร้างเพื่อสร้างความปรองดองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

กล่าว ได้ว่า เป็นเรื่องของอำนาจ การแสดงออกซึ่งข้อเท็จจริง หรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่เกิดขึ้น แต่สิ่ง

ที่พูดไปจะส่งผลให้ผู้ฟังได้คิดตามและจดจำ ขณะที่ความปรองดอง จะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่บนรากฐานสำคัญ

หลายประการ อาทิ คู่ขัดแย้งหรือประชาชนในสังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม, การให้อภัย

ก้าวข้ามความขัดแย้ง, การเยียวยาผู้สูญเสีย และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตและ

ทรัพย์สิน, การมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจของคนในสังคม การดำเนินการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ที่รัฐบาล

จะทำเพื่อให้ประชาชนกลับมามีสันติสุข เกิดความปรองดองนั้น รัฐบาลมีความพยายามและจริงใจในการขจดั

ปญัหาความขดัแยง้ เหลา่นัน้มากนอ้ยเพยีงใด นายกรฐัมนตร ีสามารถใชว้าทกรรมสง่ผา่นเรือ่งราวตา่งๆ ได้

3.	วาทกรรมสร้างความปรองดองตามหลักวาจาสุภาษิต	ของพล.อ.ประยุทธ์	

จันทร์โอชา		

วาจาสุภาษิตในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วาจาสุภาษิตที่เป็นมงคลอันสูงสุด (Tipitika, 2539)

เป็นความดีงามยอดเยี่ยม หรือเป็นความดีประเสริฐสุด คือ วาจาที่พูดแล้ว จะไม่มีโทษ และผู้รู้ทั้งหลายไม่ 

ติเตียน เป็นถ้อยคำหรือข้อความที่สะท้อนคติสอนใจ เป็นการพูดที่พูดหรือเปล่งเป็นเสียงทำให้ผู้ฟังเข้าใจ 

เนื้อความได้ ไม่มีโทษ สบายหู แฝงด้วยคติ เป็นวจีสุจริต ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง เป็นถ้อยคำ 

ที่เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของบุคคลให้ผู้อื่นได้รับรู้ความคิดของตน ในคัมภีร์อรรถกถา  

พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายถึงวาจาสุภาษิต ไว้ว่า วาจาสุภาษิต หมายถึง วาจาที่พูดแล้วทำให้เกิดประโยชน์ 

ปราศจากโทษมีราคะโทสะหรืออคติเป็นต้น เป็นคำพูดที่เว้นจากวจีทุจริต 4 คือ พูดเท็จ พูดส่อเสียด  

พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ประกอบด้วยวจีสุจริต 4 คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 

ความหมายของวาจาสุภาษิตนี้ยังมีคุณลักษณะที่เปิดกว้างและเป็นสากล กล่าวคือ วาจาที่ประกอบด้วย 

การพูดดี พูดเป็นธรรม พูดคำที่ไพเราะ พูดคำสัตย์จริง พูดด้วยความสำรวมระวัง พูดเกี่ยวเนื่องด้วยชาติ  

ชรา พยาธิ และมรณะ ถึงแม้จะเป็นภาษาพูดของชนชาวมิลักขะ คนป่าเถื่อน ของหญิงรับใช้ หรือของนักขับ

ร้องก็ตาม ก็ถือว่าเป็นวาจาสุภาษิตได้เหมือนกัน 

ดังนั้น หลักวาจาสุภาษิต จึงเชื่อมโยงกับวาทกรรม เพราะไม่ว่าใครก็ตาม ซึ่งอาจจะเป็นผู้นำที่มี

อำนาจ ผู้นำทางจิตวิญญาณ ผู้นำทางความคิด ผู้นำทางศาสนา ในการใช้วาทกรรมของบุคคลเหล่านั้น ต้อง

ใช้หลักของวาจาสุภาษิต เข้าไปประกอบในคำพูดนั้นด้วย เพราะจะส่งผลกระทบไปถึงผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่นใน
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คำพูด เมื่อผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น ก็จะทำให้เกิดความปรองดองและสันติสุขในสังคมได้ถ้า ผู้นำเหล่านี้ ได้พูด

ตามหลักวาจาสุภาษิต 

เมื่อนำหลักวาจาสุภาษิต ในทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์วาทกรรมสร้างความปรองดองของพล

เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลจากการวิเคราะห์วาทกรรมสร้างความปรองดองของพล

เอกประยุทธ์ ในการจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาตินั้น มีข้อความที่เกี่ยวข้องรวม 16 ข้อความ จัดหมวด

หมู่ตามกรอบแนวคิด ของโทนี่แบลร์ ไว้ 5 ประการและวิเคราะห์ด้วยหลักวาจาสุภาษิต สรุปพร้อมยก

ตัวอย่างข้อความได้ ดังนี้  

1.การแบ่งปันมากกว่าการแบ่งแยก เป็นข้อความที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดให้กำลังใจ

นักกีฬาผู้พิการในการแข่งขันพาราลิมปิก  

“ผมขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนที่กำลังอยู่ในระหว่างการแข่งขัน ครั้งนี้อาจเป็น

เพียงจุดเริ่มต้นสำหรับบางคน ขอให้สั่งสมประสบการณ์ให้เข้มแข็งเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า” 

(16 กันยายน 2559)  

ในข้อความ หรือวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ ที่พูดให้กำลังใจนักกีฬาผู้พิการ จากการที่พวกเขา

ได้ไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ที่ประเทศบราซิลนั้น นักวิชาการทุกสาขาต่างให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า 

ในข้อความนี้ พลเอกประยุทธ์ ใช้วาทกรรม ครบตามองค์ประกอบของหลักวาจาสุภาษิตครบทุกข้อ ทั้งพูด

เรื่องที่เป็นความจริง คือ ข้อเท็จจริงที่นักกีฬาได้ไปแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกส์เกมส์ พูดถูกกาลเวลา เพราะพูด

ให้กำลังใจหลังจากทราบผลการแข่งขันทั้งหมดแล้วว่า นักกีฬาผู้พิการสามารถนำเหรียญทองกลับมาเป็น

ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยได้มากถึง 12 เหรียญ และพูดด้วยด้อยคำที่สุภาพไพเราะ เพราะเป็นคำพูดที่ให้

กำลังใจ แต่สิ่งที่นักวิชาการให้ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ คือเรื่องของการกล่าวด้วยจิตอัน

มีเมตตา มีความเห็นอกเห็นใจ ผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม แต่ก็ยังสามารถทำประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศชาติ รวมถึง การให้กำลังใจ ว่าแม้ว่าในการแข่งขันกีฬาย่อมมีแพ้มีชนะ แต่หากนักกีฬาต่างฝึกฝน

ทักษะ ก็อาจจะทำให้เป็นผู้ชนะในเกมส์การแข่งขันได้ในอนาคต ดังนั้นการพูดให้กำลังในนักกีฬาผู้พิการ ใน

วาทกรรมนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีพื้นที่แสดงออกซึ่งความสามารถแล้ว 

ยังเป็นวาทกรรมสร้างความปรองดองได้อีกด้วย 

2.ทิศทางอนาคตของประเทศ เป็นข้อความที่พลเอกประยุทธ์ พูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยน

เรื่องของบริการรถไฟแห่งประเทศไทย  

“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เพื่อเป็น “เข็มทิศนำทาง” ให้ประเทศสู่ความสำเร็จ สู่ความ 

“มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ก็เพื่อลูกหลานไทย” (16 กันยายน 2559) 
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ในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นักวิชาการแต่ละท่านมีความคิดความเห็นต่อวาทกรรมสร้างความ

ปรองดอง ของพลเอกประยุทธ์ ไปในแง่มุมที่หลากหลาย ซึ่งส่วนมากมองไปที่เรื่องของการพูดด้วยถ้อยคำที่

สุภาพไพเราะ เพราะเป็นแผนงานที่จะต้องทำให้เกิดผลในอนาคต และต้องพูดให้ประชาชนเข้าใจถึงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งนักวิชาการ นายโชคชัย ชัยชนะ สะท้อนถึงวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ว่า 

ในการแถลงนโยบายนั้นได้ พูดตามหลักวาจาสุภาษิตในเรื่องของข้อเท็จจริงว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการ

อะไรเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความยากจน รวมถึงปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น และปัจจุบัน กำลังทำ

อะไร และในอนาคต รัฐบาลจะดำเนินการอะไรบ้าง ซึ่งหลักใหญ่ใจความคือเรื่องของ แผนยุทธศาสตร์ชาติที่

นำมาเน้นย้ำให้ประชาชนทราบถึงทิศทางในอนาคตของประเทศว่าจะเดินไปตามแผนอย่างไร 

ส่วนเรื่องของความมีเมตตา จากการวิเคราะห์ผ่านวาทกรรม นี้แล้วพบว่า พลเอกประยุทธ์  

พูดด้วยจิตที่มีความเมตตา อยากจะเห็นประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต จึงไว้วางแผน

ยุทธศาสตร์ชาติไว้ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ มองว่าเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นสิ่งที่ดี มีการวางแผน

พัฒนาในอนาคตให้กับประเทศชาติ แต่ในทางปฏิบัตินั้น ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

วางแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ หากยังมีการบังคับประชาชนให้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการก็ไม่ถือว่า ถ้อยคำ 

วาทกรรมสร้างความปรองดอง ของพลเอกประยุทธ์ ในเรื่องนี้เป็นการพูดตามข้อเท็จจริง เช่นเดียวกับ 

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ มองเรื่องของวาทกรรมสร้างความปรองดองนี้ว่า สิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดเป็น

เพียงความจริงครึ่งเดียว หรือ Half truth เพราะมองว่าเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายต่างๆ  

พลเอกประยุทธ์ ต้องทำความเข้าใจในบริบทของหลักมนุษยธรรม เรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ดังนั้น นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ จึงมองว่า สิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดในเรื่องนี้ ยังไม่เข้าองค์ประกอบของ

หลักวาจาสุภาษิต ในแง่มุมของข้อเท็จจริง ดังนั้น เมื่อยังไม่ใช่ข้อเท็จจริง ก็ทำให้ไม่เห็นว่าสิ่งที่พูดมาจะเกิด

ประโยชน์ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยมองว่า เรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ ในการดำเนินการตามแผน

งานที่วางไว้ เสียงสะท้อนและมุมมองต่างๆ เป็นประโยชน์มากกับแนวคิดเรื่องของการสร้างความปรองดอง 

เพียงแต่ควรต้องเปิดช่องว่างในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมไม่

เพียงแต่เป็นวาจากที่กล่าวออกมา แต่ต้องนำมาปฏิบัติได้จริง ซึ่งรายละเอียดต่างๆ คงต้องใช้ระยะเวลาในการ

ศึกษาและต้องมีการติดตามและต้องใช้เวลา  

3.ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เป็นข้อความที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดถึงเรื่อง

ความห่วงใยในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

รัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหา “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” นะครับ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” (30 กันยายน 2559) 
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นักวิชาการส่วนใหญ่มองว่า การแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญของรัฐบาล จะทำให้เกิดประโยชน์ 

ในหลายด้าน ทั้งประโยชน์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในประเทศไทย ที่ขจัดปัญหา บริษัทนำเที่ยวที่เอารัด 

เอาเปรียบนักท่องเที่ยว จัดโปรแกรมเที่ยว เพื่อไปซื้อของยังสถานที่ที่รู้เห็นเป็นใจกัน และนักท่องเที่ยวต้อง

จ่ายค่าสินค้าที่แพงเกินไป อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย มีการกำหนดมาตรฐาน

การนำเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บริษัทนำเที่ยว เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เมื่อภาพลักษณ์

การท่องเที่ยวดีขึ้น นักท่องเที่ยวก็จะกลับมาเที่ยวในประเทศไทยซ้ำอีกและมีการบอกต่อให้คนอื่นมาเที่ยวใน

ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในทัศนของผู้วิจัยเห็นว่า นอกเหนือจากวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ที่เกี่ยวกับ

หลักของประโยชน์แล้ว ยังเข้ากับองค์ประกอบของหลักวาจาสุภาษิตในเรื่องของข้อเท็จจริง จึงประกอบด้วย

กาลที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและดำเนินคดีกับคนที่ทำทุจริต สร้างความเสียหายให้กับประเทศ ซึ่ง

การทำทุจริตนั้น เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลจะมุ่งเน้นแก้ไขปราบปราม และเป็นแนวทางเรื่องของความ

สันติในสังคมด้วย 

4.ความจริงใจในการแก้ปัญหาและดูแลประชาชนอย่างจริงจัง เป็นข้อความที่พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพ

“เราต้องมองปัญหาทั้งระบบ และแก้ปัญหาอย่างมียุทธศาสตร์” (2 กันยายน 2559) 

เป็นวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ที่ประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงว่า ปัญหาการจราจรสะสมมานาน

และต้องแก้ไปพร้อมกันทั้งระบบ และถึงช่วงเวลาที่ควรจะพูดถึงเพื่อเร่งแก้ไข และเป็นวาจาที่มีประโยชน์ 

เพราะพูดเพื่อเป็นนโยบายนำไปสู่ปฏิบัติ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ มองเรื่องของวาทกรรมของนายกรัฐมนตรี 

พูดเรื่องของการแก้ปัญหาการจราจรเข้าองค์ประกอบของหลักวาจาสุภาษิต เรื่องของเป็นข้อเท็จจริง และก่อ

ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากปัญหาการจราจรเป็นเรื่องที่สะสมมานานสมควรที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข และ 

ถึงกาลที่ควรจะแก้ไขได้แล้ว ซึ่งปัญหาเรื่องของการจราจร ถือเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาล ควรเข้ามาดูแลอย่าง

ใกล้ชิด ขณะที่ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต มองเรื่องวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ ในเรื่องนี้ว่า การพูดถึงเรื่องปัญหา

การจราจรเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขทั้งระบบ มองว่าเป็นการพูดเรื่องจริง และถึงเวลาที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้

เป็นรูปธรรม แต่อาจจะยังไม่เข้าองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของการก่อให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากมองว่า  

ในทุกยุคทุกสมัยของรัฐบาลก็ต้องประสบกับปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัด การที่บอกว่า ต้องแก้ไขทั้ง

ระบบนั้นเป็นจริงตามนั้น แต่อาจจะเป็นการแก้ตัวมากกว่า ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นสอดคล้องกับนักวิชาการบางท่าน

ที่ว่า พลเอกประยุทธ์พยายามบอกเล่าปัญหาเรื่องของการจราจร ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏและเป็นที่รับรู้ของ

คนทั่วไป เป็นข้อเท็จจริง และการพูดของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้ที่รับหน้าที่

นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพ-

มหานคร 
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5.การวางรากฐานประชาธิปไตยโปร่งใสตรวจสอบได้พลเอกประยุทธ์ พูดถึงเรื่องของการปราบ

ปรามการทุจริตคอรัปชั่น  

“รัฐบาลนี้ถือว่าการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เป็นวาระแห่งชาติ” (9 กันยายน 

2559) 

ข้อความที่พลเอกประยุทธ์พูด เป็นข้อเท็จจริงว่า ในเรื่องของการทุจริตเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน

สังคมไทย และถึงช่วงเวลาที่เร่งปราบปรามอย่างจริงจัง พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ มองว่าวาทกรรมเกี่ยวกับการ

ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดนั้น เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏขึ้น และเหมาะสมกับช่วง

เวลาที่ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว เพราะประเทศไทยมีการทุจริตคอรัปชั่นมายาวนาน สมควรที่จะ

ต้องปราบปรามคอรัปชั่นอย่างจริงจัง ขณะที่นายโชคชัย ชัยชนะให้ความเห็นเกี่ยวกับวาทกรรมของพลเอก

ประยุทธ์ ในเรื่องของการปราบปรามการทุจริต เป็นเรื่องที่พูดด้วยข้อเท็จจริงที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็น

วาระแห่งชาติ เร่งตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่ทุจริต ทั้งข้าราชการและกลุ่มองค์กร โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

จริงจัง  

วาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เกิดขึ้นในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผลการ

วิจัยพบว่า ภาพรวมของรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เป็นความพยามของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ที่จะทำให้เกิดความปรองดองโดยใช้พื้นที่ของรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งมีทั้งเป็นความจริง ส่วน

ใหญ่มักจะเป็นการแนะนำผลงานของรัฐบาลที่บอกให้เห็นถึงประโยชน์ คือมุ่งเน้นประโยชน์มิใช่เพียงแค่ 

ภาครัฐ แต่จะมองให้เห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้ง และมีหลักของความมีเมตตาประกอบใน 

วาทกรรมดังกล่าวด้วย 



สรุป

วาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เกิดขึ้นในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ห้วงเวลาที่

ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลตลอดช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2559 รวม 5 สัปดาห์ นับเป็นข้อความที่ปรากฏได้รวม 

16 ข้อความ จัดเข้ากลุ่มตามกรอบแนวคิดหรือคำแนะนำของโทนี แบลร์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักวาจาสุภาษิต       

ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการคือ พูดตามข้อเท็จจริง, พูดก่อให้เกิดประโยชน,์ พูดด้วยหลักเมตตา, 

พูดด้วยถ้อยคำไพเราะสุภาพ และพูดถูกกาลเทศะ พบว่า ทั้ง 16 ข้อความ โดยภาพรวมแล้วจากทั้งที่ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์ตามทฤษฎี ประกอบกับการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้เชี่ยวซึ่งเป็นนักวิชาการในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 

นักวิชาการด้านการสื่อสาร, นักสันติภาพ, ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา, นักสิทธิมนุษยชน และประชาชน

ทัว่ไป เหน็วา่ ในภาพรวมของรายการคนืความสขุใหค้นในชาต ิมคีวามพยายามของพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา

ที่จะทำให้เกิดความปรองดองโดยใช้พื้นที่ของรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งมีทั้งเป็นความจริง ส่วน

ใหญ่มักจะเป็นการแนะนำผลงานของรัฐบาลที่บอกให้เห็นถึงประโยชน์ คือมุ่งเน้นประโยชน์มิใช่เพียงแค่ 
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ภาครัฐ แต่จะมองให้เห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้ง และมีหลักของความมีเมตตาในวาทกรรม 

สามารถให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงได้อย่างมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งตอไป 

จากการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมสร้างความปรองดองตามหลักวาจาสุภาษิตของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา พบว่า การกล่าวาทกรรมเพื่อสร้างความปรองดองของพลเอกประยุทธ์ เป็นไปตามหลักของการ

กล่าววาจาสุภาษิต เป็นไปเพื่อต้องการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และต้องการให้ประชาชน 

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่ายังมีบทบาทหรือแนวคิดเกี่ยวกับบริบทของวาทกรรม ความ 

ปรองดอง เพื่อสร้างสังคมให้เกิดความสันติสุขที่ควรใช้ในการศึกษาในโอกาสต่อไป 

1) ศึกษาวิเคราะห์การเสริมสร้างความปรองดองตามหลักทศพิธราชธรรม ที่ผู้นำพึงมี 

2) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารของผู้นำผ่านสื่อมวลชนโดยพุทธสันติวิธี 

3) ศกึษาวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูน้ำในกระบวนการสรา้งความสามคัคใีนองคก์รตามหลกัสงัคหวตัถ ุ
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วัฒนธรรมข้าว : การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
ด้านความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต้ 

Rice Culture : Inheritance of Local Wisdom in 
Beliefs and Ritesof Southern Isan Communities 

บทคัดย่อ  
วิทยานิพนธ์นี้ มีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาความเป็นมาด้านความเชื่อและพิธีกรรม

วัฒนธรรมข้าวของชุมชนอีสานใต้ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านความเชื่อและพิธีกรรมด้าน

ประเพณีข้าวของชุมชนอีสานใต้ และเพื่อสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน บุญประเพณีข้าว ด้านความเชื่อและ

พิธีกรรมของชุมชนอีสานใต้ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ประกอบด้วยกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จำนวน 90 รูป/คน ใช้เครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูล ได้แก่ แบบสำรวจ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก แบบบันทึกผลการสนทนา

กลุ่ม และแบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และนำเสนอผลการวิจัย

ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความเป็นมาด้านความเชื่อและพิธีกรรมวัฒนธรรมข้าวของชุมชนอีสานใต้ เชื่อว่า จะต้องเลี้ยง 

ผีตาแฮกก่อนลงมือทำนา และหลังจากเก็บเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จทุกปี หลังจากนำเมล็ดข้าวขึ้นเก็บไว้ในยุ้งฉาง  

ให้ปิดประตูยุ้งมิดชิด วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 จึงทำพิธีเปิดยุ้งฉาง สู่ขวัญข้าว ตักข้าวในยุ้งไปทำบุญที่วัด  

หาบฝุ่นใส่นา และยังนิยมประกอบพิธีประเพณีบุญคูนลาน ตามความเชื่อที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ 

2. สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข้าวของชุมชนอีสานใต้ พบว่า 

ยังสืบทอดความเชื่อและพิธีกรรมบุญคูนลาน บุญเปิดยุ้งฉาง เชื่อว่า จะต้องสู่ขวัญข้าวบอกกล่าวพระแม่โพสพ 

และต้องนำไปทำบุญถวายพระที่วัด ก่อนตักข้าวมาบริโภคและจำหน่ายจ่ายแจก บุญกระยาสารท หรือ 

ประเพณีแซนโฎนตา ของชาวไทยเขมร จัดขึ้นในวันแรมเดือน 10 เชื่อว่า ในวันนี้ผีบรรพบุรุษจะมารอคอยรับ
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ส่วนบุญจากลูกหลานอยู่ที่วัด หากไม่เห็นลูกหลานมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้จะเสียใจร้องไห้และสาปแช่งให้

ทำมาหากินฝืดเคืองไม่เจริญรุ่งเรือง 

3. การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านบุญประเพณีข้าวด้านความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต้ 

โดยการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน กล่าวคือ 

บ้าน จัดประชุมชาวบ้าน เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำบุญ แต่ละประเพณีให้ชัดเจน เชิญชวน

ชาวบ้านทุกครอบครัว ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทำบุญประเพณีข้าวทุกครั้งที่จัดขึ้นในชุมชน  

วัด ช่วยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรม 

แต่ละประเพณี พระสงฆ์ที่วัดจะจัดเเสดงพระธรรมเทศนา เกี่ยวกับอานิสงส์การทำบุญเกี่ยวกับข้าว ผู้ไปร่วม

พิธีกรรม จะได้รับพรจากพระสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ หรือ รับวัตถุมงคลไว้เป็นพุทธบูชา  

และโรงเรียนให้จัดเป็น ศูนย์รวมด้านวิชาการ ของชุมชนให้แนวคิด การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ด้านความเชื่อและพิธีกรรมแต่ละบุญประเพณี โดยการจัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้

ตระหนัก เข้าใจขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม เน้นการมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริงทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เช่นกิจกรรมวาดภาพ การอ่าน แสดงละคร ทางตรงโดยเข้าร่วมพิธีกรรมแต่ละประเพณีที่จัดขึ้นในชุมชน และ

เขียนรายงานส่งคุณครูเป็นการติดตามประเมินผล 

คำสำคัญ:  วัฒนธรรมข้าว; การสืบสานวัฒนธรรมข้าว; ภูมิปัญญาพื้นบ้าน; ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม 
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Abstract   

This thesis has 3 purposes which are; to study the history of rice culture beliefs 

and rites of Southern Isan communities, to study the current condition and the problems 

of rice traditional beliefs and rites of Southern Isan communities, and to study the local 

wisdom in beliefs and rites of Southern Isan communities by qualitative research method. 

The sample group of 90 people/monks was chosen by a purposive sampling and consisting 

of knowledgeable persons, operators and general information providers. The tools used for 

data collecting were survey form, participative observation form, in-depth interview form, 

group conversation record and workshop record. The data was analyzed and present by 

the descriptive analysis method.  

The results are the following:  

1. For the history of rice culture beliefs and rites of Southern Isan communities, 

the communities believe that before rice planting, worship for Tarhag ghost must be 

performed. After the harvesting, the rice is kept in the barn and the door of the barn must 

be closed tightly. On the 3rd day of the waxing moon of the 3rd month, the rites for 

opening the barn can be performed with Soo Kwan Khao and Harp Foon Sai Na and some 

of the rice in the barn is taken to the temple. There is also a Boon Koon Larn traditional 

rite which is a belief inherited from the ancestors. 

2. For the current situation and problems in the rice culture beliefs and rites of 

Southern Isan communities, it was found that there is still an inherited belief and rite of 

Boon Koon Larn rite and barn opening. It is believed that there must be a Soo Kwan Kao 

rite to worship Posop Goddess and the rice must be offered to the monks first before 

consuming or distribution. Boon Kaya Sart virtue rite or San Done Ta rite of Cambodian 

people is performed on the days of the waning moon in the 10th month. It is believed that 

the ghosts of deceased ancestors will arrive to receive virtue from their descendants. If 

they do not see their descendants performing virtue and donation on their behalf, they 

will be sad and angry and curse them with a hardship in making a living. 

3. For the inheritance of local wisdom in rice culture beliefs and rites of Southern 

Isan communities, there are participation by the households, temples and schools as 

follows: 
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Household: Having community meeting to specify the date, time and place of 

each rite and inviting people from every household to participate in every rite being held 

in the communities.  

Temple: Providing facility, sound equipment and accessories required for the rites 

and the monks provide Buddhism preaching relating to the virtue of rice. The participants 

receive blessing from the monks and also holy water and amulets.  

School: The schools will be the academic center of the communities and provide 

ideas for the inheritance of beliefs and rites for each traditional virtue. They can have 

activities to cultivate the awareness of the students to understand the procedure of each 

rite with the emphasis on participation and direct and indirect involvement such as 

drawing, reading, playing and direct involvement by attending the rite that is being held in 

the communities and present their reports to the teachers for assessment.  

Keywords: Rice culture; inheritance of rice culture; local wisdom; belief; tradition and rite 
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บทนำ  

ข้าวนับเป็นอาหารหลักของชาวไทย โดยเฉพาะชาวอีสาน จากหลักฐานการขุดพบ แกลบข้าว ที่นำ

มาเป็นส่วนผสมดินเหนียว ที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แหล่งอารยะธรรมอีสาน 

ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เรียกว่า ชุมชนอีสานใต้ มีแม่น้ำมูล แม่น้ำชี 

ไหลผ่าน ทำให้เกิดบริเวณที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนาข้าว และเหมาะแก่การตั้งหลักแหล่งชุมชน

อีสานใต้ดังกล่าว ชุมชนกลุ่มนี้เคยสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน การทำนาข้าว บุญประเพณีความเชื่อ และ

พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว ตลอดจนประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน โดยจัดตามวัน เวลา ฤกษ์ยาม มีขั้นตอน

การประกอบพิธีกรรม และปฏิบัติตามข้อห้าม ตามความเชื่อที่ได้สืบทอดแต่ละบุญประเพณีอย่างเคร่งครัด 

วัฒนธรรมเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกของสังคมหนึ่งได้ยึดถือเป็นแบบแผน

ของชีวิตร่วมกัน (Adivadhanasit, C. et al., 2005) ปัจจุบันชาวอีสานใต้ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมข้าว   

ความเชื่อและพิธีกรรม บุญประเพณีเกี่ยวกับข้าว ได้แก่ บุญคูนลาน บุญข้าวจี่ บุญเปิดยุ้งฉาง บุญข้าวประดับ

ดิน บุญข้าวกระยาสารท และบุญข้าวทิพย์ แต่บางชุมชนได้เปลี่ยนแปลงด้านเวลา โดยนำบุญประเพณีหลาย

อย่างมาจัดรวมกัน เช่น ชุมชนบ้านหนองบัวทุ่ง จัดประเพณี บุญคูนลาน บุญเปิดยุ้งฉาง บุญข้าวประดับดิน 

บุญข้าวกระยาสารท บุญข้าวทิพย์ และบุญผะเหวด โดยจัดรวมกันในช่วงเทศกาลตรุษจีน ชุมชนบ้านสำโรง 

จัดประเพณีข้าวประดับดิน บุญข้าวทิพย์และบุญข้าวกระยาสารทโดยจัดรวมกันในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 

ของทุกปี ทั้งนี้เป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และบุตรหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 

ไม่ต้องเสียเวลามาหลายครั้ง วิธีการดังกล่าว อาจทำให้ลูกหลานรุ่นหลัง สับสนด้านความเชื่อและพิธีกรรม

แต่ละบุญประเพณี  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมข้าว : การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้านความ

เชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต้ กรณีศึกษากลุ่มไทยลาวบ้านหนองบัวบาน กลุ่มไทยโคราชบ้าน

หนองบัวทุ่ง และกลุ่มไทยเขมรบ้านสำโรง  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาด้านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข้าวของชุมชนอีสานใต้ 

2.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข้าวของชุมชน  

อีสานใต้ 

3. เพื่อศึกษาการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน บุญประเพณีข้าว ด้านความเชื่อ และพิธีกรรมของ

ชุมชนอีสานใต้ 

 



297Journal of MCU Peace Studies Special Issue

วิธีดำเนินการวิจัย 

ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือแบบสำรวจ (Survey) แบบ

สังเกต (Observation) แบบสัมภาษณ์ (Interview) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Guideline) 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ ชุมชนอีสานใต้  เฉพาะบ้านหนองบัวบาน จังหวัดชัยภูมิ บ้านหนองบัวทุ่ง 

จังหวัดนครราชสีมา และ บ้านสำโรง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ (Key 

Informants) จำนวน 18 รูป/คน ได้แก่ วัฒนธรรมอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าอาวาสวัดประจำหมู่บ้าน 

ผู้นำพิธีกรรมทางศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual 

Informants) จำนวน 54 รูป/คน ได้แก่ เกษตรกรผู้ทำนาข้าว คณะกรรมการหมู่บ้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบุญ

ประเพณีข้าว เจ้าหน้าที่จากองค์กรภาครัฐและองค์กรชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุญประเพณีข้าว กลุ่มผู้ให้

ข้อมูลทั่วไป (General Informants) จำนวน 18 รูป/คน ได้แก่ ทายก ทายิกา พุทธศาสนิกชน พ่อค้า

ประชาชนทั่วไปที่เคยเข้าร่วมพิธีกรรมบุญประเพณีข้าว และนักวิชาการในพื้นที่ที่ศึกษา รวม 90 รูป/คน ทั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ และสรุปผลการวิจัยด้วยวิธีการแบบพรรณนา

วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

1. ความเป็นมาด้านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข้าวของชุมชนอีสานใต้ จากอดีตจน

ปัจจุบัน กล่าวคือ ในอดีตก่อนจะลงมือทำนา และหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จทุกปี จะต้องเลี้ยงผีตาแฮก ซึ่งเชื่อ

ว่าเป็นผีเฝ้าดูแลรักษาข้าวในนา ไม่ให้มีศัตรูข้าวมาทำลายต้นข้าว ทำให้ข้าวในนาเจริญงอกงาม ได้ผลผลิต

มาก เป็นการขอบคุณผู้มีพระคุณต่อชาวนาก่อนจะตักข้าวในยุ้งฉางออกมาบริโภคหรือจำหน่ายจ่ายแจก ญาติ

พี่น้องต้องทำพิธีเปิดยุ้งฉาง หรือ ทำบุญเปิดยุ้งฉาง เชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นิยมทำพิธีกรรมในวันขึ้น 3 

ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นการบอกกล่าวพระแม่โพสพ และขออนุญาตตักข้าวออกจากยุ้งฉาง โดยตักไป

ทำบุญถวายพระที่วัดก่อน ล้วนจึงตักมาบริโภคหรือจำหน่ายจ่ายแจกตามความเหมาะสม ชาวอีสานใต้เชื่อว่า 

ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันดี มีสิ่งมหัศจรรย์ เกิดขึ้น 3 อย่าง คือ “กบไม่มีปาก นากไม่มีรูทวาร มะขาม

ป้อมมีรสหวาน” ในวันนี้ชาวนาในชุมชนอีสานใต้ จึงประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำนา คือ พิธีหาบฝุ่นใส่

นา เชื่อว่า “เป็นวันฟ้าเปิดประตูฝน” พิธีเปิดยุ้งฉาง และพิธีบุญคูนลาน บุญข้าวจี่จัดขึ้นในเดือนสาม บุญข้าว

กระยาสารทจัดในเดือนสิบ และบุญข้าวทิพย์จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาทุกปี 

2. สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข้าว ของชุมชนอีสานใต้ 

พบว่า ปัจจุบันชุมชนอีสานใต้หลายแห่ง เช่น ชุมชนหนองบัวบาน หนองบัวทุ่ง และชุมชนบ้านสำโรง   

ยังสืบทอดความเชื่อและพิธีกรรม วัฒนธรรม บุญประเพณีเกี่ยวกับข้าว ได้แก่ 
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2.1 บุญคูนลาน จัดในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 หรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เชื่อว่า การทำบุญถวายข้าว

เปลือกจะค้ำคูนหนุนขึ้นได้ผลผลิตข้าวมากขึ้น พิธีกรรมชาวบ้าน จะนำข้าวไปรวมกัน ประกอบพิธีกรรมถวาย

ข้าวเปลือกแด่พระสงฆ์ที่วัดประจำหมู่บ้านโดยมีพ่อพราหมณ์เป็นผู้นำพิธีกรรม ดำเนินตามขั้นตอน ตามความ

เชื่อ ปัญหาพบว่า วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมหายไป เช่น การเกี่ยวข้าวด้วยแรงงานคน เปลี่ยนแปลงเป็นใช้

เครื่องจักรเข้ามาแทน โดยการเกี่ยวและนวดออกมาเป็นเมล็ดนำไปขายให้โรงสี เหลือใช้เฉพาะพอกิน   

ใส่กระสอบเก็บไว้ใต้ถุนบ้านไม่ต้องมียุ้งฉาง 

2.2 บุญเปิดยุ้งฉาง ประกอบพิธีกรรมที่ยุ้งฉางของตนเอง เชื่อว่า หลังจากนำเมล็ดข้าวเปลือกเก็บไว้

ในยุ้งฉางปิดประตูมิดชิด ไม่ตักข้าวออกจากยุ้งข้าว จนกว่าจะถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 จึงจะทำพิธีเปิดยุ้งฉาง 

เพื่อบอกกล่าวพระแม่โพสพแล้ว จะต้องตักข้าวออกไปทำบุญที่วัดก่อน แล้วจึงจะตักมาบริโภคหรือจำหน่าย

จ่ายแจกตามต้องการ ปัญหาพบว่า บุญเปิดยุ้งฉาง พบว่าผลผลิตข้าวเหลือน้อย ชาวนานิยมใส่กระสอบเก็บไว้

ใต้ถุนบ้าน สะดวกในการนำไปสี ไม่ต้องประกอบพิธีกรรม ไม่ต้องรอเวลาฤกษ์ยาม  

2.3 บุญข้าวกระยาสารท หรือชาวไทยเขมรนิยมเรียกว่า สารทเขมร จัดพิธีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 

10 ตอนเช้า จะจัดห่อข้าวใหญ่สำหรับถวายพระ ห่อข้าวน้อย สำหรับอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และข้าว

สาก ซึ่งมีอาหารคาว-หวาน และข้าวกระยาสารทสำหรับไปเลี้ยงผีตาแฮกที่เฝ้าดูแลรักษาไร่นา ชาวอีสานใต้ 

เชื่อว่า ในงานบุญข้าวกระยาสารท เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มาก ลูกหลานจะต้องมาร่วมทำบุญโดยพร้อมหน้า หาก

ใครไม่มาร่วม ผีบรรพบุรุษจะโกรธเคืองและสาปแช่งให้ทำมาหากินฝืดเคือง ปัญหาพบว่า วัตถุดิบที่นำมาทำ

ข้าวกระยาสารท ราคาแพงหายาก กระยาสารทรสดั้งเดิมขาดการสืบทอด 

3. การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน บุญประเพณีข้าว ด้านความเชื่อ และพิธีกรรมของ

ชุมชนอีสานใต้ ดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจาก บ้าน วัดและโรงเรียน ดังนี้ 

3.1 บุญคูนลาน มีการสืบสาน โดยชาวบ้านและกรรมการหมู่บ้าน ประชุมกำหนดวันทำบุญชัดเจน 

คือวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ในวันนี้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านทุกครอบครัว ได้นำข้าวเปลือกไป

ทำบุญร่วมกันที่วัด ตามกำลังศรัทธา วัดเป็นสถานที่จัดงานบุญประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้น และอำนวยความ

สะดวกสิ่งของเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรม จัดแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับอานิสงส์การทำบุญ 

โรงเรียนจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษา ตลอดจนการมีส่วนรวมในการจัดงาน

บุญประเพณี 

3.2 บุญเปิดยุ้งฉาง มีการสืบสานโดยการประชุมชาวบ้านเพื่อกำหนดวันทำบุญเปิดยุ้งฉาง ตาม

ความเชื่อ คือวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี และเชิญชวนสมาชิกทุกครอบครัวเข้าร่วมพิธีกรรมเปิดยุ้งฉางที่

จัดขึ้นในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยการมอบหมายให้แต่ละครอบครัว รับผิดชอบนำ

สิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมไปร่วมตามความเหมาะสม ส่วนทางวัดช่วยบอกบุญไปทางพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้าน

และชุมชนใกล้เคียงให้มาร่วมพิธีกรรม และจัดแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ของบุญประเพณีเกี่ยวกับข้าว

และทางโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยให้นักเรียนวาดภาพยุ้งฉาง จัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆตาม

ความเหมาะสม  
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3.3 บุญข้าวกระยาสารท โดยเริ่มจากประชุมชาวบ้านเพื่อทำความเข้าใจว่าชุมชนอีสานใต้ได้

สืบทอดประเพณีบุญข้าวกระยาสารท อดีตจนถึงปัจจุบันและได้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด กำหนดวันทำบุญตรงกับ

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลนี้ ชุมชนได้รวมกลุ่มกันซื้อวัตถุดิบที่

นำมาใช้ในพิธีกรรม ได้แก่ น้ำตาล มะพร้าว แป้งทำขนม ผลไม้ หมาก พลู เป็นต้น จัดอบรมการทำกระยา

สารทแบบดั้งเดิมโดยครูภูมิปัญญาพื้นบ้านในชุมชนเป็นวิทยากร ซึ่งได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลในการสนับสนุนด้วยดี ส่วนสถาบันทางศาสนา(วัด) อำนวยความสะดวกสถานที่บริการเครื่องใช้

อุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม และยังสนับสนุนให้มีการสาธิตการแข่งขัน การทำข้าวกระยาสารทแบบ

ดั้งเดิมชิงรางวัลจากผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนกิจกรรมในช่วงเทศกาลบุญกระยาสารทเขมร และสถาบันการ

ศึกษา(โรงเรียน) ช่วยจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวที่จัดขึ้นในชุมชนและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของบุญประเพณีข้าวที่จัดขึ้นในชุมชน สามารถสืบสานกิจกรรมความ

เชื่อและพิธีกรรมได้ โดยเฉพาะการทำข้าวกระยาสารทแบบพื้นบ้านซึ่งโรงเรียนได้เชิญวิทยากรในท้องถิ่นมา

ให้ความรู้ด้วยการสาธิตให้ดู และให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถสืบทอดประเพณีดังกล่าวได้ตลอดไป 

 

อภิปรายผล 

ความเป็นมาด้านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข้าวของชุมชนอีสานใต้  

จากอดีตจนปัจจุบัน กล่าวคือ ในอดีตก่อนจะลงมือทำนา และหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จทุกปี จะต้อง

เลี้ยงผีตาแฮก ซึ่งเชื่อว่าเป็นผีเฝ้าดูแลรักษาข้าวในนา ไม่ให้มีศัตรูข้าวมาทำลายต้นข้าว ทำให้ข้าวในนาเจริญ

งอกงาม ได้ผลผลิตมาก เป็นการขอบคุณผู้มีพระคุณต่อชาวนา ก่อนจะตักข้าวในยุ้งฉางออกมาบริโภคหรือ

จำหน่ายจ่ายแจก ญาติพี่น้องต้องทำพิธีเปิดยุ้งฉาง หรือ ทำบุญเปิดยุ้งฉาง เชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นิยม

ทำพิธีกรรมในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นการบอกกล่าวพระแม่โพสพ และขออนุญาตตักข้าวออก

จากยุ้งฉาง โดยตักไปทำบุญถวายพระที่วัดก่อน ล้วนจึงตักมาบริโภคหรือจำหน่ายจ่ายแจกตามความเหมาะ

สม ชาวอีสานใต้เชื่อว่า ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันดี มีสิ่งมหัศจรรย์ เกิดขึ้น 3 อย่าง คือ “กบไม่มีปาก 

นากไม่มีรูทวาร มะขามป้อมมีรสหวาน” ในวันนี้ชาวนาในชุมชนอีสานใต้ จึงประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำ

นา คือ พิธีหาบฝุ่นใส่นา เชื่อว่า “เป็นวันฟ้าเปิดประตูฝน” พิธีเปิดยุ้งฉางและพิธีบุญคูนลาน สอดคล้องกับ

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยามโดยมาลี โนว์สกี้ (ค.ศ. 1884-1942) ได้นำเสนอแนวคิด หลักของทฤษฎีนี้คือ 

“การเน้นที่วัฒนธรรมในการทำหน้าที่สนองความต้องการต่อความจำเป็นของปัจเจกบุคคล” ได้แก่ ความ

จำเป็นพื้นฐาน คือปัจจัยสี่ ความต้องการด้านสังคม ได้แก่การแบ่งปันอาหาร การผลิตข้าว และการผลิตสิน

ค้าอื่นๆ ความต้องการสงบทางใจ ได้แก่ ความรู้ กฎหมาย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และต้องการมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่คนในชุมชนจัดขึ้น และสอดคล้องกับ เอี่ยม ทองด ี (Tong, A., 1994) ได้ศึกษา  

เกี่ยวกับข้าว “วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง”ลักษณะการผสมผสานวัฒนธรรมข้าวที่เกิดขึ้น พบว่ามีการ
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เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ วัฒนธรรมใดที่มีองค์ความรู้และเครื่องมือเครื่องใช้ที่  

ทันสมัยเข้ามาแทนที่ วัฒนธรรมพื้นบ้านจะเลิกไป ส่วนใดที่ยังไม่มีสิ่งใหม่มาแทนที่ เช่น การใช้เคียวเกี่ยวข้าว

ยังมีให้เห็น ทั้งใช้เคี่ยวและใช้เครื่องจักรเกี่ยวข้าว อาจเรียกได้ว่า วัฒนธรรมข้าวแบบผสมผสาน 

สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข้าว ของชุมชนอีสานใต้ 

พบว่า ปัจจุบันชุมชนอีสานใต้หลายแห่ง เช่น ชุมชนหนองบัวบาน หนองบัวทุ่ง และชุมชนบ้านสำโรง ยัง

สืบทอดความเชื่อและพิธีกรรม วัฒนธรรม บุญประเพณีเกี่ยวกับข้าว ได้แก่ บุญคูนลาน นิยมจัดในวันขึ้น 3 

ค่ำ เดือน 3 หรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เชื่อว่า การทำบุญถวายข้าวเปลือกจะค้ำคูนหนุนขึ้น ร่ำรวยได้ผลผลิต

ข้าวมากขึ้น พิธีกรรมปัจจุบันชาวบ้าน จะนำข้าวไปรวมกันที่วัด ประกอบพิธีกรรมถวายข้าวเปลือกแด่ พระ

สงฆ์ที่วัดประจำหมู่บ้าน โดยมีพ่อพราหมณ์เป็นผู้นำพิธีกรรม ดำเนินตามขั้นตอน ตามความเชื่อ ปัญหาพบว่า 

วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมหายไป เช่น การเกี่ยวข้าวด้วยแรงงานคน เปลี่ยนแปลงเป็นใช้เครื่องจักรเข้ามาแทน 

ด้วยวิธีการและนวดออกมาเป็นเมล็ดนำไปขายให้โรงสี เหลือใช้เฉพาะพอกิน ใส่กระสอบเก็บไว้ใต้ถุนบ้านไม่

ต้องมียุ้งฉาง  

บุญเปิดยุ้งฉาง ประกอบพิธีกรรมที่ยุ้งฉางของตนเอง โดยเชื่อว่า หลังจากนำเมล็ดข้าวเปลือกเก็บไว้

ในยุ้งฉางปิดประตูมิดชิด ไม่ตักข้าวออกจากยุ้งข้าว จนกว่าจะถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 จึงจะทำพิธีเปิด หรือ

ทำบุญเปิดยุ้งฉาง หลังจากประกอบพิธีกรรมเปิดยุ้งฉาง เพื่อบอกกล่าวพระแม่โพสพแล้ว จะต้องตักข้าวออก

ไปทำบุญที่วัดก่อน แล้วจึงจะตักมาบริโภคหรือจำหน่ายจ่ายแจกตามต้องการ ปัญหาพบว่า บุญเปิดยุ้งฉาง 

พบว่าผลผลิตข้าวเหลือน้อย ชาวนานิยมใส่กระสอบเก็บไว้ใต้ถุนบ้าน สะดวกในการนำไปสี ไม่ต้องประกอบ

พิธีกรรม ไม่ต้องรอเวลาฤกษ์ยาม บุญข้าวกระยาสารท หรือบุญเดือนสิบ ชุมชนไทยเขมรนิยมเรียกว่า สารท

เขมร จัดพิธีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ตอนเช้า จะจัดห่อข้าวใหญ่สำหรับถวายพระ ห่อข้าวน้อย สำหรับอุทิศ

ส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และข้าวสาก ซึ่งมีอาหารคาว-หวาน และข้าวกระยาสารทสำหรับไปเลี้ยงผีตาแฮก

ที่เฝ้าดูแลรักษาไร่นา ชาวอีสานใต้ เชื่อว่า ในงานบุญข้าวกระยาสารท เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มาก ลูกหลานจะต้อง

มาร่วมทำบุญโดยพร้อมหน้า หากใครไม่มาร่วม ผีบรรพบุรุษจะโกรธเคืองและสาปแช่งให้ทำมาหากินฝืดเคือง 

ปัญหาพบว่า วัตถุดิบที่นำมาทำข้าวกระยาสารท ราคาแพงหายาก กระยาสารทรสดั้งเดิมขาดการสืบทอด 

บุญข้าวทิพย์ ปัจจุบันนิยมจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยเชื่อว่า หลังจาก

พระองค์ทรงเสวยข้าวทิพย์ที่นางสุชาดานำไปถวาย ทรงตรัสรู้และเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

เพื่อเทศนาโปรดพระมารดาตลอดเวลาเข้าพรรษา แล้วจึงเสด็จลงมาโลกมนุษย์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ฝูง

ชนที่คอยรับเสด็จจำนวนมาก จึงจัดกระทำ มหาบูชายิ่งใหญ่ โดยทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วยข้าวทิพย์ 

เรียกว่า “ตักบาตรเทโวโลหนะ” หรือเรียกสั้นๆว่า “ตักบาตรเทโว” ปัญหาพบว่า แต่ละชุมชนยังขาดผู้รู้ใน

การปรุงข้าวทิพย์ เพราะการกวนข้าวทิพย์รวมกันจำนวนมาก เกิดปัญหาการแบ่งบันไม่ทั่วถึง ความเคารพ

นับถือในการบริหารน้อยลง คนในสังคมแบ่งกันเป็นกลุ่ม ซึ่งต้องแก้ไขการบริหารจัดการในสังคมให้เป็นระบบ 

จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน ชาวอีสานใต้ ยังให้ความสำคัญด้านประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรม บุญ

ประเพณีข้าว โดยสืบทอดการทำบุญตามประเพณี ฮีตสิบสองของชาวอีสาน ยิ่งกว่านั้นแต่ละบุญประเพณี   
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ยังมุ่งเน้นความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สอดคล้องกับทฤษฎีสัญลักษณ์สัมพันธ์ โดยวิลเลี่ยม เจมส์ 

(William James. 1842-1910) เห็นว่า “สัญลักษณ์สามารถทำให้บุคคลคิดคำนึงถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับบุคคล

อื่นหรือสิ่งของใดๆ ได้แม้ว่าคนหรือสิ่งของนั้นจะไม่อยู่ในขณะนั้นแล้วเราก็จะกระทำสิ่งต่างๆ ไปตาม

สัญลักษณ์ที่เรากำหนด และทฤษฎีนี้ยังเน้นการกระทำระหว่างกันของบุคคลในสังคมเนื่องมาจากสัญลักษณ์ 

โดยเฉพาะภาษาเป็นสื่อการติดต่อที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์มีความผูกพันและสัมพันธ์กันจนสร้างเป็นระเบียบกฎ

เกณฑ์ต่างๆ ในสังคม ทำให้สังคมมีการจัดระเบียบขึ้น 

การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน บุญประเพณีข้าว ด้านความเชื่อ และพิธีกรรมของชุมชน

อีสานใต้ ดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจาก บ้าน วัดและโรงเรียน ดังนี้ 

บุญคูนลาน มีการสืบสาน บ้าน โดยชาวบ้านและกรรมการหมู่บ้าน ประชุมกำหนดวันทำบุญชัดเจน 

คือวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ในวันนี้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านทุกครอบครัว ได้นำข้าวเปลือกไป

ทำบุญร่วมกันที่วัด ตามกำลังศรัทธา วัด เป็นสถานที่จัดงานบุญประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้น และอำนวยความ

สะดวกสิ่งของเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรม จัดแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับอานิสงส์การทำบุญ 

โรงเรียน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษา ตลอดจนการมีส่วนรวมในการจัดงาน

บุญประเพณี บุญเปิดยุ้งฉาง บ้าน ประชุมชาวบ้านเพื่อกำหนดวันทำบุญเปิดยุ้งฉาง ตามความเชื่อ คือวันขึ้น 

3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี และเชิญชวนสมาชิกทุกครอบครัวเข้าร่วมพิธีกรรมเปิดยุ้งฉางที่จัดขึ้นในชุมชน โดย

เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยการมอบหมายให้แต่ละครอบครัว รับผิดชอบนำสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมไป

ร่วมตามความเหมาะสม วัด ช่วยบอกบุญไปทางพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงให้มาร่วม

พิธีกรรม และจัดแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ของบุญประเพณีเกี่ยวกับข้าว โรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม

โดยให้นักเรียนวาดภาพยุ้งฉางจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆตามความ ผู้วิจัยเห็นว่า ความเชื่อและ

พิธีกรรมบุญคูณลานในอดีตชาวอีสานใต้มีการปฏิบัติตาม ความเชื่อ ข้อห้าม ข้อขะลำอย่างเคร่งครัด การ

ประกอบพิธีกรรมกำหนดฤกษ์ยาม โดยมีหมอพราหมณ์เป็นผู้นำในพิธีกรรม หากชาวนาทำนาได้ข้าวอุดม

สมบูรณ์ก็จะจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ เลี้ยงดูกันเต็มที่ อาทิ จัดเตรียมเหล้าสาโทอันเกิดจากภูมิปัญญาพื้น

บ้านชาวอีสาน นิยมทำเหล้าสาโทในฤดู เก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวอีสาน แต่ถ้าได้

ผลผลิตน้อยก็จะจัดไม่ใหญ่โตนัก ทำพอเป็นพิธี เช่น ทำบุญตักบาตร และเชิญหมอขวัญประกอบพิธีไหว้แม่

โพสพ เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณแก่ข้าว จนเป็นที่มาของ “บุญคูณลาน” รวมถึงพระคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และธรรมชาติที่มีส่วนสัมพันธ์กับการทำนา สู่ขวัญลานนวดข้าว คือ พิธีกรรม ที่เปรียบเสมือนหลักประกัน

ความมั่นคงแห่งชีวิตของชาวอีสานและความอุดมสมบูรณ์แห่งผลผลิตของข้าวที่จะได้รับ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พบว่า เป็นความเชื่อแบบดั้งเดิม คือ การให้คุณค่ากับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการให้

ความเคารพต่อบรรพบุรุษ และสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดมา เพื่อจะอธิบายถึงความเชื่อในเรื่องผี ซึ่ง

เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษประจำหมู่บ้าน เรียกว่า เจ้าปู่หรือผีปู่ตา เชื่อว่าจะคุ้มครองลูกบ้านให้อยู่เย็น

เป็นสุข ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง  
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บุญข้าวกระยาสารท บ้าน ชุมชนอีสานใต้ได้สืบทอดประเพณีบุญข้าวกระยาสารท อดีตจนถึง

ปัจจุบันและได้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด กำหนดวันทำบุญตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เพื่อลดปัญหา

ค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลนี้ ชุมชนได้รวมกลุ่มกันซื้อวัตถุดิบที่นำมาใช้ในพิธีกรรม ได้แก่ น้ำตาล มะพร้าว แป้ง

ทำขนม ผลไม้ หมาก พลู เป็นต้น จัดอบรมการทำกระยาสารทแบบดั้งเดิมโดยครูภูมิปัญญาพื้นบ้านในชุมชน

เป็นวิทยากร ซึ่งได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการสนับสนุน วัด อำนวยความสะดวกสถาน

ที่บริการเครื่องใช้อุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม และยังสนับสนุนให้มีการสาธิตการแข่งขัน การทำข้าว

กระยาสารทแบบดั้งเดิมชิงรางวัลจากผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนกิจกรรมในช่วงเทศกาลบุญกระยาสารทเขมร 

โรงเรียน จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของบุญประเพณีข้าวที่จัดขึ้นในชุมชน 

สามารถสืบสานกิจกรรมความเชื่อและพิธีกรรมได้ โดยเฉพาะการทำข้าวกระยาสารทแบบพื้นบ้านซึ่งโรงเรียน

ได้เชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้ด้วยการสาธิตให้ดู และให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการวิจัย

ของสุนีย์ อภิชาติกุลชัย (Apichartkulchai, 2015) การที่สมาชิกชุมชนและเครือข่ายมีแนวทางเสริมสร้าง

เครือข่ายของชุมชนเพื่อการรักษาสมดุลไว้ 3 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการ

สร้างกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ตลอดรวมไปจนถึงชุมชนต่างๆ ในการ

สร้างความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นอกจากนี้การการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจะ

เป็นส่วนสำคัญที่สามารถรักษาความเป็นชุมชน หรือมติทางสังคมในชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้การมี

ศรัทธาในพระสงฆ์ที่ตนเองนับถือ หรือนำแนวทางที่ท่านนำเสนอมาปฏิบัติด้วยปัญญา จะสามารถรักษา

วัฒนธรรมอย่างรู้คุณค่าและรักษาได้อย่างเหมาะสม ดังที่ วิโรจน์ วิชัย (Vichai, 2016) นำเสนอไว้ว่า “ศรัทธา

เป็นเครื่องชักจูงให้ผู้คนโน้มนำให้บุคคลเริ่มต้นปฏิบัติธรรม ศรัทธาคอยจรรโลงการปฏิบัติธรรมให้ดำเนินต่อ

ไปด้วยความเพียรพยายาม แต่บทบาทศรัทธาต้องเชื่อมโยงสู่ปัญญาเสมอ 

จะเห็นได้ว่า ชุมชนชาวอีสานใต้ ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรม

สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน บุญประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าว เพื่อสืบสานบุญ

ประเพณีข้าวให้เป็นเอกลักษณ์ของตนและเพื่อสนองความจำเป็นพื้นฐานของชุมชน เพราะวัฒนธรรมข้าวเป็น

วัฒนธรรมซึ่งกำหนดโดยสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการจำเป็น  

พื้นฐาน สอดคล้องกับทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม โดยจูเลียน สจ๊วต (Julian Steward) มอง 

“วัฒนธรรม” ว่าเป็นเครื่องมือช่วยให้มนุษย์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมีพื้นฐานสำคัญคือเทคโนโลยี

การผลิตโครงสร้างสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นเงื่อนไขหลักกำหนดกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงและปรับตัวของสังคมและวัฒนธรรม จูเลียน สจ๊วต ยังเน้นว่า “มนุษย์ย่อมมีศักยภาพในการ

เปลี่ยนหรือดัดแปลงสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น เช่น สภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศวิทยา เพื่อให้เอื้อต่อการทำ

นาข้าวของชุมชนอีสานใต้ การส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยว

กับวัฒนธรรมข้าวบนพื้นฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสาน

ตลอดไป  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำงานวิจัยไปใชประโยชน 

จากผลการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาด้านความเชื่อ และพิธีกรรม

วัฒนธรรมข้าว สภาพปัจจุบันและปัญหา และการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน บุญประเพณีข้าว ความเชื่อและ

พิธีกรรมของชุมชนอีสานใต้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

กำหนดรูปแบบการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ โดยการประยุกต์ใช้ผลการศึกษาฉบับนี้ 

ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย และอาจจะเสนองบประมาณจัดตั้งศูนย์อบรมหรือ

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อเผยแผ่การทำขนมพื้นบ้านของชุมชนอีสานใต้ สอนให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

จัดอุปกรณ์เครื่องใช้ วิทยากรพร้อม เน้นการปฏิบัติจริงผู้เรียนทำได้ดีมีคุณภาพ จำหน่ายได้ ผู้เรียนมีรายได้

เพิ่ม และควรเน้นการประชาสัมพันธ์ กำหนดการเผยแผ่ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้ชัดเจน ต้องนำเสนอข้อมูลให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการทำงานวิจัยในครั้งตอไป 

ควรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านให้หลากหลาย แต่ละด้านต้อง

มีครูภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญรับผิดชอบถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรเน้นการศึกษาวิเคราะห์

สภาพปัญหาและอุปสรรค ของการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน พร้อมหาแนวทางวิธีการสืบสานให้สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของชุมชนในปัจจุบัน และสามารถสืบสานได้ตลอดไป 
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การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องวิญญาณ
ในพุทธปรัชญาเถรวาท

AnAnalyticalStudyofTheConceptof
ConsciousnessinTheravadaBuddhistPhilosophy

บทคัดยอ 
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องวิญญาณโดยทั่วไป 2) เพื่อ

ศึกษาแนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 3) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญา

เถรวาท โดยศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

ผลการวิจัยพบว่า 

1. วิญญาณในทัศนะทั่วไป ฝ่ายตะวันออก พบว่า วิญญาณ เป็นของเที่ยงแท้ ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อ

ร่างกายแตกสลาย ก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดในร่างกายใหม่ ส่วนฝ่ายตะวันตก พบว่า วิญญาณมีลักษณะ

เคลื่อนไหวได้ มีลักษณะโปร่งใส เป็นธาตุรู้ เป็นอมตะนิรันดร 

2. วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท มี 2 ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็นที่ 1 วิญญาณ หมายถึง ชีวิต ที่เป็นนามธรรม ไม่สูญสลายเหมือนวัตถุรูปธรรม และก่อน 

ที่วิญญาณจะดับ วิญญาณดวงเก่าจะถ่ายทอดคุณสมบัติต่างๆ อย่างครบถ้วนให้วิญญาณดวงใหม่ไว้หมดแล้ว

จึงดับ 

ประเด็นที่ 2 วิญญาณ หมายถึง ธรรมชาติรู้แจ้งอารมณ์ในทางทวารต่างๆ คือ ทางตา ได้แก่  

การเห็น ทางหู ได้แก่ การได้ยิน เป็นต้น และวิญญาณนี้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิด 

วิญญาณก็ไม่เกิด การเกิดและการดับของวิญญาณ จึงขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย  

3. วิเคราะห์วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีวิญญาณ มีความรู้สึก  

แม้ร่างกายจะแตกสลาย วิญญาณก็จะไปเกิดใหม่เวียนว่ายในสังสารวัฏ เพราะกรรมเป็นผู้กำหนด แต่สิ่งที่ 

ไม่มีวิญญาณ เช่น ต้นไม้ เมื่อตายไปก็สลายไป เป็นต้น 
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ส่วนวิญญาณที่เป็นสภาพรู้แจ้งอารมณ์ทางทวารต่างๆ เช่น ทางตา ทางหู เป็นต้น การรับรู้ จะต้อง

อาศัยการทำงานผ่านทางระบบประสาทสัมผัส จึงจะทำหน้าที่เห็น หรือได้ยิน เป็นต้นได้ เพราะอาศัยเหตุ

ปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้   

คำสำคัญ:  วิเคราะห์; วิญญาณ; พุทธปรัชญาเถรวาท 
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Abstract 

The objectives of this thesis were found the follows: 1) to study the consciousness 

in general conceptions, 2) to study the concept of consciousness in Theravada Buddhist 

Philosophy, and 3) to analyze the concept of consciousness in Theravada Buddhist 

Philosophy. The data were mainly collected from the Tipitaka, books, magazines, 

documents, commentaries and related research works.  

The results of the research were found that: 

1. The concept of Viññana in general’s views. 1. In the Eastern concepts found |th

at: Viññana is permanent and unchanging when a body is died it will change to a new  

body. And in the Western’s concept that it is movable form, transparent, knowledge 

element and eternity. 

2. Viññana in Theravada Buddhist Philosophy’s concepts divided into 2 points as 

follows. First, Viññana refers to the spiritual life of abstraction, not vanish as a concrete  

object. Before moving from a body it will transmit all features to fully a new spirit before 

dying. Second, Viññana means “thorough knowledge or consciousness of external  

objects”. It refers to sense-awareness resulting from Six-Sense Bases touching with external 

objects. Eye’s touch with visible form results in eye-consciousness. Ear’s touch with sound 

results in ear-consciousness, etc. All the consciousnesses arise in the process of 

Dependent Origination i.e., through condition the consciousness arises. If there is no the 

process of Dependent Origination it will not arises.  

3. Analysis Viññana in Theravada Buddhist Philosophy found that: All beings have 

a spiritual sense, feelings, though a body is lost but it is reborn in the circle of life because 

Karma is controls, and a thing has not Viññana such a tree, when it died must vanish.  

And Viññana is sense-awareness by doors, such as by eye, by ear, etc. Perception 

must depends on working through the senses nervous system. It will act to see or hear, 

etc. Because it Dependent Origination will arises.  

Keywords: Analysis; Consciousness; Theravada Buddhist Philosophy 
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บทนำ

พุทธศาสนิกชนที่ศึกษาพระพุทธศาสนายังไม่ลึกซึ้ง มักจะเข้าใจความหมายของคำว่า วิญญาณ

คลาดเคลื่อนไปจากความหมายที่ถูกต้องตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนี้ 

เคยเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้ ตัวอย่าง เช่น มีความเข้าใจว่า จิต มโน 

วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน วิญญาณเป็นสิ่งที่มีตัวตนสามารถมองเห็นได้ด้วยตา เป็นภูตผีปีศาจ ที่มาปรากฏตัว

หลอกหลอนให้คนกลัว หรือ มีความเข้าใจว่า คนเราเกิดมาจากธรรมชาติ โดยอาศัย พ่อ-แม่ อย่างเดียว

เท่านั้น ไม่ต้องอาศัยปฏิสนธิวิญญาณของโอปปาติกะ ที่หยั่งลงสู่ครรภ์ของมารดาในไข่ที่ผสมเชื้อเอาไว้แล้ว 

คือเข้าใจว่า คนเราไม่ได้เกิดจากวิญญาณนั้นเอง เพราะตายแล้วสูญ หรือมีความเข้าใจว่าความรู้นึกคิดต่างๆ 

เกิดมาจากสมองเป็นผลของสมอง สมองเป็นผู้เห็น เป็นผู้ได้ยินเท่านั้น  

ส่วนชีวิตหลังความตายนั้น โดยมากเข้าใจว่า ตายแล้วเป็นผี แต่ความจริงนั้น ทันทีที่จุติ คือจิตขณะ

สุดท้ายเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนั้นดับ ปฏิสนธิจิต คือ จิตขณะแรกของชาติต่อไป  

วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง สภาวะธรรมที่รู้อารมณ์ ทางอายตนะภายกระทบกับวัตถุ

ภายนอก เกิดการรู้แจ้งทางอารมณ์ เช่น การรับรู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ วิญญาณที่กล่าวมานี้

เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัย ถ้าปราศจากเหตุปัจจัย วิญญาณก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อวิญญาณเกิดเพราะเหตุ

ปัจจัยใดๆ ก็เรียกชื่อวิญญาณตามเหตุปัจจัยนั้นๆ เช่น วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ์   

ก็เรียกว่า จักขุวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัททารมณ์ ก็เรียกว่า โสตวิญญาณ เป็นต้น 

ดังนั้นเมื่อวิญญาณหรือจิตเกิดขึ้น เป็นสภาวะรู้ ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ เช่น จิตเห็น (จักขุวิญญาณจิต) เมื่อเกิดขึ้นก็

ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็น คือ สี เป็นต้น วิญญาณจึงไม่ได้หมายถึง ผี ตามที่คนทั่วไปเข้าใจกัน1 

ปัญหาเรื่องความเชื่อว่าดวงวิญญาณออกจากร่างท่องเที่ยวไป แล่นไป วิญญาณนี้เท่านั้นเสวยผล

กรรมต่างๆ หรือท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร กล่าวคือ การเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระผู้มี

พระภาคเจ้าเช่นกัน ดังปรากฏในสมัยครั้งพุทธกาลว่า สมัยหนึ่ง ภิกษุชื่อว่าสาติ มีความเห็นว่าวิญญาณนั้น 

เป็นสัตว์ เป็นบุคคล แล้วก็แล่นไป แล้วก็ท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร คือ การเวียนว่ายตายเกิดโดยไม่มีที่สิ้นสุด 

กล่าวคือ สาติภิกษุเห็นว่า วิญญาณเป็นสัตว์หรือบุคคล แล่นไปในวัฏฏสงสาร โดยที่ความเห็นเช่นนี้เป็นความ

คิดที่เข้าได้กับศาสนาพราหมณ์เรื่องอาตมันหรือพรหมันว่า วิญญาณนั้นเป็นอมตะ ไม่สูญสลาย โดยที่ท่านไม่

เข้าใจในหลักการของพุทธศาสนาเกี่ยวกับวิญญาณหรือกระบวนการเกิดการดับของสรรพสิ่งตามหลัก  

ปฏิจจสมุปบาท2 จึงได้มีความคิดเห็นเช่นนั้นและยังได้เที่ยวสั่งสอนคนอื่น โดยกล่าวว่า ความเห็นเช่นนี้

พระพุทธองค์เป็นผู้ตรัสสั่งสอน จนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกให้เข้าเฝ้าเพื่อสอบถามความเป็นไป พระผู้มี

พระภาคเจ้าตรัสถามว่า “สาติ ได้ยินว่า เธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระ  

ภาคเจ้าทรงแสดงว่า วิญญาณนี้เท่านั้น มิใช่สิ่งอื่นท่องเที่ยวไป แล่นไป จริงหรือ” ท่านได้กราบทูลว่า “จริง

พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า วิญญาณนี้เท่านั้นมิใช่สิ่งอื่น

ท่องเที่ยวไป แล่นไป”3 ความหมายของวิญญาณในทัศนะของท่านสาติก็ไม่แตกต่างอะไรกับมนุษย์ที่เสวยรับรู้
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อารมณ์ได้โดยลำพัง เป็นสภาวะที่เป็นอิสระแก่ตนเอง ไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นทัศนะเช่นนี้ เป็นทัศนะที่ขัดกับ

คำสั่งสอนของพระพุทธองค์เรื่องกระบวนการเกิดสรรพสิ่งที่เป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทที่ทรงตรัสสอนว่า 

“วิญญาณนั้น มีสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดได้” 

การวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นวิเคราะห์แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท และวิญญาณในทัศนะ

ทั่วๆ ไป เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างและเข้าใจไม่คลาดเคลื่อนจากความหมายของวิญญาณที่แท้จริงทางพุทธ

ศาสนา และจะเป็นฐานความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อจะนำไปศึกษาและเปรียบเทียบต่อไป   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องวิญญาณในทัศนะทั่วไป 

2. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

3. เพื่อวิเคราะห์เรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นค้นคว้าวิจัยทาง  

เอกสาร (Documentary Research) โดยสามารถจัดลำดับดังนี้ 

ขั้นสำรวจข้อมูล

1)  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

2)  สำรวจเอกสาร งานวิจัยที่มีผู้รู้เขียนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ขั้นรวบรวมข้อมูล

1)  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา-

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2539 

2)  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 

ปกรณ์ วิเสสต่างๆ หนังสือ วารสาร บทความ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง และจัดลำดับ ความเกี่ยวข้อง 

ความสำคัญในเรื่อง เหตุผล และที่มาเพื่อแยกแยะ 

3)  รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 
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ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

1)  นำข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ของวิญญาณในทัศนะทั่วไป และในพุทธปรัชญาเถรวาท 

มาศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

2)  ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาของประเด็นต่างๆ และตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับวิญญาณใน  

พุทธปรัชญาเถรวาท 

ขั้นนำเสนอข้อมูล

ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

 

ผลการวิจัย

จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท  

1.	 แนวคิดเรื่องวิญญาณในทัศนะทั่วไป	

พบว่า แนวคิดเรื่องวิญญาณของศาสนาเชน เรียกวิญญาณว่า ชีวะ และถือว่าชีวะนี้ มีจำนวน

มากมายนับไม่ถ้วน มีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วสากลจักรวาล มีทั้งที่สถิตอยู่ในร่างกายและล่องลอยอาศัยอยู่ตาม

ลำพัง ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นในมนุษย์ในสัตว์ทุกชนิด ในพืช และต้นไม้ ตลอดทั้งในวัตถุธาตุต่างๆ ก็มีชีวะทั้งนั้น 

โดยแบ่งชีวะออกเป็น 2 ประเภท คือ มุกตชีวะ ได้แก่ วิญญาณที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสาร

วัฏแล้ว และพันธชีวะ ได้แก่ วิญญาณที่ยังติดข้องอยู่ในสังสารวัฏ มีการเกิด การเจริญเติบโต การแก่ชราและ

การตาย และถือว่า ชีวะหรือวิญญาณเป็นแกนกลางของชีวิตมนุษย์ ไม่แตกดับไปพร้อมกับร่างกาย เมื่อ

ร่างกายแตกสลายสลายไป ชีวะก็ยังคงอยู่และเวียนว่ายตายเกิดในร่างกายใหม่ต่อไป ตราบที่ยังไม่หลุดพ้น

จากกรรม 

แนวคิดเรื่องวิญญาณหรืออาตมันของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นสิ่งมีอยู่อย่างเที่ยงแท้แน่นอน คงที่ 

ไม่มีการเกิดดับ เป็นนิรันดร และแสดงตัวให้ปรากฏได้เป็น 2 ลักษณะ คือ เป็นวิญญาณสากลหรือปรมาตมัน 

และเป็นวิญญาณย่อย หรือชีวาตมัน วิญญาณสากลนั้นมีอยู่ในภาวะเป็นอันติมสัจจะ คือ เป็นความจริงสูงสุด 

ไม่ถูกจำกัดด้วยสิ่งอื่นใด เป็นสิ่งสมบูรณ์ในตัวเอง ส่วนวิญญาณย่อยนั้นถูกจำกัดด้วยร่างกาย ซึ่งเปรียบ

เสมือนอาภรณ์ที่หุ้มห่อชีวาตมันอยู่ เมื่อยังมีอวิชชาชีวาตมันนี้ก็จะไปอาศัยอยู่ในร่างกาย เวียนว่ายตายเกิดใน

ระหว่างร่างกายเก่ากับร่างกายใหม่ จนกว่าชีวาตมันจะหลุดพ้นจากการจำกัดด้วยประการทั้งปวง บรรลุความ

เป็นภาพกับสิ่งสมบูรณ์ที่เรียกว่า ปรมาตมัน ในที่สุด 

แนวคิดเรื่องวิญญาณของศาสนาเชนและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความคล้ายคลึงกันที่ว่า 

สถานภาพของอาตมัน หรือชีวะนั้น เป็นของเที่ยง คงที่ เป็นนิรันดร ไม่มีการเกิดดับ เมื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

สูงสุด คือ ปรมาตมันหรือโมกษะแล้ว ยังมีผู้เสวยผลแห่งการบรรลุนั้นอยู่ 
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แนวคิดเรื่องวิญญาณในทัศนะของอริสโตเติล หมายถึง ชีวิต ซึ่งเกิดมาจากการประชุมกันของสสาร

เป็นสิ่งไร้ชีวิต สสารคือธาตุ 4 มาประกอบกันเข้าเป็นรูปร่าง แล้วต่อจากนั้น จึงมีวิญญาณเข้ามาสิงสถิตอยู่ 

นิทานกรีกโบราณบอกว่าวิญญาณดั้งเดิมของมนุษย์ อยู่ในสภาพเป็นสัตว์เดรัจฉาน เช่น นกหรือแมลง และ

จากนั้นก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นคน รวมความว่า วิญญาณเป็นสัตว์เดรัจฉาน ซึ่งต่อมาวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ 

วิญญาณเป็นหลักการของชีวิตด้วย ซึ่งมีสภาวะต่างๆ ดังนี้ 1. ภาวะนิรันดร 2. ภาวะนามธรรมซึ่งต่างกับ

ร่างกายและแยกออกจากร่างกายได้ 3. ภาวะที่ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะ และคำว่า ชีวิต หมายถึง ความ

สามารถในการรับอาหาร เจริญเติบโต และเสื่อมสลายไป  

วิญญาณในทัศนะของอริสโตเติลนั้นมี 3 ชนิด คือ 1) วิญญาณมีลักษณะเคลื่อนไหวได้โดยตัวของ

มันเอง 2) วิญญาณมีลักษณะโปร่งใส 3) วิญญาณมีลักษณะเป็นธาตุรู้ คือ รับรู้สิ่งต่างๆ ที่ดำรงอยู่ ลักษณะ

เหล่านี้ทั้งหมดเป็นพื้นฐานของวิญญาณ ซึ่งมีลักษณะที่เที่ยงแท้ถาวร ไม่มีการเสื่อมสลาย เป็นอมตะนิรันดร 

แนวคิดเรื่องวิญญาณทั้งสองฝ่ายมีความคล้ายคลึงกัน คือ วิญญาณอาศัยอยู่ในร่างกาย หลังจาก

ร่างกายสลายไป วิญญาณก็ไปเกิดในร่างกายใหม่ วิญญาณไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นแกนกลางของชีวิต และ

เป็นอมตะ 

2.	แนวคิดเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทหมายถึง ธรรมชาติคิดนึก หรือการรู้

แจ้งอารมณ์ในทางทวารต่างๆ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้สึกรส การรู้สึกสัมผัส และความรู้สึก

นึกคิดต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ของวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ วิญญาณที่

กล่าวมานี้เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัย ถ้าปราศจากเหตุปัจจัย วิญญาณก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อวิญญาณเกิด

เพราะเหตุปัจจัยใดๆ ก็เรียกชื่อวิญญาณตามเหตุปัจจัยนั้นๆ เช่น วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและ

รูปารมณ์ ก็เรียกว่า จักขุวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัททารมณ์ ก็เรียกว่า โสตวิญญาณ 

วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยฆานะและคันธารมณ์ ก็เรียกว่า ฆานวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัย

ชิวหาและรสารมณ์ ก็เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ วิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ์ ก็เรียก

ว่า กายวิญญาณ และวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ ก็เรียกว่า มโนวิญญาณ แต่ถ้าไม่มี

เหตุปัจจัยแล้ว วิญญาณก็จะไม่เกิด 

3.	วิเคราะห์วิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท	

1.วิญญาณคือจิตที่มีชีวิตมาอาศัยรูป คือ เมื่อมีรูปกับนาม คือ จิต ชีวิตก็ปรากฏ กล่าวคือ 

วิญญาณนั้นมีกิเลส ก็จะไปปฏิสนธิในครรภ์มารดา ปรากฏเป็นคนขึ้นมาอีก นั่นก็คือการปรากฏของวิญญาณ

นั่นเอง โดยมีร่างกายคนเป็นเครื่องหุ้มห่อ หรือเรือนที่อาศัยอีกต่อไป ความจริงเป็นการเกิดของร่างกาย

เท่านั้น วิญญาณไม่ได้เกิดด้วย เป็นเพียงวิญญาณปรากฏเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า เรื่องวิญญาณเป็นอมตะ คือ 

ไม่ตายไปตามร่างกาย จึงรับช่วงบุญและบาปตลอดทั้งความถนัดทั้งหลายสืบต่อไปยังภพชาติต่างๆ จึงทำให้มี

ความแตกต่างกันระหว่างบุคคลและความลี้ลับต่างๆ ในโลก ไม่มีการตาย มีแต่การปรากฏและไม่ปรากฏ

เท่านั้น เช่น คนเมื่อตายแล้ว วิญญาณก็ออกจากร่าง เรียกว่าจุติ คือ การดับหรือไม่ปรากฏนั่นเอง 
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2.วิญญาณที่รูแจงอารมณ์ทางทวารตางๆ วิญญาณนี้ หมายถึง รู้ คือ รู้อารมณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้า

มาทางอายตนะทั้ง 6 จึงเกิดความรู้แจ้งอารมณ์ เช่น ตาเห็นรูป เกิดความรู้แจ้งว่า เกิดจากเหตุปัจจัย และการ

ดับไปของวิญญาณ เพราะขาดเหตุปัจจัย การเกิดและการดับของวิญญาณ จึงขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย ไม่ใช่

เป็นการเกิดขึ้นอย่างลอยๆ กล่าวคือ การสัมผัสกันระหว่าง อารมณ์ (อายตนะภายนอก) และอายตนะภายใน 

ดังนั้น สถานภาพของวิญญาณ จึงมีการเกิด การดับ อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ มีการเกิดขึ้น ดำรงอยู่ชั่วขณะ 

และดับไปในที่สุด ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์  

ขอเสนอแนะ

ในการวิจัยนี้ ได้กล่าวถึงเรื่องวิญญาณในพระพุทธศาสนา ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ยังมีเนื้อหาที่สามารถ

ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อีกหลายประเด็นด้วยกัน โดยผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพื่อการวิจัยในอนาคตไว้ 

ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

2. ศึกษาวิเคราะห์แนวความเชื่อเรื่องวิญญาณในพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยใน
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ทิศ6:อารยะแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคม
TheSixCivilizationofSocialCoexistence

บทคัดย่อ 
ทิศ 6 จัดว่าเป็น อารยะ คือ ระเบียบแบบแผนอันประเสริฐ เพราะเป็นการทำหน้าที่ของตนได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสมกับสถานะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงจำแนกไว้ 6 ทิศด้วยกัน ได้แก่  

1) ทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดา 2) ทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์ 3) ทิศเบื้องหลังคือบุตรและภรรยา 4) ทิศเบื้อง

ซ้ายคือมิตร 5) ทิศเบื้องล่างคือลูกน้อง 6) ทิศเบื้องบนคือนักบวช, ทั้ง 6 ทิศนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกันหรือปฏิสัมพันธ์

ด้วยต้องรู้จักหน้าที่ของตนว่ามีอะไรบ้าง เพราะหน้าที่เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามหลักความจริงที่

มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน เมื่อปฏิบัติตามแล้วย่อมมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว ทิศ 6 นี้เป็นองค์ประกอบแห่ง

การปฏิสัมพันธ์กันที่สำคัญในสังคม เริ่มต้นแต่ครอบครับ ต่อจากนั้นก็เป็นสถานศึกษา การใช้ชีวิตคู่ การ

คบหากัน การทำงาน และการพัฒนาจิตวิญญาณ 

คำสำคัญ: ทิศ 6; อารยะ 
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Abstract 

The Buddha said the six noble discipline is a noble tradition. He is doing his job 

correctly, the status associated with that person. Which he classified six sides together, 

including 1) the front of the parents, 2) the right of teachers 3) the background is the son 

and wife, 4) the left is friendly 5), the lower was his sixth) south. above is a priest, and the 

six people who are related or interacting with their duty to know what’s there, Because of 

these duties, the Buddha taught by the fact that human beings should treat each other. 

When followed, it will be prosperous only by the six elements of the interaction is 

important in society, But starting family Subsequently, it is education. The couple lived 

together for fellowship and spiritual development 

Keywords: The six noble discipline; Noble tradition 
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บทนำ

การอยู่รวมกันของมนุษย์ที่เรียกว่า “สังคม” ไม่ใช่เกิดจากการตั้งใจรวมกลุ่มกันขึ้น แต่เกิดจาก

ธรรมชาติการเป็นอยู่และความต้องการของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์พิเศษตรงที่มีสติปัญญา สามารถคิด

สร้างสรรค์และพัฒนาได้ ความเป็นมาและพัฒนาการทางสังคมเชิงศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ศึกษาได้จากอัคคัญญสูตร1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการสืบพันธุ์ ที่อยู่อาศัย อาหาร ความโลภ การสั่งสม

อาหาร การปักเขตแบ่งปัน ความโลภ ความโกรธ การลงโทษ และการปกครอง และจากประสบการณ์ทาง

สังคมอันยาวนานนี่เองที่ทำให้มนุษย์รู้จักแก้ไข คิดค้นและพัฒนาความเป้นอยู่ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่ง

ขึ้น การอธิบายธรรมชาติการอยู่รวมกันเชิงสังคมเป็นการมองในภาพรวม แต่สาระของสังคมก็คือความ

สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนั่นเอง ซึ่งหลักความสัมพันธ์เชิงพุทธนี้สามารถศึกษาได้จากสิงคาลกสูตร2 เป็นต้น โดย

เฉพาะคำสอนเรื่องทิศ 6 เป็นพระสูตรที่แสดงหลักความสัมพันธ์กันของคนในกลุ่มหรือสถาบันทางสังคม ซึ่ง

เริ่มตั้งแต่ครอบครัว จนถึงการนับถือศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ กล่าวถึงหลักหรือหน้าที่ที่ผู้เกี่ยวข้อง

กันนั้นๆ พึงปฏิบัติต่อกันด้วยความถูกต้อง เช่น หน้าที่การเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตร-ธิดา เป็นต้น 

ปัญหาสังคมปัจจุบันสามารถอธิบายได้ในมิติของการบกพร่องต่อหน้าที่ของตน เช่น ผู้ปกครองไม่

เคารพต่อหลักการปกครองตามที่ตนได้ศึกษามา เห็นแก่ประโยชน์ตนและพวกพ้อง ทำให้เกิดมีอคติ ใช้ความรู้

นั้นไปในทางที่ไม่ถูกต้องโดยการใส่ร้ายและกลั่นแกล้งคนอื่น ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและถูกลงโทษ   

แม้จะมีผู้รู้และผู้หวังดีตอบแทนก็ไม่สนใจปฏิบัติตาม ปัญหาที่เกิดตามมาคือความแตกแยกขาดสามัคคี ทำให้

อยู่รวมกันด้วยความยากลำบาก มีแต่การจับผิดและขัดขวางกัน ประเทศจึงไม่ได้รับการพัฒนา ปัญหา

เศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆ ก็เกิดขึ้นตามมาอีก ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ควรละเลยปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ว่า

เป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะความเสื่อมก็ดี ความเจริญก็ดี ล้วนมีความสัมพันธ์เป็นบ่อเกิดทั้งนั้น ดังนั้นจึงควรได้

พัฒนาความสัมพันธ์ของตนกับผู้เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความยั่งยืนแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งบทความนี้

จะได้ศึกษาแนวคิดความสัมพันธ์ตามหลักทิศ 6 ในเชิงอารยวินัยคือธรรมชาติแห่งการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

หรือการทำหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้อง 



ลักษณะและความสำคัญแห่งความสัมพันธ์

ธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์บางชนิดคือการรู้จักอยู่รวมกัน เช่น อยู่รวมกันเป็นฝูงของกวาง 

เป็นต้น แต่มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษคือความมีสติปัญญา ดังนั้นมนุษย์จึงมีจุดมุ่งหมายในการอยู่รวมกัน แตกต่าง

จากการอยู่รวมกันของสัตว์คือเพียงเพื่อสืบพันธุ์และการหากิน สาเหตุสำคัญแห่งการอยู่รวมกันเป็นสังคมของ

มนุษย์มี 3 ประการคือ 

ประการแรก มนุษย์มีระยะแห่งการเป็นทารกนานและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในระยะเริ่มต้นของชีวิต 

ลักษณะดังกล่าวนี้แตกต่างไปจากสัตว์อื่นซึ่งเมื่อคลอดออกมาแล้วก็สามารถเดินและหาอาหารเลี้ยงตัวเองได้ 
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อนึ่งแม้ว่าสัตว์บางชนิดจะต้องได้รับการอุ้มชูสักระยะเวลาหนึ่งก็ตาม แต่ช่วงเวลานั้นก็ไม่นานนักเมื่อเปรียบ

เทียบกับมนุษย์ ความจำเป็นที่ต้องมีการเลี้ยงดูทารกเป็นเวลานานนี้เองทำให้มนุษย์จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วม

กันและสร้างแบบแผนความสัมพันธ์ในรูปแบบของครอบครัว รวมทั้งมีเครือญาติ วงศ์วาน เพื่อนบ้าน และมี

ความสัมพันธ์กับคนกลุ่มอื่นๆ 

ประการที่สอง เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถทางด้านสมอง สามารถคิดค้นและควบคุมธรรมชาติ

ได้ ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่มนุษย์จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพราะการควบคุมธรรมชาตินั้นมนุษย์คนเดียวไม่

สามารถที่จะทำการได้ ต้องอาศัยความร่วมมือและการแบ่งงานกันทำกับคนอื่นๆ ในสังคม การเสาะแสวงหา

และทำการเพาะปลูกในเรื่องอาหารการกิน การสร้างบ้านเรือนและการนุ่งห่ม การบำบัดรักษาโรคเหล่านี้ย่อม

ต้องการคนที่มีความชำนาญเฉพาะอย่าง แต่เนื่องจากคนแต่ละคนมีความสามารถจำกัดเฉพาะตัว ฉะนั้นเมื่อ

รวมกันหลายคนเข้าด้วยกันแล้วพวกเขาจะสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตและสนองความต้องการทาง

ชีวภาพของพวกเขาเองและสังคมทั้งมวล 

ประการที่สาม มนุษย์มีความสามารถสร้างวัฒนธรรม รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร ศาสนา ค่านิยม 

ฯลฯ วัฒนธรรมเหล่านี้จำเป็นต้องส่งผ่านไปยังอนุชนรุ่นหลัง ดังนั้นมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อรับการ

ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม อนึ่งวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมิได้สร้างเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการในแง่

ของปัจจัยสี่เท่านั้น แต่มนุษย์ยังมีความต้องการนอกเหนือไปจากสิ่งที่จำเป็นต่อชีวภาพ เช่น ต้องการความรัก

ความอบอุ่น ความเป็นเพื่อนฝูง การจัดระเบียบทางสังคม ความคิด ความเชื่อ ศาสนา และค่านิยม ฯลฯ ด้วย

เหตุนี้การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการที่จะต้องกระทำต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะ ทำให้มีความ

จำเป็นที่คนต้องมาอยู่ร่วมกันตลอดไป3 ความสำคัญแห่งการอยู่รวมกันของมนุษย์มี 2 ประการสำคัญคือ  

1. มนุษยสัมพันธ์ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของชีวิต พัฒนาการของชีวิตมนุษย์จะเริ่มต้นที่

ครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสมาชิกอื่นในครอบครัวเช่นพ่อแม่พี่น้องจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยว

กับตนเองและผู้อื่นเป็นต้นการที่บุคคลสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในครอบครัวย่อมจะช่วยสร้าง

เสริมให้บุคคลนั้นมีเจตคติที่ดีต่อบุคคลอื่นในสังคมซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับตนเองและสามารถชื่นชมในบุคคล

อื่นได้และเมื่อเติบโตขึ้นเด็กก็จะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นเพื่อนครูอาจารย์และบุคคล

อื่นๆทั้งในสถานศึกษาและในสังคมแวดล้อมอื่นเช่นในการประกอบการงานอาชีพดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์

จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนที่อยู่รอบข้างตลอดชีวิตหรืออาจกล่าวได้ว่ามนุษยสัมพันธ์

ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของชีวิตให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น4 

2. มนุษยสัมพันธ์ส่งเสริมสัมฤทธิผลของงาน ในสังคมปัจจุบันได้มีการเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีม

หรือเป็นกลุ่มมากกว่าการสนับสนุนให้ทำงานตามลำพังคนเดียวทั้งนี้เพื่อจะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคน

นำความสามารถเฉพาะตนมาประสมประสานกันเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์งานให้เกิดประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลอย่างเต็มที่ดังคำกล่าวที่ว่า “หลายหัวดีกว่าหัวเดียว” และเมื่อมีบุคคลหลายคนมาทำงานร่วมกัน

ทุกคนจึงต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นด้วยจึงจะช่วยให้การมนุษยสัมพันธ์มีบทบาทในการ
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ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์การตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมการสร้างสรรค์บรรยากาศทาง

มนุษยสัมพันธ์จะช่วยจรรโลงบุคคลและกลุ่มบุคคลไปในทางเดียวกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของคนทุกๆคนดังพุทธสุภาษิตที่ว่า “วิสาสาปรมาญาติ” 

คือความเป็นกันเองก่อให้เกิดความรู้สึกเสมือนญาติในเรือนตนฉะนั้นมนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ

การบริหารงานนักบริหารที่ดีนั้นจะต้องคำนึงถึงมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานก่อนสิ่งอื่นเพราะงานใดๆ ก็ดีจะ

ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจของคนในหน่วยงานเป็นสำคัญ 

นอกจากจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานแล้วมนุษยสัมพันธ์ยังเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์ใน

การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์ตั้งแต่ชุมชนไปจนถึงครอบครัว มนุษยสัมพันธ์มีบทบาทและความสำคัญอย่าง

ยิ่งต่อการสร้างสถาบันหรือองค์การทางสังคมเพราะจะทำให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

และยอมรับบุคคลอื่นเพื่อฐานของความเป็นมนุษย์เท่ากันเรียนรู้ที่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน คนเก่ง  

ที่มีความสามารถสูงถ้าขาดมนุษยสัมพันธ์ก็กลายเป็นบุคคลที่เปล่าประโยชน์เพราะไม่มีโอกาสที่จะแสดง  

ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนและแสดงความสามารถให้ปรากฏแก่กลุ่มคนและความเก่งนั้นก็จะไร้ค่าและหมดความ

หมายไปในที่สุด เพราะไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและสังคมได้ฉะนั้นมนุษยสัมพันธ์จึงมีบทบาท

อย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันเองของมนุษย์อย่างมีสันติสุข5 
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุตร-ธิดา กับบิดามารดาหน้าที่ของบุตรโดยสรุปคือ เลี้ยงดูพ่อแม่ 

ประพฤติตนเป็นคนดีตามคำสอนของท่าน ดำรงวงศ์ตระกูล และเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน 

ในส่วนของพ่อแม่ท่านย่อมอนุเคราะห์บุตร-ธิดา โดยการสอนให้เป็นคนดี ให้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีวิชา  

ความรู้ สามารถที่จะทำมาหากินเลี้ยงชีพได้ เมื่อเห็นว่าลูกสามารถที่จะเมื่อเห็นว่าลูกสามารถที่จะเลี้ยงตน

และครอบครัวได้แล้วก็ให้แต่งงาน และมอบทรัพย์ให้เพื่อเป็นทุนในการทำมาหากินและสร้างความมั่นคงแก่

ชีวิต 

พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การให้อันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุก

อย่างในชีวิตนั่นคือการให้ชีวิต เพราะฉะนั้นลูกควรคำนึงอยู่เสมอว่าลมหายใจที่ตนมีทุกวันนี้พ่อแม่เป็นคนให้

มา ลูกที่กล้าทำลายชีวิตของผู้ให้กำเนิดตนจึงเป็นบาปอย่างมหันต์ ไม่เพียงแต่ให้ชีวิตเท่านั้น ท่านต้องดูแล

เลี้ยงดูผู้ที่ตนให้กำเนิดมาด้วยความรักความปรารถนาดีอย่างไม่มีความรักของผู้ใดเสมอเหมือน ซึ่งแม้บางครั้ง

ลูกจะไม่เคยมองเห็นความรักของท่านก็ตาม พ่อแม่จะหมดห่วงก็ต่อเมื่อลูกนั้นมีหน้าที่การงานมั่นคง สามารถ

เลี้ยงตนและครอบครัวได้ แม้ลูกหลายคนจะไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ตนให้มีความสุขเหมือนกับที่ท่านเลี้ยง  

ตนมา ท่านก็ไม่เคยทวงบุญคุณ ด้วยจิตเสียสละอันบริสุทธิ์ที่มีต่อบุตรนี้พ่อแม่จึงได้ชื่อว่า “เป็นพระอรหันต์

ของลูก” ลูกที่ตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการประพฤติตนเป็นคนดีและเลี้ยงดูท่านให้มีความสุขจึงได้ชื่อว่าเป็น

ลูกที่สมบูรณ์ ควรแก่การยกย่องว่าเป็นคนดี หน้าที่ที่พ่อแม่และลูกพึงทำต่อกันนี้ไม่ต้องให้ใครมาบังคับให้ทำ 
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แต่เป็นการทำตามจิตสำนึกที่ดี ทำดีเพราะเห็นค่าของความดี และครอบครัวที่ดีนี้ย่อมเป็นฐานที่ดีของสังคม 

ผู้ใดไม่อาจทำหน้าที่ของพ่อแม่ได้ เช่น นำลูกไปทิ้งเพราะไม่อาจเลี้ยงดูได้ ผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิด ส่วนผู้ให้

กำเนิดบุตรและลี้ยงดูอบรมสั่งสอนบุตรด้วยจิตใจที่เสียสละบริสุทธิ์ มีสุขในเวลาที่เห็นลูกสุขสบาย และเป็น

ทุกข์ในเวลาที่เห็นลูกลำบากเดือดร้อน ผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์กับศิษย์หน้าที่ของศิษย์โดยสรุปคือ มีความเคารพครูอาจารย์ 

รับใช้ช่วยเหลือท่าน เชื่อฟังและตั้งใจเรียน ส่วนครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์โดยการสอนให้ศิษย์มีความรู้ดี

และเป็นคนดี ยกย่องชมเชย และเมื่อเรียนจบแล้วก็ไม่ทอดทิ้ง คอยส่งเสริมศิษย์ให้ได้รับความสะดวกสบาย 

ครูอาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่คนที่สองของศิษย์ เพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดในวิทยาการต่างๆ แก่

ศิษย์ อาจกล่าวได้ว่า ครูอาจารย์นั้นมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ครูอาจารย์ที่สอนตามหน้าที่ 2) ครูอาจารย์ที่

สอนมากกว่าหน้าที่ บรรดาครูอาจารย์ 2 ประเภทนี้ ครูอาจารย์ประเภทแรกท่านมีหน้าที่สอนให้ศิษย์มีความ

รู้เหมือนกับที่ท่านมีความรู้เพราะได้เรียนรู้มาจากครูอาจารย์ของท่าน ครูอาจารย์ประเภทนี้มักถูกเรียกว่า 

“เรือรับจ้าง” คือมีหน้าที่พาศิษย์ให้ถึงฝั่งแห่งความรู้แลกกับค่าจ้างสอนที่ได้รับตอบแทนจากสถานศึกษานั้นๆ 

อย่างไรก็ตามอาชีพครูอาจารย์เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เพราะมีคุณูปการต่อศิษย์ในฐานะเป็นผู้ให้ความรู้ ศิษย์ที่

ลืมบุญคุณของครูอาจารย์ หรือประพฤติเสียหายต่อครูอาจารย์ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนอกตัญญู แม้จะเก่ง

อย่างไรก็ไร้เกียรติ ส่วนครูอาจารย์ประเภทที่สองท่านจะสอนด้วยความรักความปรารถนาดีต่อศิษย์ ไม่คำนึง

ถึงค่าตอบแทนเป็นที่ตั้ง หวังเพียงให้ศิษย์เป็นคนดีมีความรู้และประสบความสำเร็จในชีวิตท่านก็พอใจแล้ว ครู

อาจารย์ประเภทนี้มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง หลายๆ ท่านเคี่ยวเข็ญศิษย์จนทำให้ศิษย์ไม่พอใจก็มี แต่ครู

อาจารย์ประเภทนี้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสอนให้ศิษย์นั้นเป็นคนดีและมีความรู้ เพราะคนเรามักจะ

มีสติและสำนึกตนได้เมื่อได้รับการตักเตือนให้สำนึกด้วยความจริงใจและจริงจัง อาจารย์ที่ดีจะได้รับการ

นับถือจากศิษย์ว่าเป็นอาจารย์ตลอดไป ไม่ใช่เป็นได้เพียงผู้สอนเท่านั้น พอหมดหน้าที่ก็ไม่มีความสัมพันธ์ใน

ฐานะครูอาจารย์กับศิษย์ แม้ศิษย์ก็เช่นเดียวกัน คือศิษย์ที่ดีนั้นจะอยู่ในใจของอาจารย์ตลอดไป ไม่ใช่สักแต่ว่า

ผู้มาเรียนเอาความรู้เท่านั้น เรียนจบแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างนี้ไม่ควรเรียกว่าศิษย์ ดังนั้นจะเห็นว่า

แก่นแท้ของความเป็นครูอาจารย์และศิษย์นี้เกิดขึ้นจากคุณลักษณะโดยธรรมชาติ ครูที่เป็นครูของโลกคือ

พระพุทธเจ้า พระองค์ไม่ได้ทรงศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพมาเพื่อเป็นครู แต่เป็นการศึกษาและปฏิบัติเพื่อความรู้

แจ้งเห็นจริงแล้วนำความรู้นั้นมาสอนคนอื่นให้รู้ตามเพื่อความพ้นทุกข์ ซึ่งการสอนให้ผู้อื่นถึงฝั่งแห่งความสิ้น

ทุกข์ได้นี้เป็นการสอนที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีตำราเรียนในมหาวิทยาลัยใดๆ แต่เกิดจากความบริสุทธิ์แห่งพระปัญญา 

และพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ผู้ยังจมอยู่ในความทุกข์ ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ชื่อว่า 

“ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา หน้าที่ของสามีต่อภรรยาโดยสรุปคือ ให้เกียรติโดยการไม่

นอกใจ ยกย่อง ไม่ดูหมิ่น ให้มีบทบาทในหน้าที่การงาน (งานบ้าน) และให้เครื่องแต่งตัว เพราะผู้หญิงเป็น

เพศที่รักความสวยงาม ส่วนภรรยาก็ขยันทำงาน ให้เกียรติสามีโดยการไม่นอกใจ ดีต่อญาติพี่น้องและคนที่

นับถือกันของสามี และรักษาทรัพย์ของครอบครัว 
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การใช้ชีวิตบทพิสูจน์แห่งการเข้าใจกัน ความมีน้ำใจเสียสละและความอดทนต่อกัน ฉะนั้นจะไม่

แปลกใจที่ชีวิตคู่ของหลายๆ คนไปไม่รอดเพราะความไม่เข้าใจกันและหมดความอดทนต่อกัน กล่าวคือ การ

ใช้ชีวิตโสดเป็นรูปแบบที่มีความสะดวกสบายในแง่ของความมีอิสระ สนใจหรือต้องการเรื่องใดตนเองก็

สามารถทำตามความต้องการนั้นได้ แต่ชีวิตคู่ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเป็นความเข้าใจและความต้องการของคน

สองคนที่ต้องหลอมรวมกันให้ได้ หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องยอมให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม เพื่อให้

เรื่องนั้นๆ สามารถดำเนินไปได้ แม้ฝ่ายที่ยอมนั้นจะไม่มีเห็นด้วยก็ตาม คู่ครองชีวิตที่มีความสุขและสามารถ

ใช้ชีวิตคู่ให้เป็นไปด้วยดีได้นั้นต้องเป็นคู่ครองมีความเสมอเหมือนกันทั้งเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรม   

ซึ่งเรื่องนี้พระพุทธศาสนาจำแนกไว้ 4 ประการ คือ 1) ศรัทธา 2) ศีล 3) การเสียสละ 4) ปัญญา หาก

คุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี้แตกต่างกัน ย่อมทำให้มีความยากลำบากในการอยู่ร่วมกันจนถึงอาจหย่าร้างไปใน

ที่สุด หรือแม้จะอยู่ด้วยกันได้ก็ไม่มีความสุข ต่างกันมากก็มีความยากลำบากมาก ต่างกันน้อยก็มีความยาก

ลำบากน้อย ไม่มีความต่างกันก็ไม่มีความลำบากเพราะการปรับตัวเข้าหากัน หากจะมีความลำบากก็เป็นเรื่อง

อื่น และอาจกล่าวได้ว่า ชีวิตคู่ที่มีความสุขคือชีวิตที่ใช้ความอดทนต่อกันและปรับตัวเข้าหากันน้อยที่สุด ส่วน

ชีวิตคู่ที่ไร้ความสุขคือชีวิตที่ต้องอดทนกันและปรับตัวเข้าหากันมาก บรรดาองค์ธรรมทั้ง 4 ประการนี้ 

พฤติกรรมทางกายคือการให้เกียรติกันโดยไม่นอกใจกันและทัศนคติคือความเห็นตรง/ไม่ตรงกันนี้มีความ

สำคัญมาก เป็นตัวชี้วัดของการอยู่ร่วมกันว่าไปรอดหรือไม่รอด มีความสุขหรือไม่มีความสุข คุณค่าความเป็น

ผู้ปกครองหรือผู้นำครอบครัวจะสมบูรณ์เมื่อมีบุตร-ธิดาเป็นทายาทสืบสกุล ชีวิตคู่ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่หากเป็น

ศิลปะแห่งการอยู่ร่วมกัน 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างมิตรหน้าที่ของมิตรโดยสรุปเป็นการสงเคราะห์กัน โดยการแบ่งปัน พูดดี 

ไม่หลอกลวงกัน ประพฤติประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย เป็นที่พึ่งของมิตรผู้ประมาทแล้ว 

และนับถือญาติพี่น้องของมิตร 

มิตรคือผู้มีความเยื่อใยต่อกัน ปรารถนาดีต่อกัน โดยความเป็นมิตรนั้นเริ่มต้นจากการคบหากัน ซึ่ง

การคบนี้บางคนก็ตั้งใจเลือกคบเพราะเห็นว่าเป็นคนที่น่าคบ บางคนเริ่มจากการที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกัน

บางประการ เป็นไปด้วยความไม่ตั้งใจ แต่ความจริงใจต่อกันจะช่วยสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น ส่วนการคบ

เพราะเห็นแก่ประโยชน์ไม่จัดอยู่ในคุณสมบัติของการเป็นมิตร คำว่า “มิตร” มีความหมายมากเกินกว่าที่จะ

ใช้ “จริยธรรม” มาเป็นกรอบกำหนดคุณค่า เพราะมิตรที่ดีของคนที่คบด้วยนั้นอาจเป็นคนที่ยอมละเมิด

ประพฤติผิดจริยธรรมบางอย่าง (ที่ไม่ใช่การเบียดเบียนผู้อื่น) เพื่อทำประโยชน์แก่มิตร เช่น ยอมปกปิดความ

ลับของเพื่อนเพื่อป้องกันมิตรกล่าวให้คำใจง่ายๆ ก็คือมิตรที่ดีอาจไม่ใช่คนที่ดีสำหรับคนอื่น ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่

ตัดสินจากเกณฑ์ของจริยธรรม แต่ตัดสินจากน้ำใจและความรักที่มีต่อมิตรมิตรภาพจะมีความยั่งยืนหากรู้จัก

รักษาไว้ด้วยการเข้าใจกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปรารถนาดีต่อกัน ไม่เป็นผู้รับฝ่ายเดียว ต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วย 

สามารถรับเพื่อนได้ทุกอย่าง เห็นมิตรประมาทก็ต้องกล้าตักเตือน ต้องรู้จักระวังคำพูด ไม่ยึดประโยชน์เป็นที่

ตั้ง ซื่อสัตย์และมีความมั่นคงต่อกัน หากคนคบกันมีลักษณะตรงกันข้ามจากคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ก็จัดว่าเป็น

มิตรเทียม คือสักว่าแต่ได้คบกันเท่านั้น เหมือนจะเป็นมิตรแต่ไม่ใช่ 
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มิตรกับเพื่อนมีความเหมือนและแตกต่างกัน คือมิตรเป็นเพื่อนก็ได้ ไม่ใช่เพื่อนก็ได้ แต่เพื่อนหมาย

เอาคนอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มิตรภาพของเพื่อนเกิดจากความใกล้ชิดกัน คลุกคลีกัน เห็นนิสัย

ของกัน ปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมความเป็นมิตรและเพื่อนให้แน่นแฟ้น เช่น เชื้อชาติ ถิ่นอาศัย เป็นต้น ความ

เป็นมิตรนี้ไม่อาจซื้อได้ด้วยเงิน ไม่ใช่การจัดตั้งขึ้น แต่เป็นไปโดยธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันและเห็นน้ำใจกัน 

และจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาอธิบายลักษณะของกัลยาณมิตรในมิติของอาจารย์กับศิษย์ คืออาจารย์ที่มี

คุณสมบัติของผู้เป็นมิตรที่ดีนั้นต้องเป็นคนน่ารัก หนักแน่น น่ายกย่องสรรเสริญ กล้าว่ากล่าวตักเตือน อดทน

ต่อคำพูดที่ตนไม่พอใจได้ สอนเรื่องที่ยากหรือลึกซึ้งได้ และไม่แนะนำหรือชักชวนในเรื่องเสียหาย หาก

พิจารณาจากเรื่องที่กล่าวมานี้ ความเป็นกัลยาณมิตรมีคุณลักษณะทางจริยธรรมมากกว่าความเป็นมิตร

ธรรมดา คือนอกจากจะมีความดีเป็นที่ตั้งแล้วยังต้องมีความสามารถอีกด้วย (วิชชาจรณสัมปันนะ) 

5. ความสมัพนัธร์ะหวา่งนายกบัลกูนอ้งหนา้ทีข่องนายโดยสรปุเปน็การให ้คอืใหท้ำงานทีเ่หมาะสม  

ให้รางวัล และให้กำลังใจ ส่วนลูกน้องต้องเป็นคนขยันขันแข็ง พัฒนาตนอยู่เสมอ ซื่อสัตย์ และเคารพ  

ยกย่องนาย 

ความสัมพันธ์ของคู่นายกับลูกน้องนี้ค่อนข้างมีความเป็นอริยวินัยน้อยกว่าคู่อื่นๆ เพราะโดยมาก

เป็นความเกี่ยวข้องกันตามหน้าที่หรือผลประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งนายและลูกน้องจะไม่มีคุณ

ความดีให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นคุณค่าเสียทีเดียว เพราะนายที่ดีย่อมเป็นที่รักและเคารพของลูกน้อง และลูกน้องที่

ดีย่อมเป็นที่รักและเอ็นดูของนายเช่นกัน ลูกน้องที่เก่งคือมีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ   

มีความรับผิดชอบสูง ไม่ทำงานให้เสียหาย มีความกระตือรือร้น หมั่นพัฒนาตนและงานอยู่เสมอ เจ้านายย่อม

พอใจลูกน้องที่สนองงานเก่ง สามารถคิดงานต่อจากนายได้และทำงานคล่อง ส่วนลูกน้องที่ดีคือมีความ

ซื่อสัตย์สุจรติต่อนาย ไม่ทำงานเพราะเห็นแก่เงิน แต่ทำงานเพื่อนาย เคารพและรักนาย เป็นคนอ่อนน้อม  

ถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ได้ดีแล้วก็ไม่ลืมนายที่มีพระคุณต่อตน โดยสรุปนายที่มี  

ลูกน้องเก่งจะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้า หากมีลูกน้องดีก็จะเป็นศักดิ์ศรีแก่องค์กร 

นายที่เก่งและดีย่อมมีภาวะผู้นำสูง นายที่บริหารเก่งย่อมเป็นคนมีวิสัยทัศน์ คาดการณ์เก่ง เข้าใจ

สภาพปัญหา รู้จักใช้บทเรียนในอดีตให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในปัจจุบันและอนาคต มีความคิด

ก้าวหน้าสร้างสรรค์ ตัดสินใจเร็วและถูกต้องแม่นยำ เป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและตัดสินใจ

ของลูกน้อง ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและไม่เหนื่อยกับงานบริหารมากเหมือนกับนายที่มอบหมายหรือ

กระจายงานไม่เก่ง หมั่นพัฒนาศักยภาพการทำงานของลูกน้องอยู่เสมอเพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ส่วน

นายดีคือนายที่มีศีลธรรมและคุณธรรม ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้ลูกน้องเคารพยำเกรงและรักใคร่   

มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นเหมือนกับความรู้สึกตนเอง ซึ่งจะทำให้เข้าใจความต้องการ

ของลูกน้อง คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพระคุณ ส่วนพระเดชนายก็ต้องมีเหมือนกัน คือต้องเป็นคนตรงไปตรงมา   

มีความกล้าหาญเด็ดขาด ไม่มีอคติกับลูกน้อง ดีก็ยกย่อง ไม่ดีก็ว่ากล่าวตักเตือนจนถึงลงโทษ ทำได้อย่างนี้จะ

ทำให้เป็นที่รักและยำเกรงของลูกน้อง 
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6. ความสัมพันธ์ระหว่างนักบวชกับชาวบ้าน หน้าที่ของชาวบ้านโดยสรุปคือ คิด พูด ทำด้วยเมตตา 

และอุปถัมภ์บำรุงนักบวช (พระสงฆ์) ส่วนนักบวชก็มีน้ำใจอนุเคราะห์ สอนให้ชาวบ้านละชั่ว ทำดี 

โดยทั่วไปแล้วหากไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือคนรักใคร่ชอบพอกัน การแบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่นจะมี

น้อยมาก ยกเว้นการให้เกี่ยวกับงานกุศล พระสงฆ์เป็นบุคคลสาธารณะ มีอุปการะต่อชาวบ้านในฐานะเป็น

ผู้นำจิตวิญญาณ สั่งสอนชาวบ้านเพราะต้องการให้เขาเหล่านั้นได้เข้าใจหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง งาน

ของพระสงฆ์เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น ไม่ใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งท่านสามารถทำ

ประโยชน์ส่วนรวมได้ดีกว่าชาวบ้าน เพราะมีเวลาให้กับส่วนรวมมากกว่าชาวบ้าน ตัดปัญหาเรื่องการทำมา

หากินออกไปได้ เพราะมีชาวบ้านให้ความอุปถัมภ์บำรุงข้าวปลาอาหาร ดังนั้นพระสงฆ์จึงได้รับความเคารพ

นับถือ เป็นที่พึงทางจิตใจของชาวบ้าน หากทำตรงกันข้ามจากนี้ก็จะไม่ได้ความเคารพนับถือ และจะถูกมอง

ว่าเอาเปรียบสังคม สภาพการณ์เช่นนี้มองแบบผิวเผินจะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนกัน   

แต่ความจริงแล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์เหมือนกัน เพราะต่างฝ่ายต่างได้อาศัยกัน เพียงแต่ไม่ใช่เรื่องการ

ถือเอาเงินเป็นที่ตั้งเท่านั้นเอง แต่เป็นเรื่องของการแนะนำสั่งสอนกับการถวายข้าวปลาอาหารตอบแทนและ

ความต้องการบุญของชาวบ้าน 

บทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบันเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและความต้องการของชาวบ้าน พระสงฆ์

ส่วนหนึ่งเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เช่น จัดตั้งสหกรณ์ชุมชน, การอนุรักษ์ทรัพยากร-  

ธรรมชาติ เช่น ป้องกันป่าถูกทำลาย ปลูกป่าทดแทน สร้างป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน, การอนุรักษ์  

และส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น การทำบุญตามฮีต 12, การจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ลูกหลานของชาวบ้าน   

ซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนชาวบ้านเองก็ควรได้ตระหนักว่า

ตนเองเป็นพุทธบริษัท ไม่ใช่มองว่าการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระสงฆ์เท่านั้น ซึ่งบางเรื่อง  

พระสงฆ์ก็ไม่สะดวกที่จะทำเองเพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายและพระวินัย ชาวบ้านก็ควรได้อาสาพระสงฆ์  

ช่วยแก้ไขปัญหาและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์แทนพระสงฆ์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนา สังคมและ

ประเทศชาติ 



สรุป

มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญา แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานซึ่งอาศัยสัญชาตญาณในการอยู่รวมกัน 

หากิน และสืบพันธุ์ และเนื่องจากมนุษย์มีระยะเวลาในการเลี้ยงดูกันค่อนข้างนาน ดังนั้นจึงสร้างความ

สัมพันธ์กันจากระดับครอบครัวเป็นเบื้องต้น ความมีสติปัญญาของมนุษย์ทำให้มนุษย์เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต 

รู้จักคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น การอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะจำเป็นต้องอาศัยกฎระเบียบ

เป็นสิ่งควบคุมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ กฎระเบียบบางอย่าง

ใช้เพื่อบังคับและมีบทลงโทษเพื่อให้เป็นตัวอย่างของผู้อื่น กฎระเบียบบางอย่างมีไว้เพื่อกำหนดทิศทางการ
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ทำงานเท่านั้น ไม่มีการลงโทษ เพราะไม่มีความเสียหายที่ทำให้เสียชื่อเสียง กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่

ดีเป็นปัจจัยแห่งความยั่งยืนต้องมีรากฐานมากความถูกต้อง (ธรรมะ)ซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกว่า อริยวินัย 

หน้าที่ของบุตรโดยสรุปคือ เลี้ยงดูพ่อแม่ ประพฤติตนเป็นคนดีตามคำสอนของท่าน ดำรงวงศ์

ตระกูล และเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน ในส่วนของพ่อแม่ท่านย่อมอนุเคราะห์บุตร-ธิดา โดย

การสอนให้เป็นคนดี ให้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีวิชาความรู้ สามารถที่จะทำมาหากินเลี้ยงชีพได้ เมื่อเห็นว่าลูก

สามารถที่จะเมื่อเห็นว่าลูกสามารถที่จะเลี้ยงตนและครอบครัวได้แล้วก็ให้แต่งงาน และมอบทรัพย์ให้เพื่อเป็น

ทุนในการทำมาหากินและสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต, หน้าที่ของศิษย์โดยสรุปคือ มีความเคารพครูอาจารย์  

รับใช้ช่วยเหลือท่าน เชื่อฟังและตั้งใจเรียน ส่วนครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์โดยการสอนให้ศิษย์มีความรู้ดี

และเป็นคนดี ยกย่องชมเชย และเมื่อเรียนจบแล้วก็ไม่ทอดทิ้ง คอยส่งเสริมศิษย์ให้ได้รับความสะดวกสบาย, 

หน้าที่ของสามีต่อภรรยาโดยสรุปคือ ให้เกียรติโดยการไม่นอกใจ ยกย่อง ไม่ดูหมิ่น ให้มีบทบาทในหน้าที่การ

งาน (งานบ้าน) และให้เครื่องแต่งตัว เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่รักความสวยงาม ส่วนภรรยาก็ขยันทำงาน ให้

เกียรติสามีโดยการไม่นอกใจ ดีต่อญาติพี่น้องและคนที่นับถือกันของสามี และรักษาทรัพย์ของครอบครัว, 

หน้าที่ของมิตรโดยสรุปเป็นการสงเคราะห์กันโดยการแบ่งปัน พูดดี ไม่หลอกลวงกัน ประพฤติประโยชน์ต่อ 

ผู้อื่น และเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย เป็นที่พึ่งของมิตรผู้ประมาทแล้ว และนับถือญาติพี่น้องของมิตร, หน้าที่

ของนายโดยสรุปเป็นการให้ คือให้ทำงานที่เหมาะสมให้รางวัล และให้กำลังใจ ส่วนลูกน้องต้องเป็นคนขยัน

ขันแข็ง พัฒนาตนอยู่เสมอ ซื่อสัตย์ และเคารพยกย่องนาย, หน้าที่ของชาวบ้านโดยสรุปคือ คิด พูด ทำด้วย

เมตตา และอุปถัมภ์บำรุงนักบวช (พระสงฆ์) ส่วนนักบวชก็มีน้ำใจอนุเคราะห์ สอนให้ชาวบ้านละชั่ว ทำดี 

คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. (2543). สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้ง
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วิเคราะห์แนวทางการสื่อสารเพื่อสันติภาพ
ขององค์ทะไลมะที่14ตามหลักพุทธสันติวิธี

AnAnalysisofTheCommunicativeWay
forPeaceofThe14thDalailamaAccording

toBuddhistPeacefulMean

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการสื่อสารขององค์ทะไลลามะที่ 14 

2) เพื่อศึกษาการสื่อสารตามหลักวาจาสุภาษิต 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อสันติภาพขององค์ทะ

ไลลามะที่ 14 ตามหลักพุทธสันติวิธี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้

วิจัยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย เกี่ยวกับ

หลักการใช้วาจาสุภาษิต ตลอดจนศึกษาตำรางานเขียน ผลงานทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ

ประเด็นที่กำลังศึกษาและวิจัย เพื่อหาคำตอบจากการทำวิจัยในครั้งนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) องค์ทะไลลามะที่ 14 เป็นผู้ที่มีลักษณะการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือมีความเต็ม

เปี่ยมไปด้วยความกรุณาเป็นพื้นฐาน โดยมีแนวคิดว่าทุกคนคือคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยการใช้การ

สื่อสารกับสังคมในการให้เห็นความสำคัญของการให้อภัย และการปฏิบัติตนเพื่อเข้าถึงสันติภายใน อันจะ

ทำให้โลกนี้เกิดสันติสุข  
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2) การสื่อสารที่จะทำให้เกิดสันติภาพ ต้องมีการใช้วาจาสุภาษิตเป็นพื้นฐานสำคัญ ของผู้ส่งสาร

และสารที่จะพึงมีต่อสังคม กล่าวคือ ก่อนพูดมีจิตเมตตา มองเห็นประโยชน์เป็นเบื้องต้น วาจาที่กล่าวต้อง

เป็นความจริง และสุภาพน่าฟัง และสิ่งสำคัญต้องรู้จักพิจารณาในความที่จะกล่าว  

3) องค์ทะไลลามะที่ 14 อดีตผู้นำทิเบตที่ต้องใช้การสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ กับชาวทิเบตและทั่ว

โลก เพื่อเจรจาสันติภาพระหว่างทิเบตกับจีน โดยการใช้หลักวาจาสุภาษิตเป็นพุทธสันติวิธีในการสื่อกับสังคม 

ในบทบาทผู้นำและการเรียกร้องให้เจรจาอย่างสันติ และบทบาทผู้นำการเผยแพร่พุทธศาสนามหายาน เพื่อ

กระตุ้นเตือนสังคมให้ตื่นรู้ในการใช้สันติวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยใจเมตตา 

คำสำคัญ: การสื่อสารเพื่อสันติภาพ; องค์ทะไลลามะที่ 14; พุทธสันติวิธ ี
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Abstract 

It could be paper aims to 1) To study the communicative way of the 14th Dalai 

Lama 2) To study communication according to the principle of Subhãsitavãcã: Well-spoken 

Speech, and 3) To analytically study the communicative way of the 14th Dalai Lama peace 

according to Buddhist peaceful means. From the research, it is found the followings:  

(1) The communicative way of the 14th Dalai Lama, comprises of his own identity 

in full of compassion as the foundation of one same family and of forgiveness as the 

essence of making this world peaceful; hence, his communication emphasizes the inner 

peace.  

(2) The communication with Subhãsitavãcã: Well-spoken Speech is of the speaking 

at the proper time, true, with sweet words, comprising of usefulness and the mind of 

loving kindness; it is useful communication having influence towards the receivers to 

change their knowledge, attitudes and listening behavior in adjusting themselves to 

understand things with reasons.  

(3)  The 14th Dalai Lama, former president who have to communicate in variety 

with Tibetan and gobble in which to peace negotiation between Tibet and China. He 

follows on Buddhist peaceful way to press his wishes to society. He is not only the leader 

of protester to coordinate peace negotiation, he also has the leader of promoting 

Mahayana Buddhism by inspiring and engaging the society to resolve problems by using 

peace way. 

Keywords: Communicative Way for Peace; The 14th Dalai Lama; Buddhist Peaceful Mean 
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บทนำ

การสื่อสารนับว่ามีอิทธิพลต่อกระแสความเป็นไปของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในยุคปัจจุบัน  

ซึ่งเป็นโลกแห่งการสื่อสาร และด้วยสังคมวันนี้ กำลังเสพติดโซเชียลมีเดียกันอย่างมาก จนกลายเป็น “สังคม

ก้มหน้า” การปลูกฝัง “ความเกลียดชัง หรือการมีสันติสุข” ผ่านโซเชียลมีเดียจึงง่ายดายดังพลิกฝ่ามือ ดังเช่น 

การเสียดสี ล้อเลียน ดูหมิ่นศาสดาโมอาหมัด คือต้นเหตุของการนองเลือดในกรุงปารีส หรือคำพูดของ  

โอบามา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ ในสมัยก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ด้วยการสื่อสารทาง

วาจาและภาษากาย ทำให้ชีวิตทางการเมืองของโอบามาเปลี่ยนไปเพียงพลิกฝ่า สะท้อนให้เห็นว่าสันติภาพจะ

เป็นไปไม่ได้หากไร้ซึ่งการสื่อสาร อีกทั้งการสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นเหตุหรือเครื่องมือสร้างความขัดแย้ง   

แต่เป็นการสื่อสารเพื่อสันติภาพหรือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมและสามารถนำพาการเมืองไปสู่ความ

สมานฉันท์ ดังจะเห็นได้จากการสื่อสารของบุคคลสำคัญต่างๆ ในพระพุทธศาสนา ที่สามารถชักนำคนใน

สังคมให้คล้อยตามด้วยศรัทธาสะท้อนให้เห็นว่า พระสงฆ์เข้ามามีบทบาท และเป็นผู้นำทางความคิด ชี้นำ

สังคม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความเชื่อถือศรัทธา ความเชื่อมั่น ดังนั้นหากพระสงฆ์สื่อสารออกไปในทางที่ก่อให้

เกิดความระแวงสงสัย หรือไม่แน่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทำให้เกิดความขัดแย้งในวงการ

พระพุทธศาสนา อันเป็นศูนย์รวมศรัทธา และเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ 

กล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนานับว่าเป็นความหวังสุดท้ายท่ามกลางความขัดแย้งของสังคมโลก ที่จะ

นำพาวิถีอารยธรรมไปสู่การพัฒนาสันติภาพ ด้วยเหตุว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา สามารถชี้นำทาง

ที่จะทำให้การสื่อสารดำเนินไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้มวลมนุษย์ประสบสันติสุข สังคมเกิดสันติภาพ

ได้หลักคำสอนเรื่องการสื่อสารในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาใช้เป็นเครื่องมือสันติวิธี ที่ใช้

การเจรจาต่อรอง ยุติปัญหาความขัดแย้งไม่ให้ไปสู่ความรุนแรง เรียกว่า หลักวาจาสุภาษิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ

ของการสื่อสาร และเรียกได้ว่าเป็นพุทธสันติวิธี ที่ต้องรู้จักเลือกวิธีที่จะส่งสารกับสังคมให้เหมาะสมจึงจะเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการจัดการความขัดแย้งโดยไร้ความรุนแรง โดยมีพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้นำทาง

จิตวิญญาณและความคิด และเป็นผู้ส่งสาร ผู้เผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังเช่น ผู้นำที่เป็นนัก

สันติภาพที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ วลี คำสอนวิถีการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันของท่านสามารถส่งผลต่อ

กระบวนการรับรู้เรื่องสันติภาพของสังคมอีกทั้งยังมีฐานะเป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณของคนทิเบต กล่าวคือ 

องค์ทะไลลามะ ที่ 141  

องค์ทะไลลามะ (เทนซิน เกียตโซ) ผู้นำทางจิตวิญญาณ (2555) และผู้นำพลัดถิ่นของชาวทิเบต  

ที่ลี้ภัยอยู่ในอินเดีย เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากชาวโลกทั้งตะวันออกและตะวันตก และได้รับการถวายรางวัล

และปริญญาบัตรสาขาต่างๆ ในด้านสันติภาพเป็นจำนวนมาก หนึ่งในรางวัลสูงสุดคือรางวัลโนเบลสาขา

1 องค์ทะไลลามะ หมายถึง องค์ทะไลลามะที่ 14 เทนซิน เกียตโซ)  
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สันติภาพ พ.ศ.2552 จากคณะกรรมการรางวัลโนเบลประเทศนอร์เวย์ ด้วยความพยายามต่อสู้อย่างสันติ   

เพื่อปลดปล่อยทิเบตจากการปกครองของประเทศจีน โดยท่านมีแนวทางการต่อสู้ด้วยสันติวิธี ใช้ความอดทน 

การเคารพซึ่งกันและกัน และการไม่ใช้ความรุนแรง แม้ปัจจุบันท่าทีของจีนที่มีต่อชาวทิเบต ก็ไม่ได้ผ่อนคลาย

ลดน้อยลง ความรุนแรงของสองชาตินี้ยังคงดำเนินเรื่อยมา (Chumpon Sarerumchum, 2557) แต่ท่านก็

ยังยึดมั่นแนวทางนี้อย่างเหนียวแน่น และมุ่งมั่นในการเผยแพร่ธรรมไปทั่วโลก เป็นการสื่อสารที่สร้างพลัง

ศรัทธาแก่ชาวโลกที่เกิดจากการใช้วาจาสุภาษิต และการมีสติในการสื่อสาร อันจะนำมาซึ่งสันติภาพและ

สันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งสามารถสลายความขัดแย้ง สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมได้ 

ด้วยเหตุที่องค์ทะไลลามะ เป็นผู้นำทิเบตพลัดถิ่นอยู่ ณ ประเทศอินเดีย การสื่อสารระหว่างท่านกับ

ชาวทิเบต จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนำประเทศทิเบตไปสู่สันติภาพ ประกอบกับการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่

จำเป็นในการทำให้เกิดสันติภาพ (Phailin Chotisakulrat, 2550) โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่มีแต่ความ  

ขัดแย้ง พระพุทธศาสนาจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจในการนำไปสู่ความสงบ และผู้วิจัยเห็นว่าพระสงฆ์  

ผู้ปฏิบัติธรรม และเผยแพร่คำสอนสืบต่อของพระพุทธศาสนา เป็นแกนหลักสำคัญในการนำชาวโลกให้พบกับ

ความสงบนับเป็นความหวังสุดท้ายในการนำพาสังคมทั่วโลกไปสู่สันติภาพ ดังนั้น องค์ทะไลลามะจึงเป็นนัก

สันติภาพ ที่เป็นพระสงฆ์ซึ่งนำพาให้ชาวโลกได้พบความสงบอย่างแท้จริงจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้องค์ทะไลลามะ 

ยังเป็นนักสันติภาพที่เป็นแบบอย่างในการให้อภัยและไม่ตอบโต้กับคนที่เห็นต่างหรือตำหนิด้วยวิธีการต่างๆ 

แต่ท่านใช้การสื่อสารตอบกลับ ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา มีเหตุมีผล ปรารถนาให้ทุกคนในสังคมพบ

ความสุขที่แท้จริง นอกจากนี้ท่านได้รับรางวัล Templeton Prize ในฐานะที่ทุ่มเทส่งเสริมงานวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์และศาสนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2012 จากคณะกรรมการของ Templeton 

Foundation รางวัล Templeton Prize ถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดของผู้ทำงานด้านศาสนาเทียบเท่า

ได้กับรางวัลโนเบลทางฝั่งวิทยาศาสตร์ และองค์ทะไลลามะ ทรงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ “Science for Monks” 

ในอินเดีย และสถาบัน Mind & Life Institute ในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และ

พระร่วมกันทำงานวิจัย ในแขนงที่วิทยาศาสตร์และศาสนาพุทธ มีความเชื่อมโยงซ้อนทับกัน ซึ่งเป็นการเพิ่ม

ความเชื่อมั่น ความศรัทธา ในตัวนักสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพผู้นี้เป็นอย่างยิ่ง จนมีผู้กล่าวว่า ท่านเป็น “แสง

แห่งเอเชีย”และยังเป็นเปลวไฟนำทางแด่ความศิวิไลซ์แห่งโลกยุคใหม่ โอลิมปิกแห่งสันติภาพ การสื่อสารของ

ท่านได้สะท้อนให้เห็นถึงเสียงแห่งความย้ำเตือนในความผิดชอบชั่วดีของมนุษยชาติ และยังเป็นสัญลักษณ์

แห่งความหวังของการกลับมาของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจิตใจและวิญญาณของมนุษย์ รางวัลและ

ผลงานต่างๆ ขององค์ดาไลลามะ นับว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบุคคลต้นแบบ และเป็นตัวอย่าง

บุคคลตัวอย่างที่นำพุทธสันติวิธีหลักวาจาสุภาษิตมาใช้ในการสื่อสาร เพื่อสันติภาพได้อย่างเห็นได้ชัด ทั้งในแง่

ของผู้ส่งสารที่มีคุณสมบัติที่ดี และการใช้สาร (Message) ที่จะส่งไปถึงผู้ฟังแต่ละกลุ่ม หรือต้องการสื่อ

ประเด็นต่างๆ ให้กับสังคม 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการสื่อสารเพื่อสันติภาพของ ทะไลลามะที่ 14 ด้วย

การใช้หลักพุทธสันติวิธี เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารของสังคมให้เกิดสันติสุขและเป็นประโยชน์ใน  

การศึกษา บุคคลต้นแบบที่ดีงามในการสื่อสารอย่างมีสติ และการใช้วาจาสุภาษิตในการรับสารและส่งสาร 

จนสามารถนำพาตนเองไปสู่การสื่อสารที่สร้างสันติภาพให้กับตนเองและสังคมสืบไป  



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการสื่อสารขององค์ทะไลลามะ 

2. เพื่อศึกษาการสื่อสารตามหลักวาจาสุภาษิต  

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อสันติภาพขององค์ทะไลลามะ ตามหลักพุทธสันติวิธี 


วิธีการดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้จัดขั้นตอนของการดำเนินการวิจัย ไว้ดังต่อ

ไปนี้ 

ขั้นตอนที่1  ขั้นรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติชีวิต ผลงาน 

แนวคิด หลักการ รูปแบบ ประโยชน์ เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพของ องค์ทะไลลามะ ในแง่มุมของการ

สื่อสารทุกรูปแบบ จากเอกสาร วรรณกรรมเรื่อง “เปิดหัวใจ การฝึกการุณจิตในทุกวันของชีวิต” และ “มอง

ตนให้ถ่องแท้” ซึ่งเขียนโดยองค์ทะไลลามะ นอกจากนี้ศึกษาจากตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ และนักวิชาการ

ทั่วไป  

ขั้นตอนที่2  ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาจากการค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎก 

(ฉบับภาษาไทย) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงแนวคิด หลักการ ประโยชน์ เกี่ยวกับการ

สื่อสารเพื่อสันติภาพตามหลักวาจาสุภาษิต รวมถึงเอกสาร ตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่3  ขั้นตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยทำการศึกษาข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมเอกสาร ทั้งหมด 

เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการสื่อสารเพื่อสันติภาพของ องค์ทะไลลามะ ตามหลักพุทธสันติวิธี 

ขั้นตอนที่4  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ

และงานวิจัยต่างๆ มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณา ด้วยหลักวาจาสุภาษิต ในเรื่องการสื่อสารขององค์ทะไลลามะ ที่

ผู้วิจัยสนใจศึกษา โดยยึดประเด็นแนวทางการสื่อสารเพื่อสันติภาพ 

ขั้นตอนที่5ขั้นสรุปผู้วิจัยได้สรุปผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อ

สันติภาพขององค์ทะไลลามะ ตามหลักพุทธสันติวิธีและนำเสนอ 
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ผลการวิจัย

ผู้วิจัยสรุปและอธิบายความในลักษณะพรรณา ผลการวิจัยเรื่องการสื่อสารเพื่อสันติภาพขององค์ทะ

ไลลามะ ผู้วิจัยได้เรียบเรียงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.	 การสื่อสารขององค์ทะไลลามะ	

องค์ทะไลลามะที่ 14 ได้ใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนะภาษา ในการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ โดยมี

ทัศนคติที่ดีและจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและกรุณา ดังวาทกรรมของท่าน ที่ว่า “เป้าหมายหลักของเรา

ในชีวิตนี้ คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่น และหากเราไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ อย่างน้อยที่สุด ก็อย่าทำร้าย

พวกเขา” และจากทัศนคติที่ดีนี้เอง ทำให้องค์ทะไลลามะที่ 14 มองโลกเป็น Positive Thinking ดังที่ได้

กล่าวว่า “วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนใจผู้อื่นได้ คือการพูดคุยกันด้วยความรัก ไม่ใช่ความโกรธ” ซึ่งเป็นการมองผู้อื่น

ด้วยใจที่เป็นกุศล สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นวิธีการที่องค์ทะไลลามะที่ 14 ใช้ในการสื่อสาร ประกอบกับบุคลิก  

ที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส ร่าเริง ของท่าน ทำให้การสื่อสารขององค์ทะไลลามะที่ 14 ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายใน

ตนเอง การสื่อสารระหว่างผู้อื่น และการสื่อสารกับเหล่ามวลชนก็ดี องค์ทะไลลามะที่ 14 จะมีวิธีการสื่อสาร

ที่น่าสนใจ หลายรูปแบบ เช่น หนังสือ ทีวี หนังสือพิมพ์ เทป วิดีโอ โลกสังคมออนไลน์ หรือกล่าวได้ว่า   

ทุกช่องทางที่สามารถสื่อสารให้กับผู้อื่นทราบได้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีๆ ต่อกัน และ

นำไปสู่การสร้างสันติภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การสื่อสารขององค์ทะไลลามะที่ 14 ตามทฤษฎีของเบอร์โล   

โดยเน้นวิเคราะห์ถึงการเป็นผู้ส่งสาร และสารที่ใช้ในการสื่อ ได้ดังนี้ 

ผู้ส่งสาร(Sender) ในฐานะท่านเป็นผู้ส่งสารที่เน้นความเป็นแก่นแท้ ของความเป็นมนุษย์ในการ

รักและเมตตากรุณาต่อผู้อื่น และเป็นแบบอย่างอันประเสริฐให้แก่ผู้รับสาร อีกทั้งแนวทางในการดำเนินชีวิต 

ที่จะนำสันติสุขมาสู่ใจของผู้รับสารที่นำมาประพฤติปฏิบัติ และเมื่อทุกๆ คนต่างเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกัน 

สันติสุขในใจของเราจะแผ่กระทบไปถึงผู้คนรอบข้าง จากคนใกล้ตัว ไปถึงคนไกลตัว และกระจายไปทั่วสังคม  

นอกจากนี้ องค์ทะไลลามะที่ 14 ยังเป็นผู้ที่ปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างซึ่งตรงกับพระพุทธศาสนา

เถรวาทที่ว่า ยถาวารี ตถาการี (พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น) ทำให้การสื่อสารของท่านมีน้ำหนักและมีพลังมาก

ยิ่งๆ ขึ้น เพราะไม่ได้ขายความฝันหรือความคิด หรือโฆษณาชวนเชื่อ อีกทั้งท่านยังมีกุศโลบาย วิธีในการสอน

ธรรมให้แก่ผู้ไม่เคยเรียนธรรมะมาก่อน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าองค์ทะไลลามะที่ 14 มีปฏิภาณไหวพริบ  

ในการส่งสารให้ทันยุคทันสมัย นำเอาวิกฤตการณ์ของโลกมาปรับรื้อความคิดใหม่ ให้เหมาะกับเวลา กาล 

สถานที่ เพราะผู้รับสารยุคใหม่ไม่ชอบความจำเจหรือสิ่งที่น่าเบื่อ ไม่ตรงประเด็น ทำให้คนฝั่งตะวันตกและ  

คนสมัยใหม่ให้ความสนใจและสามารถเข้าใจในพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น  

สาร (Message)ขององค์ทะไลลามะที่ 14คือ สิ่งที่ท่านส่งไปให้ผู้รับสารในรูปของ สัญญาณ 

(signal) หรือสัญลักษณ์ (symbol) หรือกลุ่มของสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่มีความหมายผู้รับสาร 

ในที่นี้อาจเป็น คำพูด ตัวหนังสือ รูปภาพ เครื่องหมาย หรือกิริยาท่าทางต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงหรือ
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ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้รับสาร ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว สารก็คือ ภาษา 

(language) โดยสามารถแบ่งเนื้อหาของสารได้ 2 ประเภทคือ  

(1)รหัสของสารที่ใช้คำ (VerbalMessageCodes) ได้แก่ ภาษาอันเป็นระบบของสัญลักษณ์

และหรือระบบของสัญญาณ ที่องค์ทะไลลามะที่ 14 ใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดต่อซึ่งกันและกัน ท่านเน้นให้ผู้

ใช้นำไปใช้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ดังตัวอย่าง การใช้เสียง (Sound) ซึ่งองค์ทะไลลามะที่ 14 ใช้น้ำเสียงที่มี

ความไพเราะ น่าฟัง ส่วนในด้านการใช้ตัวอักษร (Letters) การใช้คำ (Words) ก็เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เป็น

ภาษาท้องถิ่น เป็นภาษาสามัญที่คนส่วนใหญ่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน แต่คงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัม-

พุทธเจ้า จึงทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจถึงแก่นเนื้อหาสาระธรรม เหมาะกับจริตของอุปนิสัยของผู้ฟัง ทั้งนี้ 

องค์ทะไลลามะที่ 14 ได้ตระหนักว่าภาษาเป็นเพียงสื่อ เพื่อให้ผู้รับสารเข้าถึงความจริงเท่านั้น ไม่ใช่เป็นตัว

ความจริง องค์ทะไลลามะที่ 14 ได้ใช้ภาษาสมัยใหม่ แม้ไม่ใช่ภาษาพระพุทธศาสนา ที่เคยยึดถือปฏิบัติกันมา 

แต่องค์ทะไลลามะที่ 14 ก็ได้ให้ความหมายและกระบวนการคิด ตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นการ

ดัดแปลงความคิดผ่านภาษา การสื่อสาร เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ สารที่เป็นงาน

เขียน ท่านจะมีความพิถีพิถัน เป็นภาษาที่มีความทันสมัย ถ้อยคำที่เข้าใจง่าย เป็นภาษาที่ไม่ลึกซึ้ง ไม่ใช้ศัพท์ 

หรือคำแสลง เป็นคำที่สุภาพ เป็นสารที่เป็นความจริงตามหลักพุทธศาสนา มีประโยชน์ มุ่งหาข้อเท็จจริง ให้

ข้อคิด และนำไปสู่การเกิดปัญญา อีกทั้งยังเป็น สารที่เป็นแรงจูงใจให้ทุกคนร่วมสร้างสันติสุข ให้เกิดภายใน

ตนเองจะเห็นได้ว่า งานเขียนขององค์ทะไลลามะที่ 14 มักใช้เป็นประโยคหรือถ้อยคำที่จดจำได้ง่าย กินใจ

ผู้รับสาร เช่น “มนุษย์...เพราะเขาสละสุขภาพเพื่อหาเงิน แล้วก็สละเงิน เพื่อให้สุขภาพฟื้นกลับมา และเขา

ห่วงอนาคตมากจนไม่มีความสุขกับปัจจุบัน..ผลก็คือ..เขาไม่อยู่กับทั้งปัจจุบันและอนาคตเขาอยู่เหมือนจะไม่มี

วันตาย และท้ายสุดเขาก็ตายไปโดยไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆ”  

(2)รหัสของสารที่ไม่ใช้คำ(NonverbalMessageCodes) ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์สัญญาณ 

หรือเครื่องหมายใดๆ ก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ถ้อยคำ อาจมีการใช้ อากัปกิริยา ท่าทาง (Gesture) การ

แสดงทางหน้าตา (Facial Expression) ขององค์ทะไลลามะที่ 14 นั้น มีรหัสของสารที่ไม่ใช้คำ เช่น ใบหน้าที่

เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา มีรอยยิ้มในดวงตา มีบุคลิกลักษณะที่โดดเด่น สง่า จะเห็นได้ว่า สิ่งเหล่านี้เป็น

สารที่ทำให้ผู้รับสารเกิดความศรัทธา ท้ายสุดแล้ว ทำให้การสื่อสารนั้นๆ บรรลุตามเป้าหมาย และก่อให้เกิด

การสร้างสันติภาพขึ้นมาได้  

สรุปได้ว่า การสื่อสารขององค์ทะไลลามะที่ 14 นั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ความกรุณา และ

ความเอาใจใส่ โดยไม่เลือกศาสนา เลือกชั้นวรรณะ ท่านให้ข้อคิดที่ทำให้เกิดสันติภาพได้ง่ายๆ คือ “มนุษย์

ทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน จะมีความต่างแค่เปลือกนอก คนเราทุกคน มีความปรารถนา

ที่แท้จริงเดียวกันคือ ทุกคนต้องการสันติสุข” ซึ่งเป็นการนำพาตนเอง และสังคมก้าวพ้นความขัดแย้งไปสู่

ความสงบและสันติภาพ  
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2.	การสื่อสารเพื่อสันติภาพตามหลักวาจาสุภาษิต		

การสื่อสารตามหลักพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดสันติภาพทั้งกับตนเองและการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมทุกระดับ เป็นการสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งในหมู่คน การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งในตน 

และการสื่อสารเพื่อประกาศอิสรภาพของมวลมนุษยชาติ การสื่อสารที่เป็นไปเพื่อสันติภาพในทางพระพุทธ

ศาสนา เรียกว่า หลักวาจาสุภาษิต คือ วาจาที่พูดหรือเปล่งเป็นเสียงทำให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความได้ ไม่มีโทษ 

สบายหู แฝงด้วยคติ เป็นถ้อยคำนำออกจากทุกข์ เป็นวจีสุจริต ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง   

องค์ประกอบของวาจาสุภาษิตมี 5 ประการคือ พูดถูกกาล พูดคำจริง พูดคำอ่อนหวาน พูดคำประกอบด้วย

ประโยชน์ พูดด้วยเมตตาจิต (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบของนักเจรจาสื่อสารเพื่อสันติภาพ ในฐานะผู้ส่งสาร คือ พระสัมมาสัม

พุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติ และทักษะเพียบพร้อมของการเป็นผู้ส่งสาร คือ เป็นผู้มีวิสุทธิคุณ มีจิตประกอบด้วย

ความเมตตากรุณา จึงทำให้สื่อหรือเนื้อสาร คือพระธรรม หรือหลักคำสอนต่างๆ แพร่ขยายออกไปด้วย

กระบวนการ หรือองค์ประกอบครบด้วย เหมาะสมแห่งกาล คำจริง อ่อนหวานสุภาพ มีความรับผิดชอบ   

มีเป้าหมายสร้างประโยชน์สุข ความเข้าใจให้กับผู้รับสารคือ พระสงฆ์หรือสาวกที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญ

ที่สุด ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีสติปัญญาใคร่ครวญ และ มีความพร้อมที่จะรับสารนั้น มุ่งส่งเสริมโลกให้สงบสุข สร้าง

ความปรองดอง ความสมานฉันท์ และสันติสุข ด้วยเทคนิค วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การใช้วาจาที่

เหมาะสมกับกาลเวลา สามารถทำให้ผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางที่ถูกต้อง จากวุ่นวายเป็นสงบ

สุข มีการดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า หรือประโยชน์สูงสุด พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีชีวิตที่

ดีงาม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข กล่าวคือการพูดให้ถูกเวลา สถานที่ เรื่องที่พูดต้องเป็น

ความจริง ไม่เป็นคำปด และเจตนาของผู้พูดต้องจริงใจ เป็นคำไพเราะ สุภาพ ไม่ใช่คำประชด หรือสบถ   

อีกทั้งเป็นคำที่มีประโยชน์ ประกอบด้วยเมตตา 

3.	วิเคราะห์การสื่อสารเพื่อสันติภาพขององค์ทะไลลามะ	 ตามหลักพุทธ-

สันติวิธี		

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์การสื่อสารขององค์ทะไลลามะ พุทธสันติวิธีการสื่อสารตามหลักวาจาสุภาษิต   

ทั้ง 5 ประการ ได้แก่ จริง ไพเราะ เหมาะกาล มีประโยชน์ และประกอบด้วยเมตตา ซึ่งหลักวาจาสุภาษิตนั้น

มีประโยชน์ และมีอิทธิพลทำให้ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ฟัง   

ปรับสภาพจิตใจให้เข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุมีผล เพราะวาจาหรือสารที่ส่งออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้นั้น

เป็นการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดในสิ่งดีงามของผู้ส่งสาร เช่นการพูดจริงเป็นการสะท้อนให้เห็นความจริงใจ 

ความซื่อสัตย์ หากพูดเท็จผิดศีลทำให้ผู้ฟังขาดความเชื่อถือ ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย 

นอกจากนี้ การใช้วาจาที่เป็นความจริง และไพเราะ ไม่เป็นวจีทุจริต ผู้ฟังได้ฟังแล้วมีความสุข มีประโยชน์ใน

การทำให้คนรู้น้อยเปลี่ยนเป็นรู้มากขึ้น เห็นแนวทางของชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้้ตรัสไว้ว่า การใช้วาจา  
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สุภาษิตนั้นเป็นมงคลอันสูงสุด โดยทำให้ชีวิตพบกับสันติสุข และขยายวงกว้างเป็นสังคมสันติภาพ อีกทั้งได้  

ประโยชน์ในปัจจุบันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า วาจาสุภาษิตเป็นพุทธสันติวิธีของการสื่อสารเพื่อให้เกิดสันติภาพ

อย่างแท้จริง 

1)คำพูดที่เหมาะกาลองค์ทะไลลามะ เป็นผู้ที่มีการสื่อสารเหมาะกับบุคคลผู้รับสารนั้นๆ เช่น 

“เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางวัฒนธรรม”เป็นการสื่อสารที่ท่านใช้การสื่อสารเหมาะกับบุคคล คือชาวธิเบต

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวทิเบตลุกมาสู้ เพื่อขอความเป็นอิสระจากจีน เป็นการสื่อสารเพื่อสันติภาพ เป็นต้น 

2)คำพูดจริง เป็นคำที่กล่าวด้วยความจริง เน้นความเป็นแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ในการรัก

และเมตตากรุณาต่อผู้อื่น เช่น “มนุษย์... เพราะเขาสละสุขภาพเพื่อหาเงิน แล้วก็สละเงิน เพื่อให้สุขภาพฟื้น

กลับมา และเขาห่วงอนาคตมากจนไม่มีความสุขกับปัจจุบัน... ผลก็คือ... เขาไม่อยู่กับทั้งปัจจุบันและอนาคต

เขาอยู่เหมือนจะไม่มีวันตาย และท้ายสุดเขาก็ตายไปโดยไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆ” เป็นวาทกรรมที่ชี้ให้เห็นความ

จริง ที่ทุกคนไม่ได้ตระหนักกับสิ่งเหล่านี้ 

3) เป็นคำที่กล่าวด้วยวาจาสุภาพอ่อนหวาน เช่น “เป้าหมายหลักของเราในชีวิตนี้ คือการได้

ช่วยเหลือผู้อื่น และหากเราไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ อย่างน้อยที่สุด ก็อย่าทำร้ายพวกเขา” เป็น  

วาทกรรมขององค์ทะไลลามะ ที่ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่มีถ้อยคำที่หยาบคาย หรือส่อเสียด ทำให้เป็นที่พอใจของ

ผู้ได้ยินได้ฟัง และเป็นข้อคิดทำให้สังคมเกิดสันติภาพ 

4) เป็นคำที่ก่อประโยชน์แก่ผู้ฟัง เช่น“คำพูดที่มีประโยชน์คำเดียว ที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ ย่อม

ดีกว่าคำพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้ง 1,000” เป็นวาทกรรมขององค์ทะไลลามะ ผู้สื่อสารที่ทำให้สังคมสงบสุข   

เป็นประโยชน์ต่อมนุษยโลก เกิดสันติภาพจากการมีมโนทัศน์เชิงบวกเสมอ โดยมีเป้าประสงค์ของการสื่อสาร

ให้ทุกชีวิตพ้นทุกข์และพบสันติสุขอย่างแท้จริง  

5) เป็นการพูดที่มีจิตที่ดีงามมีเมตตา องค์ทะไลลามะ มีการสื่อสารที่เปี่ยมด้วยเมตตา อันออกมา

จากใจของผู้ส่งสาร คือเจตนาเมตตาเป็นพื้นฐานก่อนที่จะพูด มีการสอดแทรกธรรมะให้เข้ากับเรื่องราวนั้นๆ 

และจะเน้นธรรมะที่เป็นตัวหลักในการเผยแผ่ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล “จะเร้าใจให้ผู้ฟัง

อยากรู้อยากติดตาม ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นโดยมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีแววตาแห่งความเมตตา อีกทั้งการพูด

ในการให้กำลังใจและช่วยชี้นำสังคมให้มองเห็นทางสว่างที่ควรเดินในเรื่องต่างๆ เช่น “สารที่ข้าพเจ้าต้องการ

สื่อออกไปคือ การฝึกเจริญเมตตากรุณาและความรัก”  

กล่าวได้ว่า องค์ทะไลลามะผู้มีบทบาทในการเป็นผู้นำ และเป็นผู้ที่ใช้การเจรจาเพื่อให้เกิดสันติ

ระหว่างทิเบตและจีน และท่านยังมีบทบาทที่สำคัญและเด่นชัดในเรื่องการเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณ ในการ

เผยแพร่พุทธศาสนา ด้วยการบูรณาการหลักศาสนากับวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก โดยมี  

เป้าหมายคือ การเน้นให้ชาวโลกมีความกรุณา การให้อภัย และความรับผิดชอบสากลต่อมนุษยชาติของโลก 

เพื่อเกิดสันติภาพ นอกจากนี้ท่านยังเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ โดยการใช้การสื่อสารทั้งด้วยท่าทาง บุคคลิกที่

เป็นมิตร และคำพูดที่เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยข้อคิดในมุมมองต่างๆ เช่น “มนุษย์ทุกคนเปรียบเสมือนคนใน
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ครอบครัวเดียวกัน จะมีความต่างแค่เปลือกนอก คนเราทุกคน มีความปรารถนาที่แท้จริงเดียวกันคือ ทุกคน

ต้องการสันติสุข” 

การสื่อสารขององค์ทะไลลามะโดยผ่านช่องทางต่างๆ นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารที่ใช้วาจา  

สุภาษิตทั้งสิ้น หลักวาจาสุภาษิต คือ วาจาที่พูดหรือเปล่งเป็นเสียงทำให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความได้ ไม่มีโทษ 

สบายหู แฝงด้วยคติ เป็นถ้อยคำนำออกจากทุกข์ เป็นวจีสุจริต ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง คำว่า 

“วาจาสุภาษิต” มาจากภาษาบาลีปรากฏในพระไตรปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ในมงคลสูตรว่า   

“สุภาสิตา จ ยา วาจา ” (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 1996) และในขุททกนิกาย   

สุตตนิบาต ในสุภาสิตสูตรว่า “วาจา สุภาสิตา” และวาจาสุภาษิตนี้เป็นพุทธสันติวิธีที่สำคัญในการจัดการ

ความขัดแย้งโดยไร้ความรุนแรง หรือสงคราม เป็นการสลายอัตลักษณ์และการยอมรับในความต่างของมนุษย์

แต่ละคน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและยอมรับในศักยภาพของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเป็นสิ่งสะท้อน

ให้เห็นการสื่อสารขององค์ทะไลลามะ ด้วยวาจาสุภาษิต ทำให้โลกเกิดสันติภาพ 

 

สรุป

ในการสื่อสารถือว่า วาจาเป็นช่องทางหนึ่งในหลายๆ ช่องทางที่มนุษย์ใช้ในการดำเนินชีวิต และ

เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาศาสนา

ให้ความสำคัญ โดยพระพุทธองค์ใช้วาจาเป็นเครื่องมือในการประกาศพระศาสนา เพื่อหาทางบรรลุ 

“นิพพาน” หรือ “สันติภาพ” และในการสืบทอดความเชื่อ หรือคำสอนทางศาสนา และรักษาไว้ให้รุ่นต่อรุ่น 

ตราบนานแสนนานนั้น ได้ใช้วาจาในการสื่อสารเพื่อในการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกของเหล่ามนุษยชาติ เฉกเช่น 

องค์ทะไลลามะ ที่ได้ใช้การสื่อสารด้านการใช้วาจาสุภาษิตเป็นพุทธสันติวิธี ในการเผยแพร่คำสอนของ

พระพุทธองค์ การสื่อสารของผู้นำทางจิตวิญญาณ หรือบุคคลผู้อยู่ในเพศบรรพชิต เป็นผู้ปฏิบัติธรรมตาม  

คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเป็นที่ศรัทธา เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน   

ดังนั้นองค์ทะไลลามะ จึงมีความสำคัญมากในการถ่ายทอดคำสอน และหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ประกอบกับเป็นการสื่อสารของบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา มีเหตุมีผล และมีความไพเราะ จึงส่งผลให้มวล

มนุษย์เกิดพลังในการสร้างสันติภาพทั้งระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก การสื่อสาร

เพื่อสันติภาพขององค์ทะไลลามะที่ 14 ตามหลักพุทธสันติวิธี การใช้วาจาสุภาษิตนี้ สามารถนำไปใช้ในการ

สื่อสารในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการทำงานในองค์กรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ 

เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือสันติภาพบนโลกใบนี้ 
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ข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยเรื่องการสื่อสารเพื่อสันติภาพขององค์ทะไลลามะ ผู้วิจัยได้พบว่าผู้ที่มีการสื่อสารด้วย 

วาจาสุภาษิต โดยเฉพาะผู้มีศีลและปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเป็นที่ศรัทธา 

เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ดังนั้น การสื่อสารของ

ผู้นำทางจิตวิญญาณจึงมีความสำคัญมากในการถ่ายทอดคำสอนและหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ประกอบกับเป็นการสื่อสารของบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา มีเหตุมีผล และมีความไพเราะ จึงส่งผลให้ 

มวลมนุษย์เกิดสันติภาพทั้งระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกและแนวทางการสื่อสาร

เพื่อสันติภาพขององค์ทะไลลามะ ตามหลักพุทธสันติวิธีวาจาสุภาษิตนี้ สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิต

ประจำวันของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการทำงานในองค์กรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ลดความ 

ขัดแย้งลงได้ 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งตอไป

1. ศึกษาวิจัยมุมมองด้านต่างๆ ของหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการสื่อสารเพื่อ

สันติภาพขององค์ทะไลลามะ 

2. ศึกษาวิจัยการสร้างสันติภาพของนักสร้างสันติภาพสำคัญๆ ของโลกที่นอกเหนือจากองค์ 

ทะไลลามะ โดยใช้หลักพุทธสันติวิธีวาจาสุภาษิต เพื่อให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างในแง่มุมต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ของการพัฒนา 
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การประยุกต์หลักศรัทธาเพื่อ 
การพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์ 
The Application of Saddhã to  

Astrologers’ Forecast 

บทคัดยอ  
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาหลักศรัทธา 4 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

2) เพื่อศึกษาแนวทางการพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์ 3) การประยุกต์หลักศรัทธาเพื่อการพยากรณ์ของ 

นักโหราศาสตร์ การดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยคุณภาพเชิงภาพ (Qualitative Research) แบบภาค

สนาม โดยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 9 รูป/ คน  

ผลการวิจัยพบวา 

1) ศรัทธา 4 ในพระพุทธศาสนา คือ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุและผล เป็นศรัทธาที่ประกอบ

ด้วยปัญญา โดยมีความเชื่อในกฎแห่งกรรม และผลของกรรม มนุษย์และสัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของตน 

และปัญญาการตรัสรู้เองโดยชอบของพระพุทธเจ้า  

2) การพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์ คือ การทำนาย คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย

ลักษณะของการพยากรณ์จะมุ่งการพยากรณ์ชาตาบุคคล ชาตาบ้านเมือง การคลัง และการให้ฤกษ์ เป็นต้น 

ทั้งนี้รูปแบบวิธี การพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์ไทยมี 2 ประเภท คือ การพยากรณ์ด้วยการอุปมา และการ

อนุมาน การทำนายต้องยึดหลักจรรยาบรรณ นักโหราศาสตร์ มีวิธีการพูดที่ให้กำลัง นำหลักศรัทธา 4 มาเป็น

เครื่องมือชี้แนะการแก้ปัญหาด้วยปัญญา  
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3) การประยุกต์หลักศรัทธาเพื่อการการพยากรณ์ของนักโหรศาสตร์ ด้วยการนำหลักศรัทธาใน

เรื่องของกรรมหรือการiกระทำเป็นเครื่องมืออธิบายเส้นทางชีวิตตามหลักโหรศาสตร์ สำหรับการพยากรณ์ใน

ช่วงที่มีปัญหาชีวิต ด้วยการชี้แนวทางการทำกรรมดีเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิต ปรับมุมมองทัศนคติการแก้

ปัญหาด้วยปัญญา และสำหรับการพยากรณ์ในช่วงชีวิตที่ดี ด้วยการเตือนสติให้ไม่ประมาท หมั่นทำกรรมดี

เพื่อเสริมชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทำกรรมดีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาและอุปสรรคที่จะมาถึงตามดวงชะตาชีวิต 

คำสำคัญ: การประยุกต์; หลักศรัทธา; การพยากรณ์; นักโหราศาสตร์ 
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Abstract   

This article, in the form of a qualitative-field research is of 3 objectives: 1) to study 

Saddhã in Buddhist Scripture, 2) to study the way of astrologers’ forecast, and 3) to apply 

Saddhã to astrologers’ forecast; the research is done by documentary study and an 

in-depth interview 9 interviewees of monks and lay ones as the key informants,  

The research found the followings: 

1) The 4 conceptual ideas of Saddhã in Buddhism is the belief comprising of ca

uses and effects, wisdom in believing the law and the outcome of Kamma; humans and 

animal beings certainly have their own Kamma, and the wisdom of the Buddha’s 

Enlightenment.  

2) The forecast of astrologers is the fortune telling, expecting things to happen in 

the future in that the characteristics of the forecast aim to tell destinies of persons, the 

country, finance and giving auspicious time, etc.; the style and means of Thai astrologers’ 

forecast is of 2 types of forecast: metaphor and deduction; the forecast must be held on 

to the ethics. Astrologers have got the way to speak for encouragement by means  

of Saddhã to guide for problem resolution with wisdom.   

3) In applying Saddhã to astrologers’ forecast, it is applied by the belief in Kamma 

or actions as the tool to explain life destiny according to the principle of astrology; for the 

forecast during the difficulty in life, it is done by the guidelines of performing the good 

actions to enhance life destiny, adjusting views in problem solving with wisdom, and for 

the forecast during nice life, it is done by warning for having mindfulness not to be careless 

but often perform good actions for better life, for performing good actions to release the 

coming problems and barriers into life destiny.    

Keywords: Application; Saddhã; Forecast; Astrologers  
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บทนำ 

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ผูกพันกับชีวิตมนุษย์มาเนิ่นนาน แหล่งดั้งเดิมความรู้เกี่ยวกับโหรศาสตร์

ของโลก คือ ดินแดนบาบิโลเนีย บริเวณลุ่มน้ำไทกริสและยูเฟรติส ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิรัก และยังมีจารึก

โบราณต่างๆ เป็นหลักฐานทางโบราณคดีแสดงหลักวิชาดั้งเดิม ต่อมาได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ ทั้งทาง

ซีกโลกตะวันออกและทางซีกโลกตะวันตก สำหรับโหราศาสตร์ไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย ซึ่งอาจรวมถึง

ลังกา พม่า รามัญ และจีน การทำนายพยากรณ์ทางโหรศาสตร์มีอิทธิพลและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทย

นับตั้งแต่ระดับดวงเมือง หรือดวงประเทศ จนมาถึงดวงชะตาชีวิตในระดับปัจเจกบุคคล  

แม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาก็มีเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นบทบาทของนักโหราศาสตร์ เป็นที่ปรากฏให้

ทราบมาเนิ่นนาน ที่แลเห็นได้อย่างเด่นชัด คือ บทบาทการพยากรณ์ของพระอัญญาโกญฑัณญะที่ได้ทำนาย

พระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ 5 วัน พระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาได้ให้

เชิญพราหมณ์ 8 ตนมาทำนายพระลักษณะ พราหมณ์ท่านที่ 8 ได้ถวายคำทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะ

ออกบวชได้เป็นศาสดาเอกของโลก ซึ่งต่อมาพราหมณ์ท่านนี้คือพระอัญญาโกญฑัณญะ นอกจากนี้ยังมีเรื่อง

พุทธทำนายที่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาพระไตรปิฎก มหาสุบินนิมิตชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย เป็น

เรื่องเล่าถึงสมัยที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงทำนายพระสุบินของพระเจ้าปเสนทิโกศลจำนวน 16 ข้อ ว่าเหตุร้ายนั้น

เหล่านั้นจะเกิดแน่นอน หากมิใช่เกิดแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลหรือแว่นแคว้นของพระองค์ แต่เหตุร้ายเหล่านี้

จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่วๆ ไปและเกิดแก่พระพุทธศาสนา เมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว 2,500 ปี กล่าวอีกนัย

หนึ่งวิชาการทำนายหรือโหรศาสตร์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบอกถึงแนวโน้มเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตในระดับของชนชั้นผู้นำทางสังคม 

เมื่อมาถึงยุคสังคมปัจจุบัน คำทำนายของโหรศาสตร์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จนมีการจัด

ตั้งสมาคมโหรศาสตร์แห่งประเทศไทย นักโหรศาสตร์เข้ามามีอิทธิพลทางความคิดต่อสังคมไทยซึ่งมีการศึกษา

ถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตนก่อนและหลังของผู้รับบริการ ผลการศึกษาพบว่าก่อนใช้บริการโหราศาสตร์   

ไม่มั่นใจในความมั่นคงของกิจการ รู้สึกท้อแท้ ไม่มั่นใจในการประกอบกิจการของตนเอง เมื่อได้รับบริการ

โหราศาสตร์แล้ว ผู้ประกอบการสามารถลดความเครียด มีกำลังใจในการประกอบกิจการมากขึ้นกว่าเดิม   

มีความมั่นใจในกิจการของตนว่าจะอยู่ได้ และจากการปรึกษาหมอดูเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ 

พบว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้รับบริการมาหาหมอดู เพราะมีความคาดหวังว่า หมอดูจะเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นที่

ปรึกษาและแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความมั่นใจ กำลังใจให้กับ  

ผู้ที่มารับบริการที่ต้องการผู้ร่วมตัดสินใจ ในการกระทำต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อระบายความคับ

ข้องใจ ทำให้เกิดความสบายใจมากขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า เมื่อผู้ประกอบการได้รับบริการโหราศาสตร์

แล้ว ผู้ประกอบการสามารถลดความเครียด และมีกำลังใจในการประกอบกิจการมากขึ้นกว่าเดิม กล่าวได้ว่า

นักโหรศาสตร์มีอิทธิพลต่อผู้ที่ต้องการหาที่พึ่งทางใจ และต้องการหาคำตอบให้กับชีวิต เพื่อได้แนวทางที่จะ

ทำให้ชีวิตของตนดีขึ้นโดยอาศัยความเชื่อในผลการทำนายช่วยชี้แนวทางชีวิต  
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แม้การพยากรณ์ทางโหรศาสตร์มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในวงกว้าง แต่ในขณะเดียวกัน สำหรับสังคม

ไทยที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่สอนให้เชื่อในศักยภาพความสามารถของมนุษย์ในการหลุดพ้นจาก

การครอบงำของอำนาจกิเลส ตัณหา และอุปาทาน โดยไม่ต้องพึ่งพิงพลังอำนาจอื่นๆ นอกจากพลังอำนาจ

ของตนเอง หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับเรื่องของกรรม หรือการกระทำ ซึ่งปรากฏ

อยู่ในคำสอนเรื่องหลักศรัทธา 4 ซึ่งเป็นคำสั่งสอนให้เชื่อผลของการกระทำที่เรียกว่ากรรม เชื่อในความดีและ

เชื่อในความชั่วที่เกิดจากผลของการกระทำของตนเอง สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ว่ากฎของธรรมชาติคือกฎ

แห่งกรรม (Kritikavalai Hirunsi : 2011) ทั้งนี้ความไม่เข้าใจ และเข้าไม่ถึงหลักของธรรมในพระพุทธศาสนา 

ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจ มีส่วนทำให้ผู้คนในสังคม เกิดสภาพปัญหาทั้งกายและใจ ยังมีผู้คนอีกไม่น้อยมัวแต่หลง

หมกมุ่นอยู่กับความวิตกกังวล สร้างแต่มโนภาพในความคิด ให้ขัดแย้งสับสนหาทางออกไม่ได้ จนบางเวลาก็

ส่งผลเสียให้บังเกิดออกมาทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดปัญหาในการการดำเนินชีวิตและใช้ชีวิต

ร่วมกับสังคม 

ทั้งนี้ ชาวพุทธไทยมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม แต่ไม่ทราบว่าผลของกรรมจะปรากฏขึ้นเมื่อใด    

นักโหราศาสตร์จึงมีบทบาทในการช่วยให้ชาวพุทธทำความเข้าใจและยอมรับผลการพยากรณ์เพื่อเตรียมใจรับ

ผลจากกรรมนั้นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาถึงคุณค่าของงานด้านโหรศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าหลักศรัทธา

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักโหรศาสตร์สามารถนำมาใช้ในการปรับจูงจิตใจให้สามารถมองเห็นปัญหาและแก้ไข

ปัญหาด้วยปัญญา ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการเป็นนักโหรศาสตร์ คือ การช่วยเหลือคนที่มีทุกข์ให้ออกจากทุกข์ 

โดยอาศัยศรัทธาความเชื่อเป็นตัวสะท้อนถึงมูลเหตุของปัญหานั้นและสะท้อนให้เห็นแสงสว่างของทางออก   

ที่ยึดโยงกับเรื่องของหลักกรรมในทางพระพุทธศาสนา เพราะการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดบุคคลนั้นจะ

ต้องมีความเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งนั้นก่อน ดังนั้นหากนักโหรศาสตร์ได้นำวิกฤตของการมา ขอคำปรึกษาปัญหา

ชีวิต ย่อมเป็นช่องทางที่จะชี้นำความเชื่อเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า ศรัทธา 4 คือ ความเชื่อที่

ประกอบด้วยเหตุผล 4ประการ เป็นแนวทางในการช่วยให้กำลังใจกับผู้ที่ต้องการหาทางออกจากความทุกข์

และปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ นักโหราศาสตร์นับว่ามีบทบาทสำคัญ นักโหรศาสตร์ที่ดีมีคุณธรรมมีจรรยาบรรณ 

ควรต้องเป็นนักฟังที่ดี ฟังเพื่อให้เข้าใจในปัญหา ฟังเพื่อหาทางแก้ไขเยียวยาสภาพทางจิตใจในเบื้องต้น และ

ใช้ความรู้ความสามารถในหลักการทางวิชาโหราศาสตร์ ชี้ช่องให้มองปัญหาด้วยหลักธรรมในทางพระพุทธ

ศาสนา มองไปจุดที่ทำให้เกิดมีปัญหาที่นับว่าเป็นเหตุ เพื่อให้ผลที่เกิดจากคำปรึกษาแนะนำที่เหมาะสมกับ

เวลา เหมาะสมกับเรื่องกรรม ตามสถานะและสอดคล้องกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ฟัง

บังเกิดความสบายใจ มีความเข้าใจในเหตุและผลของตนเอง และสามารถเข้าใจในเหตุและผลของผู้อื่นได้ด้วย 

(Pilairat Rujiwanichakul, 2524: 180) อย่างไรก็ตามนักโหราศาสตร์มีอิทธิพลต่อสังคมมิใช่แต่ในทางบวก

เพียงอย่างเดียว หากนักโหรศาสตร์เป็นผู้ไร้คุณธรรมจรรยาบรรณ และไม่เข้าใจแก่นของโหรศาสตร์ย่อมส่งผล

ต่อสังคมในทางลบต่อผู้มารับคำพยากรณ์ คำทำนายของนักโหรศาสตร์สามารถสร้างทัศนคติที่ดีหรือร้ายต่อ

โลกได้โดยง่าย ผลของความเชื่อของผู้รับบริการที่มีต่อนักโหราศาสตร์ มีแนวโน้มไปในทางใดก็ย่อมจะชักนำ

ผู้รับคำพยากรณ์ไปในทางนั้น (Sanit Siriwisitkul, 1992: 216) และผลเสียอีกประการหนึ่งคือการพยากรณ์
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โดยผู้ที่มีความรู้ไม่เพียงพอ จะสร้างปัญหาความขัดแย้งและผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม (Singto 

Suriyaarak, 2522: 7)  

ทั้งนี้ นักโหรศาสตร์มีบทบาทที่จะช่วยให้สังคมเกิดสันติสุขได้ คือ นักโหรศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยน

ความเชื่อความงมงายมาเป็นการสร้างศรัทธาในเรื่องกรรมและผลของกรรม ที่เป็นเรื่องของการกระทำ ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักศรัทธาเพื่อการพยากรณ์ของนักโหรศาสตร์ เพื่อสะท้อน

ให้สังคมได้เห็นว่าคุณค่าและวิธีการของนักโหรศาสตร์ที่สามารถนำหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนามาใช้ในการ

พยากรณ์เพื่อช่วยให้ผู้มารับการทำนายพ้นจากความทุกข์และรู้จักการเข้าถึงความสุขด้วยปัญญา อันเป็นอีก

หนึ่งเส้นทางที่ทำให้สังคมเกิดสันติสุขได้ 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1. เพื่อศึกษาหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนา  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์  

3. เพื่อการประยุกต์หลักศรัทธาเพื่อการพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยคุณภาพเชิงภาพ (Qualitative Research) แบบภาคสนาม 

โดยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยเลือกแบบ

เจาะจง (Purposeful Selection) เป็นการใช้กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เลือกมีลักษณะเป็น Information rich Case คือ มีข้อมูลให้

ศึกษาในระดับลึกได้มาก และสามารถสะท้อนความจริงได้ดีที่สุด ซึ่งจะมีความหมายต่อจุดมุ่งหมายหลักของ

การศึกษาเพื่อให้ได้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยมากที่สุด ผู้วิจัย

จึงได้เจาะจงผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ได้แก่ นักโหรศาสตร์ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณอาชีพ ผู้รับคำ

ทำนาย ท่าน นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งหมด 9 รูป/คน รวบรวมผลการสัมภาษณ์มาแยกแยะ 

วิเคราะห์ จัดกลุ่มข้อมูล และสรุปผลด้วยหลัก Content Analysis  

 

ผลการวิจัย 

1.	 แนวคิดเรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนา	

ผลการศึกษา พบว่า ศรัทธา คือ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุและผล เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วย

ปัญญา โดยมีความเชื่อในกฎแห่งกรรม และผลของกรรม มนุษย์และสัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของตน และ
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ปัญญาการตรัสรู้เองโดยชอบของพระพุทธเจ้า ความหมายของหลักศรัทธา ๔ ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ 

ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ไม่ปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเรื่องศรัทธาโดยตรงไว้ในพระสูตรใด 

พระสูตรหนึ่งโดยเฉพาะ แต่อันดับแรกของหลายพระสูตร ได้ทรงแสดงเรื่องศรัทธาไว้เป็นองค์ธรรม และได้

ตรัสแสดง ในบางพระสูตรเช่น วิตถสูตร และทุติยพลสูตร เป็นต้น ศรัทธามี 4 ประกอบด้วย  

1) กัมมสัทธา คือ ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อว่าเมื่อใครทำกรรมใดไว้โดยมีเจตนาจงใจทำทั้งที่

รู้ดี ย่อมเป็นกรรม ย่อมเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผลดีและผลร้ายสืบต่อเนื่องกันไป การกระทำนั้นจะไม่ว่างเปล่า 

2) วิปากสัทธา คือ ความเชื่อเรื่องผลของกรรมว่ามีจริง คือเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผล และเมื่อมี

ผลก็ย่อมมีเหตุ ผลดีเกิดจากการทำกรรมดี ผลชั่วเกิดจากการทำกรรมชั่ว ไม่มีใครหลีกเลี่ยงวิบากแห่งกรรม

ชั่วของตนเองได้เลย 

3) กัมมัสสกตาสัทธา คือ ความเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของกรรม   

จะต้องรับกรรมเป็นไปตามวิบากกรรมตามการกระทำของตนดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ใน 

4) ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาของพระองค์เองเท่านั้น 

ประโยชน์ของหลักศรัทธา มีดังต่อไปนี ้1. ศรัทธา คือคุณธรรมของการเริ่มต้นที่ดี ทำให้การไปสู่จุด

หมายได้รวดเร็วขึ้น และ มักปรากฏว่า ผู้มีปัญญามากกว่า แต่ขาดความเชื่อมั่น จะประสบความสำเร็จช้ากว่า

ผู้มีปัญญาด้อยกว่า 2. ศรัทธาช่วยขจัดนิวรณ์ คัมภีร์มิลินทปัญหา แสดงศรัทธาว่า “มีลักษณะให้ใจผ่องใส 

สามารถข่มนิวรณ์ได้ ซึ่งหมายถึงเห็นจิตของผู้อื่นพ้นจากกิเลสแล้ว ย่อมทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ตนยัง

ไม่ได้บรรลุอย่างหนึ่ง”3. ศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรม มี 3 ลักษณะ คือ (1) ศรัทธานำไปสู่ความเจริญ 

(2) ศรัทธาในฐานะเป็นธรรมสร้างพลัง (3) ศรัทธาให้เกิดความสงบเย็น 4. ศรัทธาเกื้อกูลต่อการเจริญไตร

สิกขา การพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขาเพื่อความหลุดพ้น 

2.	แนวทางการพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์	

แนวความคิดในการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ มาจากปรัชญา “เหตุ-ผล” อันเป็นพื้นฐานของวิชา

ตรรกศาสตร์ กล่าวคือ “หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 2 เหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะเป็นเหตุ เหตุการณ์ที่

เกิดทีหลังจะเป็นผลอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์แรกที่เกิดก่อน” จึงมีการแสดงเครื่องมือที่ใช้ในหลัก

ตรรกศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ดวงชาตา มีดังนี้คือ 

1) การอุปมา (Analogy) คือ การวินิจฉัยเพื่อศึกษาสิ่งที่ยังไม่ทราบหรือทราบแต่ไม่ชัดโดยวิธีการ

เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับสิ่งที่เราทราบแล้ว ประโยชน์ที่สำคัญของการอุปมาในวิชาโหราศาสตร์คือ   

ใช้สำหรับเชื่อมโยง โลก กับ ฟ้า เข้าด้วยกันยัง นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกฎโคจรของดวงดาวให้เข้ากับกฎแห่ง

กรรมของมนุษย์และสัตว์โลกด้วย 

2) การอนุมาน (Reference) คือ บทบาทแห่งการดำเนินการจากบรรพการ เงื่อนไข ไปหาอนุสนธิ 

ข้อยุติ บทบาทของการอนุมานในวิชาโหราศาสตร์นั้น มีแทรกอยู่ทุกรายการทั้งทางตรงและทางอ้อม   

ทั้งเจตนาและไม่เจตนา  
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รูปแบบในการพยากรณ์ที่นำเหตุและผล มาใช้ประกอบการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในการพยากรณ์ 

โดยพิจารณาตามลำดับของเหตุการณ์ดังกล่าว ตามเหตุและผลที่ปรากฏจากการวิเคราะห์ดวงชาตา โดยมี

ขอบเขตการพยากรณ์ คือ 1) การพยากรณ์ระดับวาสนา ในการพยากรณ์วาสนาของคนทั่วไปนั้น มีข้อจำกัด 

2 ประการคือ การพยากรณ์ระดับความสูงส่งของชาติตระกูล และความเจริญรุ่งเรืองของวาสนา ในทางทรัพย์

สิน และทางยศศักดิ์ 2) ชีวิตสมรสและคู่ครอง พยากรณ์โดยพิจารณาออกเป็น 2 ด้าน คือสภาพของการ

ครองชีวิตคู่และสภาพจิตใจในการครองชีวิตคู่ 3) การพิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกับวาสนา อาชีพนั้นเป็นเรื่อง

ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ การเลือกอาชีพที่ถูกต้องเหมาะสมกับดวงชาตา เป็นแรงผลักดันให้คนๆ นั้น ก้าวไปสู่

ความสำเร็จที่ราบรื่น และทำให้เกิดกำลังใจต่อการทำหน้าที่การงานให้สมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย จากขอบเขตใน

การพยากรณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า การพยากรณ์ในแต่ละดวงชาตาไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ 

เพราะดวงกำเนิดแต่ละคนมีพื้นฐานที่ต่างกัน เป็นการพยากรณ์ที่ทำให้เจ้าชาตารู้จักและเข้าใจในตัวตนมาก

ขึ้นเท่านั้น ดังนั้นผู้พยากรณ์จะต้องมีหลักการหรือประเด็นการพยากรณ์เพื่อความชัดเจน  

จากการสัมภาษณ์นักโหรศาสตร์ พบว่า แนวทางการพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์ที่จะส่งเสริม

สันติสุขให้สังคมได้นั้น 

1. การพยากรณ์ตามความเป็นจริง มีความเหมาะสมด้วยเหตุและผลกับสภาพสังคมปัจจุบัน   

โดยหลักความเชื่อเรื่องกรรม นำมาสร้างกำลังใจบใจให้ผู้มารับบริการให้มีการยอมรับทั้งเหตุและผลที่เป็น

ความจริง 

2. พยากรณ์ด้วยความสุภาพ แสดงความเป็นกัลยาณมิตร โดยแทรกหลักธรรมคำสอนที่มีความ  

ถูกต้องชัดเจน ชี้ให้เห็นกฎแห่งกรรมที่ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว โดยใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่าย 

3. การพยากรณ์ด้วยความเมตตา กรุณา ความเห็นอกเห็นใจในชะตากรรม 

4. การยึดมั่นจรรยาบรรณของโหร 3 ประการคือ 1) ห้ามทายโทษวิบัติตัดชัณษา 2) ห้ามทายโทษ

ทารกทาริกา 3) ห้ามทายโทษสามีภรรยาถ้าเลิกกัน. 

นอกจากนี้ นักโหรศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความรอบรู้พื้นฐานต่างๆ อย่างหลากหลาย และ

มีความรู้รอบตัวสูงมาก ต้องมีความรู้ทั้งทางทางด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ พุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ และจิตวิทยา ทั้งต้องมีความสามารถในการเดินยามอัฐกาลขั้นพื้นฐาน

ไปจนถึงยามชั้นฉายซึ่งเป็นยามที่บ่งบอกรายละเอียดชั้นสูง ทั้งต้องเป็นผู้มีความเข้าใจในเหตุและผลมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์เหตุ การและสถานการณ์  

3.	การประยุกต์หลักศรัทธาในการพยากรณ์ของนักโหรศาสตร์	

การพยากรณ์แต่ละครั้งต้องนำหลักศรัทธาในแง่มุมต่างๆ มาร่วมกับการอุปมา (Analogy) และการ

อนุมาน (Reference) เพื่อให้ผู้มารับคำพยากรณ์ผู้ที่ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ต้องศึกษาสรรพศาสตร์วิชาเพื่อ

ความสามารถในการพยากรณ์และการทำให้แจ้งในการตอบปัญหาในการตอบปัญหาในทางพุทธศาสนาอีก

ด้วย (PhraBrahmagunaborn (P.A. Payutto. 2006: 254) การประยุกต์หลักศรัทธาในการพยากรณ์ทาง
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โหราศาสตร์ มาจากปรัชญา “เหตุ-ผล” อันเป็นพื้นฐานของหลักศรัทธา กล่าวคือ “เหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะ

เป็นเหตุ เหตุการณ์ที่เกิดทีหลังจะเป็นผลอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์แรกที่เกิดก่อน” กล่าวได้ว่า การ

ประยุกต์หลักศรัทธาเพื่อการพยากรณ์ ในนำเหตุและผล มาใช้ประกอบการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในการ

พยากรณ์ โดยพิจารณาตามลำดับของเหตุการณ์ดังกล่าว ตามเหตุและผลที่ปรากฏจากการวิเคราะห์ดวง

ชาตา การอ่านดวงชาตา คือการแปลความหมายของโครงสร้างต่างๆ ที่ปรากฏในดวงชาตาให้เป็นภาษา

มนุษย์ โดยอาศัยสูตรหรือคำแปลที่นักโหราศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นไว้ สูตรต่างๆ เหล่านี้นักโหราศาสตร์

สังเคราะห์ขึ้นโดยอาศัยหลักการอุปมาเป็นมูลฐาน ในการพยากรณ์ นั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อสืบเสาะหาความ

จริงโดยอาศัยข้อมูลที่พิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นข้อเท็จจริง เครื่องมือหลักของการพยากรณ์คือการอนุมานซึ่งมี

เงื่อนไขรองเป็น “เหตุ” และข้อยุติเป็น “ผล” หรือคำพยากรณ์ที่ต้องการ การประยุกต์ใช้หลักศรัทธาเพื่อการ

พยากรณ์สามารถประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 

การประยุกต์ใช้หลักศรัทธาเพื่อการพยากรณ์ด้านการดำเนินชีวิต โดยการใช้ศิลปะของการพูดคุย

โน้มน้าวให้ผู้ที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตให้เข้าใจเรื่องหลักกรรมในพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น 

ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเพราะผลจากการกระทำของตน การยอมรับเข้าใจเรื่องผลของกรรม

ที่อาจไม่ใช่มาจากปัจจุบัน แต่เป็นผลของกรรมเก่า ช่วยให้ผู้มารับบริการเข้าใจชีวิต สบายใจ คลายกังวลและ

เข้าใจตนเอง เพราะได้รับกำลังใจ ช่วยในการตัดสินใจเพื่อการวางแผนชีวิต เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

และพร้อมที่จะสร้างกรรมดีกับเพื่อนมนุษยด้วยความเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น      

การประยุกต์ใช้หลักศรัทธาเพื่อการพยากรณ์ด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ในการประกอบการ

ด้านธุรกิจที่หวังผลกำไรด้วยโดยการมีคุณธรรม ในการประกอบการซึ่งในปัจจุบันนี้ วิชาโหราศาสตร์ได้มีการ

เปิดสอนถึงทักษะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากการเคลื่อนที่ของดวงดาวบน

ท้องฟ้า ตามหลักโหราศาสตร์ ที่มีผลในการเก็งกำไรอีกด้วย นักโหราศาสตร์สามารถนำหลักกรรมและผลของ

กรรม คือ การเน้นที่การกระทำที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแล้วสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ

มนุษย์ ทั้งนี้การทำนายสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ผู้มีส่วนในการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจมี

ความระมัดระวังไม่ประมาทมากขึ้น 

การประยุกต์ใช้หลักศรัทธาเพื่อการพยากรณ์ด้านวัฒนธรรม สำหรับบางสถานการณ์เมื่อผู้มา

ขอรับการทำนายอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิต การนำหลักศรัทธา 4 มาใช้เป็นเครื่องมือ คือ เรื่องของกรรมเก่า ซึ่ง

เป็นอดีตที่กลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่การทำปัจจุบัน คือ หมั่นสร้างกรรมดี ทำบุญ ทำกุศล การเข้าวัดปฏิบัติธรรม 

การรู้จักการให้ หรือการทำทาน เหล่านี้ทำให้เป็นเหตุจูงใจให้ผู้เข้ารับคำทำนายหันหน้าเข้าหาวัด เพราะความ

เชื่อเรื่องทำบุญกับพระสงฆ์ กับวัด ยังเป็นสิ่งที่สังคมไทยให้ความสำคัญ แต่เพียงหากไม่ทุกข์ก็ยังไม่เห็นธรรม

หรือความจำเป็นในการเข้าวัดฟังธรรม การพยากรณ์ที่อาศัยเรื่องกรรมเป็นสะพานบุญก็นับเป็นประโยชน์ทั้ง

ต่อผู้รับการทำนายและนักพยากรณ์ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตร แนะนำในสิ่งที่ดีงาม นอกจากนี้ การพยากรณ์ยัง

มีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ด้วยการให้ฤกษ์ยามอันเป็นมงคลของบ้านเมืองและของบุคคล   

แม้กระทั่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม รวมถึงการจัดบ้านเรือน สถานที่อยู่อาศัยให้เป็นสิริมงคล  
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การประยุกต์ใช้หลักศรัทธาเพื่อการพยากรณ์ด้านสังคมและการเมือง การพยากรณ์ดวงชาตา

บ้านเมืองเป็นเพียงการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่จะเป็นเครื่อง

เตือนภัยได้เป็นอย่างดี เมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง การที่นักโหรศาสตร์ได้นำหลักศรัทธาหรือเรื่องกรรม

และผลของกรรม ทำให้มนุษย์รู้จักการใช้ปัญญาไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผล และการทำนายที่รู้ล่วงหน้าจึงน่า

จะสามารถเปลี่ยนแปลง บรรเทา ป้องกันและแก้ไขอนาคตได้บ้างไม่มากก็น้อย เพราะปัจจุบันเป็นรากฐาน

ของอนาคต และอนาคตที่ใกล้ๆ จะเป็นรากฐานของอนาคตที่ไกลๆ ออกไป หากบุคคลแสดงเจตนาใหม่ทำ

เงื่อนไขปัจจัยในปัจจุบันให้เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดี อนาคตก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้บ้างเช่นกัน 

จัดได้ว่า โหราศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยชี้ทางเพื่อให้บ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

ที่รุนแรง มีส่วนในการช่วยสร้างสันติสุขในสังคมได้เช่นเดียวกัน 

การประยุกต์ใช้หลักศรัทธาเพื่อการในการให้บริการปรึกษาทางจิตวิทยา ทั้งนี้การพยากรณ์

เป็นการช่วยคลายความกังวลใจ ความไม่สบายใจ ความทุกข์ที่เกิดจากความเครียดในปัญหาต่างๆ เป็นการ

ลดปัญหาของสังคมได้ส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้มารับบริการให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น การพยากรณ์ตามหลักวิชา

โหราศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือการช่วยเหลือ เยียวยา ลดปัญหาความเครียดทางจิตใจ 

และความคับข้องใจที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลง ช่วยเหลือผู้รับบริการปรึกษาให้มีสุขภาพจิตที่ดี ความเชื่อหรือ

ศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริง การมีที่

พึ่งทางใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวสามารถนำพาให้จิตเบิกบาน มีพลังในการต่อสู้กับปัญหาเพราะเข้าใจแล้วว่าชีวิตเกิด

มาเพื่อสร้างกรรมดี อันเป็นผลต่อตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 

สรุป  

ศรัทธา 4 แสดงความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย ย่อมมีกรรมเป็นของตน 

และย่อมจะหลีกหนีกรรมไม่พ้นตราบเท่าที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ การเชื่อเหตุแห่งกรรมและผลของ

กรรม เป็นเรื่องของผู้ที่ศรัทธาโดยตรงประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเป็นเรื่องของผู้ที่ใช้ปัญญาพิจารณา

แบบโยโสนมสิการ คือ เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาของตน เข้าใจในเหตุและผล ซึ่งเป็นเรื่องของ กฎแห่งกรรม จึง

จะเกิดเป็นศรัทธาที่มั่นคง และการพยากรณ์ของนักโหราศาสตร์ ต้องมีการศึกษาหลักการและกฎเกณฑ์ ต้อง

มีความรู้กว้างขวางแบบ “สรรพศาสตร์” และที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือการยึดมั่นในจรรยาบรรณของโหร 
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ข้อเสนอแนะ 

1.	 ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใชประโยชน์	

สมาคมโหรศาสตร์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรนำหลักศรัทธามาเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมนักโหร

ศาสตร์ให้ย้ำเตือนถึง การนำหลักกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำนายเพื่อให้สังคมเกิดการตื่นรู้ และไม่

งมงาย เชื่อในหลักเหตุและผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อในการทำดีและผลแห่งความดี  

2.	ขอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งตอไป

1) การศึกษาแนวทางการพัฒนานักโหรศาสตร์ตามหลักพุทธสันติวิธี 

2) การศึกษากระบวนการใช้หลักศรัทธา 4 ในการพัฒนาสันติภาวะ  
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นวัตกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนเพื่อสร้างสังคม
ปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา*

InnovationofCommunityMentalHealthNursing
tocreatetheDrugFreeSocietyAccordancewith

PrinciplesofBuddhism

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษา  

1) แนวคิด องค์ความรู้ และนวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเครือข่ายชมุชนในการปอ้งกนัยาเสพ

ตดิตามหลกัพระพทุธศาสนา 2) ผลของการใชเ้ครอืขา่ยชมุชนวถิพีทุธเป็นฐานในการจัดประสบการณ์การเรียน

รู้รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า  

1) ชุมชนวิถีพุทธแห่งนี้ ให้นิยามความรู้ในเชิงประสบการณ์ของชีวิตแต่ละช่วงวัยที่ฝ่าฟัน

อุปสรรคต่างๆ และวิธีการก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้เน้นการประพฤติปฏิบัติ

เป็นแบบอย่างมากกว่าการอบรมสั่งสอนด้วยคำพูด จุดร่วมในการอนุรักษ์แก่นวัฒนธรรมของชุมชนคือ

โครงสร้างของครอบครัวเป็นครอบครัวขยายที่มีคนทุกช่วงวัยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น ความพร้อม

ของครอบครัวและชุมชนได้นำมาซึ่งการคืนสิ่งดีงามให้กับบุคคลที่เข้าไปเรียนรู้กับชุมชนแห่งนี้อย่างเป็น

กัลยาณมิตรและถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพตลอดจนการอบรมสั่งสอนชีวิตวิถีพุทธให้แก่

อนุชนรุ่นหลังด้วยความปรารถนาดีและเอื้ออาทร 

 

*ปรับปรุงต้นฉบับจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น 31 มีนาคม 2560 
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2) ครอบครัวเสมือนจริงในชุมชนวิถีพุทธ เกิดความรักและผูกพันกับนักศึกษาประดุจเครือญาติ  

มีความพึงพอใจต่อการมีสมาชิกใหม่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ   

ที่นักศึกษาดำเนินการโดยเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นวิทยากรและสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่ง

ปันกับนักศึกษาทุกครั้ง สำหรับอาจารย์ผู้ร่วมสอนก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เคยรู้สึกว่าการวิจัย

และการจัดการเรียนการสอนเป็นภาระงานที่ต้องทุ่มเทและเกินกำลัง เป็นการสร้างโอกาสในการเป็นผู้ให้และ

การได้รับสิ่งที่มีคุณค่าทางวิชาการและวิชาชีพพยาบาล 

คำสำคัญ: นวัตกรรม; การพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน; สังคมปลอดยาเสพติด; หลักพระพุทธศาสนา 
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Abstract 

This qualitative research is a participatory action research. It aims 1) to study the 

concept, knowledge and diffusion innovation of knowledge of the community network to 

prevent drug in accordance with the principles of Buddhism, 2) to study the results of 

using the Buddhist community network as the base to manage in the learning experience 

for the students in the course “Community Mental Health Nursing”.  

The study found that  

1) the Buddhist community defines knowledge based on differences in ages, life 

experiences and methods used in overcoming life obstacles. The knowledge delivery 

emphasizes on the behaviors rather than vocal training. The gather point of the culture 

within the community is the extended family structure, which people of all ages live 

together.  

2) The ‘as real’ family of Buddhism raises love and relationship to students as 

they are relatives of one another. They are satisfied with the new members, work together 

and support all activities and projects organized by students, lecturers and local 

demonstrators to exchange knowledge. For the lecturers, they are able to change their 

attitude that research and educational management are their workloads as the opportunity 

of academic study and nursing.  

Keywords: Innovation; Community Mental Health Nursing; the Drug Free Society; 

Principles of Buddhism 
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บทนำ

การศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีชีวิตที่ดีงาม จุดมุ่งหมาย คือการพัฒนาคนหรือการพัฒนาผู้เรียน 

โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดเพราะผู้เรียนคือแกนกลางของการพัฒนาสังคมในทุกด้านทุกมิติ องค์การยูเนสโก 

ได้กำหนดจตุสดมภ์การศึกษา (Four Pillars of Education) เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม

สำหรบัครสิตศ์ตวรรษที ่21 ไว ้4 ประการ คอื 1) การศกึษาเพือ่พฒันาศกัยภาพ (Learning to Know) ไดแ้ก ่

การเรียนเพื่อรู้ หมายถึงการเรียนเพื่อเตรียมเครื่องมือสำหรับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นการศึกษา  

เพื่อให้ผู้เรียนเก่งในภาคทฤษฎี 2) การศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ (Learning to do) ได้แก่ การเรียนเพื่อ

ทำได้ คือมีความสามารถในการนำความรู้มาปฏิบัติให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังเป็นการศึกษาเพื่อให้  

ผู้เรียนเก่งในภาคปฏิบัติ 3) การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Learning to live together) ได้แก่การใช้ความรู้

ความสามารถเพื่อสังคมส่วนรวมเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถในการทำประโยชน์

แก่ผู้อื่น เป็นการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม และ 4) การศึกษาเพื่อ

พัฒนามนุษยภาพ (Learning to be) ได้แก่ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

หากเรามองย้อนไปในอดีตจะพบว่าจตุสดมภ์การศึกษาขององค์การยูเนสโก และ แนวคิดการ

จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุดมิใช่เรื่องใหม่สำหรับระบบการศึกษาไทย เพราะเป็นหลักการศึกษาที่มี

รากฐานมาจากพุทธศาสนาหรือกระบวนการเรียนรู้แบบวิถีพุทธ ตามแนว “ไตรสิกขา” เป็นการสร้างผู้เรียน

ให้เป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข” หรือผู้เรียนที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” นั่นเอง เป็นมรรควิธีแห่งความ

สำเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. พัฒนาด้านสติหรือความรู้โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ตามหลักสูตรที่เป็น

ความรู้ทั่วไปและวิทยาการ ผู้ที่พัฒนาตนแล้วในด้านนี้เรียกว่า “คนมีความรู้” คือมีความเข้าใจแจ้ง จดจำได้

มากและระลึกขึ้นมาได้ 

2. พัฒนาด้านปัญญาหรือด้านความคิดมุ่งให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่ได้รับรู้ ได้เห็น 

ได้สัมผัส และสามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ สามารถสร้างทางเลือกและตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

เหมาะสมกับสถานการณ์ คนที่พัฒนาตนเองแล้วในด้านนี้เรียกว่า“คนฉลาดหรือคิดเป็น” 

3. พัฒนาด้านทักษะหรือความสามารถ มุ่งให้ผู้เรียนต้องทำได้หรือปฏิบัติทักษะเบื้องต้นของการ

ดำรงชีวิต เช่น พูด ฟัง อ่าน เขียน คิดคำนวณ รักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและชุมชน รักษาธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม คนที่พัฒนาตนเองแล้วในด้านนี้เรียกว่า “คนเก่งหรือคนมีความสามารถ” 

4. พัฒนาด้านจิตใจหรือด้านคุณธรรม มุ่งให้ผู้เรียนต้องขัดเกลาจิตใจให้ปราศจากความโลภ ความ

โกรธและความหลงผิด ที่เป็นพิษภัยต่อตนเองและผู้อื่น คนที่พัฒนาตนเองแล้วในด้านนี้เรียกว่า “คนดีหรือมี

คุณธรรม” 
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วิกฤตการณ์และปัญหาต่างๆ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เช่น ภาวะความเสื่อมโทรมของ

ระบบสังคม ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาทางด้านการเมืองการปกครอง 

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นต้น ล้วนเป็นภาพสะท้อนความล้มเหลวในการจัดการศึกษาของไทยใน

ระยะที่ผ่านมาทั้งสิ้น ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม  

มาช้านาน ทำอย่างไรจึงจะสามารถนำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการผ่านระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของมนุษย์ให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาชีวิตและนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืนต่อไปได ้

บทบาทหลักของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนคือการผลิตบัณฑิตหรือการสร้าง “ปัญญาชน” 

เป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรม5 โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการเพื่อให้

กระบวนการการศึกษานำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ดีงาม เป็นเรื่องสำคัญ กระแสการเรียนรู้หรือกระบวนการสอน

แบบตะวันตกเน้นแบบ “นอกเข้าใน” (outside in) มองโลกกายภาพมองความรู้มองเหตุผลมองอย่าง

ประจักษ์นิยมหรือ “Empiricism” แต่โลกตะวันออกกระแสตะวันออกรวมทั้งกระแสไทยเป็นกระบวนการ

การศึกษาการเรียนรู้แบบ “ในออกนอก” (inside out) เป็นพลังจากภายในพลังของวัฒนธรรมพลังของ

ธรรมชาติพลังของศาสนาจิตวิญญาณความเป็นคนความเป็นชุมชนประเด็นที่ท้าทาย คือเราจะบูรณาการ

กระแสตะวันตกและตะวันออกในกระบวนการศึกษาได้อย่างไร6 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมไว้หมวดหนึ่งมี 7 ข้อ เรียกว่า บุพนิมิตแห่งมรรค หมายถึง สิ่งที่ส่อ

แสดงว่าการปฏิบัติตามมรรคกำลังจะเกิดขึ้น ถ้าโยงเข้ามาหาการศึกษา ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่งอรุณของการศึกษา 

มี 7 ประการ คือ 1) กัลยาณมิตตตา คือการรู้จักหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี การมีและการได้เป็น

กัลยาณมิตร 2) สีลสัมปทา คือการมีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย 3) ฉันทสัมปทา คือความ

พร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ การมีแรงจูงใจที่เกิดจากการรักความจริง รักความถูกต้องดีงาม   

4) อัตตสัมปทา คือความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพหรือการทำตนให้ถึงพร้อม 5) ทิฏฐิสัมปทา คือการมี

ความเชื่อถือ แนวความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติ และค่านิยมที่ดีงามถูกต้อง สอดคล้องกับหลักความจริงแห่ง

ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 6) อัปปมาทสัมปทา คือการมีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา หรือการทำความไม่

ประมาทให้ถึงพร้อม และ 7) โยนิโสนมสิการสัมปทา คือการรู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักสำเหนียก กำหนด

มองสิ่งทั้งหลายให้ได้คุณค่า คิดเป็น รู้จักคิดวิเคราะห์สืบสาวให้เข้าถึงความจริง 

การศึกษาพยาบาลเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาพยาบาลศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นๆ ตลอดจนผลการวิจัยในการปฏิบัติ

การพยาบาลด้วยการคิดวิเคราะห์ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถตัดสินใจและแก้

ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิตยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพมีเมตตาธรรม คุณธรรม 

จริยธรรมเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะคำนึงถึงความสุขและความ

ต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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การพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นให้  

ผู้เรียนมีองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูแก่บุคคลในทุก

ช่วงวัยแบบองค์รวมในบุคคลปกติบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและทางจิตเวชสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนโดยใช้เครือข่าย

ชุมชนวิถีพุทธปลอดยาเสพติดต้นแบบเป็นฐานในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้วิจัยจึงเกิด

ความสนใจที่จะบูรณาการหลักธรรมคำสอนและหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธจนเกิดความความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจ

หน้าที่ของตนเองในฐานะของมนุษย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพ เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองตาม

หลักไตรสิกขาเพื่อให้มีความพร้อมต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคต สามารถวิเคราะห์วิธีการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตของครอบครัวเสมือนจริงและชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติดและเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจ

เครือข่ายชุมชนวิถีพุทธเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพ

ติดต่อไป 


วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวคิดองค์ความรู้ และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนวิถีพุทธใน

การป้องกันปัญหายาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา 

2. เพือ่ศกึษาผลของการใชเ้ครอืขา่ยชมุชนวถิพีทุธปลอดยาเสพตดิตน้แบบเปน็ฐานจดัประสบการณ ์ 

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research-PAR)โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 

1.	 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	

(Participatory Action Research-PAR)  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ระยะเตรียมการวิจัย (Pre-researchPhase) เป็นการเตรียมชุมชนวิถีพุทธ เพื่อให้มีความ

พร้อมเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยมีจุดมุ่งเน้นสำคัญที่จะให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยผู้นำชุมชน 

ชาวบ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องในขั้นเตรียมการนี้ ประกอบด้วยขั้นตอน

ย่อยกล่าวคือ  
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(1)  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Build-up Rapport) โดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตัวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดย ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อไปพบกับบุคคลต่างๆ 

ในชุมชนที่มีส่วนสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัยได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุ 

ประธาน อสม. ประธานสตรีกลุ่มอาชีพต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าอาวาสวัดป่าแก่นธรรม และแม่ชี

ซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเสมือนจริง เพื่อพูดคุยแนะนำตัวเองแจ้ง

วัตถุประสงค์เป้าหมายและความต้องการการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในกิจกรรมการวิจัยและการจัดการเรียน

การสอน  

(2)  การสำรวจศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community) เพื่อศึกษาข้อมูลที่เป็น

ลักษณะทางกายภาพและแหล่งทรัพยากรต่างๆ ภายในชุมชน รวมถึงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง โดยผู้วิจัยจะใช้แบบสังเกต สมุดบันทึก และถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ 

รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กรพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธี

การสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน หรือผู้สูงอายุเพื่อทราบประวัติความเป็นมาของชุมชน 

(3)  การคัดเลือกชุมชน (Selecting Community) 

ก. เป็นชุมชนที่นำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในหลายมิติของชีวิต เป็นเป้าหมายของการ

ดำเนินชีวิต และเป็นการใช้ชีวิตวิถีพุทธ 

ข.  เป็นชุมชนชาวพุทธขนาดใหญ่หรือมีเครือข่ายกว้างขวาง เพื่อให้ได้ภาพโครงสร้างองค์กร

ขนาดใหญ่ที่มีบุคคลหลายกลุ่ม หลายหน้าที่ และหลายชนชั้นสถานะ ได้รูปแบบความ

สัมพันธ์ในการบริหารจัดการและกระบวนการด้านต่างๆ ที่ขับเคลื่อนให้ชุมชนขนาดใหญ่

นั้นมีความเข้มแข็งและต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์ได้ 

ค.  เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาไปถึงประชาชนระดับรากหญ้าซึ่ง

เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ง.  เป็นชุมชนชาวพุทธที่ข้ามพ้นลัทธิทางศาสนา ถึงแม้ว่าพิธีกรรมของชุมชนจะใช้หลักคำสอน

ของพุทธศาสนานิกายเถรวาท หรือมหายานก็ตามแต่การปฏิบัติจริงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

จ.  เป็นชุมชนในหลายสภาพเงื่อนไขแวดล้อม เพื่อให้เห็นภาพการประยุกต์ใช้หลักพระพุทธ

ศาสนาในเงื่อนไขต่างๆ ของสังคม 

4) การเข้าสู่ชุมชน(EnteringCommunity)โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เช่นข้อมูล

ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลจำนวนประชากรและบุคคลที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เป็นต้นโดยผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลจากการสำรวจชุมชน (Community Surveying) ด้วยตนเอง 
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5) การเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือซึ่งประกอบด้วย การเตรียมคนในชุมชน/เตรียมผู้นำ

ชุมชนและผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมนักวิจัย ด้วยการประชุมปรึกษากันเพื่อให้เกิด

ความรู้และความเข้าใจตรงกันในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการทำงานวิจัย 

2.	ระยะดำเนินการวิจัย	(Research	Phase)ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ  

1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis)เน้นการ

ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน (Community Education Participation-CEP) เกี่ยว

กับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ได้แก่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และภาวะ  

ไขมันในกระแสเลือดสูง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 

โดยใช้วิธีการสานเสวนาปัญหา (Dialogue) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน ทั้งที่เป็นการสนทนา

แลกเปลี่ยนระดับบุคคลและระดับกลุ่มบุคคล เพื่อเป็นการประเมินปัญหาและความต้องการของชุมชน 

(Need Assessment) พร้อมไปกับการประเมินความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร (Resource Assessment) 

ที่มีอยู่ในชุมชนทั้งที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะนำ

ทรัพยากรมาใช้ในการกำหนดแผนการจัดโครงการต่อไป  

2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Appraisal and 

Identification)เมื่อมีการวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอปัญหาทางด้านสุขภาพแก่ครอบครัวเสมือนจริงและ

ชุมชนแล้ว มีการประเมินความต้องการในการแก้ไขปัญหาโดยผู้วิจัยและชุมชนร่วมกันพิจารณาว่าวิธีการ

แก้ไขปัญหาใดที่เหมาะสมกับชุมชน หรือมีความเป็นไปได้ เพื่อกำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ

ต่อไป 

3) การกำหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase) หลังจากที่ผ่านขั้นตอน 2.1 

มาแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีการกระตุ้นให้ชาวบ้านมีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหา การกำหนดโครงการ และ

กิจกรรมที่จะดำเนินการโดยทางชุมชนตัดสินใจเลือกจัดทำ “โครงการบ้านหลุบเพ็กร่วมใจห่างไกลภัยจากโรค

เรื้อรังและยาเสพติด” 

4) การปฏิบัติตามโครงการ (Implementation Phase) ดำเนินการจัดทำโครงการบ้านหลุบเพ็ก

ร่วมใจห่างไกลภัยจากโรคเรื้อรังและยาเสพติด เพื่อเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนและผู้ที่

เกี่ยวข้อง  

3.	ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ	 (Monitoring	 and	Evaluation	

Phase)  

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยร่วมกับชุมชน เช่น ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนจากครอบครัวเสมือนจริง

จำนวน 38 ครอบครัว ทำการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นผลของการวิจัยว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ จัดเวที  

ชาวบ้านเพื่อนำเสนอผลการวิจัยและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน รวมถึงการสานต่อให้ชาวบ้านนำ

ผลของการวิจัยไปดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนต่อไป  
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) แบบสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์หัวหน้าครอบครัววิถีพุทธ/ผู้นำชุมชนวิถีพุทธ/ปราชญ์ชาวบ้าน

โดยดำเนินการวางกรอบและกำหนดข้อคำถามเป็น4ประเด็นได้แก่ (1) ความเป็นมาของการนำหลักพระพุทธ

ศาสนาเข้าสู่วิถีชีวิตในครอบครัว/ชุมชน (2) ปัจจัยความสำเร็จในการทำหน้าที่ของครอบครัว/ชุมชนในการ

ดำเนินชีวิตวิถีพุทธ (3) กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่ตนเอง/สมาชิกครอบครัว/

ชุมชนให้ปลอดยาเสพติด และ (4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างครอบครัว/ชุมชนปลอดยา

เสพติด 

2) แบบสัมภาษณ์ประชาชน/สมาชิกชุมชนโดยดำเนินการวางกรอบและกำหนดข้อคำถามเป็น

ประเด็นคำถามที่มุ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชน/สมาชิกชุมชนต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ

บริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในครอบครัวและในชุมชน 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ	

การสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ตรงกับการตรวจสอบแบบ

หลายมิติ (Triangulation) และสอดคล้องกับความมุ่งหมายจึงมีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ด้วยมีวิธี

ดำเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ศึกษารายละเอียดจากเอกสารตำรานโยบายและการวางแผนหลักการและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ 2  กำหนดกรอบแนวคิดและขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือตามตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

ขั้นที่ 3  สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดขอบข่ายและตัวแปรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องที่ต้องการศึกษา 

ขั้นที่ 4 นำเครื่องมือที่สร้างเสร็จผ่านความเห็นชอบต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อการควบคุมคุณภาพของ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การหาความตรงตามเนื้อหา (content validity) และการหา

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) 

ขั้นที่ 5  นำเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำ

ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยคำนวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content validity 

index: CVI)  

ขั้นที่ 6  พัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือภายหลังทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 30 คน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (กรณีที่

ต้องใช้แบบสอบถามในเชิงปริมาณเพิ่มเติม) 

ขั้นที่ 7  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ 
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กรอบแนวคิดกระบวนการศึกษาวิจัย 

กรอบแนวความคิดกระบวนการศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี ้

 

แผนภูมิที่1แสดงกรอบแนวคิดกระบวนการศึกษาวิจัย 
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ผลการวิจยั

1.	 แนวคิด	 องค์ความรู้	 และกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

ชุมชนวิถีพุทธในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา	ดังนี ้

1.1การศึกษาแนวคิดองค์ความรู้

ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนวิถีพุทธบ้านหลุบเพ็ก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีความรู้เกี่ยวกับ

หลักคำสอนของพุทธศาสนาในระดับดีและสามารถนำไปสู่ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เช่น หลักศีล 5 

หลักพรหมวิหารธรรม 4 หลักอิทธิบาท 4 สำหรับการประกอบอาชีพและการทำงานใช้แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรี

นฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรฯ พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีเป็น

แนวทางในการดำเนินชีวิตทั้งในครอบครัวและชุมชนโดยมีการสืบทอดความรู้ในการดำเนินชีวิตผ่านประเพณี

วัฒนธรรมของท้องถิ่นชาวอีสานที่เรียกว่า “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่”ด้วยวิธีการอบรมสั่งสอนจากบรรพบุรุษสู่รุ่น

ลูกหลานในชุมชน มีครอบครัวต้นแบบที่ได้รับการศึกษาจากการบวชเรียนในพุทธศาสนาและระบบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเป็นผู้นำตามธรรมชาติ มีการนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนาผสมผสานพิธีกรรมการสู่ขวัญของ

ท้องถิ่นมาใช้อบรมขัดเกลาจิตใจประชาชนและใช้ในการดูแลผู้เจ็บป่วยและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนผ่าน

โครงการฝ้ายผูกแขนแทนใจซึ่งมีกุศโลบายแฝงคือการสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

สังคมเป็นการบ่มเพาะจิตสาธารณะให้กับชุมชนการได้รับการศึกษาของผู้นำตามธรรมชาติเป็นการสร้าง

โอกาสในการนำความรู้การประกอบอาชีพเสริม และเครือข่ายทางสังคมที่นำรายได้และความเจริญมาสู่

ชุมชน เช่น การปลูกพืชหมุนเวียนนอกฤดูการทำนาการร้อยพวงมาลัย การทำสวนผลไม้ ฯลฯ มาทดลอง

ปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จสร้างรายได้เสริมแก่คนในชุมชนจนเป็นรายได้หลักของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนมาถึง

ปัจจุบัน 

ชุมชนวิถีพุทธแห่งนี้ไม่ได้ให้นิยามความรู้ในการดำเนินชีวิตเฉกเช่นสากลนิยม แต่ให้นิยามความ

หมายในเชิงประสบการณ์ชีวิตแต่ละช่วงวัยชีวิตที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และวิธีการก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้น 

เน้นการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้เห็นอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรประจำวันมากกว่าการอบรม  

สั่งสอนด้วยคำพูด การมีครอบครัวต้นแบบในชุมชนที่ประสบผลสำเร็จเป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวอื่นๆ 

เดินตามแนวทางนั้นด้วย โดยค่านิยมในการประกอบอาชีพของชุมชนแห่งนี้มีแนวโน้มจากเกษตรกรรมเป็นรับ

ราชการ เนื่องจากเห็นถึงความทุกข์ยากของบรรพบุรุษในยุคแรกของการสร้างครอบครัวและชุมชน ประกอบ

กับโอกาสทางการศึกษาและความเจริญก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยีที่ไหลบ่าเข้าสู่ชุมชน ดังคำกล่าวของผู้สูง

อายุและปราชญ์ชาวบ้านที่ว่า “สูเจ้าทั้งหลายให้อดทนขยันหมั่นเพียรเติบใหญ่จะได้เป็นเจ้าคนนายคน” ส่ง

ผลให้ครอบครัวส่วนใหญ่ในชุมชนแห่งนี้ร้อยละ 80มีอาชีพรับราชการครูแต่ยังมีจุดร่วมในการอนุรักษ์แก่น

วัฒนธรรมของชุมชนคือ ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายที่มีคนทุกช่วงวัยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น 
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ผู้สูงอายุในครอบครัวได้รับการดูแลจากบุตรหลานที่มีการศึกษาและทุนทางสังคมและเศรษฐกิจสูงทำให้

โอกาสในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรในวัยเด็กและทารกก็ได้รับความ

อบอุ่นและความปลอดภัยจากการเลี้ยงดูของปู่ย่าตายายเมื่อบิดามารดาไปประกอบอาชีพด้วยเช่นกัน 

ความพร้อมของครอบครัวและชุมชนได้นำมาซึ่งการคืนสิ่งดีงามให้กับบุคคลที่มาเยี่ยมเยือนและ

เข้าไปเรียนรู้กับชุมชนแห่งนี้อย่างเป็นกัลยาณมิตรและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพตลอด

จนการอบรมสั่งสอนชีวิตวิถีพุทธให้แก่อนุชนรุ่นหลังอย่างไม่ปิดบังด้วยความปรารถนาดีและเอื้ออาทร 

1.2กลยุทธ์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของเครือข่ายชุมชนวิถีพุทธ

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านทุกครอบครัวในชุมชนมีการบูรณาการ

ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับภูมิปัญญาสมัยใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองในชุมชน

แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้นำต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการสร้าง

ครอบครัวที่ได้รับยกย่องยอมรับจากชุมชนแต่งตั้งให้เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุและผู้นำของชุมชนในระบบ

คุณธรรมและมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น

เครื่องมือในการดำเนินงานโดยมีความเชื่อว่าการที่บุคคลสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดูแลครอบครัวให้สมาชิก

ครอบครัวได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็น

เป็นเกราะคุ้มกันภัยยาเสพติด เมื่อทุกครอบครัวเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกัน มีแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยค่า

นิยมคุณธรรมที่สอดคล้องใกล้เคียงกัน ส่งผลให้เกิดชุมชนอบอุ่น/ปลอดภัยเสมือนการล้อมรั้วเหล็กให้ชุมชน

ห่างไกลยาเสพติดยิ่งขึ้น โดยกลยุทธ์การพัฒนาสังคมของชุมชนวิถีพุทธสามารถจำแนกเป็นกลยุทธ์ด้านต่างๆ 

ได้ดังนี้ 

1) กลยุทธ์ด้านการสร้างความร่วมมือได้แก่ (1) การสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นในตนเองเพื่อให้

เกิดการยอมรับในด้านการพัฒนาตนให้เป็นแบบอย่างด้านการดำเนินชีวิตด้านคุณธรรมด้านบุคลิกภาพการ

เป็นผู้นำ (2) สร้างระบบการทำงานอย่างมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้สมาชิกหรือเครือข่ายได้ร่วมคิดร่วมทำร่วม

แก้ปัญหา (3) สร้างระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ (4) ประสาน

ความร่วมมือกับบุคคลหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งความรู้เงินทุนและทรัพยากรอื่นๆ  

2) กลยุทธ์ด้านการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้แก่ (1) การพัฒนาต้องอยู่บนฐานของวิถีชีวิตที่มีการ

เกื้อกูลสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาติ (2) มีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  

ภูมิปัญญาสมัยใหม่เข้าด้วยกันเพื่อการใช้ประโยชน์และรู้จักเลือกใช้ภูมิปัญญาอย่างเหมาะสมและ (3) นำหลัก

ธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

3) กลยุทธ์ด้านความต่อเนื่องและความยั่งยืนได้แก่ (1) มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อให้มี

ความรู้ที่จะอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุก

ระดับเพื่อให้เกิดแนวร่วมอย่างกว้างขวางและ (3) มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของชีวิตจริงมีความตั้งใจ

จริงในการปฏิบัติงาน 
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2.	ผลของการใช้เครือข่ายชุมชนวิถีพุทธปลอดยาเสพติดต้นแบบเป็นฐานใน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน 

ผลการใช้เครือข่ายชุมชนวิถีพุทธปลอดยาเสพติดต้นแบบเป็นฐานในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 76 คนในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง

เดือนธันวาคม 2559 โดยกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนวิถีพุทธจะเริ่มต้นจากการนำนักศึกษาไปอบรมฝึกสติ

และวัตรปฏิบัติที่วัดป่าแก่นธรรม บ้านหลุบเพ็กซึ่งมีแม่ชี และพระภิกษุสงฆ์ เป็นวิปัสสนาจารย์ จนนักศึกษา

เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดสิ่งที่เข้ามากระทบทางอายตนะทั้ง 6 และรู้ที่ตั้งบ้าน

ของใจ รู้วิธีการพาใจกลับบ้านได้อย่างถูกต้อง สามารถบอกได้ว่าการฝึกสติตามแนวทางสติปัฏฐานสี่ของ  

พุทธศาสนานั้นสอดคล้องตรงกันกับการตระหนักรู้ (self- awareness)ของการพยาบาลสุขภาพจิตและ  

จิตเวชอย่างไร และสามารถบอกได้ว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลจิตใจของตนเองและผู้ป่วย

ทางกายและทางจิตได้อย่างไร หลังจากนั้นได้ส่งมอบนักศึกษาให้เป็นลูกหลานของชุมชนตามครอบครัว

เสมือนจริงที่ชุมชนได้คัดสรรไว้โดยชุมชนคัดเลือกครอบครัวเสมือนจริงให้นักศึกษาจำนวน 38 ครอบครัว 

แต่ละครอบครัวจะมีนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวจำนวน 2 คน โดยพ่อแม่ประจำบ้านหรือ

ตัวแทนครอบครัวจะเป็นพี่เลี้ยงในการสอนการใช้ชีวิต การทำงานบ้าน การเล่าเรื่องราวความเป็นมาในการ

สร้างครอบครัวและการฝ่าฟันอุปสรรคด้านต่างๆ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาและครอบครัวเสมือนจริงใน

ชุมชนวิถีพุทธ จำนวน 38 ครอบครัว เกิดความรักและผูกพันกันดุจเครือญาติ และมีความพึงพอใจต่อการมี

สมาชิกใหม่ในครอบครัว ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่นักศึกษาดำเนิน

การโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ร่วมเป็นวิทยากรและสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับ

นักศึกษาตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์ผู้ร่วมสอนที่ไม่ได้เป็นทีมวิจัยก็ได้มีโอกาสเรียนรู้

ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เคยรู้สึกว่าการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นภาระงานที่

ต้องทุ่มเทและเกินกำลัง เป็นการให้และการได้รับสิ่งที่มีคุณค่าทางวิชาการและวิชาชีพพยาบาล โดยชุมชน

และนักศึกษามีข้อเสนอแนะให้รายวิชานี้ธำรงรักษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสืบ

ต่อไป 



อภิปรายผล

หากเปรียบเทียบโครงสร้างการจัดการศึกษาของมนุษย์เป็นรูปเจดีย์ที่มียอดแหลม ถ้าจะมองให้เห็น

โครงสร้างการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบควรมีทั้งสองด้านร่วมกัน ด้านหนึ่งหมายถึงด้านที่เห็นได้จาก

ภายนอกของผู้ที่สนใจเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันควรเห็นได้ว่าเป็นด้านที่มีลักษณะเสมือนรูปเจดีย์ที่ชี้เอาปลาย

ขึ้นข้างบนซึ่งหมายถึงภาพรวมของด้านที่เป็นรูปวัตถุ ส่วนอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นภาพเชิงซ้อนกลับกันกับภาพใน

ด้านวัตถุก็คือการมองภาพโดยเริ่มต้นจากจิตใจตนเองซึ่งมีหนึ่งเดียวขึ้นไปหาวัตถุเพื่อการเรียนรู้ของมนุษย์ที่

สามารถรู้เท่าทันซึ่งด้านนี้ควรจะเห็นเป็นรูปเจดีย์ปลายแหลมแต่เป็นปลายแหลมที่ชี้ลงสู่ด้านล่าง หากใคร



361Journal of MCU Peace Studies Special Issue

ก็ตามซึ่งมองเห็นภาพรวมดังกล่าวได้ทั้งสองด้านโดยเฉพาะด้านที่ปลายแหลมชี้ลงสู่ด้านล่างบุคคลผู้นั้นควรได้

ชื่อว่ามีการเรียนรู้ถึงความเป็นคนที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้นนวัตกรรมการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนที่พัฒนา

ศักยภาพในการดูแลสุขภาพคนไทยและการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตพยาบาลที่สมบูรณ์ควรมีทิศทางที่

นำไปสู่การเห็นแจ้ง (insight) ในการรู้จักตนเองและผู้อื่นอย่างถ่องแท้จึงจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  

ซึ่งผลสำเร็จแห่งการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเข้าใจ เข้าถึงองค์ความรู้และ

ปัญหาของชุมชน การดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนย่อมนำมาสู่ความเข้มแข็งและปลอดภัยของ
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แนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของ 
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตนครสวรรค์ 
Guidelines for Peace-Building According to  

Five Precepts of Students at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 

Nakhonsawan Campus 

บทคัดยอ  
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องศีล 5 และแนวทางการ 

ส่งเสริมศีล 5 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา-

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ (3) เพื่อนำเสนอแนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลัก 

ศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ใช้รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถามกับประชากร 

จำนวน 120 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (In-depth interview) 

จำนวน 6 รูป/คน 
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ผลการวิจัยพบว่า  

ศีล 5 เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเป็นกรอบแห่งความประพฤติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

การส่งเสริมการรักษาศีล 5 การสร้างแรงจูงใจด้านบวก ด้วยการให้เห็นจุดหมายของการรักษาศีล การสร้าง

แรงจูงใจด้านลบ ด้วยการสร้างความกลัวต่อการละเมิดศีล และการสร้างแรงจูงใจด้วย การปฏิบัติเป็นแบบ

อย่างเพื่อสร้างศรัทธาในการรักษาศีล 

ระดบัพฤตกิรรมและแรงจงูใจในการรกัษาศลี 5 ของนสิติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นแนวทางการเสริมสร้างสันติภาพ

ตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยภาพรวม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X– = 4.08) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การรักษาศีลของนิสิตนั้นยังไม่

เข้มข้น และไม่เคร่งครัด จึงควรให้นิสิตได้มีการรักษาศีล 5 อย่างจริงจัง ภายในวิทยาเขตนครสวรรค์ 

แนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครสวรรค์ จากองค์ความรู้ใหม่ IPO Model’s โดยมีองค์ประกอบดังนี้  I = Input ปัจจัยนำเข้า 

คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต P = Process กระบวนการ คือด้านนโยบาย กิจกรรม โครงการ 

ส่งเสริมการรักษาศีล 5 การติดตาม/ประเมินผล และสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบรางวัลให้กับผู้รักษาศีล 5 

อย่างเคร่งครัด O = Output ผลผลิต คือ เกิดการรักษาศีล 5 เกิดสันติภาพ สันติสุขของการอยู่ร่วมกัน

ภายในวิทยาเขตนครสวรรค์ 

คำสำคัญ: การเสริมสร้างสันติภาพ;  ศีล 5; นิสิต 
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Abstract  

This article is a mixed-methods of survey-quantitative and qualitative research 

done by the tool of an in-depth interview, is of 3 objectives: (1) to study the conceptual 

idea of the Five Precepts and the way to enhance them in Buddhist Scripture, (2) to study 

behavior of the Five-precept observation of the students at Mahachulalongkorn-

rajavidyalaya University, Nakhonsawan Campus, and (3) to present the way to enhance 

peace-building according to the Five Precepts of the students at Mahachulalongkornraja-

vidyalaya University, Nakhonsawan Campus  

From the research, it is found the followings:  

The Five Precepts are the foundation of living life and the structure of behavior in 

living together peacefully. The enhancement of observing the Five Precepts is done by the 

creations of positive motivation by showing the objectives of observing the precepts, 

negative motivation by creating fear of being against the precepts, and the role model for 

practicing in order to offer the faith to observe the precepts.    

In the overall image from the interviewees who answered the questionaire, 

towards the levels of Nakhonsawan Campus of Mahachulalongkorn- rajavidyalaya 

University’s students’ behavior and the motivation in observing the Five Precepts are high 

(X– = 4.08) , but their observation of the Five Precepts is not yet strong and strict enough; 

hence, there should be a requirement of letting them observe the Precepts more seriously 

in the Campus.    

From the research, the way to peace-building according to the Five Precepts of 

the students at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhonsawan Campus is of the 

new body of knowledge, IPO Model’s: I stands for Input, the brought-in factor of 

Executives, teachers, staff and the students; P stands for the Process in views of policy, 

activities and projects in enhancing the Five Precepts, the follow up and assessment, and 

the creation of motivation by giving rewards to the ones who could strictly observe the 

Five Precepts; O stands for an Output, the outcome of observing the Five Precepts yielding 

peace in living together in Nakhonsawan Campus.  

Keywords: The Way to Enhance Peace-building According; Five Precepts; Students 
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บทนำ 

ศีล 5 นอกจากเป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติกิจการต่างๆ เพื่อให้เข้า

ถึงจุดมุ่งหมายที่ดีงามโดยลำดับแล้วยังทำให้สมาชิกของสังคมอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข ช่วยฝึกหัดขัดเกลา

ตนเอง ทำให้กิเลสเบาบาง ด้วยการควบคุมยับยั้งปรับความสำรวมปรับการแสดงออกทางกาย วาจา ให้เอื้อ

แก่สภาพความเป็นอยู่อย่างสันติสุข โดยมีเจตนาไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ประพฤติ

ตนโดยประมาท (Phramaha Kreangsak Kitiyayo, 2550) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ศีล 5 ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง

ในการควบคุมสังคมให้เกิดสันติภาพและมีสันติสุข หลักการและเจตนารมณ์ของการรักษาศีล 5 ในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาทก็คือเจตนารมณ์ที่มุ่งให้มนุษย์ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่เบียดเบียนกันรู้จักเอาใจเขา

มาใส่ใจเรานอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงการจัดระบบโครงสร้างทางสังคมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม

และสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังมีเจตนารมณ์ที่จะครอบคลุมให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมยุคใหม่ได้ทั้งหมด 

(Suchai Tasuwan, 2011) ศีล 5 จึงมีความสัมพันธ์กับการสร้างสันติภาพในสังคม ไม่ใช่ในฐานะกฎหมายแต่

เป็นกฎแห่งธรรมเพื่อฝึกฝนตนเองที่นำไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นรากฐานของสังคมในการดำเนินชีวิตที่

ต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกัน (Phramaha Waranon 

Titanonto, 2002) ดังนั้น หากพฤติกรรมของคนในสังคมอ่อนแอในการรักษาศีล 5 แสดงให้เห็นทิศทางของ

สังคมและประเทศที่จะเข้าสู่สถานการณ์ความไม่มีสันติภาพ 

อย่างไรก็ตามเมื่อสังคมโลกในยุคบริโภคนิยมเข้ามาซึมซับในวิถีของคนไทย ทำให้การรักษาศีล 5 

ของคนไทยในสังคมปัจจุบันนับวันยิ่งถดถอยลงแม้ว่าจะมีการสร้างวัดและมีคนเข้าวัดทำบุญมาก แต่ผลการ

ศึกษาพบว่า พุทธศาสนิกชนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ละเมิดศีล 5 โดยการฆ่าสัตว์หยิบเงินพ่อแม่ไปใช้โดย

ไม่บอกกล่าวมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักของตนก่อนแต่งงานโกหกพ่อแม่และดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ดื่มสุรา

และดื่มเบียร์, ไวน์ ส่วนพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ส่วนใหญ่รักษาศีลอย่างเข้มงวดในบางโอกาส และส่วนใหญ่

รักษาศีลข้อ 2 รองลงมารักษาศีลข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 5 และข้อ 4 ตามลำดับมีเป็นส่วนน้อยที่ไม่เคยรักษาศีล 5 

และส่วนใหญ่เห็นว่าสถานที่มีผลต่อการรักษาศีล 5 และพบว่าสถานที่ที่มีผลมากที่สุดคือที่วัดรองลงมาคือที่

บ้านที่ทำงานตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงความคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรักษาศีล 5 ที่พึงประพฤติในพิธีวัดแต่

ไม่สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ (Khantong Wattanpradith, 2013) ในทุกวันนี้

สังคมเริ่มขาดภูมิต้านทานศีลธรรมที่เข้มแข็งเพราะไม่สามารถรักษาศีล 5 ซึ่งถือว่าเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานของ

อุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนา (Tipitika, 2539) กล่าวได้ว่าศีล 5 มีความสำคัญต่อบุคคลและสังคม 

เป็นพื้นฐานการพัฒนาตนเองให้พบกับความสุขสงบเย็น เข้าถึงการดับทุกข์ และเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิด

ความสามัคคี ในหมู่ชน เกิดความรักใคร่ปรองดอง อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข (Khantong Wattanpradith, 

2013)  

ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้คนไทยไม่สามารถรักษาศีล 5 เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว พุทธศาสนิกชนไม่ใส่ใจในศาสนาและเพราะความอยากได้อยากมีไม่รู้
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จักพอของมนุษย์ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรง พฤติกรรมความ

เสี่ยงด้านศีลธรรม การติดสุรายาเสพติดของเยาวชนไทยที่นับวันจะยิ่งพบเห็นเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์

ให้เห็นแทบทุกวัน กล่าวได้ว่า พฤติกรรมการไม่รักษาศีล 5 ของเยาวชนไทยเริ่มมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิด

ความรุนแรงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของเยาวชนนั้น มีผลการศึกษาพบว่า 

เยาวชนเพศชายทำผิดศีล ข้อ 1 และข้อ 4 มากกว่าเยาวชนหญิง อีกทั้งระดับการศึกษาและรายได้ของ

ครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมการรักษาศีล 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Boonna Jimanung, Sowit 

Bamrungpak, Witaya Thongdee, Nirandon Leartweraphon, 1997)  

ปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญนอกจากครอบครัว ชุมชนแล้ว สถานศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง 

เพราะนอกจากเป็นแหล่งของการศึกษาเรียนรู้ทางวิชาการแล้ว สถานศึกษายังเป็นแหล่งบ่มเพาะปลูกฝัง

พฤติกรรมที่ดีงามให้กับเยาวชน การเสริมสร้างให้เยาวชนรักษาศีล 5 ในสถานศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและ

ควรศึกษา เพื่อให้ได้แนวทางในการส่งเสริมให้เยาวชนมีศีล 5 ที่สอดรับกับความเป็นคนรุ่นใหม่กับสังคมในยุค

กิเลสนิยมดังนั้น สถานศึกษาซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างเยาวชนของประเทศให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณ

ธรรมและเป็นผู้นำของประเทศในอนาคต การที่นิสิต นักศึกษาของแต่ละสถาบันเป็นผู้ที่มีศีล 5 ในการดำเนิน

การชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีสันติสุขทั้งในใช้ชีวิตประจำวัน การเสริมสร้างให้เยาวชนรักษาศีล 5 ในสถานศึกษาจึง

เป็นเรื่องที่สำคัญและควรศึกษาเพื่อให้ได้แนวทางในการส่งเสริมให้เยาวชนมีศีล 5 ที่สอดรับกับความเป็นคน

รุ่นใหม่กับสังคมในยุคกิเลสนิยมดังนั้น สถานศึกษาซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างเยาวชนของประเทศให้เป็น  

คนดี คนเก่ง และมีคุณธรรมและเป็นผู้นำของประเทศในอนาคต การที่นิสิต นักศึกษาของแต่ละสถาบันเป็น  

ผู้ที่มีศีล 5 ในการดำเนินการชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีสันติสุขทั้งในใช้ชีวิตประจำวัน เพราะศีล 5 ดังที่กล่าวมาแล้ว

ว่าเป็นพื้นฐาน มีมาแต่สมัยพุทธกาล การรักษาตามแบบศีล 5 นั้นเป็นการทำชีวิตให้มีความสุข เป็นชีวิตที่มี

แต่สันติสุขทั้งภพนี้ภพหน้า  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเขตนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะ

สงฆ์ไทย แต่ปัจจุบันมีนิสิตคฤหัสถ์เข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากขึ้นโดยลำดับ จึงทำให้การอยู่ร่วมกันของนิสิต

อาจจะมีความขัดแย้งกัน มีความไม่สงบสุขเกิดขึ้นในระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียน โดยหลักพื้นฐานของความสงบ

สุขของการดำเนินชีวิตนิสิตทุกท่านควรจะมีการรักษาศีล 5 หรือแนวทางการศึกษาศีล 5 เพื่อให้นิสิตที่เข้ามา

ศึกษาที่วิทยาเขตแห่งนี้มีความสุขในการศึกษาเล่าเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทาง

การสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเขต

นครสวรรค์ นอกจากเป็นการเสริมสร้างการมีศีล 5 ให้กับนิสิตแล้วผลการศึกษานี้ยังสามารถนำไปสู่การอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขมีสันติภาพในการเรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในการ

บริหารจัดการการศึกษาให้เอื้อและส่งเสริมให้นิสิตดำเนินชีวิตที่มีศีล 5 เป็นรากฐานเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์แห่ง

สันติภาพและต่อลมหายใจแห่งสันติสุขให้สังคมไทย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องศีล 5 และการส่งเสริมศีล 5 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครสวรรค์ 

3. เพื่อนำเสนอแนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-  

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

 

วิธีการดำเนินการวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่องแนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-  

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods 

Research) ดังนี้ 

1.	 วิจัยเชิงปริมาณ

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี มีจำนวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาจากแบบสอบแรงจูงใจใน

การรักษาศีล 5 ของ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ มีขึ้นตอนดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 รวบรวมงานด้านเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องศีล 5, การสร้างแรงจูงใจในการรักษา

ศีล 5 สำหรับเยาวชน แนวคิดเรื่องสันติภาพ ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสาร 

ขั้นที่ 2 สร้างเครื่องมือวิจัย สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบเกี่ยวกับศีล 5 ได้พัฒนา

จากแบบสอบถามของ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ โดยแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้เพื่อใช้เก็บข้อมูล ใน

การวิจัย มี 3 ตอน แบบสอบถามชนิดเลือกตอบจำแนกเป็น 5 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 

(Numerial Rating scale) มี 5 ระดับ  

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยขอคำ

แนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และหาความเที่ยง

ตรง (validity) โดยนำแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ 

และโครงสร้างของคำถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจนได้ค่าดัชนี

ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ  

ขั้นที่ 4 ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองและการแจกแบบสอบถาม 
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ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำแบบ

สอบถามมาตรวจแล้วคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อนำมาวิเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป (spss) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่า

ร้อยละ (percentage) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของ

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

2.	วิจัยเชิงคุณภาพ	

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ประกอบด้วยผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยเพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ประกอบร่วมกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้

ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในการเสริมสร้างให้นิสิตมีศีล 5 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ กำหนดไว้ 6 ท่าน ดังนี้   

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 2. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ 3. ผู้อำนวยการสำนัก

วิชาการวิทยาเขตนครสวรรค์  4. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 5. นักวิชาการศึกษา (ฝ่ายกิจการ

นิสิต)  5. ประธานสโมสรนิสิต รวบรวมข้อมูล และทำการวิเคราะห์ ตีความ ด้วยหลัก Content Analysis 

3.	วิเคราะห์และสรุปผล	

นำผลการวิเคราะห์แบบสอบถามนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบสัมภาษณ์ และนำผลของ

การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณ หาแนวทางเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์และข้อเสนอแนะอื่นๆ  

 

ผลการวิจัย 

1.	 แนวคิดเรื่องศีล	5	ศีล	5	การส่งเสริมศีล	5	ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

 ผลการศึกษา พบว่า ศีล 5 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา มิได้มีชื่อเรียกว่า ศีล 5 โดยตรง แต่ใช้คำ  

เรียกเป็น ธรรม 5 ประการบ้าง ภัยเวร 5 ประการบ้าง และเรื่องเล่าในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เช่น อัคคัญสูตร 

แสดงให้เห็นถึง ที่มาของกำเนิดมนุษย์จำเป็นต้องมีศีล เพื่อเป็นการกำหนดระเบียบวินัยในสังคม เรื่องเล่าใน

จักกวัตติสูตร ระบุถึง ความสำคัญของศีล 5 ที่ผู้นำพึงต้องประพฤติเป็นแบบอย่าง และผู้นำควรใช้ศีล ศีลเป็น

หลักปกครอง ในพระสูตรกล่าวถึง จักรแก้วที่เป็นทิพย์ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องแสดงอำนาจของผู้มีบารมี   

เมื่อจักรแก้วโคจรไปหยุดที่เมืองใด แทนที่จะยึดครองทรัพย์ของเจ้าเมืองเหล่านั้น แต่กลับพระราชทาน  

คำสอน ให้เจ้าเมืองเหล่านั้น รักษาศีล 5 ดังความปรากฏในพระสูตรดังนี้ “ พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึงถือ

เอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ไม่พึงประพฤติผิดในกาม ไม่พึงพูดคำเท็จ ไม่พึงดื่มน้ำเมา และจงครองราชย์

สมบัติไปตามเดิมเถิด” (Tipitika, 2539) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของศีลในแต่ละข้อ  
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พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องศีล 5 และแรงจูงใจตามแนวพระพุทธศาสนา รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่

พระพุทธเจ้าทรงนำมาใช้ในการสอน หรือแสดงธรรม พระพุทธเจ้าทรงมีจิตวิทยาชั้นสูงในการสอน พร้อม

เพรียงด้วยคุณลักษณะส่วนพระองค์จิตวิญญาณของความเป็นครูผู้เกื้อการุณย์ด้วยพระปรีชาญาณจึงเข้าใจ

ธรรมชาติของแรงจูงใจที่แฝงอยู่ในมนุษย์มีความแตกต่างกันไปตามจริตแต่ละคน ทรงเข้าพระทัยอัธยาศัยของ

ผู้ฟัง จึงทรงสามารถเลือกวิธีการต่างๆ ที่จะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานแรงจูงใจเดิมของผู้นั้น แนวทาง

การส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจในการรักษาศีล 5 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา สรุปได้ว่า ส่งเสริมด้วยการสร้าง

แรงจูงใจให้เห็นจุดหมายของการักษาศีล : เป็นแรงจูงใจด้านบวก โดยยกอานิสงส์ที่ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่

สงบเรียบร้อยมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นการเข้าถึงการดำเนินการชีวิตตามหลักศีล 5 ใน

ทางตรงข้ามก็ใช้การสร้างความกลัวต่อการละเมิดศีลเป็นแรงจูงใจด้านลบ การสร้างแรงจูงใจในเรื่องนี้ 

พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้ผู้ที่ทุศีล ไม่ปฏิบัติตามศีลหรือผิดศีลนั่นเห็นโทษของการผิดศีลเพราะพระพุทธเจ้าทรง

สอนให้ตระหนักและเห็นภัยจากการทำบาป อันเป็นเหตุให้ตกนรกพระพุทธเจ้าทรงใช้ความกลัวของมนุษย์ที่

ไม่ต้องการให้ตนเดือดร้อน ด้วยการตกนรก ทำให้เว้นจากการทำความชั่วทั้ง 5 ข้อ ส่งเสริมด้วยการปฏิบัติ

เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างศรัทธา เพราะเมื่อมีศรัทธาแล้วการรักศีลก็ทำได้โดยง่าย การประพฤติตนในศีลจุด

หมายที่แท้ เพื่อความดี ความงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความขัดเกลากิเลส ความสงบใจ เป็นไปเพื่อ

สมาธิ แม้เพียงศีล 5 ก็เป็นปฏิปทาของพระโสดาบัน ศีลมีอุปการคุณแก่ปัญญา ดังข้อความว่า “ศีลมีในบุคคล

ใด ปัญญาก็มีในบุคคลนั้น ปัญญามีในบุคคลใด ศีลก็มีในบุคคลนั้น ปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีล ศีลเป็นของ

บุคคลผู้มีปัญญา” อีกทั้งหมั่นคบหาสัตบุรุษเพื่อที่จะฟังหลักการปฏิบัติตนดำรงตนจากบัณฑิตที่มีความรู้เรื่อง

ที่เกี่ยวการบำเพ็ญเพียรทางจิต การชำระจิตให้หมดจดทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขันทอง วัฒนะ

ประดิษฐ์ (2556) ที่สรุปไว้ว่าแนวคิดคำสอนเกี่ยวกับศีล 5 และแรงจูงใจในการรักษาศีล 5 ในพระพุทธศาสนา 

คำสอนเรื่องศีล 5 มุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการรักษาศีลเพื่อการพัฒนาตนเอง โดยมีปลายทางคือ 

การนำมนุษย์ไปสู่อิสรภาพ ความสุขสงบเย็น สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง และสังคม พระธรรมของ

พระพุทธเจ้าสั่นสะเทือนโลกธาตุ การเทศนาธรรมของพระองค์เป็นแรงจูงใจภายนอกทำให้มนุษย์เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความเห็นจากเห็นผิดไปสู่ความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) มีแรงจูงใจภายในตนเอง ที่จะคิด พูด ทำ   

ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นละเว้นจากการเบียดเบียน ดำเนินชีวิตเพื่อให้ตนพ้นจากทุกข์ โดย

เดินตามหลักมรรคมีองค์ 8 แรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล 5 ในทางพระพุทธศาสนานั้น ต้องอาศัยทั้ง

ปัจจัยภายนอก เป็นแรงจูงใจภายนอกที่ได้รับจากผู้อื่น และปัจจัยภายใน คือ เกิดแรงจูงใจภายในตนเอง   

ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีงาม เป็นกุศล และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง   

และผู้อื่น  

กล่าวได้ว่า คำสอนในทางพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องศีล 5 เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเป็นกรอบ

แห่งความประพฤติในการอยู่ร่วมกันในสังคม ศีล 5 เป็นเรื่องที่มีมาก่อนสมัยพุทธกาลและยังคงอยู่คู่กับความ

เป็นมนุษย์ต่อไป เป็นหลักสากลของโลก มิใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ หรือบัญญัติขึ้น แต่เป็นเพราะ

พระองค์ทรงเห็นแจ้งถึงปัญหาต่างๆ ในโลก และหนทางในการแก้ปัญหา คือ การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
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รวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเองด้วยพร้อมทั้งทรงชี้ให้เห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ฐานะทางสังคม 

หน้าที่การงาน แต่คุณค่าของมนุษย์นั้นวัดกันที่การประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีงามเป็นกุศล พระพุทธเจ้า

ทรงตรัสแรงจูงใจให้ทุกคนได้รักษา ศีล 5 เห็นถึงคุณค่าประโยชน์ของการรักษาศีล และโทษของการทุศีล   

ก็เพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดสันติภาพในสังคมนั้นๆ  

2.	พฤติกรรมการรักษาศีล	 5	 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย	วิทยาเขตนครสวรรค์	

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครสวรรค์ได้แก่ ศีลข้อที่ 1 ศีลข้อที่ 2 ศีลข้อที่ 3 ศีลข้อที่ 4 และศีลข้อที่ 5ตามลำดับ รายละเอียด

ดังตารางที่ 4.2– 4.7 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการรักษาศีล 5ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยภาพรวม 

แนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ระดับพฤติกรรม 

 (N = 120)  

X– S.D. แปลผล 

1. พฤติกรรมการรักษาข้อศีลที่ 1 3.99 0.62 มาก 

2. พฤติกรรมการรักษาศีลข้อที่ 2 4.09 0.72 มาก 

3. พฤติกรรมการรักษาศีลข้อที่ 3 4.08 0.60 มาก 

4. พฤติกรรมารรักษาศีลข้อที่ 4 4.19 0.60 มาก 

5. พฤติกรรมการรักษาศีลข้อที่ 5  4.07 0.66 มาก 

ภาพรวม 4.08 0.57 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่าพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครสวรรค์อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครสวรรค์ มีพฤติกรรมการรักษาศีล 5 อยู่ในระดับมาก แต่เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ใช้การศึกษา

เชิงคุณภาพโดยไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการเสริมสร้างสันติภาพตาม
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หลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า โดย

ภาพรวมบุคลากรและนิสิตของวิทยาเขตนครสวรรค์ มีการรักษาศีล 5 เป็นปกติในชีวิตประจำวัน ก็มีมีการผิด

ศีล 5 บ้างเล็กน้อยเป็นปกติของทั่วไปแต่โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังไม่เคร่งครัดเท่าเท่าควร ดังเสียง

สะท้อนจากผู้บริหารว่า “โดยภาพรวมนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์มีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์การเรียนการสอนก็

เน้นหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญการสอดแทรกศีลธรรม จริยธรรมให้กับนิสิตเป็นนโยบายที่ผู้

บริหารระดับสูงได้วางไว้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน นิสิตของวิทยาเขตนครสวรรค์ รวมถึงบุคลากรของ

วิทยาเขตนครสวรรค์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่ง

นี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ต้องมีความเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวให้มากกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไป 

ส่วนการประพฤติตามหลักศีล 5 นั่นก็เป็นไปตามปกติ ก็อาจจะมีการผิดศีลกันบ้างเป็นข้อเล็กน้อย ก็ต้องช่วย

รณรงค์ให้นิสิตใส่ใจและปฏิบัติตามหลักศีล 5 อย่างจริงจัง” ทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคของนิสิตในการรักษา  

ศีล 5 พบว่า นิสิตยังไม่เข้าใจว่าการรักษาศีลที่แท้จริงเป็นอย่างไร อานิสงส์ของการรักษาศีลที่แท้จริงแล้วคือ

อะไร และมีสิ่งที่ยั่วยุให้นิสิตของวิทยาเขตนครสวรรค์นั้นทำผิดศีลได้โดยง่าย เพราะนิสิตบางคนยังไม่

ตระหนักคุณอานิสงส์ของการรักษาศีล 5 อย่างแท้จริง  

3.	แนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล	 5	 ของนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตนครสวรรค์	

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า แนวทางการเสริมสร้างการรักษาศีล 5 

ให้ประสบความสำเร็จในวิทยาเขตนครสวรรค์ต้องอาศัยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ผู้บริหาร ที่ให้การ

สนับสนุนนโยบาย และขับเคลื่อนโครงการรักษาศีล 5 ของนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยการให้การสนับสนุนทั้งใน

ด้านงบประมาณและปัจจัยอื่นๆ 2) บุคลากร ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้องให้ความร่วมมือ โดยการ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่จะรักษาศีล 5 อย่างจริงจัง และเอาใจใส่ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักเห็นความ

สำคัญของการรักษาศีล 5 3) นิสิต ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้นิสิตรักษาศีล 5 และคำนึงถึง

ความเป็นสถาบันต้นแบบของเยาชนที่รักษาศีล 5 กิจกรรมต่างๆ ของนิสิตต้องไม่ขัดต่อการรักษาศีล   

4) ชุมชน คือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในการสอดส่องดูแลนิสิตซึ่งเป็นเยาวชน  

ไม่ให้ละเมิดศีล 5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุรา และการจำหน่ายสุราให้กับเยาวชน ดังนั้น แนวทางการ  

ส่งเสริมการรักษาศีล 5 ให้ประสบความสำเร็จในวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมภายใน

องค์กรให้นิสิตและบุคลากรอยู่ด้วยกันแบบครอบครัว มีน้ำใจ เสียสละ เพียงเท่านี้ก็เป็นการวางพื้นฐานการ

รักษาศีล 5 และยังมีการสอดแทรกการอบรม ในความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในกับนิสิต ให้นิสิตได้

ปฏิบัติธรรมแนวทางของศีล 5 อย่างสมบูรณ์แบบ โดยนโยบายของผู้บริหาร และความร่วมมือของทุกภาค

ส่วนช่วยกันดำเนินกิจกรรม โครงการรักษาศีล 5 ของวิทยาเขตนครสวรรค์ ให้เป็นรูปธรรม ให้วิทยาเขตแห่ง

นี้เป็นสถาบันการศึกษารักษาศีล 5 อย่างแท้จริง 
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ผู้วิจัย ได้สรุปนำเสนอแนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัย  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ด้วย (IPO Model’s)  
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I = Input ปัจจัยนำเข้า คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ

ต่อแนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครสวรรค์ 

P = Process กระบวนการด้านนโยบาย นโยบาย กิจกรรม โครงการ ส่งเสริมการรักษาศีล 5 ใน

วิทยาเขตนครสวรรค์ ความร่วมมือในการรักษาศีล 5 การติดตาม/ประเมินผล การรักษาศีล 5 และสร้างแรง

จูงใจด้วยการมอบรางวัลให้กับผู้รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญแนวทางการเสริม

สร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์เช่น 

โครงการถือศีลในวันธรรมสวนะ โครงการผู้บริหารหารักษาศีล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต

เข้าร่วมโครงการให้มีความร่วมมือในโครงการเหล่า เมื่อทุกคนเข้าร่วมโครงการก็จะเป็นความสามัคคีของหมู่

คณะนำมาซึ่งความสงบสุข ทุกคนมีสีลสามัญญตา คือมีศีลเสมอกัน มีน้ำใจช่วยเหลือกัน ก็เป็นการอยู่ร่วมกัน

อย่างเกิดสันตาภาพ สันติสุข มีนิทรรศการเรื่องศีล 5 เน้นย้ำให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ

รักษาศีล 5 เพื่อการนำมาซึ่งสันติภาพ สันติสุขอย่างแท้จริง ให้สมกับคำที่ว่า มีศีล มีสุข มีปองดอง มี

สมานฉันท์ มีสันติสุข  

O = Output ผลผลิต เมื่อกระบวนการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นชัดเจน ดำเนินไปได้อย่างจริงจัง

ทำให้เกิดการรักษาศีล 5 อย่างเข้มแข็ง อย่างเคร่งครัด ผลที่ตามมาคือเกิดสันติภาพ สันติสุขภายในวิทยาเขต

นครสวรรค์เกิดสันติภาพเมื่ออยู่ภายนอกวิทยาเขตนครสวรรค์ เพราะศีล 5 เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

อย่างสันติภาพ สันติสุข เป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสู่มรรคผลและนิพพาน ตามที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดา

ได้ทรงแสดงไว้อย่างแท้จริง 

แนวทางดังกล่าวนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตของวิทยาเขตนครสวรรค์รักษาศีล 5 ได้จริงจังมากขึ้น มี

ภูมิต้านทานต่อกิเลสตัณหาที่ยั่วยุ เพราะได้รับการบ่มเพาะจากสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก้าวแรกที่

เข้าเรียนจนจบการศึกษา การขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยจะเป็นกลไก

สำคัญ และสร้างจิตสำนึกหรือวัฒนธรรมของสถาบันคือ การผลิตบัณฑิตเยาวชนต้นแบบที่รักษาศีล 5 และ

เป็นคนดีของสังคม ซึ่งทำให้สังคม ชุมชน เกิดสันติภาพ ด้วยเหตุเพราะอานิสงส์ดังนี้  

การรักษาศีลข้อที่ 1 ทำให้ไม่มีการเบียดเบียนกันและกัน และทุกคนมีจิตที่มีเมตตาต่อการ ทำให้

การใช้ชีวิต การดำเนินการเกิดสันติสุข นำมาถึงสันติภาพของการอยู่ร่วมกัน 

การรักษาศีลข้อที่ 2 ทำเคารพให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งของๆ บุคคลอื่น ไม่ถือเอาทรัพย์ของบุคคลอื่น ก็

เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเคารพต่อกันและกันการอยู่ร่วมกันก็เกิดสันภาพ 

การรักษาศีลข้อที่ 3 ทำให้เกิดความอบอุ่น มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความรัก ความ

สามัคคี และอยู่ร่มกันอย่างสันติสุข  

การรักษาศีลข้อที่ 4 มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความสามัคคี ปรองดองในหมู่คณะ มีการรักษา

สัจจะ อยู่ร่มกันอย่างสันติสุข  
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การรักษาศีลข้อที่ 5 ทำให้ไม่ขาดสติ ทำให้ไม่เป็นคนประมาท ทำให้มีสติปัญญา มี การเรียนก็

ประสพผลสำเร็จ การดำเนินการใช้ก็เป็นไปอย่างสันติสุข  

เมื่อนิสิตมีการรักษาศีล 5 ก็จะทำให้นิสิตเป็นผู้ที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดสันติภาพ และ

ทุกคนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังคำที่ว่า มีความรู้คู้คุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป  

 

ข้อเสนอแนะ 

1.	 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์

จากการศึกษาวิจัย “แนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์” นอกจากควรนำมาขับเคลื่อนผ่านแผนนโยบายของสถาบัน

ศึกษาแล้ว ควรจะนำไปขยายผลสู่วิทยาเขตต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตคฤหัสถ์ของมหาลัยเป็นบุคคล

ที่มีศีล และสามารถเป็นต้นแบบให้กับสังคมหรือสถานศึกษาอื่นๆ ได้เห็นความสำคัญและหน้าที่ของสถาบัน

การศึกษาที่นอกจากจะอบรมให้ความรู้แล้ว ควรบ่มเพาะให้เยาวชนมีศีลและธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล 5 

ที่เป็นพื้นฐาน และเป็นเกราะป้องกันเยาวชนในการใช้ความรุนแรง หรือความหลงผิด ซึ่งเป็นปัญหาเยาวชน

ในระดับประเทศ  

2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป

จากการศึกษาวิจัย “แนวทางการเสริมสร้างสันติภาพตามหลักศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์” ซึ่งผู้วิจัยพบ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอประเด็นปัญหาเอาไว้ 

เพื่อให้ผู้ใคร่ศึกษาได้ทำการค้นคว้าวิจัยในโอกาสต่อไป ดังนี้ 

1. ศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล 5  

2. ศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของชุมชนโดยรอบวิทยาเขตนครสวรรค์ 

3. ศึกษาปัญหา อุปสรรคการรักษาศีล 5 ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาเขต

นครสวรรค์ เมื่ออยู่ภายนอกวิทยาเขตนครสวรรค์  
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วิเคราะห์การใช้หลักขันติ 
ในการสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธี  

An Anaylysis of Mahatama Gandi’s Khanti  
in Peace Building 

บทคัดยอ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักขันติในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

2) เพื่อศึกษาประวัติพัฒนาการ การสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธี 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้หลัก

ขันติ ในการสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธี ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การศึกษาเอกสาร  

ผลการวิจัยพบว่า 

1)   ขันติ เป็นหลักธรรมพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเกื้อหนุนการปฏิบัติและรักษาองค์ธรรมอื่นๆ ให้คง

อยู่โดยการใช้ความอดทนอดกลั้น เป็นเครื่องเผากิเลส ลดกิเลสตัณหา โดยเฉพาะความโกรธ โทสะ อันเป็น

บ่อเกิดแห่งความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรง   

2)  ชีวิตของคานธี ตั้งแต่วัยเด็กที่ได้รับการปลูกฝังการมีวินัย และเคร่งครัดในศาสนาฮินดู เมื่อโตขึ้น

ได้แต่งงานเพียงอายุ 13 ปี หลังจากนั้นได้เดินทางไปเรียนกฎหมายที่อังกฤษ เมื่อจบแล้วได้ทำงานที่

แอฟริกาใต้ เขาได้รับการดูถูก เหยียดหยาม จากคนผิวขาว จึงทำให้ เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อสิทธิของ

ชาวอินเดีย และสิทธิของคนผิวสีทุกคน มหาตมะ คานธี ได้ค้นพบวิธีแบบอหิงสา และเลือกใช้วิธีสัตยา-

เคราะห์ ในการต่อต้านความไม่ยุติธรรมทั้งหลาย จนประสบความสำเร็จ ทำให้อินเดียได้รับเอกราชจาก

อังกฤษ และเขาได้ถูกสังหารด้วยวัย 78 ปี  
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3)   มหาตมะ คานธี ใช้ตีติกขาขันติ ในการอดทนต่อสิ่งยั่วยวนได้แก่ ความโกรธ ความโลภ และ

ความหลง ใช้ธิติขันติ ในการอดทนต่อความตรากตรำในการต่อสู้แบบอหิงสา และอธิวาสนขันติ ในการอดทน

ต่อพฤติกรรมล่วงเกินถากถาง การดูหมิ่นจากฝ่ายตรงข้าม จนอินเดียได้รับอิสรภาพ เกิดสันติภาพด้วยการนำ

ศาสนาและการเมือง มารวมเป็นเนื้อเดียวกัน  

คำสำคัญ: ขันติ; สันติภาพ; อหิงสา 



379Journal of MCU Peace Studies Special Issue

Abstract  

This thesis is of 3 aims; 1) to study Khanti in Theravada Buddhism 2) to study 

progressivity of Mahatama Gandhi’s Philosophy in peace building 3) to analyze Ghandhi’s 

Khanti in peace building. The thesis is Qualitative Research with documentary study. 

From the research, it is found the following: 

1)  The word ‘Kanti’ means patience and tolerance. In particular it is similar to 

absence of anger in mind. Person should not be elated when one is praised or upset if 

criticized and psychical suffering. 

2)  In Mahatama Ghandi,s life he was taught discipline and Hinduism since he was 

young. When he was 13, he got married and went abroad to study law education in UK. 

After that, he worked in South Africa. He got discrimination from white people there which 

was the beginning of fighting for rights to the Indians and all people. 

3)  Mahatama Ghandi applies ‘Titikkha Khanti’: the endurance towards anger, 

greediness and delusion, ‘Dhiti Khanti’: the patience towards difficulties in Ahimsa way of 

fighting, and ‘Adivasana Khanti’: the tolerance towards abused and despised behaviors 

from the opponent until India was set free and peace arose in the way that religion and 

politics were homogeneously combined.  

Keywords: Khanti; Peace; Ahimsa 
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บทนำ  

มหาตมะ คานธี นามที่กล่าวขวัญกันทั่วโลก เป็นบุคคลของโลกที่มีชื่ออยู่ในอันดับต้นๆของรายชื่อ

รัฐบุรุษของโลก เป็นผู้นำชาวอินเดียในแอฟริกาใต้ ที่ต่อต้านรัฐบาลผิวขาวด้วยสันติวิธี อันประกอบด้วย 

สัจจะ สัตยาเคราะห์ และอหิงสา จนประสบความสำเร็จ ทำให้ชาวผิวขาวและผิวดำ มีสิทธิแห่งความเป็น

มนุษย์เท่าเทียมกัน ความสำเร็จนี้ เป็นผลที่มหาตมะได้รับความกดดันอันเนื่องมาจากการที่มหาตมะ คานธี 

ถูกดูถูกศักดิ์ศรี เหยียดหยาม จากชาวผิวขาวในการนั่งรถไฟสาธารณะในแอฟริกาใต้ จึงเป็นการจุดประกาย

ในการใช้สันติวิธี ในการต่อต้านความไม่ยุติธรรมแต่นั้นมา นอกจากนี้ ยังมีผลงานในการเป็นผู้นำ ในการเรียก

ร้องอิสรภาพให้กับอินเดียด้วยสันติวิธี จนสหราชอาณาจักรยอมคืนอิสรภาพให้กับคนอินเดียทั้งประเทศ ผล

งานที่เด่นชัดในการเป็นผู้นำของมหาตมะ คานธี อีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญ คือการเป็นผู้นำในการประท้วง

กฎหมายอังกฤษที่ห้ามคนอินเดียทำเกลือกินเอง มหาตมะ คานธีวางแผนการเดินเท้าเป็นระยะทาง 240 ไมล์ 

ไปยังทะเลในตำบลทัณฑี (Jitprapat, 2013) เพื่อไปทำเกลือที่นั่น เรื่องราวของเหตุการณ์ครั้งนี้ สะท้อนให้

เห็นการวางแผนงานที่ดีของผู้นำเช่น มหาตมะ คานธี โดยใช้การสื่อสารเป็นสะพานเชื่อมให้กับชาวโลกได้รับรู้

ในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมที่อินเดียได้รับจากอังกฤษ ทำให้ทั้งโลกให้ความช่วยเหลือและเห็นใจอินเดีย และวาท

กรรมของผู้นำ มหาตมะ คานธี ที่ได้รับการตอบสนองจากชาวอินเดีย ในการให้ความร่วมมือในการประท้วง

ครั้งนี้ ด้วยคำพูดขณะหยิบเกลือขึ้นแล้วพูดว่า “ด้วยเกลือหยิบมือนี้ ข้าพเจ้าขอต่อต้านการบังคับของ

จักรวรรดิอังกฤษ ขอเราจงร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิของพวกเรากันเถิด” (http://www.slideshare.net/

apichat) การตอบสนองเป็นไปราวกับประกายไฟทั่วทั้งประเทศไม่ว่าพ่อค้า ชาวนา แม่บ้าน ต่างพากันทำ

เกลือ และขายเกลือกันอย่างเปิดเผย เจ้าหน้าที่อังกฤษได้จับกุมมหาตมะ คานธีและประชาชนนับแสนคน 

ตำรวจทุบตีผู้ประท้วงอย่างโหดเหี้ยม สร้างความโกธรแค้นและความสามัคคีขึ้นในหมู่ชาวอินเดียมากยิ่งขึ้น 

มหาตมะ คานธี ใช้วิธีต่อต้านแบบไร้ความรุนแรงนี้ เพื่อดึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในตัวมนุษย์ออกมาใน

เหตุการณ์ครั้งนี้ มหาตมะ คานธี เป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั้งประเทศ จำนวนแรงงานอาชีพในอินเดีย

หายไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบเศรษฐกิจและระบบบริหารงานของรัฐบาลอังกฤษเกิดความปั่นป่วนอย่าง

มาก อีกทั้งภายใต้ความกดดันจากนานาชาติ รัฐบาลอังกฤษจึงยอมปล่อยตัวประชาชน และมหาตมะ คานธี

ในเวลาต่อมา 

มหาตมะ คานธี เป็นผู้มีส่วนในการสร้างประเทศอินเดียให้เป็นปึกแผ่น จนกลายเป็นประเทศ

เอกราชที่มีรากฐานทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยมั่นคงมาจนทุกวันนี้ คานธี ผู้ที่นำเอา

ศาสนาและการเมืองมารวมเป็นเนื้อเดียวกัน และด้วยเหตุนี้ แนวคิดและกระบวนการอหิงสาของมหาตมะ 

คานธี จึงเป็นสิ่งจำเป็นกับสังคมทุกยุคทุกสมัย ตราบใดที่มนุษย์ยังตัดสินกันด้วยความรุนแรงอย่างที่เป็นอยู่ 

(Ramean Yahanbagool, 2558), นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พบว่า อมตวจนะของคานธี ได้สะท้อนให้เห็นว่าความ

อดทน มีคุณค่าต่อการชีวิตของคานธีเป็นอย่างมาก ดังเช่นวาทกรรมต่อไปนี้ “ชีวิตของเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อ

สามารถบังคับจิตใจให้ควบคุมร่างกายให้ได้รับสิ่งที่พอประทังชีวิตเท่านั้น” (karuna – ruangaurai 
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Kusalasai, 2552) วจนะนี้ได้แสดงให้เห็นความสำคัญของการมีขันติ ความอดทน อดกลั้นดังตัวอย่างที่ท่าน

ได้ปฏิบัติ เช่น ความอดทน อดกลั้นต่อกิเลสตัณหาของตนเอง และความอดทนอดกลั้นต่อการทำจิตใจไม่ให้

เกิดทุกข์ หรือความไม่สุขสบายทั้งปวง จากบางตัวอย่าง เช่น การอดอาหารเพื่อการประท้วงรัฐบาล การ

ตัดสินใจเดินทางเพื่อประท้วงการผูกขาดค้าขายเกลือในอินเดียที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ซึ่งนักต่อสู้และ

เรียกร้องความเป็นธรรมคนอื่นๆ ในสังคมโลก ได้ใช้แนวทางและหลักการเป็นแบบอย่าง ดังเช่น Nelson 

Mandela อดีตประธานาธิบดีแอฟริกา ที่ได้ใช้อหิงสาแบบอย่างของมหาตมะ คานธี ในการต่อสู้จนรัฐบาล

ยกเลิกการแบ่งสีผิวในแอฟริกาใต้ ที่สำคัญและส่งอิทธิพลจนทุกวันนี้ก็คือ แนวทางอย่างที่มหาตมะ คานธี 

ดำเนินมาได้รับการพิสูจน์แล้วว่า พลังของการปฏิบัติการไร้ความรุนแรงหรือด้วยความอดทนอดกลั้น สามารถ

ก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งและการเอาชนะความรุนแรงในทุกกรณีได้ทั้งปวง วิถีปฏิบัตินี้สามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงานบทบาทหน้าที่ต่างๆ ได้ทุกรูปแบบ อาทิเช่น ด้านการเมืองการปกครอง  ด้านผู้นำ

องค์กร การบริหารจัดการต่างๆ เป็นต้น ภายใต้การถือคติของมหาตมะ คานธี ว่า ความจริง ความอดกลั้น 

ความเสียสละ ความปีติ และการปฏิเสธแนวคิดเผด็จการโดยไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ได้เป็นความสูงส่งทางจิต

วิญญาณ หรือวิสัยทัศน์ แต่เป็นแก่นของชีวิตที่ประสบความสำเร็จ (Allin Atsealral, 2558)  

ขันติ เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานซึ่งทุกคนควรนำไปปฎิบัติในชีวิต

ประจำวัน เพราะเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จ แม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคมากน้อย

เพียงใดก็ตาม ก็ทำให้ผู้มีคุณธรรมด้านนี้ไม่เกิดความท้อแท้และสิ้นหวัง ในทางตรงข้ามกลับทำให้ผู้มีขันติได้

เกิดปัญญาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาจนบรรลุเป้าหมายในที่สุด ซึ่งขันติธรรมหมวดนี้ ที่พระพุทธเจ้าทรง

แนะนำ และสั่งสอนประกอบด้วย 1) ทนลำบาก ได้แก่ ทนทุกข์เวทนาจากความเจ็บปวดต่างๆ ทางด้าน

ร่างกายที่เกิดขึ้นหรือ การเจ็บป่วยก็ตาม แต่พยายามอดกลั้นไว้ 2) ทนตรากตรำ ได้แก่อดทนต่อการทำงาน

เพื่อเลี้ยงชีวิตอดทนต่อสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน เช่นอากาศร้อน อากาศหนาวก็ทำงานได้จนสำเร็จ 

3) ทนเจ็บใจ ได้แก่ทนต่อการถูกว่าร้าย หรือทนต่อคำพูดส่อเสียดของบุคคลอื่น โดยไม่ถือเป็นอารมณ์ ทำให้

ใจสงบ ดังคำสอนโอวาทปาฏิโมกข์ว่า ขันติ ความอดทน คือ ความอดกลั้นอย่างยิ่ง… กล่าวคือขันติ คือการ  

อดได ้ทนได ้เปน็ตบะอยา่งยิง่ ตบะแปลวา่เครือ่งเผาผลาญกเิลส (Dhamnapitaka, http://www.buddhiste  

library.org) ขันติ ความอดทน อดกลั้น ในการไปสู่เป้าหมายของแต่ละบุคคล ดังเช่น ชีวิตและประวัติความ

เป็นมาของมหาตมะคานธี ในการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ ของประชาชนชาวอินเดียอย่างสันติ

วิธี ภายใต้การใช้ความอดทน อดกลั้น ซึ่งสอดคล้องกับการใช้หลักของพุทธสันติวิธีในทางศาสนาพุทธ คือ

หลักขันติ ทำให้สังคมเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสร้างสันติภาพตามแนวพุทธสันติวิธี  

จึงนับได้ว่า มหาตมะ คานธี เป็นบุคคลที่มีอัตชีวประวัติที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนหลักการดำเนินชีวิต

ของมหาตมะ คานธี และการสร้างสันติสุขให้กับหมู่มวลมนุษยชาติของท่าน เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และเป็น

ประโยชน์ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง ในการบริหารองค์กร และขยายเครือข่ายไปสู่สังคมเพื่อ

ให้เกิดสันติภาพ และสันติสุขตลอดไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1)  เพื่อศึกษาหลักขันติในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

2)  เพื่อศึกษาประวัติพัฒนาการการสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธี  

3)  เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักขันติ ในการสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธี   

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพของ มหาตมะ คานธีเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ แบบวิธีการเชิงพรรณนา โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  ขั้นรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาจากการค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎก (ฉบับ

ภาษาไทย) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคัมภีร์อรรถกถาที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการการ

ใช้หลักขันติ รวมถึงเอกสาร ตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ผู้วิจัยดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติชีวิต 

ผลงาน แนวคิด หลักการ รูปแบบ เกี่ยวกับการการใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพของคานธี ในแง่มุมของ

การไม่ใช้ความรุนแรง จากเอกสาร ตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ และนักวิชาการทั่วไป   

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยทำการศึกษาข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมเอกสาร ทั้งหมด 

เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพของคานธี 

ขั้นตอนที่ 4  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์และนำเสนอ การใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพ

ของ คานธี 

ขั้นตอนที่ 5  ขั้นสรุป ผู้วิจัยจะสรุปผลการวิจัย เรื่องการใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพของคานธี  

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า 1) หลักขันติในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) ประวัติ

พัฒนาการ การสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธี 3) วิเคราะห์การใช้หลักขันติ ในการสร้างสันติภาพของ

มหาตมะ คานธี นั้นมีความเป็นมาอย่างไร และได้ผลตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1.	 หลักขันติในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท	

ในพุทธศาสนานิกายเถรวาทนั้นได้ให้ความสำคัญกับขันติ ดังคำสอนบทแรกในโอวาทปาฏิโมกข์ ที่

กล่าวว่า ขันติ คือความอดทน อดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลส เป็นธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนให้หลักธรรมอื่นๆ

ทั้งหมดทั้งปวงบรรลุถึงเป้าหมาย (Phramaha Vuddhimedho (Wangkum) , 2558: 42) ได้แก่ ทศพิธราช
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ธรรม เชื่อมโยงถึงความยุติธรรม และมีขันติ แฝงไปในการกระทำทุกครั้งไป จะเห็นได้ว่าหลักขันติเถรวาทนั้น 

มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการทำให้เกิดความสงบ สันติสุข เพราะหลักธรรมอื่นๆ ต้องอาศัยขันตินำพาไป

สู่การพัฒนาไปสู่เป้าหมาย คือ นิพพาน ดังนั้น ขันติจึงมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียว คือ สันติสุข (Tipitika, 2539)  

ขันติ คือความอดทน อดกลั้น เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต นับแต่แรกเกิดไปจนวันสุดท้ายของ

ชีวิต (Phramaha Khanthong Wichadech, 2002) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีการพัฒนา 

จำเป็นต้องใช้ขันติควบคู่กับปัญญา ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ต้องใช้ความอดทน อดกลั้น ต่อเหตุที่มา

กระทบ 4 อย่าง คือ 1) อดทนต่อความลำบากตรากตรำ ในการทำงาน 2) อดทนต่อทุกขเวทนา คือการ

อดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายกาย 3) อดทนต่อความเจ็บใจ คืออดทนต่อคำพูดที่เราไม่ชอบที่มา

กระทบเรา ทำให้ไม่สบายใจ หงุดหงิด อดทนต่อความโกรธ ขุนเคืองใจ 4) อดทนต่ออำนาจของกิเลสทั้ง 3 

ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ที่เข้ามายั่วยุตัวเรา (Phutthathat Phikkhu, 1977) ดังในพุทธ

ศาสนานิกายเถรวาทนั้น ได้ให้ความสำคัญกับขันติ ดังคำสอนบทแรกในโอวาทปาฏิโมกข์ ที่กล่าวว่า ขันติ คือ

ความอดทน อดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลส เป็นธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนให้หลักธรรมอื่นๆทั้งหมดทั้งปวง

บรรลุถึงเป้าหมาย ได้แก่ ทศพิธราชธรรม เชื่อมโยงถึงความยุติธรรม และมีขันติ แฝงไปในการกระทำทุกครั้ง

ไป จะเห็นได้ว่าหลักขันติเถรวาทนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการทำให้เกิดความสงบ สันติสุข เพราะ

หลักธรรมอื่นๆ ต้องอาศัยขันตินำพาไปสู่การพัฒนาไปสู่เป้าหมาย คือ นิพพาน ขันติจึงมีจุดมุ่งหมายอย่าง

เดียว คือ สันติสุข  

2.	ประวัติพัฒนาการ	การสร้างสันติภาพของมหาตมะ	คานธี		

 มหาตมะ คานธี ชาวอินเดียที่คนทั่วโลกรู้จักยกย่องในความกล้าหาญ อดทนต่อสู้ นำมวลชนชาว

อินเดียกว่าสามร้อยล้านคนกอบกู้เอกราชจากอังกฤษด้วยวิธีการไม่ใช้ความรุนแรงได้สำเร็จในหลักการและ

การปฏิบัติที่ทุกคนรู้จัก คือ “อหิงสา” “สัตยาเคราะห์” โดยเริ่มต้นด้วยการไม่เห็นแก่ตัว การอยู่ร่วมกันด้วย

ความรัก ความเสมอภาค สมถะ ถ่อมตน เรียบง่าย ติดดิน ไม่ทะเยอทะยาน มีความหนักแน่น จริงใจ เข้าได้

กับคนทุกวรรณะ โดยสิ่งเหล่านี้ได้รับการหล่อหลอมจากการเลี้ยงดูของครอบครัว การเรียนรู้ และแนวทาง

ศาสนา ปัจจัยดังกล่าวส่งผลเป็นเบ้าหลอมให้มหาตมะ คานธี เป็นบุคคลผู้ซึ่งมวลชนเกิดพลังศรัทธาอย่าง

มากมาย กลายเป็นพลังของการสร้างสันติภาพ 

มหาตมะ คานธีได้นำหลักการของอหิงสาไปทดลองปฏิบัติจริง โดยการเอาชนะความโลภ และกิเลส

ทั้งมวล ด้วยการบำเพ็ญพรหมจรรย์ ควบคุมกาย วาจา ใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสละทรัพย์สิน เงินทอง

เป็นการแสดงถึงใจที่มีความอดทนและเข้มแข็งอย่างมาก เป็นแบบอย่างให้กับชาวอินเดีย แนวทางการสร้าง

สันติภาพของ มหาตมะคานธีนั้น เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เน้นการไม่ใช้

ความรุนแรง เป็นการใช้ความรัก ความเมตตาต่อศัตรู เพื่อให้ศัตรูกลับกลายมาเป็นมิตร หรือที่ทุกคนรู้จักใน

นามว่า “อหิงสา สัตยาเคราะห์ หรือการดื้อแพ่ง โดยไม่ใช้กำลังหรืออาวุธเข้าต่อสู้ ซึ่งต้องใช้ความอดทน

เห็นใจฝ่ายปรปักษ์ และการยอมรับทุกข์ด้วยตนเอง อีกทั้งคานธีได้นำศาสนาและการเมืองมาปฏิบัติควบคู่กัน  
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เพื่อใช้ในการนำสันติภาพ จนอินเดียได้รับความยุติธรรมและได้รับเอกราชจากอังกฤษ (Kanwaletong, 

2009)  

3.	การใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพของคานธี	ตามหลักพุทธสันติวิธี	

ขันติเป็นหลักเกื้อหนุนพุทธสันติวิธีในการสร้างสันติภาพของคานธี คือการใช้หลักขันติ ความอดทน

ต่อความลำบากตรากตรำ ทนร้อน ทนหนาว (Sateanpong Wannapok, 2010) การแต่งกายแบบพอเพียง 

ไม่ใส่เสื้อ อดทนต่อทุกขเวทนา จากการถูกทำร้ายร่างกาย  จากการอดอาหาร อดทนต่อความกระทบกระทั่ง 

จากคำพูดและการกระทำของชาวอังกฤษ และอดทนต่อความเย้ายวนของกิเลสทั้งปวง เปรียบได้กับการใช้

ขันติบารมี หรือ กษานติบารมีของพระโพธิสัตว์ ที่จะต้องสามารถอดทนต่อสภาพต่างๆ ได้ด้วยจิตที่แน่วแน่ 

เพื่อโปรดสัตว์ ซึ่งผู้ใดเจริญขันติแล้วสามารถระงับความโกรธได้ ขันติช่วยให้เกิดโพธิจิต ซึ่งสรุปได้ว่าคานธี ใช้

ตีติกขาขันติ คืออดทนต่อสิ่งยั่วยวนได้แก่ ความโกรธ ความโลภ และความหลง ใช้ธิติขันติ หมายถึงอดทนต่อ

ความตรากตรำในการต่อสู้ และอธิวาสนขันติ  เป็นการอดทนต่อพฤติกรรมล่วงเกินถากถาง การดูหมิ่นจาก

ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งตรงกับโอวาทปาฏิโมกข์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขันติ ความอดทน ความอดกลั้น เป็นตบะ

อย่างยิ่ง (Tipitika, 1996) และคานธี ได้แสดงเห็นในการมีขันติปรมัตถบารมี คือมุ่งหวังพระโพธิญาณ และ

ยอมได้แม้แต่ชีวิตของตนเอง ดังคำกล่าวของมหาตมะ คานธีว่า ข้าพเจ้ายอมรับลูกกระสุนนั้นอย่างกล้าหาญ 

ด้วยพระนามของพระเป็นเจ้า และเมื่อนั้นข้าพเจ้าจึงจะเชื่อว่าตนคือ มหาตมะ อย่างแท้จริง” และ “หากมี

การนองเลือด ปล่อยให้เป็น เลือดของฉัน เพราะคนจะมีอยู่ชีวิตอย่างอิสระ หากพร้อมที่จะตายถ้าจะเป็นด้วย

มือของพี่น้องของเขา”  

เห็นได้ว่า ขันติในบริบทพุทธสันติวิธีของมหาตมะ คานธีนั้น  เป็นการอดทนที่เกิดจากการถูก

กระทำโดยฝ่ายตรงข้าม  จากการถูกกระทำทั้งทางตรงและทางอ้อมจากชาวอังกฤษ  เช่นการถูกดูถูกสีผิว 

การถูกเอารัดเอาเปรียบ การถูกทำร้าย การถูกด่า เป็นต้น แต่มหาตมะ คานธี ไม่ได้กระทำร้ายตอบ หรือ

โต้ตอบด้วยคำด่า กลับใช้วิธีการของพุทธสันติวิธี คือนำหลักขันติ ความอดทน อดกลั้น มาใช้ควบคู่กับการมี

อหิงสา การไม่ทำร้ายผู้อื่น ทั้งทางร่างกาย ทางวาจา และทางใจ ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยกรุณาให้ความ

เคารพสิ่งมีชีวิต จึงควรดำรงชีพโดยปราศจากความกลัว และปราศจากความรู้สึกว่า ตนเองไม่ปลอดภัย รู้ตัว

เองเสมอว่าการทำร้ายผู้อื่น ผลจะย้อนกลับมาสู่ตัวเอง การใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งมีชีวิตร่วมโลกอื่นๆ ด้วยวิถีทาง

แห่งสันติ ไม่ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นกลัว ไม่ทำตัวให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น โดยใช้ ความอดทน อดกลั้น 

อดทนต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อดกลั้นต่อบุคคลที่สร้างความไม่พึงพอใจให้กับตนเอง  การสนทนาอย่า

โต้เถียงด้วยอารมณ์ ไม่แสดงความคิดเหนือผู้อื่น อย่ารีบร้อนโดยขาดสติ มีความอดทน อดกลั้นต่อศัตรู  

มหาตมะ คานธี ได้สร้างขันติจากการมีหิริโอตตัปปะ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ไม่โต้ตอบ

ชาวอังกฤษ เพราะประพฤติตนตามหลักศีลธรรม หลีกเลี่ยงการทำร้ายผู้อื่นทั้งทางกาย และวาจา รักษาความ

สะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ หรือการทำใจให้ผ่องแผ้ว และสิ่งสำคัญคือ การรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบตนเอง 

ตลอดจนการสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้า ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการฝึกสมาธิ เพื่อให้เกิดขันติ และปัญญา ใน
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การใช้พุทธสันติวิธีในการต่อสู้และเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากชาวอังกฤษ จนได้มาซึ่งสันติภาพจนถึง

ปัจจุบัน  

 

สรุป  

มหาตมะ คานธี ผู้มีความตั้งใจแน่วแน่ และจริงใจในการกอบกู้เอกราชของอินเดียจากอังกฤษ โดย

วิธีการที่หลีกเลี่ยงความรุนแรง ด้วยการต่อสู้ของมวลชน การนัดหยุดงาน การต่อต้านรัฐบาลอังกฤษเพื่อเรียก

ร้องขอความเป็นธรรมการดื้อแพ่ง การอดอาหารและสัตยาเคราะห์เป็นการเรียกร้องให้ฝ่ายตรงข้ามใช้เหตุผล

และจิตสำนึก โดยที่ผู้เรียกร้องเป็นฝ่ายยอมสละตนให้เป็นผู้รับทุกข์ทรมานเสียเอง แรงจูงใจให้ทำเช่นนี้ก็เพื่อ

ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนแปลงตนเอง ทำให้เขากลับมาเป็นพันธมิตรและเป็นเพื่อนโดย

สมัครใจอย่างเต็ม ในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน มากกว่าการเรียกร้องที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการข่มขู่เพื่อให้

เกิดภัยอันตราย การบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือภัยจากการใช้ความรุนแรง จนได้รับอิสระภาพจากอังกฤษ และ

นี่คือมหาตมะ คานธี ผู้ใช้หลักขันติสร้างสันติภาพในฐานะเป็นนักสันติวิธี สมกับเป็นผู้ได้รับการขนานนามว่า 

“ศาสดาแห่งสันติวิธี”  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยแนวทางการใช้หลักขันติในการสร้างสันติภาพของ คานธี ผู้วิจัยพบว่า ขันติของ

มหาตมะ คานธี เป็นหลักธรมที่ผู้นำองค์กร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและ

เอกชน  โดยความเป็นผู้นำที่มีการกระตุ้น การสร้างขวัญและกำลังใจซึ่งตั้งอยู่ในหลักจริยธรรม อันจะนำ

องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป	

การศึกษาครั้งนี้ทำให้ผู้วิจัยได้มองเห็นประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไป ที่ควรจะค้นคว้าและทำการ

ศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ 

1. ศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักธรรมต่างๆทางพุทธศาสนาในการสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธี 

ตามหลักพุทธสันติวิธี 

2. ศึกษาวิเคราะห์ การใช้หลักสรรโวทัยของมหาตมะ คานธี ในการสร้างสันติภาพ 

3. ศึกษาวิเคราะห์การนำหลักอหิงสา มาใช้เป็นพุทธสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่อง

การเมืองของไทย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัว 2) เพื่อ

ศึกษา การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนท้องถิ่น และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมต่อ 

การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  

เก็บข้อมูลปี พ.ศ. 2559 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์การสำรวจรายครัวเรือน สนทนา

กลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และประชุมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่ศึกษา 8 ตำบลในอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ผลการศึกษา มีดังนี้ การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัวเป็นการดูแลวงใน ผู้ดูแลหลัก 

คือ ลูกสาว ขณะที่บทบาทภาระของผู้ดูแลหลักมีปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเป็นผู้ดูแลหลักที่หลาก

หลาย คือ ไม่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการดูแล มีปัญหาด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยร่วม สมรรถนะ

ทางร่างกายลดลง มีปัญหาด้านอารมณ์จิตใจ มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ขึ้นอยู่กับระดับการพึ่งพิงของผู้สูง

อายุ บทบาทและภาระการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่มีความ

สำคัญ คือ การเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพที่บ้านเป็นการดูแลวงนอก ได้แก่ กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพื่อน

บ้านครัวเรือนแนบชิด กลุ่มผู้นำ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มองค์กรและสถาบันในชุมชน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดจากการผสมผสานการนำทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย 

และระบบสวัสดิการของรัฐมาใช้ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ เชื่อมโยง และช่วยเหลือกัน แต่บทบาทและภาระ
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การจัดบริการโดยชุมชนท้องถิ่นยังสามารถกระทำการได้ในวงแคบๆ ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม ไม่ต่อเนื่อง และ

เข้าไม่ถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง แนวทางในการดูแล คือ การเพิ่มศักยภาพด้านการดูแล และการเตรียม

ความพร้อมให้กับผู้ดูแลวงในและวงนอกที่เป็นเครือญาติ และครัวเรือนแนบชิด เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกัน

เป็นสิ่งจำเป็น และควรพัฒนากลไกในรูปคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชนท้องถิ่นร่วม

กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากชุมชน 

คำสำคัญ: การดูแล; ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Abstract 

The research objectives were as follows. 1) To study family care for dependent 

elderly persons. 2) To study local community care for dependent elderly persons. 3) To 

study appropriate care approaches of dependent elderly persons who live in the 

northeastern region. The qualitative research was collected with data in the year B.E. 2559. 

Data was gathered by in-depth interview, household survey, group discussion, participatory 

observation and action meeting in eight sub-districts of Sri Somdet District of Roi-Et 

province. The findings were as follows: Taking care of dependent elderly persons living in a 

family was responsible by a daughter(s) who was the main caretaker. It called domestic 

care. However, the main caretaker had encountered various problems and impacts from 

her role such as being inexperienced and lacking knowledge, health and illness, physical 

capacity, mental and emotional wellness, and economic and social problems, all which 

depended upon levels of dependency for elderly persons. Taking care of dependent 

elderly persons living in a local community was through main activities such as home visits 

and healthcare at home. It was obtained by outsiders who were kin, neighbors, leaders, 

volunteers, local organizations and institutions, local administrative organization, and 

public officials. It combined social capital of communities with a state welfare system to 

build up a relationship, connection and mutual help. However, roles and responsibilities of 

local community in dependent elderly persons care were limited to specific cases, 

discontinuous and inaccessible for dependent elderly persons. Increase capacity and 

preparation of caretakers is an essential approach for building up mutual help through kin 

and neighbors. Additionally, a local mechanism in terms of committee of dependent 

elderly persons care for those who are living in a local community should be developed in 

cooperation with partners. This was because a local administrative organization has a plan 

which was derived from community participation. 

Keywords:  Care; Elderly Dependents; Northeast 
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บทนำ

ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2558 มีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด เป็นสังคม  

สูงอายุที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุอันดับที่สองในอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผู้สูงอายุ. 2559) แม้ภาครัฐตระหนักและเห็นความสำคัญการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเป็นสังคม

สูงวัย ซึ่งเห็นได้จากนโยบาย แผนงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่จากการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็วหากเปรียบ

เทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้ยังไม่มีความพร้อมเชิงนโยบาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง  

ยังขาดความชัดเจน ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุจากการเจ็บป่วย  

และ/หรือมีอายุมาก การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงยังเป็นบทบาทของครอบครัว (ศิราณี ศรีหาภาค 

และคณะ. 2556, ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ. 2552) จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขนาดครัวเรือน

จาก 6 คน ในปี 2503 เหลือ 3 คน ในปี 2553 และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ที่อยู่คนเดียวสูงขึ้น 

(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 2557) ย่อมส่งผลต่อความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวไทย

ยิ่งขึ้น ขณะที่การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของภาครัฐยังทำได้จำกัด ถึงแม้รัฐจะได้กำหนดนโยบายในการดูแล  

ผู้สูงอายุให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขได้มีการขยายบริการสุขภาพสำหรับ  

ผู้สูงอายุลงในระดับชุมชน ทั้งสถานีอนามัย โครงการจัดส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home 

health care) ที่มีทีมแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัดไปให้บริการ ถึงบ้าน รวมทั้ง 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาเฉพาะหน้า และส่งเสริมสุขภาพเบื้อง

ต้นสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น แต่การให้บริการสุขภาพใน

ระดับชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถให้บริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย

เรื้อรังและต้องการการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เนื่องจากบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีอยู่อย่างจำกัด 

อีกทั้งส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านสหสาขาวิชาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอด  

องค์ความรู้แก่ครอบครัวและญาติได้ ส่วนบริการทางสังคมที่เป็นภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นการให้บริการโดยอาสาสมัครดูแล  

ผู้สูงอายุในชุมชน (อผส.) ซึ่งให้บริการเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในเบื้องต้น ส่วน

การให้บริการในรูปแบบศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุและศูนย์บริการทางสังคม (Day care) ที่มีใน

ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นการบริการภายในศูนย์ที่เอื้อเฉพาะผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น   

ทั้งออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน แต่ศูนย์บริการดังกล่าวก็ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย ไม่ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ 

การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง แม้ว่า ภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ชุมชนบางแห่ง

เริ่มบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในครอบครัวและชุมชน เช่น มีอาสาสมัครผู้สูงอายุหรือเพื่อนผู้สูงอายุที่ยัง

แข็งแรงไปเยี่ยมเยียนช่วยเหลือ มีพยาบาลจากหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเข้าไปดูแลผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ

หรือที่ลุกจากเตียงไม่ได้ แต่ก็มีปัญหาการดำเนินงานยังไม่เป็นระบบที่เหมาะสม ยังขาดการบูรณาการ การ
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ดูแลด้านสุขภาพและสังคม บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ดูแลขาดความรู้ในการดูแลและขาดระบบสนับสนุนที่

ชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาผู้สูงอายุไทยที่ต้องเผชิญในอนาคต คือ การขาดผู้ดูแล อันเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ การย้ายถิ่นไปหางานทำที่อื่นของสมาชิกวัยแรงงาน ทำให้

ผู้สูงอายุในชนบทจำนวนไม่น้อยถูกทอดทิ้ง ต้องช่วยตัวเองมากกว่าที่ควรจะเป็น 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจควรวิจัยการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดย

เฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2557 โดย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่พบว่า ผู้สูงอายุในภาคนี้มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความจน (2,572 บาทต่อเดือน) สูงสุด 

กอปรกับการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ ความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครัวเรือนมีขนาด

เล็กลง ส่งผลต่อศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยมีประเด็นคำถามว่า 

ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอย่างไร ปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจากกลไกที่อยู่ในชุมชน

ท้องถิ่นหรือไม่ ชุมชนท้องถิ่นดำเนินการหรือมีแผนงาน ตลอดจน แสวงหาแนวทางในการดูแลที่เหมาะสมอ

ย่างไร โดยกำหนดเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ศึกษา คือ 1) เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่อยู่นอกเขตชลประทาน มี

อาชีพหลัก คือ การทำนาปี 2) กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุยังไม่เข้มแข็งหรือไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเท่าที่

ควร และ 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างจริงจัง ไม่ว่า

จะเป็นการทำงานด้านผู้สูงอายุหรือประชากรในกลุ่มอื่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สำหรับกลไกที่เกี่ยวข้องในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในครอบครัว 

2. เพื่อศึกษาการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนท้องถิ่น 

3. เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย

1.	พื้นที่ศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาให้เห็นถึงประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

บทบาท ปัญหาและความต้องการ ทุนสังคมภายในชุมชน และรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่

เหมาะสมเป็นไปได้ จำเป็นต้องศึกษาในระดับครอบครัวของผู้ดูแล ชุมชนท้องถิ่นที่ผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่อยู่ใน

ภาวะพึ่งพิงอาศัยอยู่ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง การศึกษา

วิจัยนี้ใช้พื้นที่เป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพุ่งเป้าไปที่ครอบครัวที่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ  

พึ่งพิง ในอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การจำแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการ
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ประกอบกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living: ADL) จากข้อมูลการคัดกรองผู้สูงอายุ อำเภอ  

ศรีสมเด็จ ปี 2558 ให้ครอบคลุมใน 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีสมเด็จ ตำบลโพธิ์สัย ตำบลสวนจิก ตำบล  

หนองแวงควง ตำบลบ้านบาก ตำบลเมืองเปลือย ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลหนองใหญ่ 

2.	กลุ่มประชากรเป้าหมาย	

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีประสบการณ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

ประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเลือกใช้วิธี Snowboll Sampling จากบุคคลที่กล่าวถึง ซึ่งมี

เกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion Criteria) กลุ่มเป้าหมาย มีดังต่อไปนี้ 

2.1กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง

1) เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลหลักในด้านการทำกิจกรรมขั้นพื้นฐานการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ที่อยู่ใน

ภาวะพึ่งพิงในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึง ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีข้อจำกัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมขั้นพื้นฐานในการดูแลตนเอง ซึ่งประเมินจากแบบประเมินคัดกรองความสามารถในการ

ประกอบกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living: ADL) ในกลุ่มที่ 2 (5 – 11 คะแนน) จำนวน 83 คน 

และกลุ่มที่ 3 (น้อยกว่า 4 คะแนน) จำนวน 52 คน รวม 135 ครอบครัว ซึ่งอาจเป็นคนในครอบครัวหรือเป็น

ผู้ว่าจ้าง 

2) มีความหลากหลายทางด้านลักษณะประชากรของผู้ดูแล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ 

3) ผู้ดูแลสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ 

4) สมัครใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้ข้อมูล 

5) จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 135 ครอบครัว 

2.2กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในชุมชน

1) กลุ่มผู้นำชุมชน เช่น กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกเทศบาล 

2) กลุ่มอาสาสมัครในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มอาสา

สมัครสร้างเสริมและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver) และอาสาสมัครอื่นๆ  

3) กลุ่มองค์กรและสถาบันในชุมชน ได้แก่ กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มผู้

สูงอายุ เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ในวัด ผู้อำนวยการและครูในโรงเรียน และองค์กร สถาบันอื่นๆ ในชุมชน 

2.3กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกชุมชน

1) กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบล กลุ่ม อสม. กลุ่มอาสา

สมัครสร้างเสริมและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver) เป็นต้น 
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2) กลุ่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล 

3) กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)   

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุขภาพตำบล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

3.	เครื่องมือการวิจัย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ

ศึกษาครั้งนี้ ทีมวิจัยเลือกใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งทีมวิจัยได้นำเครื่องมือ 

แบบสอบถามรายครัวเรือน (Household of Server) ชุดคำถามการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 

และข้อที่ 3 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) แนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant Observation) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ต่างๆ และการประชุมเชิง

ปฏิบัติการด้วยการกำหนดกรอบประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหาการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ วิธีการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง บทบาท หน้าที่ ปัญหา 

ความต้องการ รวมถึง ที่เป็นความสัมพันธ์ชีวะสังคมของผู้ดูแลกับคนที่เป็นทุนทางสังคมในชุมชนและนอก

ชุมชน และการกำหนดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ในภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่เหมาะสมเป็นไปได้ในบริบทของ

ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	

4.1การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยทีมวิจัยศึกษาค้นคว้าและรวบรวม

รายงานการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ บทสัมภาษณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี

เนื้อหาหรือมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย เพื่อจัดทำฐานข้อมูล (Data Based) ของการวิจัย โดยศึกษา

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด เช่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนา

เอกชน เพื่อมาวิเคราะห์ให้เห็นที่มา และความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 

4.2การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ เพื่อ เก็บ

รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยทีมวิจัยจะร่วมเดินทางเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย

ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของคนในชุมชน เพื่อให้เห็นข้อมูลที่เป็นจริง โดยทีมวิจัยใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วย 

1)	การใช้แบบสำรวจรายครัวเรือน	 (Household	of	Survey) เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจ

ข้อมูลสถานะของครอบครัวผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง จำนวน 68 ครอบครัว ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ 

อายุ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ ภาระการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพึง การอพยพ

แรงงาน ด้านสังคมวัฒนธรรม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การได้รับการช่วยเหลือ ด้านการดูแล 
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ความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงในครอบครัว เพื่อใช้ในการเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาความ

สัมพันธ์และแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงที่เหมาะสม 

2)	การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In	–	depth	 Interview) โดยทีมวิจัยใช้แนวทางสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้

ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง โดยสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในกลุ่มต่างๆ 

เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มติดบ้านที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ

ภาวะพึ่งพิงอยู่คนเดียว กลุ่มสามีหรือภารยาเสียชีวิต กลุ่มที่อยู่เป็นคู่ สามีภรรยา กลุ่มอายุมากกว่า 80 ปีขึ้น

ไป กลุ่มพิการ กลุ่มติดเตียงที่ต้องการการพึ่งพาทั้งหมด เป็นต้น และตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ได้แก่ 

กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มองค์กรและสถาบันภายในชุมชน และตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอก

ชุมชน ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายทางสังคม กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเน้นการ

สัมภาษณ์เป็นการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ (Non – Structural Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลและประเด็น

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่ ปัญหา ความต้องการ ความสัมพันธ์ ลักษณะชีวะสังคมของ

คนในชุมชนและภายนอกในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เห็นความคิดหรือเหตุผลของแต่ละกลุ่ม 

เพื่อหารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่เหมาะสมเป็นไปได้ในชุมชน 

3)	การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 (Participant	Observation) หรือการมีส่วนร่วม ทาง

สังคม เพื่อให้มีโอกาสในการได้ข้อมูลมากขึ้น โดยทีมวิจัยจะเข้าร่วมเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 

การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ทั้งที่อยู่ในระดับครอบครัว ชุมชน ตำบล อำเภอ เช่น การเข้าร่วมสังเกตการณ์การ

ดูแลผู้สูงอายุ พิธีกรรม ความเชื่อ ทั้งในที่บ้านและที่โรงพยาบาล และกิจกรรมทางสังคมของหน่วยงานต่างๆ  

4)	การสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group	Discussion)ทีมวิจัยจะใช้การสนทนากลุ่ม ในแต่ละกลุ่ม

เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง โดยเชิญแต่ละกลุ่มมาประชุมร่วมกัน เพื่อ ให้ร่วมกัน

หาข้อสรุปให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยนี้ แบ่งการสนทนากลุ่มออกเป็นกลุ่ม 

ประกอบด้วย 

ก.	กลุ่มตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง	 โดยเชิญตัวแทนที่สมัครใจมาร่วมกันค้นหาและหาข้อ

สรุป รูปแบบ ประสบการณ์ บทบาท ปัญหา ความต้องการการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ได้ข้อมูล

เชิงลึก และค้นหารูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย บทบาทของชีวะสังคมของคนในชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันค้นหารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดยทีมวิจัยใช้

แบบบันทึกสนทนากลุ่มและอุปกรณ์บันทึกเสียงและการถ่ายภาพ สำหรับบันทึกข้อมูลการสนทนาแต่ละครั้ง 

เพื่อป้องกันการลืมและการรวบรวมข้อมูล 

ข.	 กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในชุมชน โดยทีมวิจัยจะเชิญตัวแทนจากกลุ่มผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน 

สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก

เทศบาล กลุ่มอาสาสมัคร ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มองค์กรและสถาบันใน

ชุมชน ได้แก่ กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มผู้สูงอายุ เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ในวัด ผู้
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อำนวยการ และครูในโรงเรียน เป็นต้น เพื่อมาร่วมกันค้นหาและหาข้อสรุป โดยวิเคราะห์ วิพากษ์รูปแบบการ

หนุนเสริม บทบาท หน้าที่ ปัญหา ความต้องการการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชน เพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย บทบาทของชีวะสังคมของคนในชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันค้นหารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงที่เหมาะสมและเป็นไปได้

ในชุมชน โดยทีมวิจัยใช้แบบบันทึก สนทนากลุ่มและอุปกรณ์บันทึกเสียงและการถ่ายภาพสำหรับบันทึก

ข้อมูลการสนทนาแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันการลืมและการรวบรวมข้อมูล 

ค.	กลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกชุมชน โดยทีมวิจัยจะเชิญตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 

ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบล กลุ่ม อสม. กลุ่มอาสาสมัครสร้างเสริมและดูแลผู้สูงอายุใน

ชุมชน (Care Giver) กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วน

ตำบลและเทศบาล และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

(รพ.สต.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุขภาพตำบล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อมารับทราบและเติมเต็มข้อมูล โดย

วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎหมาย นโยบายต่อการหนุนเสริม บทบาท หน้าที่ ปัญหา ความต้องการการดูแลผู้สูง

อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชน และร่วมกันวิเคราะห์บทบาทของชีวะสังคมของคนในชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันค้นหารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดยทีมวิจัยใช้

แบบบันทึกสนทนากลุ่มและอุปกรณ์บันทึกเสียงและการถ่ายภาพ สำหรับบันทึกข้อมูลการสนทนาแต่ละครั้ง 

เพื่อป้องกันการลืมและการรวบรวมข้อมูล 

5)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Work	 Shop) โดยทีมวิจัยจะเชิญตัวแทนกลุ่มเป้าหมายจาก  

ข้อ 2.3.1 – 2.3.3 ในแต่ละตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มข้อมูล วิพากษ์ 

วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นต่อการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงในชุมชน และร่วมกันเสนอรูปแบบการดูแล  

ผู้สูงอายุ ในภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่เหมาะสมเป็นไปได้จริง โดยทีมวิจัยใช้แบบบันทึกการประชุมและอุปกรณ์

บันทึกเสียง และการถ่ายภาพ สำหรับบันทึกข้อมูลการสนทนาแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันการลืมและการรวบรวม

ข้อมูล 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตามลักษณะของเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ทีมวิจัยได้ออกแบบสำรวจ 

รายครัวเรือน (Household of Server) และชุดคำถามตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูล สามารถตอบ ตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ โดยแบ่งชุดคำถาม การวิจัยตามวัตถุประสงค์ มีรายละเอียด ดังนี ้

ชุดคำถามการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่1 เพื่อศึกษาการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่ง

พิงโดยครอบครัว 

1. ความคิด ความเชื่อ มุมมองเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงเป็นอย่างไร 

2. ความเป็นมา และสาเหตุของผู้สูงอายุที่เกิดการดูแลในภาวะพึ่งพิงเป็นอย่างไร 

3. ความต้องการ และกิจกรรมการดูแลประจำวันเป็นอย่างไร 
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4. การใช้บริการการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นอย่างไร 

5. เหตุผลของการเป็นผู้ดูแลหลักคืออะไร ประสบการณ์ 

6. กิจกรรมหรือวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นอย่างไร 

7. บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลหลักและพลวัตรคนในครอบครัว (Family Dynamic) ต่อการดูแล

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นอย่างไร 

8. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นอย่างไร 

9. ภาระค่าใช้จ่าย ปัญหา และผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ

จัดการปัญหาของผู้ดูแลหลักและคนในครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

10. ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอย่างไร 

11. ผลลัพธ์ที่ได้จากการเป็นผู้ดูแลหลักและคนในครอบครัวมีอะไรบ้าง 

ชุดคำถามการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ  

พึ่งพิงโดยชุมชนท้องถิ่น 

1. วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงในชุมชนเป็นอย่างไร 

2. ทุนทางสังคม วัฒนธรรมอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และ

สัมพันธ์กันอย่างไร 

3. มุมมองของคนในชุมชนต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นอย่างไร 

4. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ระหว่าง ผู้ดูแลหลักกับผู้ที่มีบทบาทและตำแหน่งทางสังคม มีผล

ต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือไม่ อย่างไร 

5. บทบาทและตำแหน่งทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเกิดขึ้นได้

อย่างไร และผลการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นอย่างไร 

6. ภาระและบทบาทขององค์กรทางสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

กับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

7. การบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่จัดทำขึ้นเป็นอย่างไร 

8. ปัญหา ข้อจำกัด และความต้องการการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงของคนในชุมชน และ

องค์กรทางสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐเป็นอย่างไร 

ชุดคำถามการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่3 เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมต่อการดูแล  

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

1. รูปแบบ หรือการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนท้องถิ่นในอดีต

และปัจจุบันเป็นอย่างไร 

2. รูปแบบ หรือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนท้องถิ่นที่เหมาะสม เป็นไป

ได้จริงตามบริบทควรเป็นอย่างไร 
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5.	การตรวจสอบข้อมูล	

เบื้องต้นหลังจากทีมวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละเครื่องมือวิจัย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การ

สนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสร็จ ทีมวิจัยจะสรุปทบทวนประเด็นให้กลุ่มเป้าหมายช่วยตรวจสอบ

ความถูกต้อง ของข้อมูลในแต่ละครั้ง เพื่อให้มีความถูกต้องแม่นยำร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ส่วน

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ทีมวิจัยใช้การตรวจสอบช่วงการเสวนากลุ่ม และการประชุม

เชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ใน

กระบวนการวิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลด้านวิธีการ (Methods Triangulation) โดยการรวบรวมข้อมูลที่

ใช้หลากหลายวิธีประกอบกัน ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่มการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเอกสาร การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง โดยใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูลที่ได้ 

จากกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

6.	การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทีมวิจัยใช้การจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การศึกษาเอกสาร การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง โดยใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายทุก

กลุ่ม การใช้กรณีศึกษาที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ผ่านการเรียบเรียง จัดหมวดหมู่ 

และการสังเคราะห์ ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้นำข้อมูลมาเชื่อมโยงสู่กรอบแนวคิด ทฤษฎีหลักการทางวิชาการ และ

ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม เพื่อนำเสนอสู่การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในแต่ละประเด็นอย่าง

เป็นระบบร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 

ผลการวิจัย

บริบทของชุมชน

ชุมชนใน 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีสมเด็จ ตำบลโพธิ์สัย ตำบลสวนจิก ตำบลหนองแวงควง ตำบล

บ้านบาก ตำบลเมืองเปลือย ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลหนองใหญ่ ใน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวน 

82 หมู่บ้าน ประชากร จำนวน 36,337 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นอีสาน สภาพทาง

เศรษฐกิจ และรายได้ จากประกอบอาชีพด้วยการเป็นเกษตรกร มีการผลิตในพื้นที่ดอนสลับพื้นที่ราบ   

ชาวบ้านมีอาชีพหลัก คือการทำนาปี อยู่นอกเขตชลประทาน หลังฤดูการผลิตจะมีการปลูกยาเตอกิส เลี้ยง

สัตว์ อพยพแรงงานไปทำงาน ในตัวเมือง ด้วยความเป็นชุมชนท้องถิ่นแบบชนบท ชาวบ้านยังคงมีทุนทาง

สังคมและทุนวัฒนธรรม การใช้ชีวิต ของชาวบ้านมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงและช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
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ระบบเครือญาติและลักษณะครอบครัวแนบชิดเพื่อนบ้าน ในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มเกิดเป็นองค์กรขึ้นตาม

การสนับสนุนของรัฐตามนโยบายของรัฐ มีกลุ่มองค์กร ในชุมชนในการช่วยเหลือกัน มีระบบโครงสร้างหน้าที่ 

การกระจายอำนาจเรื่องงบประมาณการบริหารท้องถิ่น ผ่านเทศบาลตำบล จำนวน 3 แห่ง และองค์การ

บริหารส่วนตำบล จำนวน 5 แห่ง การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ด้านการดูแลรักษาโรค ชาวบ้านในชุมชน

ท้องถิ่นใช้เครือข่ายบริการด้านสุขภาพของอำเภอศรีสมเด็จ คือมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 7 

แห่ง มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ กระจายในพื้นที่คลอบ

คลุมเขตบริการ มีช่องทางการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดร้อยเอ็ด 1669 และศูนย์กู้ชีพในแต่ละ

ตำบล มีหน่วยงานบริการของภาครัฐตามโครงสร้างเพื่อให้บริการด้านต่างๆ  

การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	มี 2 ระบบ ได้แก่ 

ระบบแรกการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงวงในหรือการดูแลโดยครอบครัว

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และการทำกิจวัตรประจำวัน

จาก ผู้ดูแลหลักที่มาจากครอบครัวและเครือญาติ ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสำรวจ ผู้สูงอายุที่

อยู่ในภาวะพึ่งพิงต้องพึ่งพาบุคคลในครอบครัว บุคคลหลัก คือ ลูกสาว ทั้งที่แต่งงานและยังเป็นโสด จะเป็น  

ผู้ดูแลในเรื่องอาหาร ยา การปรนนิบัติ เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นมีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา เมื่อแต่งงาน ฝ่าย

ชาย (เขย) ต้องมาอยู่ ในครัวเรือนของฝ่ายหญิง เป็นแรงงานในการทำมาหากิน หากเป็นที่ยอมรับหรือเลี้ยงดู

พ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็จะได้รับมรดก ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านและที่ดิน (นา) หากมีลูกสาวหลายคนก็จะมีคนหนึ่ง

เป็นหลักในการเลี้ยงดูพ่อแม่ ส่วนคนอื่นๆ ก็จะออกเรือน (สร้างบ้าน) อยู่ใกล้เคียงกัน หากผู้สูงอายุมีลูกชายก็

มักจะเอาลูกสะใภ้เข้าบ้านและดูแลพ่อแม่สามีด้วย เห็นได้ว่า วัฒนธรรมนี้ยังมีพลังต่อการที่ผู้สูงอายุได้รับการ

ดูแลจาก ลูกสาว ลูกชาย ลูกเขย และสะใภ้ ซึ่งเป็นผู้ดูแลหลัก 

จากการรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม พบผู้ดูแลหลักมีความคิดความเชื่อต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน

ภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัว 2 ด้าน คือ 1) ความคิดความเชื่อทางบวก คือ เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็น

คนที่มีคุณค่าต่อตนเองและต่อครอบครัว เป็นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นผู้มีพระคุณต่อผู้ดูแลหลักในกลุ่มนี้ผู้

สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลที่เหมาะสม และ 2) ความคิดความเชื่อทางลบ คือ ผู้ดูแลหลักมี

ภาพสะท้อนถึงความคิด ความเชื่อ ความรู้สึกเป็นอารมณ์ มองถึงการกระทำของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

ในอดีต ขาดความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ลำเอียงในการดูแล ทำให้ผู้ดูแลหลักเกิดการอคติ   

ได้รับการปฏิบัติจากความลำเอียงจากการได้รับการเลี้ยงดูด้อยกว่าลูกคนอื่น การแบ่งมรดกเรื่องทรัพย์สินส่ง

ผลสะท้อนต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงไม่เหมาะสม มีการปล่อยปละละเลย 

หากจำแนกถึงภาวการณ์ตามมิติของผู้สูงอายุในภาวการณ์พึ่งพิง สามารถจำแนกได้ 2 ระดับ   

คือ 1) ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ช่วยเหลือตนเองได้บางเรื่อง และต้องพึ่งพาผู้ดูแลในบางเรื่อง และ   

2) ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องพึ่งพาจากผู้ดูแลหลักทุกอย่าง โดยพบว่า 

สาเหตุที่ทำให้เกิดการพึ่งพิง มี 4 สาเหตุหลัก คือ 1) ภาวะสมองขาดเลือด (Stroke) 2) โรคเรื้อรังร่วม   
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3) ภาวะสมองเสื่อม 4) เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย หรือที่เรียกว่า ผู้สูงอายุชราภาพ และเมื่อจำแนกประเภทการ

ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัว สามารถจำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 

ลักษณะแรก การจำแนกตามลักษณะผู้ดูแลหลัก พบการดูแลใน 4 ประเภท ได้แก่ 1) การดูแลโดย

คู่สมรสและบุตรในครัวเรือนเดียวกัน 2) การดูแลโดยคู่สมรสเพียงลำพัง 3) การดูแลโดยบุตรหลาน และ  

4) การดูแลโดยญาติ การดูแลโดยญาติ ยังพบว่ามีสาเหตุมาจาก 2 อย่าง คือ 1) คู่สมรสเสียชีวิตแล้วและดูแล

โดยญาติ และ 2) คู่สมรสมีชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถดูแลได้ต้องได้รับการดูแลจากญาติ 

ลักษณะที่สอง การจำแนกตามลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง พบ

ว่า การพึ่งพิงในรูปแบบการดำเนินชีวิตใน 3 ประเภท คือ 1) ผู้สูงอายุติดเตียง 2) ผู้สูงอายุที่ต้องใช้อุปกรณ์

ช่วยในการเคลื่อนที่ อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น และ 3) ผู้สูงอายุวัยปลาย หรือผู้สูงอายุชราภาพ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 

80 ปี ในกลุ่มชราภาพ การศึกษานี้ยังพบว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง กลุ่มนี้จะมีร่างกายแข็งแรง แต่

ด้วยเงื่อนไขสมรรถภาพการทำงานของร่างกายที่มีประสิทธิภาพต่ำลง แต่ก็ต้องมีผู้ดูแลหลักเช่นเดียวกัน 

สามารถแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายได้ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มร่าเริง อารมณ์ดี กลุ่มนี้มักจะชอบพูดคุย มักจะเดิน

ไปที่บ้านข้างๆ เพื่อถามชีวิตความเป็นอยู่ของลูกหลาน 2) กลุ่มปลีกตัว กลุ่มนี้เริ่มวางตัวห่างจากกลุ่มเพื่อน

หรือลูกหลานที่เคยร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน เพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ และ 3) กลุ่มเก็บตัว กลุ่มนี้ไม่มีความ

สุขในการออกนอกบ้านมีความวิตกกังวลกับสุขภาพของตนและกลัวจะเป็นปัญหาของลูกหลาน 

จากการศึกษา พบว่า บทบาทภาระของผู้ดูแลหลักต่อปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุที่อยู่

ในภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัว ผู้ดูแลหลักมีความยากง่ายในการดูแลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับการพึ่งพิงของผู้

สูงอายุ โดยกิจกรรมหลักในแต่ละวัน มีดังนี้ 1) ทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว เสื้อผ้า 2) การดูแลด้าน

อาหาร 3) การรักษาพยาบาล พบว่า ผู้ดูแลหลักมีวิธีการรักษาพยาบาลใน 2 วิธีการ คือ การรักษาตามวิถี

ชาวบ้าน ด้วยการซื้อยาทานเอง การจัดยาให้ทาน การไปรับการรักษากับหมอพื้นบ้าน การสำนักสงฆ์ หมอดู

ที่เป็นความเชื่อของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและคนในครอบครัว และได้รับการรักษาพยาบาลจากสถาน

บริการด้านสุขภาพ จากบริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาลที่มีความรู้ในวิชาชีพ 4) การดูแล

ด้านจิตใจ 5) การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 6) การนอนเฝ้าเวลากลางคืน การสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจและความ

มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในครอบครัวยังพบว่ามี

ปัญหาและผลกระทบ คือ ด้านตัวผู้ดูแลหลัก พบว่า ต้องทำหน้าที่ผู้ดูแลหลักดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุตลอดเวลานาน ปัญหาและผลกระทบของผู้ดูแล

หลัก พบปัญหา คือ ผู้ดูแลหลักไม่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้ดูแล

หลักมีปัญหาด้านสุขภาพและมีการเจ็บป่วยร่วม ผลกระทบทางด้านร่างกาย อายุมาก สมรรถนะร่างกายลด

ลง และผลกระทบทางด้านจิตใจ มีปัญหาการจัดการด้านอารมณ์ เนื่องจากผู้ดูแลจะต้องดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน

ภาวะพึ่งพิงเป็นระยะเวลานานขาดหลักประกันคุณภาพการดูแลที่บ้านและความต่อเนื่องของการดูแลใน

ระบบบริการสุขภาพ 
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ระบบที่สองการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงวงนอกหรือการดูแลโดยชุมชนท้องถิ่น

การจัดบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงของชุมชนท้องถิ่น สามารถจัดแบ่งได้ 7 

ประเภท คือ 1) การจัดบริการการดูแลโดยเครือญาติ 2) การจัดบริการการดูแลโดยเพื่อนบ้าน การศึกษานี้ 

พบว่า เพื่อนบ้าน หรือผู้วิจัยใช้ชื่อเรียกว่า “เพื่อนบ้านครัวเรือนแนบชิด” มีความสำคัญเพราะอยู่ใกล้สามารถ

เข้าถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้ง่าย สามารถช่วยเหลือผู้ดูแลหลักได้มาก 3) การจัดบริการการดูแลโดย

ผู้นำ กรรมการหมู่บ้าน โดย มีการจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุนต่างๆ ให้กับสมาชิก และประสานงานขอ

ความช่วยเหลือเชื่อมกับหน่วยงานภายนอก 4) การจัดบริการกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนท้องถิ่น พบว่า ใน

ชุมชนท้องถิ่นมีอาสาสมัครที่มีบทบาทหน้าที่ต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยผ่านการอบรมการ

ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเบื้องต้น ได้แก่ การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) การจัดการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยอาสาสมัคร (อพม.) การจัดการดูแลผู้สูง

อายุในภาวะพึ่งพิงโดยอาสาสมัคร สร้างเสริมและดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชน (Care Giver) 5) การจัดบริการการ

ดูแลโดยกลุ่มองค์กร และสถาบันภายในชุมชน ได้แก่ การจัดการดูแลโดยพระสงฆ์ การจัดบริการการดูแลโดย

กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับตำบลและระดับอำเภอ เครือข่ายกลุ่ม อสม. 

เครือข่ายอาสาสมัครสร้างเสริมและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver) 6) การจัดบริการการดูแลโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ 7) การจัดบริการการดูแลโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ โดยแบ่งตามบทบาทการ

ดำเนินงาน ได้แก่ เครือข่ายบริการสุขภาพ หน่วยงานด้านการสงเคราะห์ / เยียวยา ได้แก่ พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

การจัดบริการวงนอก หรือบทบาทภาระของการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนส่วน

ใหญ่ 1. การเยี่ยมบ้าน (Home visit) 2. การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home health care) ส่วนการบริการของ

ภาครัฐส่วนกลาง ได้แก่ เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและบริการด้านสุขภาพ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 

บาท รักษา ทุกโรค ถือว่าเป็นการจัดชุดบริการสำหรับผู้สูงอายุอย่างถ้วนทั่ว 

อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงของหน่วยงานภาครัฐมักไม่ต่อเนื่อง ไม่มีแผน

งานที่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ

ของหน่วยงาน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น 

แนวทางที่เหมาะสมต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	

จากการสนทนากลุ่มย่อย กลุ่มผู้ดูแลหลัก และการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มผู้นำ

ชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทน อสม. และ Care giver สรุปผลได้ 3 แนวทางหลัก ดังนี้ 

1. แนวทางที่เหมาะสมเชิงปฏิบัติต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัว แบ่งเป็น 

1.1 แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน โดยเน้นที่กิจกรรม   

ที่เป็นกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
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1.2 แนวทางการดูแลและพัฒนาผู้ดูแลหลัก เน้นที่ผู้ดูแลหลักที่มีบทบาทเป็นลูกสาว ลูกชาย   

คู่สมรส และหลาน เป็นผู้มีหน้าที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยตรง 

2. แนวทางที่เหมาะสมเชิงปฏิบัติต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนท้องถิ่น โดยเน้น 

การทำงานกับวงนอกครอบครัว ได้แก่ 

2.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมในชุมชนท้องถิ่นต่อการดูแล  

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้แก่ กลุ่มเครือญาติและกลุ่มเพื่อนบ้านครัวเรือนแนบชิด กลุ่มจิตอาสา   

อาสาสมัคร กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และสถาบันต่างๆ ภายในชุมชนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายทางสังคม 

2.2 แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลและการประเมินจากแบบประเมินคัดกรองผู้สูงอายุอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจัดชุดบริการด้านสาธารณสุขได้ถูกต้อง 

2.3 แนวทางการจัดการด้านอนามัยชุมชนและการป้องกันโรค 

2.4 แนวทางการจัดกิจกรรมด้านสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้แก่ การส่งเสริม  

การรวมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมประเพณี 

2.5 แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในระดับชุมชนท้องถิ่น 

ได้แก่ การจัดหาทุน และการส่งเสริมการออม 

3. แนวทางที่เหมาะสมด้านนโยบายระดับท้องถิ่นต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง แนวทาง 

ด้านนโยบาย ได้แก่ 

3.1 นโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในตำบลอย่างชัดเจน เช่น 

การจัดตั้งกลไกการทำงานด้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล 

3.2 นโยบายเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้แก่ การส่งเสริม

ระบบการให้บริการเชิงรุกของหน่วยงานรัฐ การสร้างหลักประกันคุณภาพการดูแล ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่ง

พิงที่บ้าน และความต่อเนื่องของการดูแลระบบบริการสุขภาพ การสร้างความรวดเร็วต่อการรับบริการใน

สถานพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบทบาท อสม. อผส. และ Care giver 

3.3 นโยบายด้านการเสริมสร้างอาชีพการมีงานทำและการมีรายได้ของคนในครอบครัวผู้สูงอายุ  

ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

3.4 นโยบายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชน 

3.5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และงานบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
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อภิปรายผล

การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการดูแล

วงในครอบครัว ผู้ที่มีบทบาทต่อการดูแล คือ ผู้ดูแลหลัก ส่วนใหญ่เป็นลูกสาว การศึกษานี้ พบว่า ผู้ดูแลหลัก

เหล่านี้ ไม่ได้เตรียมตัวและไม่มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอย่างเป็นระบบ การดูแลตาม

กิจวัตรประจำวัน ดูแลกันตามศักยภาพที่มี และผู้ดูแลหลักมีปัญหาด้านสุขภาพ และได้รับผลกระทบหลาย

ด้านจากการดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว ผู้ดูแลหลักในครอบครัว ได้แก่ ลูกสาว คู่สมรส 

ลูกชาย ญาติ ลูกสะใภ้ ลูกเขย เป็นคน ในครอบครัว และมีการจ้างคนในชุมชนมาช่วยดูแล ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ชวลิต สวัสดิ์ผล และคณะ (2559) และ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2549) การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน

ภาวะพึ่งพิงในครอบครัว อาจเป็นเพราะสังคมไทยได้รับการขัดเกลาในเรื่องความกตัญญูกตเวที ลูกต้องดูแล

พ่อแม่เมื่อสูงอายุ เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณ เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ เป็นแบบอย่างที่

ปฏิบัติกันมา จากที่เห็นพ่อแม่ปฏิบัติต่อปู่ย่าตายาย นอกจากนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม   

ผู้สูงอายุมีสถานะที่เป็นเจ้าโคตรได้รับการเคารพนับถือจากลูกหลาน วัฒนธรรมในเรื่องการรับมรดกที่เป็น

ประเพณีสืบต่อกันมา ชาวบ้านเมื่อแต่งงาน ส่วนใหญ่ฝ่ายชายจะไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิง เป็นแรงงานทำมา

หากินเลี้ยงดูพ่อแม่ของฝ่ายหญิง หากครอบครัวฝ่ายหญิงมีลูกสาวหลายคน จะมีคนใดคนหนึ่งเลี้ยงดูพ่อแม่ 

และจะได้มรดกเป็นบ้านและที่ดินทำกิน น่าเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้พ่อแม่ที่สูงอายุ และอยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับ

การดูแล 

การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน เป็นการดูแลวงนอกครอบครัว การศึกษานี้ พบว่า 

นอกจากบทบาทของผู้ดูแลหลักแล้ว ญาติและเพื่อนบ้านครอบครัวแนบชิด มีส่วนสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่

อยู่ ในภาวะพึ่งพิงด้วยการแบบไม่เป็นทางการ ด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ด้วยวิธีการพบปะเยี่ยมเยือน การช่วย

เหลือ เรื่องอาหาร เศรษฐกิจ ช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันตามโอกาสที่มี ในอนาคตหากพวกเขาได้รับการ

พัฒนาศักยภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง พวกเขาเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อการให้

ความช่วยเหลือผู้ดูแลหลัก ซึ่งการช่วยเหลือเป็นผลทางบวกต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง การดูแล

แบบวงนอกนี้ ควรเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนบ้านกลุ่มครัวเรือน

แนบชิด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ของ โยธิน แสวงดี และคณะ (2552) ส่วนที่ดำเนินการของกลุ่มอื่นๆ 

ผู้นำชุมชน วัด กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มอาสาสมัคร เช่น อสม. อผส. Care giver เป็น

บทบาท ทางสังคมให้เกิดการเกื้อหนุน ส่วนใหญ่ เป็นการเกื้อหนุนเป็นครั้งคราว การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ

ดูแลผู้สูงอายุของคนในชุมชนอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริวรรณ ศิริบูรณ์ (2552) 

หากแต่ในชุมชนท้องถิ่นมีทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมที่ดีงาม มีโครงสร้างการทำงาน แต่ขาดกลไกที่จะ

ช่วยเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการทำงานให้เกิดความยั่งยืน โดยอาศัย การดูแลจากวงนอก ซึ่งสอดคล้องกับ 

ชวลิต สวัสดิ์ผล และคณะ (2559) แนวทางที่เหมาะสมของชุมชนท้องถิ่น คือ กลไกขับเคลื่อนงานด้านผู้สูง
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อายุของชุมชนควรทำงานในรูปของคณะกรรมการจากภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น

กลไกสำคัญ ควรมีแผนงานด้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และมีส่วนร่วมจากชุมชน 

การบริการด้านสุขภาพ ภาวการณ์ที่เป็นสาเหตุของการพึ่งพิงของผู้สูงอายุพบ 4 สาเหตุหลัก คือ 

1) ภาวะสมองขาดเลือด (Stroke) พบว่า โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะสมองขาด

เลือด 2) โรคเรื้อรังร่วม 3) ภาวะสมองเสื่อม และ 4) ผู้สูงอายุที่มีอายุ มากกว่า 80 ปีขึ้นไป สำหรับการดูแล

ผ่านกลไกที่อยู่ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

(รพ.สต.) โรงพยาบาลประจำอำเภอ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ส่วนใหญ่เป็นเพียงการดูแล

กิจวัตรประจำวันเท่านั้น ซึ่งการดูแลในภาวะพึ่งพิง ขาดหลักประกันคุณภาพ การดูแลที่บ้าน และความต่อ

เนื่องของการดูแลในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิราณี ศรีหาภาค, โกมาตร จิตเสถียรทรัพย์ และ 

คณิศร เต็งรัง (2556) การศึกษานี้ พบว่า ผู้ดูแลหลักนอกจากไม่ได้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแล้ว 

ตนเองยังได้รับผลกระทบจากการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว มีความต้องการการบริการด้าน

สุขภาพในหลายด้าน เช่น ภาวการณ์เจ็บป่วยร่วม การเจ็บป่วยเรื้อรัง มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ รวมถึง   

มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งต้องได้รับการตรวจรักษาเช่นเดียวกัน 

กลไกหลักที่ต้องทำงานเชื่อมประสาน องค์กรที่ทำงานอยู่ในท้องถิ่นที่สำคัญ คือ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เครือข่ายบริการด้านสุขภาพอำเภอและชุมชนท้องถิ่น ควรสนับสนุนด้านความรู้และบุคลากร  

ให้กับผู้ดูแลหลักและคนที่มีบทบาทการจัดบริการให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงตามแนวทางการดูแล  

ผู้สูงอายุที่อยู่ ในภาวะพึ่งพิง หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นสามารถทำงานเชื่อมประสานทั้ง  

งบประมาณ และบุคลากร ประชาชนจะได้รับประโยชน์ จากการศึกษา พบว่า ชุมชนมีโครงสร้าง มีบทบาท

หน้าที่ มีคนที่จะทำงาน แต่การทำงานที่ผ่านมายังแยกส่วนกันอยู่ เพราะเนื่องจากไม่ได้อยู่ในสังกัดเดียวกัน 

การทำงานควรเป็นแนวราบ ดูว่าแต่ละหน่วยงานจะสนับสนุนอะไรได้บ้าง คงไม่ใช่หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ดูแลหลักและผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นหลัก และมีระบบการสนับสนุน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน มองปัญหาและวางแผนการทำงาน การทำงานควรทำงานในเชิง

ป้องกันร่วมด้วย ไม่ใช่แค่การรักษาเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต 

การจัดกิจกรรมทางสังคมและสวัสดิการชุมชน ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงไม่สามารถเข้าร่วม

กิจกรรม ที่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นจัด เช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ แต่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่ง

พิงจะได้รับ การปฏิบัติจากผู้ดูแลหลัก ญาติ และเพื่อนบ้านครัวเรือนแนบชิด จากข้อมูล ผู้สูงอายุที่อยู่ใน

ภาวะพึ่งพิงที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง จะมีการจับกลุ่มสนทนา มีการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ เช่น กลุ่ม

เพื่อนที่อยู่ใกล้กัน มีการพบปะพูดคุยกันเป็นประจำ ชุมชนควรส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 

กิจกรรมการสงเคราะห์มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน สวัสดิการอื่นๆ เงินสงเคราะห์ช่วย

เหลือรายกรณีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างจิตสำนึก การธำรงและสร้างค่านิยมความกตัญญูให้

ความเคารพผู้สูงอายุในทางอ้อมด้วย 
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ข้อเสนอแนะ

1. การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัว เป็นบทบาทภาระของผู้ดูแลหลักและสมาชิก

ในครอบครัว ควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลหลักมีการเตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพคนในครอบครัวและช่วยแบ่ง

เบาภาระและผลกระทบของผู้ดูแลหลักให้สามารถดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้

อย่างเหมาะสม 

2. การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนท้องถิ่น เครือญาติ และเพื่อนบ้านที่เป็นครัวเรือน 

แนบชิด มีบทบาทสำคัญ ควรเพิ่มศักยภาพให้สามารถช่วยเหลือผู้ดูแลหลักได้ หรือสามารถแบ่งเบาภาระใน

บางช่วงต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในกิจวัตรประจำวันได้ ส่วนบทบาทอื่นๆ เช่น ผู้นำชุมชน 

กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสถาบันในชุมชน พระสงฆ์ กลุ่มอาสาสมัคร วัด ควรทำงานในลักษณะภาคีเครือข่าย 

และขับเคลื่อนงานในรูปของคณะกรรมการดูแลในระดับชุมชนให้เป็นกลไกในการทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชนจะช่วยในกรณีที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงถูกปล่อยปละละเลย 

3. ด้านบริการสุขภาพ และอุปกรณ์การช่วยเหลือที่จำเป็น มีข้อจำกัดทั้งงบประมาณ บุคลากรทำ

อย่างไรให้เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

ทำงานเชิงรุกให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะพึ่งพิงกับ

ประชากร กลุ่มอื่นๆ  

4. ในระดับอำเภอ ควรจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงให้เป็นปัจจุบัน หน่วยงานหลัก

ที่รับผิดชอบร่วมกัน คือ โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการวางแผนการบริการด้านสุขภาพและด้านสังคมต่อไป 

5. ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดกลยุทธ์ในการ

ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงต้องเจ็บป่วยและกลายเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

6. ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่บ้านของตนเอง ได้อยู่กับลูกหลาน ญาติ เพื่อน

บ้าน เป็นสิ่งที่พึ่งประสงค์ของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ดังนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ชุมชน โรงพยาบาล  

ส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานระดับอำเภอ ควรพัฒนาระบบ 

เพื่อให้การสนับสนุนครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลเพิ่มขึ้น และเอื้อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้

อาศัยในบ้านตนเองในชุมชน จึงเป็นประเด็นสำคัญในอันดับแรกที่ต้องพัฒนา 
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การพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย 
Development of Organic Rice Marketing  

in Thai Social  

บทคัดย่อ  
การวิจัยการพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย เป็นการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิต และการตลาดข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานของสังคมและระบบสากลใน

ประเทศไทย 2) ศึกษาวิเคราะห์ พฤติกรรม แรงจูงใจ ความรู้ ความต้องการ ปัญหา-อุปสรรค์การผลิต-การ

ตลาดข้าวอินทรีย์ในประเทศ และ 3) การพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการผลติขา้วอนิทรยีใ์นโครงการโรงสขีา้วสวนดสุติและในจงัหวดัสรุนิทร ์กลุม่ผูจ้ำหนา่ย 

และกลุ่มผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ในกรุงเทพมหานคร ใช้เครื่องมือสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างการสนทนา  

และแบบไม่มีโครงสร้าง มีการระดมความคิดเชิงวิพากษ์ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสามเส้า 

และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาบรรยาย  

ผลการวิจัยพบว่า  

1. กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ ต้องปฏิบัติตามระบบการรับรอง ไม่ใช้สารสังเคราะห์ ทำให้ได้

คุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ตอบสนองตลาดต่างประเทศ ส่วนในสังคม

ไทยมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ตราออร์แกนิคไทยแลนด์หรือไม่มีการรับรอง แต่ปัจจุบันเริ่มมีการส่งเสริม

การรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) หรือ “ชุมขนรับรอง” เพื่อให้เกิดความสะดวกเสียค่าใช่จ่ายน้อยในการ

รับรองมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น  

2. การบริโภคเกิดจากแรงจูงใจในเรื่องสุขภาวะ จากคุณประโยชน์พิเศษ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 

ข้าวอินทรีย์ จึงควรมีฉลาก คำแนะนำที่ชัดเจนถึงคุณค่า คุณประโยชน์ การเลือกซื้อให้ความสำคัญแบบระบบ

สุญญากาศปริมาณ 1 กิโลกรัม เพราะสะดวกในการซื้อ และการเก็บรักษา ด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

การจัดจำหน่ายยังมีการกระจายตัวได้น้อยเพราะลูกค้ามีเฉพาะกลุ่ม และด้านการส่งเสริมการตลาดมี 

น้อยมาก  
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3. การพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย ต้องรู้จักการหาโอกาสทางการตลาด เพื่อการ

พัฒนาการตลาด 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นแรกเป็นการพัฒนาชาวนาให้มีจิตวิญญาณเกษตรอินทรีย์ มีความรู้

ความเชี่ยวชาญสามารถพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้หรือเพื่อการท่องเที่ยวได้ 2) ขั้นที่สองเป็นการผลิตที่เน้น

คุณภาพ ให้ถึงคุณค่าต่อความคิดสร้างสรรค์ และ 3) ขั้นที่สามเป็นการบูรณาการส่งเสริมการตลาดอินทรีย์  

เชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมีตลาดนัดสีเขียว การจำหน่ายกับองค์การหน่วยงานของรัฐ หรือการ

พัฒนาการตลาดร่วมกันของทุกภาคส่วนตามวิถีสังคมไทย 

คำสำคัญ: การพัฒนาการตลาด; ข้าวอินทรีย์; สังคมไทย 
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Abstract   

Organic Rice marketing Development in Thai social is qualitative research. The 

objectives are 1) to study the production process and marketing organic rice based on 

societies and the international system in Thailand 2) to analyze the behavior, motivation, 

knowledge needs issues – problem-treat of production and marketing organic rice in 

country and 3) to improve organic rice marketing in society. The sample involved the 

organic rice production project of Suan Dusit mill and producers of organic rice in Surin. 

Vendors group and consumers group organic rice in Bangkok. Use structured conversation 

tools and unstructured. Have critical thinking from the experts. Verify the accuracy of 

triangular data and content analysis. 

1. Organic Rice Production Process must comply with the certification system.  

Do not use synthetic substances. Standard quality Certified by the Office of Organic 

Agriculture Standards (OECD) to meet the international market. In Thai society, most 

standard systems from the Department of Agriculture or organic Thailand brand or not 

certified. At present, there is the promotion of participatory certification (PGS) or  

“Community certification” to facilitate the low cost of standardized certification. 

2. Consumption is due to the motive for health. From special benefits Therefore, 

organic rice products should have label, clear advice on value proposition. Most buy 

vacuum rice of 1 kg because it is easy to buy and storage. The price is right for quality. Not 

too different from the general price of general rice. Distribution is also less fragmented 

because customers have only groups. Marketing promotion is very limited. 

3. Organic Rice Market Development in Thai Society must know the marketing 

opportunities. To develop a 3-step market: 1) The first step is to develop a farmer with an 

organic spirit. Expertise can develop space as a source of learning or tourism. 2) Second 

step is quality oriented production. Give value to creativity and 3) Step three is to integrate 

organic marketing aggressively with a green market. Sales to government agencies or joint 

market development of all sectors according to the Thai way of life. 

Keywords: Development marketing; organic rice; Thai social 



409Journal of MCU Peace Studies Special Issue

บทนำ 

การผลิตด้านการเกษตรของประเทศที่พัฒนาแล้ว เริ่มตระหนักถึงการดูแลสุขภาวะของผู้ผลิตและ  

ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดการริเริ่มทำเกษตรอินทรีย์ในกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมี 

ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง สารเร่งการเจริญเติบโต และสารสังเคราะห์ในการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้ได้อาหาร

อินทรีย์ที่มีประโยชน์ตามธรรมชาติ ที่ปลอดภัยสูง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความปกติทางด้านร่างกายที่

แข็งแรง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ร้านค้าอาหารอินทรีย์มีการเจริญเติบโต มี

การขยายช่องทางการตลาดมากขึ้น จากผลการวิจัยของกระทรวงอาหารเกษตรและการคุ้มครองผู้บริโภค

ประเทศเยอรมัน (BMELV) ได้สำรวจความนิยมบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในปี 2013 พบว่า ผู้บริโภคที่

มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มีอัตราการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น อาหารที่นิยมบริโภคได้แก่ กาแฟ ข้าว ชา ผัก 

และผลไม้ นอกจากนั้นในประเทศทวีปยุโรปยังมีการสนับสนุนการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุน

การผลิตในประเทศแต่กำลังการผลิตก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค (Noisopha, S., 2015) 

เมื่อประเทศไทยมีศักยภาพในอาชีพเกษตรกรรม จากภูมิศาสตร์เป็นแหล่งการผลิตที่เหมาะสม พระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (2541) มีพระบรมราโชวาทว่า “การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้ง

รากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึง

มีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุก

สาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การ

ลงมือผลิต โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด ด้วยการดัดแปลงปรับปรุงนำสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติมาใช้ ให้

สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรของเราได้ผลผลิตเพียงพอแก่การเลี้ยงตัว คือพอมี พอกิน 

เป็นเบื้องต้นก่อน ต่อไป เมื่อเหลือจึงจำหน่ายหารายได้ ซึ่งหากจะให้ได้ผลที่สมบูรณ์ ก็จะต้องมีการจัดการ

เรื่องการตลาดอย่างดี รวมทั้งมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อันจะทำให้ผลิตผลทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น 

โดยนัยนี้เกษตรกรของเราก็จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงพึ่งตนเองได้ อันจะส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจโดย

ส่วนรวมของประเทศมีความเข้มแข็งตามไปด้วย”  

ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศผู้ผลิต และส่งออกข้าวเป็นสินค้าสำคัญของโลก ในปัจจุบันมีพื้นที่

ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลแล้ว ประมาณ 52,181.25 ไร่ แต่ละปีประเทศ

ไทยมีปริมาณการผลิตข้าวอินทรีย์ประมาณ 15,000 ตัน เนื้อที่ปลูกข้าวอินทรีย์คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.09 

ของเนื้อที่ปลูกข้าวทั้งหมดของไทย และผลผลิตข้าวอินทรีย์เท่ากับ 0.06 ของผลผลิต ซึ่งส่วนมากอยู่ในใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี มหาสารคาม 

ศรีสะเกษ และขอนแก่น และภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ เพชรบูรณ์และอุทัยธานี ด้าน

ราคาข้าวเปลือกอินทรีย์เกษตรกรจะขายได้สูงกว่าราคาข้าวเปลือกทั่วไปประมาณร้อยละ 10 ข้าวอินทรีย์ที่

ผลิตจำหน่ายในปัจจุบันมีทั้งข้าวเปลือกเจ้าอินทรีย์และข้าวเปลือกเหนียวอินทรีย์ ในส่วนที่เป็นข้าวสารบรรจุ

ถุงจำหน่ายในประเทศมีราคาสูงกว่าข้าวสารบรรจุถุงทั่วไปประมาณร้อยละ 20 สำหรับราคาข้าวอินทรีย์ใน
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ตลาดต่างประเทศสูงกว่าราคาข้าวสารทั่วไปร้อยละ 25-30 และข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ ส่วนใหญ่

ผลผลิตร้อยละ 96 ส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ตลาดหลักสำคัญคือประเทศต่างๆ ในยุโรปซึ่ง

ความต้องการข้าวอินทรีย์ของตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 ต่อปี นอกจากนี้ตลาดยังมีแนวโน้มที่ผู้ส่งออก

ข้าวอินทรีย์ของไทยจะสามารถขยายตลาดได้มากขึ้น คือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย สำหรับตลาดข้าว

อินทรีย์ในประเทศไทยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 4.0 ของปริมาณข้าวอินทรีย์ที่ผลิตได้ทั้งหมด โดยข้าว

อินทรีย์ที่จำหน่ายในประเทศแบ่งออกเป็น 2 ตลาดอย่างชัดเจนคือ ตลาดแรก จำหน่ายในช่องทางโมเดิร์น

เทรด และช่องทางขายตรง ซึ่งราคาจะค่อนข้างสูง เพราะข้าวมาตรฐานเดียวกับส่งออก ส่วนตลาดที่สอง

เป็นการจำหน่ายโดยชุมชนเกษตรกรซึ่งสามารถวางจำหน่ายในชุมชนที่เป็นแหล่งผลิต และร้านจำหน่าย

สินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ ราคาจะต่ำกว่าข้าวอินทรีย์ตลาดแรก แต่ก็ยังสูงกว่าราคาข้าวสารปกติ 

(Kasikorn Research Center in Thailand, 2007)  

จากกระแสรักษ์สุขภาพ (Health Conscious) ในต่างประเทศมีการส่งเสริมความรู้สำหรับตรา

มาตรฐานสินค้าอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จัก (Meike Janssen & Ulrich Hamm, 2012) และให้คำแนะนำสำหรับผู้

บริโภค ผู้คนต่างหันมาสนใจแนวทางการบริโภคตามวิถีธรรมชาติบำบัดกันมากขึ้น และใส่ใจในการเลือกซื้อ

สินค้าโดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมทั้งมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดของ

ประเทศผู้นำเข้าอาหาร ตามกระแส“เกษตรอินทรีย์” จากที่ผ่านมามีความต้องการบริโภคอาหารอินทรีย์

ขยายตัวทั้งภายในและต่างประเทศ เกษตรอินทรีย์เป็นตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Segmentation Market) ซึ่ง

ผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ ความตระหนักในด้านสุขอนามัย และมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง แต่การผลิต

เกษตรอินทรีย์ของไทยยังคงเผชิญอุปสรรคสำคัญโดยเฉพาะปัญหาการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลัก

เกษตรอินทรีย์ระดับสากล ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก 

(PhitPhongsa, V., 2011) รวมถึงการบริโภคอาหารของคนไทย ส่วนใหญ่ยังขาดการเอาใจใส่เรื่องสุขภาพ 

สาเหตุน่าจะมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าคุณประโยชน์ ที่มีมูลค่าโดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตและการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตที่ดี

ของผู้บริโภคและสังคม ดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นความสำคัญจากที่กล่าวมาจึงสนใจศึกษา เรื่องการ

พัฒนาตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย เพราะถ้าปล่อยไว้ช้าเกินไปจะทำให้สังคมขาดความเชื่อมั่นใน

กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์และขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่จะส่งเสริมให้ เกษตรกรสามารถได้รับ  

ผลตอบแทนที่คุ้มค่า สร้างความมั่นคงด้านรายได้ และผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวที่มีคุณภาพเหมาะสมตาม

ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผลการวิจัยและข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ต่อวิชาการ และส่งผลตอบแทนต่อ

เกษตรกรอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิต และการตลาดข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานของสังคม และระบบ

สากลในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ พฤติกรรม แรงจูงใจ ความรู้ ความต้องการ ปัญหา-อุปสรรคการผลิต-การ

ตลาดข้าวอินทรีย์ในประเทศ 

3. เพื่อการพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย 

   

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้เริ่มจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง จากนั้นดำเนินตาม

วัตถุประสงค์โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(Key informant) การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กำหนดเป็น 2 กลุ่ม

ดังนี้ กลุ่มที่หนึ่งคือ กลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) กับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิต(ทำนา) ใน

การส่งเสริมการแปรรูป การผลิตและการตลาด สมาชิกในสังคมกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์สวนดุสิต จำนวน 10 

คน และกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิต(ทำนา) ในการบริโภค สมาชิกในสังคมกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัด

สุรินทร์ จำนวน 8 คน กลุ่มที่สองคือ กลุ่มสนทนา(Focus Group) จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย สมาชิก  

ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์สวนดุสิต จำนวน 5 คน ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 คน ผู้จำหน่ายข้าว

อินทรีย์ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 หน่วยงาน 5 คน กลุ่มผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ในกรุงเทพมหานครและ  

ปริมณฑล จำนวน 6 คน  

เครื่องมือการวิจัย ใช้โครงสร้างการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างในการ

สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อสร้างความเป็นกันเองให้ผู้ให้ข้อมูลอธิบายแสดงความรู้ ทัศนคติความรู้สึกนึกคิดให้มาก

ที่สุด รวมถึงการสังเกตข้อมูลเอกสาร สินค้า สภาพแวดล้อมจากสถานที่ในการเก็บข้อมูล และมีการระดม

ความคิดเชิงวิพากษ์ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด การเกษตรข้าวอินทรีย์ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

ทางการตลาดข้าวอินทรีย์ จำนวน 6 คน  

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสามเส้า ประกอบด้วยการตรวจ

สอบสามเส้าด้านข้อมูล จากการสัมภาษณ์ เอกสาร ผลิตภัณฑ์หรือภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบสาม

เส้าด้านผู้วิจัยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการได้ถึงข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน และสามเส้าด้านทฤษฏี ทางระบบการ

ผลิต การตลาดที่สอดคล้องกับข้อมูล เพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และมอง

หาเนื้อหาที่สำคัญในการวิเคราะห์ (Soros, B., 2012) 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 

1. กระบวนการผลิต และการตลาดข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานของสังคมไทย พบว่า การทำนา

ข้าวอินทรีย์เกิดจากจิตสำนึกที่ดีของชาวนาที่ต้องการจะพึ่งตนเอง หวังการลดต้นทุนการทำนา และต้องการ

เรื่องสุขภาพความปลอดภัยจากการเลิกใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งชาวนาที่ผลิตได้มาตรฐานส่วนใหญ่ จะ

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทีตนสังกัดหรือเป็นสมาชิก เช่น สมาชิกชาวนา โครงการโรงสี

ข้าวสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด หรือจากการ

ส่งเสริมสนับสนุนของทางราชการเช่น กรมการข้าว กระทรวงพาณิชย์ หรือจังหวัดสุรินทร์เป็นต้น  

การทำนาอินทรีย์เป็นลักษณะของวิถีการดำเนินการตามแนวคิดของผู้ที่มีอุดมการณ์เหมือนกันมา

ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันด้วยคุณธรรมรักตนเอง รักเพื่อนมนุษย์ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้

กระบวนการผลิตไม่มีผลกระทบต่อผู้ใด และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ จากผู้ทำระบบอินทรีย์

มาตรฐานที่ต้องมีการทำประวัติจดบันทึกแปลงนา กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานในการทำนารวมถึง

การจดบันทึกรายการการผลิตและร่วมถึงค่าปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ตั้งแต่

ขั้นตอนการเตรียมดิน การทำฟางให้ย่อยสลาย การใช้น้ำหมัก ปลูกพืชบำรุงดิน การกำจัดแมลงหลักๆ ใช้น้ำ

สมุนไพร น้ำส้มควันไม้ ในการดูแลรักษา และใช้วิธีการป้องกันเทคนิคตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของ

กลุ่มในการส่งเสริมตรวจสอบสมาชิกชาวนา เพื่อรักษาระบบมาตรฐานอินทรีย์ อย่างโครงการโรงสีข้าว

สวนดุสิต จะมีนักส่งเสริมของโครงการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกเดือน หรือกลุ่มต่างๆ ก็จะมีแผนในการส่งเสริม 

ควบคุม ตรวจสอบ อย่างเป็นระบบตลอด เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวถ้ามีการใช้รถเกี่ยว ซึ่งถ้ารถเกี่ยวข้าวทั่วไปมา

ก่อน เวลามาเกี่ยวแปลงอินทรีย์จะมีข้อกำหนดให้ต้องมีการล้างหัวเกี่ยว ด้วยวิธีการเกี่ยวข้าวอินทรีย์ปกติแต่

ข้าวที่เกี่ยวจากแปลงอินทรีย์ไว้ ประมาณ 100 กิโลกรัม ให้เป็นข้าวธรรมดาไม่เป็นข้าวอินทรีย์ ซึ่งข้าวที่เกี่ยว

จะมีการแบ่งแยกชัดเจน อาจมีการนำไปตากลดความชื้นเพื่อการจัดเก็บรอการขายให้กลุ่ม หรือในกลุ่ม

สมาชิก โครงการโรงสีสวนดุสิตข้าวเปลือกที่เกี่ยวได้ไม่ต้องตากนำไปส่งขายที่ท่าข้าวหรือจุดรับซื้อเลย ใน

ความสำคัญเรื่องมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ดังนั้นนอกจากระบบการตรวจแปรงนาแล้ว ทางโรงสีมีการตรวจ

มาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการที่โรงสีสวนดุสิตอีกขั้นตอนหนึ่ง ว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่รวมถึงส่งไปทำการตรวจ

สอบ การทำมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกลุ่มสมาชิกเป็นการรับรองแบบรวมอยู่ในโครงการโรงสีข้าวสวนดุสิต 

ในเรื่องการตรวจสอบมีการแยกการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาว่าพื้นที่ไหนผ่านการรับรองหรือไม่ผ่านการ

รับรองเพื่อแจ้งสมาชิกมีผลต่อราคา ในการตรวจมาตรฐานก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละองค์กร เพราะ

การทำระบบอินทรีย์มีค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ที่ต้องเสีย ซึ่งกลุ่มจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

แต่ผลผลิตก็ไม่ได้กำหนดเป็นสัญญาว่าต้องขายให้โครงการหรือกลุ่มเท่านั้น แต่เหมือนกับเป็นสัญญาใจกันไว้

ว่าอย่างน้อยก็ต้องขายให้กับทางกลุ่ม เพราะทางกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการทำตามมาตรฐานปีต่อปีเช่น มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ของ มกท. IFOAM EU เพื่อการส่งออก จนถึงระดับจังหวัด เช่นของสุรินทร์ แต่ส่วนใหญ่
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สมาชิกก็จะขายให้กลุ่มเพราะจะได้ราคาที่สูงกว่าราคาในท้องตลาด ณ ปัจจุบันประมาณร้อยละ 10 แต่ตาม

เกณฑ์อย่างโรงสีข้าวสวนดุสิตสมาชิกในปีแรกราคาขายสูงกว่าราคาในท้องตลาด ร้อยละ 3 พอปีที่สองร้อยละ 

5 แต่ข้าวต้องได้มาตรฐาน มกท. และมาตรฐานสูงขึ้นระดับ EU ราคาจะสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 10 เช่น 

ราคาข้าวทั่วไปท้องตลาดราคา 10,000 บาท ข้าวในโครงการจะได้ราคา 11,000 บาท เป็นต้น  

2. การวิเคราะห์พฤติกรรม แรงจูงใจ ความรู้ ความต้องการ ปัญหา-อุปสรรค์ การผลิต-การ

ตลาดข้าวอินทรีย์ในประเทศ พบว่า ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ และมีความรู้ว่า ถ้าข้าวถูกขัดผิว

จนขาวสารอาหารที่เป็นคุณประโยชน์จะหลุดออกไป แต่ข้าวที่ไม่ได้ขัดผิว สีไม่สวย มีจมูกข้าวจะมีประโยชน์ 

แต่จะเกิดวงจรของแมลงมอดเกิดขึ้นได้ง่าย  

การเลือกซื้อข้าวอินทรีย์ จึงต้องเลือกบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ เพราะถ้าเปิดถุงสุญญากาศหรือทำให้

อากาศเข้าไปในถุงจะต้องรีบบริโภค จึงทำให้ขนาดที่นิยมซื้อคือ ถุงขนาดเล็กที่พอเพียงต่อการบริโภคก่อนที่

แมลงมอดจะเกิด ถ้าผู้บริโภคที่ไม่ได้ทานข้าวประจำเมื่อเปิดถุงสุญญากาศแล้วก็ต้องแช่ในตู้เย็น ซึ่งมีส่วนช่วย

ไม่ให้เกิดแมลงมอด ดังนั้นการเลือกซื้อจะเลือกซื้อถุงสุญญากาศขนาดเล็กแต่อาจซื้อครั้งละหลายๆ ถุงตาม

ความสะดวกเพราะเก็บไว้ไม่นานไม่ต้องหาซื้อบ่อยๆ ซึ่งทางผู้จำหน่ายข้าวอินทรีย์ก็ให้ความสำคัญเรื่อง

คุณภาพข้าว ผู้จำหน่ายข้าวอินทรีย์หน้าร้านจึงควรมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภค

สินค้าใหม่ ร้านค้าจึงควรมีปริมาณข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม ซึ่งผู้จำหน่ายต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภค 

จนเกิดความเชื่อมั่นเป็นลูกค้าประจำ  

ปัญหาเรื่องสารเคมีส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคแต่เป็นแรงผลักดันภายในที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

บริโภคข้าวอินทรีย์ เมื่อข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพเพราะปลอดสารพิษ แต่คนส่วนใหญ่จะไม่สามารถบอกได้ว่า

ข้าวอินทรีย์ดีกว่าอย่างไร หรือคำถามหลักที่ชอบถามกันคือ“รู้ได้อย่างไร ว่ากินข้าวอินทรีย์แล้วดี” ผู้บริโภคที่

สนใจจะบริโภคมีการหาข้อมูลจากเว็ปไซต์ และจากเพื่อนๆ ก่อนตัดสินใจซื้อจนทำให้เกิดการบริโภคเป็น

ประจำ โดยมีความเห็นถึงคำถามดังกล่าวว่า “ในอดีต 7 - 8 ปี เทรนเรื่องสุขภาพมาจากอาหารเสริม ผู้ผลิต

สกัดมาจากวัตถุดิบทางการเกษตร และวัตถุดิบนั้นก็มีข้าวอยู่ด้วย เช่นน้ำมันรำข้าว อาหารเสริมจมูกข้าว   

สารสกัดจากข้าว ดังนั้นการทานอาหารเสริมมีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องซื้ออาหารเสริม ราคาแพง น่าจะ

บริโภคข้าวโดยตรงเลยดีกว่าเพราะคนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้ว” ข้าวที่บริโภคแต่ละชนิดมี

คุณสมบัติโดดเด่นต่างกันในเรื่องคุณประโยชน์ ข้อมูลเพิ่มเติมจากข้าวนายอินทร์ เช่น ข้าวหอมนิลอินทรีย์   

มีโอเมก้า 3 ช่วยบำรุงสมอง อุดมไปด้วยวิตามิน บี1 บี2 บี6 บี9 และวิตามินอี ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล  

ในเลือด ควบคุมน้ำหนัก ลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิวพรรณดี 

ช่วยบำรุงดวงตา และเพิ่มภูมิคุ้มกัน มีกรดโฟลิค หรือวิตามินบี9 ช่วยในกระบวนการสร้างเซลเม็ดเลือดแดง  

เซลต่างๆ ของร่างกาย ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค คุณประโยชน์ที่ควรประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเข้าใจว่าไม่

จำเป็นต้องบริโภคอาหารเสริมแต่ต้องเชื่อมั่นข้าวอินทรีย์ มีจิตสำนึกเห็นถึงคุณค่าการมีส่วนช่วยเหลือสังคม 

และสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งคนกินและคนปลูก  
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จากกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานน่าเชื่อถือตรวจสอบได้ ราคาก็ผลต่อการตัดสินใจซื้อของคนส่วน

ใหญ่คือ ราคาไม่ควรแตกต่างจากข้าวธรรมดามากเกินไป โดยเฉพาะต่างจังหวัดจะซื้อในราคาที่ไม่สูง ซึ่งผู้

บริโภคเชื่อว่าราคาจะขึ้นอยู่กับกลไกทางการตลาด รวมถึงรูปลักษณ์และพันธ์ข้าว ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องซื้อ

จากร้านเฉพาะกลุ่ม เพราะร้านข้าวทั่วไปไม่ได้นำข้าวอินทรีย์มาจำหน่ายเพราะราคาสูงขายได้น้อย ดังนั้นถ้า

จะซื้อต้องเลือกซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสวัสดิการสหกรณ์หรือซื้อจากตลาดชุมชนต่างจังหวัด ซื้อในงาน

โอทอป หรืองานเกษตรที่จัดงานให้ผู้ผลิตมาจำหน่าย รวมถึงมีการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต การส่งเสริมการ

ตลาดข้าวอินทรีย์ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ ความต้องการการบริโภคข้าวอินทรีย์น้อยมาก ข้าว

อินทรีย์จึงเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อสุขภาพ  

3. การพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย พบว่า การผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานการ

ผลิตที่ผ่านการรับรองจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ไปสู่ IFOAM ไปสู่ อียู หรือ อเมริกา แคนนาดา ยัง

มีการผลิตที่น้อยเพื่อสนองความต้องการตลาดต่างประเทศเป็นหลักเพราะมีค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐาน

สูง ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทยควรเน้นการพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ภาย

ใต้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ซึ่งเป็นกระบวนการรับรองเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน บนพื้น

ฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ภายใต้หลักการ ความไว้วางใจ เครือข่ายสังคม การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการตลาดในสังคมไทยได้ดีเพื่อการขยายตลาดให้มากขึ้นตามกลุ่มเป้า

หมายรวมถึงการทำการตลาด ดังนี้  

1. พัฒนาการจัดกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย จำกัด โดยการพัฒนาการ

ตลาดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับผู้บริโภค ให้เกิดการเรียนรู้กิจกรรม ภายใต้การเกษตรอินทรีย์ที่สนใจ 

ทำให้เป็นลูกค้าเกิดการสั่งซื้อ จากมุมมองผู้จัดจำหน่าย ผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการ ในการ

พัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ เช่นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม ที่ชาวต่างชาติมาดู

งาน คนไทยไปเรียนรู้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  

2. พัฒนาตามธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ (e-commerce) ซึ่งภาคเอกชนที่ทำระบบในการขายข้าวอินทรีย์ 

ที่มีความชัดเจนที่สุดเช่น ระบบ Facebook “ผูกปินโตข้าว” แม่สื่อผูกรักข้าวอินทรีย์ ช่วยคนปลูก – คนกิน

รักกันยั่งยืน ขายในราคาที่ต่ำ เพราะใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อ และได้พรีเซนเตอร์ฟรี เป็นการจับคู่ผู้ผลิต

กับผู้บริโภค 

3. พัฒนาตลาดองค์การตามเครือข่าย อย่างโรงแรมสามพรานเริ่มไปจับมือกับศูนย์ประชุมหลายๆ 

แห่งรวมถึงโรงพยาบาล โรงแรมที่เป็นสมาคมมีการทำ MOU ร่วมกันว่าจะขายข้าวหรือเสริฟข้าวอินทรีย์ให้

ลูกค้า เช่นในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมถึงข้าวอินทรีย์ที่สอดแทรกเข้าไปในสถาบันการศึกษา เพื่อให้คน

รุ่นใหม่ได้เกิดการรับรู้ เข้าใจรวมถึงการดูแลสุขภาพ และสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ เพราะเกณฑ์ทาง

จิตวิทยาสำหรับคนไทยมีผลต่อการซื้อ ที่ทำให้ผู้บริโภคต้องมองการไกลมากกว่ารักสุขภาพตนเอง แต่มองไป

ถึงสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูระบบทำนากลับสู่ธรรมชาติหรือระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อการมีชีวิตที่ดีของผู้ผลิต ผู้
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บริโภค และสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้สังคมไทยมีความสุข ดังนั้นการพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย 

ควรมีการพัฒนา 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1. การพัฒนาการตลาดมาตรฐานการปลูกข้าวอินทรีย์ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิต คือชาวนา

ต้องมีอุดมการณ์อินทรีย์อย่างแท้จริง มีความรักในตนเอง รักในธรรมชาติธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และรักใน

เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมื่อเกิดความรักแล้วก็เกิดความปรารถนาดีต่อกัน การพัฒนาการตลาดขั้นนี้ ต้องเน้น

สร้างจิตสำนึก อุดมการณ์ ของชาวนาในการทำนาอินทรีย์ และพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวนาหรือ

ผู้ที่สนใจเรียนรู้การทำนาอินทรีย์หรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างจิตวิญญาณชาวนาอินทรีย์ไทย การ

พัฒนาการตลาดตรงจุดนี้กลุ่มชาวนาควรหาโอกาสทางการตลาดจากการสนับสนุนของหน่ายงานราชการ

หลายๆ หน่วยงานทั้งในท้องที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง  

ขั้นที่ 2. การพัฒนาการตลาดคุณภาพผลิตภัณฑ์ เมื่อชาวนาได้ข้าวเปลือกจะนำไปจำหน่ายให้โรง

สี กลุ่มชาวนาหรือกลุ่มสหกรณ์ที่ตนเองเป็นสมาชิก ที่มีการช่วยเหลือกันตั้งแต่ก่อนเริ่มปลูก ซึ่งการรับซื้อใน

ระบบอินทรีย์ จะไม่มีข้าวเปลือกธรรมดาเข้ามาเกี่ยวข้องเลย เริ่มตั้งแต่แปลงนามาถึงสถานที่รับซื้อนำส่งเข้า

โรงสี ดังนั้นกลุ่มส่งเสริมชาวนาต้องมีการทำการตลาดที่ชัดเจนต่อสมาชิก และมีความชัดเจนกับโรงสีเมื่อข้าว

ถูกจัดเก็บพร้อมจะแปรรูป โรงสีที่แปรรูปต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเพราะในขั้นตอนนี้ ยากต่อการตรวจ

สอบถ้าขาดความซื่อสัตย์ การพัฒนาการตลาดขั้นกลางน้ำ ทางผู้ประกอบการโรงสี หรือกลุ่มชาวนา ก็ต้องดู

โอกาสทางการตลาดหน่วยงานของรัฐที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว

อินทรีย์เป็นต้น  

ขั้นที่ 3. การพัฒนาการตลาดส่งเสริมบูรณาการเชิงรุก เมื่อได้สินค้าข้าวอินทรีย์ ต้องนำไปสู่

กระบวนการจัดเก็บในพื้นที่เฉพาะที่ปลอดภัย มีกระบวนการจัดเก็บที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ถึงแหล่ง

ที่มา กระบวนการการผลิต หรือสินค้านั้นจะนำไปส่งมอบให้ลูกค้าก็จะต้องมีกระบวนการในการจัดส่งที่

ชัดเจนให้ถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้าด้วยความปลอดภัยและประทับใจ การตลาดปลายน้ำอินทรีย์ นี้ต้องให้

ความสำคัญกับ การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) เป็นหุ้นส่วนทางการค้า ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพูดคุย

แลกเปลี่ยน ความโปร่งใสและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างให้เกิดความเสมอภาคทางการค้า ที่ช่วย

สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางผู้วิจัยเห็นว่าทางหน่วยงานภารัฐต้องให้ความสำคัญจริงๆ โดยเฉพาะขั้นที่ 3 

หน่วยงานจังหวัดน่าจะต้องมีการบูรณาการส่งเสริมการตลาดอินทรีย์เชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม  

จากที่กล่าวมาสรุปเป็นการพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทยดังภาพ 

  



416 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ

อภิปรายผล 

การทำนาอินทรีย์เริ่มต้นของชาวนาสมาชิกสวนดุสิตในระยะปรับเปลี่ยนจะได้ผลผลิตน้อยกว่าการ

ทำนาทั่วไปที่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช สอดคล้องกับนันทิยา หุตานุวัตร และคณะ (Huttanuwat, et 

al., 2013) อธิบายถึง กระบวนการผลิตอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรี น้ำหมักชีวภาพ และ

สอดคล้องกับ มาฆะสิริ เชาวกุล และคณะ (Chaowakul, M. et al., 2011) อธิบายถึง ต้นทุนการผลิตข้าว

อินทรีย์ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตข้าวทั่วไป ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 50 เพราะผลผลิตต่อไร่ของข้าวอินทรีย์ไม่ต่ำกว่า

ผลผลิตต่อไร่ของข้าวทั่วไป  

แรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์ไม่ใช้เพียงแค่เรื่องสุขภาพแต่ช่วยเรื่องสังคม สอดคล้องกับ 

ประทานทิพย์ กระมล (Kramol, P., 2014) อธิบายถึง ผลผลิตของข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพ และให้ความ
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สำคัญเรื่องปลอดสารพิษตกค้างของผลผลิต และคำนึงถึงราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ, ผู้บริโภคไม่รู้ไม่เข้าใจ

ถึงประโยชน์ที่แท้จริง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ผลิตต้องมองว่าจะทำอย่างไร ให้ผู้บริโภคเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่น

ในผู้ผลิต สอดคล้องกับ อัญมณี เย็นเปี่ยม และ สยาม อรุณศรีมรกต (Yenpiem, A. & Aroonsrimorakot, 

S., 2011) อธิบายถึง ปัญหาในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่ไม่มีความมั่นใจในคุณภาพของข้าว ราคา

สูงเกินไปเมื่อเทียบกับข้าวทั่วไปตามท้องตลาด ร้านค้าหรือตัวแทนจาหน่ายมีจำนวนน้อยราย และการ

โฆษณาตามสื่อต่างๆ มีน้อย โดยเฉพาะข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

เรื่องการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคเห็นว่าข้าวอินทรีย์มีคุณค่าต่อสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งด้านคนกินและคนปลูก กระบวนการผลิตสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ตรวจ

สอบมาตรฐานได้ สอดคล้องกับ นันท์นภัส แสงศรี (Saisri, N., 2011) อธิบายถึง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   

ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจมาก ในเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่ไม่มีสารพิษตกค้าง มีประโยชน์ต่อ

ร่างกายมากกว่าข้าวปกติ รวมถึงการมีตรารับรองมาตรฐานที่สร้างความมั่นใจในข้าวอินทรีย์, บรรจุภัณฑ์ข้าว

อินทรีย์ต้องการขนาด 1 กิโลกรัม ในถุงสุญญากาศ ด้านราคาที่ผู้บริโภคต้องการคือความเหมาะสมของราคา

เมื่อเทียบกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ รวมถึงความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของ

สินค้า และ Joris Aertsens Koen Mondelaers Wim Verbeke Jeroen Buysse Guido Van 

Huylenbroeck. (2011) อธิบายถึง อาหารอินทรีย์มีราคาที่สูงมากเกินไป, ด้านการจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์

จะเลือกซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ต สอดคล้องกับ สุภัค ภักดีโต และไกรชิต สุตะเมือง (Puckdeetoo, S & 

Sutamuang, 2013) อธิบายถึง ผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญเรื่อง การวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก

และร้านค้าสุขภาพมากที่สุด ในการทำการตลาดช่องทางกำลังมีการพัฒนาไปสู่ตลาดองค์การที่ใช้ข้าวเช่น

โรงเรียน โรงแรมที่จะให้บริการข้าวอินทรีย์ สอดคล้องกับ อิราวัฒน์ ชมระกา และศรีไพร สกุลพันธ์. 

(Chomraka, I. & Sakunphun, S., 2013) อธิบายถึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้า โดยมีระบบการ

สื่อสารผ่าน www.uttaraditrice.com ภายใต้หลักการของการค้าที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วนในสังคม, 

ปัญหาที่ทำให้ข้าวอินทรีย์ลดลงหรือชาวนาเลิกปลูกข้าวอินทรีย์เพราะโครงการช่วยเหลือด้านราคาของ

รัฐบาล สอดคล้องกับ อัทธ์ พิศาลวานิชและคณะ (Pisan Vanich, A. et al., 2011) อธิบายว่า เนื่องจาก

เป็นการแทรกแซงตลาดไม่เป็นการกระตุ้นหรือเชิญชวนให้ชาวนาไทยพัฒนาศักยภาพการปลูกข้าวของตนเอง

ให้เป็นข้าวที่มีคุณภาพหรือลดต้นทุนการผลิต จึงไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

การพัฒนาการตลาด ต้องเน้นการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดเชิงรุก สอดคล้องกับ   

อัทธ์ พิศาลวานิช และคณะ (Pisan Vanich, A. et al., 2011) อธิบายถึง การแนะนำเชิงนโยบายว่าควร  

ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านข้าวของ

ประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

1. จากการวิจัยพบว่า ปัญหาเรื่องการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ในการทำนาอินทรีย์ยังมีปัญหามาก

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในสังคมไทยดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันสนับสนุนระบบการตรวจ

ประเมินการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในกระบวนการทำนาอินทรีย์ในสังคมไทย ที่มีค่าใช้จ่ายในการ

รับรองมาตรฐานไม่สูง และเป็นการพัฒนาวิถีแห่งความเป็นไทย 

2. จากการวิจัยพบว่า ข้าวอินทรีย์มีคุณค่าทางสารอาหาร และคุณค่าทางสังคม ดังนั้นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกภาคส่วนควรช่วยกันส่งเสริมการผลิต เพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์ให้มากขึ้น จากการทำให้

ราคาลดลงทำให้คนในสังคมไทยบริโภคกันได้มากขึ้น  

3. จากการวิจัยพบว่า ความรู้เรื่องข้าวยังขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งทางโรงเรียนประถม 

ถึงมหาวิทยาลัยน่าจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้เพราะการทำนาถือเป็นวิถีไทยที่คนไทยคนกินข้าวควรจะได้เรียน

รู้ โดยเฉพาะเรื่องการทำนาอินทรีย์ที่ไม่มีอันตรายต่อเด็กและเยาวชน  

4. จากการวิจัยพบว่า ด้านการตลาดควรพัฒนาแหล่งผลิตให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ผู้บริโภคที่

สนใจสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ตรวจสอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเป็นเครือข่ายอันจะนำไปสู่การ

ตลาดเฉพาะที่ยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

การวิจัยควรเป็นการวิจัยพัฒนาที่มีการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาดเพื่อ

การส่งเสริมการตลาดไปสู้ผู้บริโภคโดยตรงดังนี้  

1. ควรมีทำการวิจัยถึงความรู้ ความต้องการข้าวอินทรีย์ ตามกลุ่มตลาดเป้าหมายในเชิงกว้าง และ

เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการ 

2. ควรมีการวิจัยการควรขับเคลื่อนการพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย เช่น การกระตุ้น

ให้ความรู้ผู้บริโภคด้วยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ทดลองขยายช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ 

3. ควรมีการวิจัยการจัดการระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ใน

สังคมไทย 
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