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การสร้างเครือข่ายการส�ารวจ รวบรวม คัมภีร์ใบลานล้านนา

ในรูปแบบการจัดเก็บด้วยระบบดิจิทอล

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง
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บทคัดย่อ

การวิจัยสร้างเครือข่ายการส�ารวจ	 รวบรวม	 คัมภีร์ใบลานล้านนาในรูปแบบการจัดเก็บด้วย

ระบบ		ดจิิทลัโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จงัหวดัล�าปาง	มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้าง

เครอืข่ายและส�ารวจ	รวบรวมคมัภร์ีใบลานล้านนาในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จังหวดัล�าปาง	ศกึษาวดัในพ้ืนท่ี

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	จ�านวน	68	วัด	

ผลการศึกษา	พบว่า	อ�าเภอแม่ทะ	จงัหวัดล�าปาง	รวม	68	วดั	มคีวามต้องการส�ารวจ	อนรุกัษ์	

ฟื้นฟู	คัมภีร์ใบลานล้านนา	จ�านวน	25	วัด	และไม่ต้องการส�ารวจ	จ�านวน	43	วัด	เนื่องจากบางวัดได้

มีการจัดหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว	 บางวัดไม่มีใบลาน	 บางวัดใบลานถูกไฟไหม้	 บางวัดใบลานสูญหาย	

และบางวัดเป็นวัดท่ีสร้างใหม่	 เหตุผลท่ีวัดต้องการส�ารวจ	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 คัมภีร์ใบลานล้านนา	 คือ	

คัมภีร์ใบลานเป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่ได้จารึกหลักธรรมค�าสอน	บอกเล่าประวัติหมู่บ้าน	ประวัติบุคคล	

ต�ารายา	 สมุนไพร	 รวมถึงโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจาก

บรรพบรุษุ	จงึเหน็ควรทีจ่ะให้มกีารอนรัุกษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ศกึษาในอนาคต	ขณะเดียวกนัยงัพบปัญหา

ของ	พระภิกษุ	สามเณร	ไม่สามารถอ่านคัมภีร์ใบลานล้านนาได้เนื่องจากขาดความรู้ด้านอักษรธรรม

ล้านนา	

เครือข่ายคัมภีร์ใบลานอ�าเภอแม่ทะ	เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงวัดและชุมชนที่มีความต้องการ

ส�ารวจ	อนุรกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูคมัภีร์ใบลานลา้นนา	มวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัการคมัภีร์ใบลานลา้นนาในดา้นการ

ดแูลรกัษา	อนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูและถ่ายทอดคมัภร์ีใบลาน	โดยเครอืข่ายมแีนวทางการด�าเนนิงาน	ประกอบด้วย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

การอบรมการอ่าน	 การเขียนภาษาล้านนาให้แก่พระภิกษุและผู้สนใจทั่วไป	 การด�าเนินการร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูการต้มใบลาน	 การจารใบลาน	 

การด�าเนนิการรวบรวมและจัดเกบ็ตามหลักวชิาการ	การถ่ายทอดองค์ความรู้คมัภรีใ์บลานล้านนาให้

แก่วัดและชุมชน	และการผลักดันให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน

ค�าส�าคัญ	:	การส�ารวจ,	รวบรวม,	คัมภีร์ใบลานล้านนา,	เครือข่ายคัมภีร์ใบลาน,	อ�าเภอแม่ทะ

Abstract

A	research	for	making	a	network	of	survey	and	collecting	Lan	Na	palm	leaf	

manuscripts	for	a	digital	collection	of	participatory	of	communities	in	Mae	Tha	district,	

Lampang	province	had	an	objective	to	make	a	network	for	surveying	and	collecting	

Lan	Na	palm	leaf	manuscripts	from	68	temples	in	Mae	Tha	district,	Lampang	province.

The	 finding	 found	 that	 in	Mae	 Tha	 district,	 there	 was	 25	 of	 68	 temple	 

accepted	a	survey	for	conserving	and	restoring	the	Lan	Na	palm	leaf	manuscripts.	

However,	the	43	of	68	temples	were	unable	to	accept	the	project	because	some	

had	already	managed	it,	some	had	no	Lan	Na	palm	leaf	manuscripts	left	because	of	

fire,	 disappearance,	 or	 some	were	 a	 new	 one	 that	 had	 no	 Lan	 Na	 palm	 leaf	 

manuscripts.	The	reasons	for	accepting	the	project	was	a	realization	of	the	value	of	

Lan	Na	palm	leaf	manuscripts	in	a	position	of	respectability	asset	inscribing	moral	

principle,	 teaching,	 village	 history,	 personal	 profile,	 pharmacopoeia,	 herb,	 

archeological	site,	and	antiques.	The	Lan	Na	palm	leaf	manuscripts	were	a	cultural	

asset	inherited	from	ancestor,	it	should	have	been	conserved	for	the	descendant.	At	

the	same	time,	there	was	a	problem	of	a	monk	and	novice	who	were	unable	to	read	

Lan	Na	palm	leaf	manuscripts	because	of	lack	of	Lan	Na	alphabet	knowledge.	

The	 network	 of	 Lan	Na	 palm	 leaf	manuscripts	 in	Mae	 Tha	 district	was	 a	 

linking	 network	 between	 temples	 and	 communities	which	 accepted	 a	 survey	 for	

conservation	and	restore.	The	objective	of	this	part	was	to	manage	Lan	Na	palm	leaf	

manuscripts	for	taking	care,	conserving,	restoring,	and	transmitting	Lan	Na	palm	leaf	

manuscripts.	The	network	had	a	knowledge	of	the	performance	consisted	of	training	

for	reading	and	writing	the	Lan	Na	palm	leaf	manuscripts	for	monks	and	interested	

people.	The	performance	of	the	Local	Administrative	Organization	and	the	involved	
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units	were	a	restore	of	boiling	palm	leaf,	inscribing,	and	collecting	as	a	standard.	There	

was	a	transmission	of	knowledge	of	Lan	Na	palm	leaf	manuscripts	for	temples	and	

community,	including	a	push	for	local	curriculum	about	palm	leaf	manuscripts.

Keywords	 :	Survey,	Collection,	Lan	Na	palm	Leaf	Manuscripts,	Network	of	Lan	Na	

Palm	Leaf	Manuscripts	,	Mae	Tha	District

ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

ล�าปาง	 เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน	

และเป็นเมอืงท่ีมภูีมหิลงัอันรุง่โรจน์มาก่อนท�าให้มเีรือ่งเล่า	นทิานประจ�าถิน่	ระบบความเชือ่	และศลิป

วัฒนธรรมที่หลากหลาย	นอกจากนี้	อัตลักษณ์ด้านส�าเนียงภาษาถิ่นต่างๆ	ในจังหวัดล�าปางก็เป็นอีก

สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองที่มีกลุ่มชนท่ีหลากหลายซ่ึงส่งผลให้เกิดวรรณกรรมท้องถ่ินท่ี

มีความแตกต่างกันเป็นจ�านวนมาก	ดังที่เคยมีการส�ารวจคัมภีร์ใบลานจากวัดต่างๆ	ในจังหวัดล�าปาง

ซึ่งพบว่ามีจ�านวนมาก	

อักษรธรรมล้านนา	หรือ	“ตัวเมือง”	ใช้ในการจารึกลงบนศิลา	หรือจารลงในคัมภีร์ใบลานที่

เก่ียวกับพระธรรมค�าสอนต่างๆ	และพฒันาไปจนถงึการใช้เขยีนต�ารายา	ต�าราโหราศาสตร์	ต�าราพชัิย

สงคราม	ตลอดจนบันทึกวรรณกรรม	ค�าโคลง	และบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆ	อักษรชนิดนี้

ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคเหนือของประเทศไทย	หรือดินแดนล้านนาดั้งเดิมครอบคลุม	8	จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน	คือ	เชียงใหม่	เชียงราย	ล�าพูน	ล�าปาง	แพร่	น่าน	พะเยา	และแม่ฮ่องสอน

ปัจจบุนั	พบว่าไม่มกีารใช้อักษรล้านนาในการบนัทกึ	จดจาร	หรอืสือ่สารเป็นลายลกัษณ์อกัษร

อย่างเป็นทางการ	 เพราะคนล้านนาใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารแทน	 มีเฉพาะคนบางกลุ่มที ่

อ่านออกเขียนได้	อาทิ	พระภิกษุบางรูปที่เคยเรียนเขียนอ่านอักษรธรรมล้านนามาก่อน	หรือผู้ที่ผ่าน

การบวชเรยีนแล้ว		ลาสิกขาบทออกมาทีเ่รยีกว่า	“พ่อหน้อย”	หรอื	“พ่อหนาน”	และปัจจบุนัมโีรงเรยีน

บางแห่งที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการสอนหลักสูตรภาษาล้านนาอย่างง่าย

การส�ารวจคัมภีร์ใบลาน	หรือ	การคัดธัมม์	เป็นงานด้านการส�ารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน

ที่เก็บไว้ตามวัดต่างๆ	เพื่อให้ทราบจ�านวน	ชื่อเรื่อง	ตลอดจนถึงสภาพคัมภีร์ใบลานเพื่อซ่อมแซมและ

เก็บรกัษาให้เหมาะสม	คมัภร์ีใบลานจ�านวนมากทีม่อียูใ่นปัจจบุนับางแห่งยงัไม่ได้รับการดแูลเอาใจใส่

เท่าที่ควร	 เมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานก็ถูกท�าลายจากสัตว์ต่างๆ	 ตลอดจนความร้อนและความชื้น

เมื่อเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีร์ใบลาน	 การเก็บคัมภีร ์

ใบลานในหบีธรรมเป็นเวลานานท�าให้ใบลานหมดอายเุรว็ขึน้เพราะไม่ได้สมัผัสกบัอากาศภายนอกและ

ถูกกดทับเป็นเวลานานๆ	มีส่วนท�าให้ใบลาน	งอหรือเสียหายได้	การส�ารวจและการอนุรักษ์ซ่อมแซม
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จึงถือเป็นการยืดอายุของใบลานอีกทางหนึ่ง

ทีผ่่านมามนีกัวชิาการ	หน่วยงาน	และสถาบนัต่างๆ	ได้ส�ารวจท�าทะเบยีนและถ่ายไมโครฟิล์ม

คัมภีร์	 ใบลานตามวัดต่างๆ	 ในเขตภาคเหนือตอนบนแล้วจ�านวนหนึ่ง	 หลังเสร็จสิ้นโครงการส�ารวจ 

ดังกล่าวแล้ว	 ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือรายชื่อคัมภีร์ใบลานที่ส�ารวจเสร็จแล้ว	 ซ่ึงนับเป็นประโยชน ์

อย่างยิ่งต่อนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป	และยังเป็นการกระตุ้นให้พระภิกษุ	สามเณร	ให้ความส�าคัญ

กับการเก็บรกัษาคมัภีร์ใบลานมากขึน้	แต่อย่างไรกต็ามยงัคงมคีมัภร์ีใบลานอกีจ�านวนมากตามวดัต่างๆ	

ทั่วภาคเหนือที่ยังไม่ได้ส�ารวจ	หากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจถูกท�าลายเสียหายได้

จากการศกึษาค้นคว้าเบือ้งต้น	พบว่า วดัในจังหวดัล�าปางมคีมัภร์ีใบลานเป็นจ�านวนมาก	และ

มีการส�ารวจขึน้ทะเบยีนไว้	รอให้คนรุน่หลงัได้มโีอกาสศกึษาค้นคว้า	และเผยแพร่ในโอกาสต่อไป	และ

ได้มีการถ่ายไมโครฟิล์มเก็บไว้ที่สถาบันวิจัยสังคม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ที่มีนับจ�านวนเป็น	 1,000	

ผูกขึ้นไปก็มีหลายวัด	จากการศึกษาค้นคว้า	มีวัดในอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	มีจ�านวนเพียง	3	วัด

ที่มีการส�ารวจและขึ้นทะเบียนไว้	ได้แก่	วัดบ้านหลุก	ต�าบลนาครัว	อ�าเภอแม่ทะ	จ�านวน	3,200	ผูก	

วดันาคตหลวง	ต�าบลป่าตนั	อ�าเภอแม่ทะ	จ�านวน	2,828	ผกู	และ	วดัป่าตนัหลวง	ต�าบลป่าตนั	อ�าเภอ

แม่ทะ	มีจ�านวน	1,905	ผูก	(เกิดอัคคีภัยเมื่อปี	2541	คัมภีร์ใบลานถูกเผาไปเป็นจ�านวนมาก) และยิ่ง

ไปกว่านั้นคือ	การได้ทราบข้อมูลสถานการณ์ของคัมภีร์	 ใบลานในจังหวัดล�าปาง	จากการลงพื้นที่ใน

โครงการต่างๆ	ที่คณะของผู้วิจัยได้ด�าเนินการ	ท�าให้ทราบว่าคัมภีร์ใบลานของจังหวัดล�าปางก�าลังอยู่

ในภาวะวิกฤตท้ังน้ีเป็นเพราะความกลัวและความเชื่อที่ผิด	 นอกจากนี	้ ยังเป็นเพราะการขาดความรู้

และขาดผู้สืบทอดคัมภีร์ใบลานทั้งที่อยู่ในชุมชนและในวัดต่างๆ	อีกด้วย	

งานวิจัยการสร้างเครือข่ายการส�ารวจ	รวบรวม	คัมภีร์ใบลาน	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

วัดในเขตอ�าเภอแม่ทะ	 จังหวัดล�าปาง	 เพื่อน�าไปสู่การจัดเก็บด้วยระบบดิจิทัล	 เป็นโครงการที่จัดท�า

ขึ้นเพื่อส�ารวจ	รวบรวม	คัมภีร์ใบลานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	

และสร้างเครอืขา่ยทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบไปดว้ยนักวชิาการ	นักศึกษา	พระภกิษ	ุผูน้�าชมุชน	และ

ปราชญ์ชาวบ้าน	ตลอดจนเป็นแนวทางในการจดัเกบ็คมัภร์ีใบลานด้วยระบบดจิทิลัโดยการมส่ีวนร่วม

ของชุมชนต่อไปในอนาคต	ผู้วิจัย	มุ่งหวังว่า	การได้ท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชน	จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

ท�าให้เกิดเครือข่ายการเก็บและดูแลรักษาภูมิปัญญาต่างๆ	ที่ได้รับการบันทึกอยู่ในใบลานให้คงอยู่ต่อ

ไป	ตลอดจนเป็นแนวทางในการจดัท�าทะเบยีน	ถ่ายภาพ	และจดัเกบ็เป็นฐานข้อมลูด้วยระบบดจิติอล

ในอนาคต	 ดังน้ัน	 การรื้อฟื้นเอกสารโบราณล้านนาถือเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญประการหนึ่งของการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม	
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.		เพื่อสร้างเครือข่ายการส�ารวจ	รวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนาในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัด

ล�าปาง

2.		เพือ่ส�ารวจ	รวบรวม	คมัภร์ีใบลานล้านนา	โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนในเขตอ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

ขอบเขตของงานวิจัย 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 

โครงการวิจัยนีไ้ด้ก�าหนดขอบเขตด้านพ้ืนทีก่ารศกึษา	คอื	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวดัล�าปาง	จ�านวน	

68	วัด	

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	ประกอบด้วย	 เจ้าอาวาส	ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านภาษา

ล้านนา	มรรคทายก	สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้น�าชุมชน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

1.	 ประชุมคณะท�างานเพื่อวางกรอบการด�าเนินงานวิจัย

2.		ประชมุเชงิปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วมเพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูเ้รือ่งการส�ารวจ	และรวบรวม

คัมภีร์	ใบลาน	โดยการสนทนากลุ่มขนาดเล็กประมาณ	6-8	คน	เป็นการเก็บข้อมูลจากประสบการณ์	

ความต้องการในการอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูคมัภร์ีใบลาน	เป็นการอภปิรายโต้ตอบสมาชกิภายในกลุม่	โดยจาก

การสนทนากลุ่มในครั้งนี้	 คัดเลือกจากตัวแทน	 ผู้น�าชุมชน	 เจ้าอาวาส	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 ผู้มีความรู้ 

ด้านภาษาล้านนา	 ผู้ใหญ่บ้าน	 เยาวชน	 หรือผู้สนใจทั่วไป	 จากการสนทนากลุ่ม	 ท�าให้ทราบข้อมูล 

พื้นฐานของชุมชน	และความต้องการการส�ารวจ	อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน

3.		ส�ารวจ	รวบรวมคัมภีร์ใบลานตามวัดต่างๆ	ในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	

4.		รวบรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่คัมภีร์ใบลานจากวัดต่างๆ	 ในเขตอ�าเภอแม่ทะ	 จังหวัด

ล�าปาง	เพื่อตรวจดูจ�านวนคัมภีร์ใบลานที่ต้องส�ารวจ	และวางแผนในการด�าเนินงานให้เหมาะสม

5.		จัดเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน

6.		จัดท�ารายงานและน�าเสนอผลการวิจัย

ผลการด�าเนินงานวิจัย

การวิจัยสร้างเครือข่ายการส�ารวจ	 รวบรวม	 คัมภีร์ใบลานล้านนาในรูปแบบการจัดเก็บด้วย

ระบบ	ดจิทิลัโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชนในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จังหวดัล�าปางได้ด�าเนนิงานตามข้ันตอน
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การด�าเนนิงาน	คอื	จดัประชมุคณะท�างานเพือ่วางกรอบการด�าเนนิงานวจัิย	จัดประชมุเชงิปฏบิติัการ

แบบมีส่วนร่วมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส�ารวจ	 และรวบรวมคัมภีร์ใบลาน	 ท�าการส�ารวจ	

รวบรวมคัมภีร์ใบลานตามวัดต่างๆ	ในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	ท�าการรวบรวมข้อมูลและจัด

หมวดหมู่คัมภีร์ใบลานจากวัดต่างๆ	 ในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	ซึ่งมีรายละเอียดของผลการ

ด�าเนินงานวิจัย	ดังต่อไปนี้

เครือข่ายการส�ารวจ	รวบรวม	คัมภีร์ใบลานล้านนา	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	เกิดขึ้นจาก

กลุ่มบุคคลในระดับชุมชนมารวมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด�าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู	

อนุรักษ์	 ดูแลรักษา	 และถ่ายทอดคัมภีร์ใบลานล้านนา	 เป็นเครือข่ายที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน	 มีความ

สัมพันธ์ที่ไม่ซับซ้อน	มีการสื่อสารกันภายในกลุ่มสมาชิกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�างานด้านคัมภีร์

ใบลานล้านนากันอย่างต่อเนื่องในการสร้างเครือข่ายส�ารวจ	 รวบรวม	 คัมภีร์ใบลานล้านนาจังหวัด

ล�าปาง	จึงเกิดจากปัจจยัภายในชุมชนท่ีมองเหน็ความส�าคญัของคมัภร์ีใบลานล้านนาทีม่มีาตัง้แต่อดตี	

โดยคัมภีร์ใบลานเป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆลงบนใบลานท้ังในรูปแบบของพระธรรมค�าสั่งสอน	 

ต�ารายา	สมุนไพรพืน้บ้าน	ประวตัหิมูบ้่าน	ประวตับิคุคล	โบราณสถาน	และโบราณวตัถทุีส่�าคญัสามารถ

บอกเล่าเรือ่งราวในประวตัศิาสตร์ด้วยอกัษรล้านนา	อกีทัง้แต่ละชมุชนยงัมคีวามต้องการทีจ่ะอนรุกัษ์

คมัภร์ีใบลานล้านนาให้คงอยูต่่อไปเพือ่ให้คนรุน่หลังได้สืบทอด	ศกึษา	และคงประโยชน์ในทางวชิาการ

ต่อไป	ส่งผลให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ประกอบด้วย	เจ้าอาวาสวัดในอ�าเภอแม่ทะทีม่แีละใช้คมัภร์ีใบลาน	ปราชญ์

ชุมชน	มรรคทายก	ผูท้ีส่นใจและสามารถอ่านอกัษรล้านนาได้	มคีวามต้องการทีจ่ะอนรุกัษ์และส�ารวจ

รวมรวมคัมภีร์ใบลานล้านนาอย่างเป็นระบบอนัจะน�าไปสูร่ปูแบบทีเ่หมาะสมในการจดัเกบ็ด้วยระบบ

ดิจิตอลต่อไปในอนาคต	คณะท�างานจึงได้ออกแบบและด�าเนินงานตามขั้นตอนวิจัย	ดังนี้

1.		ลงพืน้ทีส่�ารวจคัมภร์ีใบลานเบ้ืองต้นของวดัในอ�าเภอแม่ทะ	รวมทัง้สิน้จ�านวน	68	วดั	ตาม

แบบส�ารวจความต้องการการส�ารวจ	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 คัมภีร์ใบลานล้านนา	 เพ่ือให้ทราบข้อมูลความ

ต้องการให้คณะท�างานเข้าไปส�ารวจข้อมลูเบ้ืองต้นของวดัโดยจ�าแนกวดัตามรายต�าบลในอ�าเภอแม่ทะ	

	 ผลการส�ารวจความต้องการในการส�ารวจ	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 คัมภีร์ใบลานล้านนา	 ในเขต

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	รวม	68	วัดพบว่า	มีความต้องการส�ารวจ	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	คัมภีร์ใบลาน

ล้านนา	 จ�านวน	 25	 วัด	 และไม่ต้องการส�ารวจ	 จ�านวน	 43	 วัด	 เนื่องจากได้มีการจัดหมวดหมู่แล้ว	 

บางวัดไม่มีใบลาน	 บางวัดใบลานถูกไฟไหม้	 บางวัดใบลานสูญหาย	 และบางวัดเป็นวัดท่ีสร้างใหม	่ 

ส่วนเหตุผลที่วัดต้องการส�ารวจ	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	คัมภีร์ใบลานล้านนา	เพราะเห็นว่า	คัมภีร์ใบลานล้าน

นามีความส�าคัญเนื่องจาก	 เรื่องราวท่ีเป็นประวัติศาสตร์ในอดีตได้ถูกบันทึกด้วยอักษรล้านนาซ่ึงมี

คุณค่าทางด้านจิตใจ	อีกทั้งคัมภีร์ใบลานยังเป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่ได้จารึกหลักธรรมค�าสอน	ค�าบอก

เล่าประวติัหมูบ้่าน	ประวตับุิคคล	ต�ารายา	สมนุไพรพืน้บ้าน	รวมถงึโบราณสถาน	โบราณวตัถุ	ทีถ่อืเป็น 

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์และเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีไ่ด้รบัการตกทอดมาจากบรรพบรุษุ	จงึเหน็
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ควรที่จะให้มีการอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคต	

	 นอกจากนี	้ยงัพบปัญหาของพระ	เณร	อกีจ�านวนมากทีไ่ม่สามารถอ่านคมัภร์ีใบลานล้าน

นาได้เนือ่งจากไม่มคีวามรูด้้านอกัษรล้านนามาก่อน	อกีทัง้ปัจจุบนัการให้ความสนใจและความส�าคญั

ของคัมภีร์	ใบลานลดลง	เพราะได้มีการผลิตคัมภีร์กระดาษที่แปลเป็นภาษาไทย	อ่านง่าย	สร้างความ

สะดวกให้แก่พระสงฆ์มากขึน้	รวมทัง้	ดงันัน้ความต้องการในการอนรัุกษ์ฟ้ืนฟูคมัภร์ีใบลานล้านนาจึง

จ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน

ภาพประกอบที่	1	และ	2	แสดงการจัดเก็บคัมภีร์ใบลานของวัดในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

	 ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้น	คณะท�างานจงึได้ท�าการรวบรวมข้อมลูและจดัหมวดหมูค่มัภร์ี

ใบลานจากวัดต่างๆ	ในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	เพื่อตรวจดูจ�านวนคัมภีร์ใบลานที่ต้องส�ารวจ	

และวางแผนในการด�าเนนิงานให้เหมาะสม	จากการส�ารวจวดัในพืน้ทีอ่�าเภอแม่ทะ	ด�าเนนิการภายใต้

โครงการการวเิคราะห์คมัภร์ีใบลานวัดในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จงัหวดัล�าปาง	(ตลุาภรณ์	แสนปรน,	2558)	

น�ามาจัดท�าแผนท่ีทางวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานล้านนา	 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลของวัดที่มีคัมภีร์ใบลาน

และจ�านวนวัดที่ต้องการส�ารวจใบลาน	ดังภาพประกอบที่	3	และ	4	
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ภาพประกอบที่	3	แสดงข้อมูลวัดในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปางที่มีคัมภีร์ใบลานล้านนา

ภาพประกอบที่	4		แสดงข้อมูลวัดในเขตอ�าเภอแม่ทะ	 จังหวัดล�าปางที่ต้องการส�ารวจคัมภีร์ใบลาน

ล้านนา
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2.		จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการส�ารวจ	 และ

รวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนา	รวมถึง	หาแนวทางในการสร้างเครือข่ายส�ารวจ	รวบรวม	คัมภีร์ใบลาน

ล้านนาของวัดในพื้นที่อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปางผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

	 2.1		ประชุมเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมเพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการส�ารวจรวบรวม 

คัมภีร์ใบลานและการสนทนากลุ่มขนาดเล็กประมาณ	 6-8	 คน	 เพื่อเก็บข้อมูลจากประสบการณ์	 

ความต้องการในการอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูคมัภร์ีใบลาน	เน้นการอภปิรายโต้ตอบของสมาชกิภายในกลุ่มจาก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	100	คนประกอบด้วย	ผู้น�าชุมชน	เจ้าอาวาส	ปราชญ์ชาวบ้าน	ผู้มีความ

รู้ด้านภาษาล้านนา	 เยาวชน	และชาวบ้านที่สนใจทั่วไป	พบว่า	ภาพรวมของผู้เข้าร่วมประชุม	 ได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับใบลานจากข้อมูลของกรมศิลปากร	อาทิ	การต้ม	การจาร	การดูแลรักษา	การจัดเก็บ	

การซ่อมแซมและการท�าความสะอาด

	 	 การดูแลรักษาคัมภีร์ใบลานล้านนาของเจ้าอาวาสและปราชญ์ชาวบ้านซ่ึงเป็นท้ัง 

ผู้ใช้และผู้จัดเก็บคัมภีร์ใบลานโดยตรง	 องค์ความรู้ท่ีน�ามาใช้ในปัจจุบันเกิดจากการสะสมภูมิปัญญา

และแนวทางปฏิบัติที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต	 โดยไม่เคยผ่านการอบรมหรือได้รับการถ่ายทอดความรู้

ทีเ่ป็นหลกัปฏิบตัติามหลกัวชิาการมาก่อน	ดงันัน้	ในการดูแลรักษาคมัภร์ีใบลานล้านนา	จึงเป็นลักษณะ

ของการลองผิดลองถูก	 น�าวิธีการท่ีได้ผล	 ตามวิธีการต่างๆ	 เช่น	 การเก็บใบลานไว้ในตู้ไม้ไม่ให้ถูก

แสงแดดเพราะจะท�าให้ใบลานมีความเปราะ	 และแตกหักได้ง่ายมีการห่อใบลานด้วยผ้าเพื่อเป็นการ

รักษาความสะอาดของใบลานให้ปราศจากฝุ่นและป้องกันไม่ให้ใบลานฉีกขาด	 รวมถึง	 มีการใช้ก้อน

ดับกลิ่นเพื่อป้องกันแมลง	อีกทั้ง	มีการน�าใบลานออกมาตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้	ยังมีการ

จัดให้เป็นหมวดหมูเ่พือ่ให้สะดวกต่อการน�ามาใช้อย่างไรกต็าม	การใช้ก้อนดบักลิน่ในการไล่แมลงเป็น

วิธีการที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร	 สิ่งที่จะน�ามาใช้เพ่ือไล่แมลงให้ได้ผลดี	 คือ	 สมุนไพรป้องกันแมลง	 เช่น	

การใช้ส�าลีชุบน�้ามันการบูร	การน�าเมล็ดพริกไทยมาห่อด้วยถุงผ้าโปร่ง	หรือการน�าน�้ามันตะไคร้หอม

ใส่ในภาชนะแล้วน�าไปวางตามซอกมุมต่างๆ	ภายในตู้	และควรหมั่นเปลี่ยนทุก	1-2	เดือนส่วนการจัด

เก็บคัมภีร์	 ใบลานให้มีอายุยาวนานนั้นจะต้องจัดเก็บในสถานที่ท่ีมีความเหมาะสม	 หมั่นดูแลรักษา

ความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ	

	 	 การวิเคราะห์สถานการณ์คัมภีร์ใบลานอ�าเภอแม่ทะพบว่า	 กระบวนการการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้เกิดความต้องการส�ารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่มีอยู่ภายในชุมชนของตนเอง

ข้อมูลที่เกิดจากการสนทนาได้น�าไปสู่วิธีคิดที่จะการสร้างเครือข่ายโดยท่านพระครูปริยัติสุนทร 

เจ้าอาวาสวดัสนัฐาน	มุง่เน้นถงึความส�าคญัของคมัภร์ีใบลานล้านนาในสถานการณ์ปัจจุบนั	เนือ่งจาก	

เป็นของโบราณที่มีคุณค่า	หายาก	มีคุณค่าทางจิตใจ	เป็นของคู่บ้านคู่เมือง	เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต	 การต้มใบลาน	 การจารใบลานในปัจจุบันเริ่มหายาก	 คนรุ่นใหม่ขาดการ

สืบทอดดังจะเห็นได้จากวัดในเขตพื้นท่ีอ�าเภอแม่ทะมีเพียงไม่กี่วัดที่มีการอนุรักษ์และป้องกันไม่ให้
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คัมภีร์ใบลานเกิดการสูญหาย	 อีกทั้ง	 บางวัดยังคงน�าคัมภีร์ใบลานล้านนามาใช้เพื่อประกอบพิธี 

ทางสงฆ์	 ขณะที่บางวัดยังขาดความสนใจไม่ได้ให้การดูแลและจัดเก็บอย่างถูกวิธีท�าให้คัมภีร์ใบลาน

เสียหายจากการถูกแมลงเข้าไปวางไข่และท�าลายจนไม่สามารถใช้งานได้	

	 	 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของคัมภีร์ใบลานที่เกิดขึ้นในแต่ละวัด	 ส่งผลให้ผู้น�า

ชุมชน	 เจ้าอาวาส	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 ผู้มีความรู้ด้านภาษาล้านนา	 เยาวชน	 และชาวบ้าน	 เกิดความ

ตระหนักถงึคุณค่า	และความส�าคญัของคมัภร์ีใบลานล้านนาในประเดน็ของการด�ารงรกัษาเพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์ทางศาสนาและเกิดคุณูปการทางวิชาการ	 จึงควรสร้างความร่วมมือในระดับอ�าเภอ 

เพือ่อนรุกัษ์ฟ้ืนฟคูมัภร์ีใบลานให้คงคณุค่าสบืไป	อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยเหลอืเกือ้กลูในด้านการถ่ายทอด

ความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์คมัภร์ีใบลานตามภมูปัิญญาท้องถิน่จากวดัทีม่ปีระสบการณ์ในการจัดการ

คัมภีร์ใบลาน	 เม่ือมีการรวมกันเป็นเครือข่ายด�าเนินการจะท�าให้การอนุรักษ์เกิดผลเป็นรูปธรรมมาก

ยิง่ขึน้อกีทัง้	ยงัเกดิรปูแบบการจดัเกบ็ทีเ่หมาะสม	เช่น	การจัดเกบ็ด้วยระบบดิจติอล	จะช่วยให้คมัภร์ี

ใบลานคงอยู่ไม่เกิดการสูญหาย	 รวมถึง	 การใช้ประโยชน์จากคัมภีร์ใบลานในรูปของเครือข่ายใน

ลักษณะของการเป็นแหล่งสืบค้น	สืบทอด	และถ่ายทอดคัมภีร์ใบลานในด้านต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม

กับบริบทของแต่ละพื้นที่

ภาพประกอบที่	5	และ	6	แสดงการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

	 	 ดงันัน้	กจิกรรมการถ่ายทอดองค์ความรูเ้รือ่งการส�ารวจรวบรวมคมัภร์ีใบลานล้านนา 

ส่งผลให้	ผู้น�าชุมชน	เจ้าอาวาส	ปราชญ์ชาวบ้าน	ผู้มีความรู้ด้านภาษาล้านนา	ชาวบ้าน	และเยาวชน

ที่สนใจ	 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานล้านนาอย่างถูกต้องและแนวทางการดูแลรักษา	

การจัดเก็บอย่างถูกวิธี	 อีกทั้ง	 ยังเล็งเห็นความส�าคัญในฐานะท่ีคัมภีร์ใบลานล้านนาเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมของวัดและชุมชนที่มีคุณค่าต่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์และให้คงอยู่สืบไป	 จึงควรสร้างเครือ

ข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อให้กิจกรรมเกิดผลเป็นรูปธรรม
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	 2.2		การจัดเวทีเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายการ

ส�ารวจ	

	 	 รวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนาของวัดในพื้นที่อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	โดยผู้เข้า

ร่วมประชุม	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 100	 คน	 ประกอบด้วย	 พระภิกษุ	 ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู ้

ความช�านาญเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานล้านนา	 จากตัวแทนวัดที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย	

จ�านวนวัดละ	4	คน

	 	 การจัดเวทีเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายการ

ส�ารวจ	 รวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนาของวัดในพื้นที่อ�าเภอแม่ทะ	 สืบเนื่องมาจากการถ่ายทอดองค์

ความรูเ้รือ่งการส�ารวจรวบรวมคมัภร์ีใบลานข้อมลูท่ีได้ร่วมกนัวเิคราะห์ท�าให้ทราบถึงสถานการณ์ของ

คัมภีร์ใบลานอ�าเภอแม่ทะ	จึงเกิดแนวคิดของการสร้างความร่วมมือในระดับอ�าเภอเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู

คัมภีร์ใบลานให้คงคุณค่าสืบไป

	 	 ผลจากการระดมความคดิเหน็ในการแนวทางการสร้างเครือข่ายการส�ารวจ	รวบรวม

คัมภีร์ใบลานอ�าเภอแม่ทะโดยที่ประชุมได้มีมติให้มีการจัดต้ังเครือข่ายคัมภีร์ใบลาน	 โดยใช้ชื่อว่า	 

“เครือข่ายคัมภีร์ใบลานอ�าเภอแม่ทะ”	มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการคัมภีร์ใบลาน	 ให้ครอบคลุมถึงการ

ดูแลรักษา	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และถ่ายทอดอีกทั้ง	 เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงวัด	ชุมชน	

และสถาบนัการศกึษา	ให้สามารถด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัคมัภร์ีใบลานล้านนาได้อย่างเป็นระบบถกู

ต้องตามหลักวิชาการ

	 	 อย่างไรก็ดี	 ด้านรูปแบบการด�าเนินงานของเครือข่ายคัมภีร์ใบลานอ�าเภอแม่ทะ	 

ยังมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายที่ยังไม่มีโครงสร้าง	กล่าวคือ	เครือข่ายคัมภีร์ใบลานอ�าเภอแม่ทะยังไม่ได้

มีการก�าหนดโครงสร้างการด�าเนนิงานไว้อย่างชดัเจน	แต่มศีนูย์กลางด�าเนนิงาน	คอื	วดัสนัฐาน	ต�าบล

ป่าตัน	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	โดยท่านพระครูปริยัติสุนทร	เจ้าอาวาสวัดสันฐานได้ปวารณาตน

เป็นผู้ประสานงานในเบื้องต้น	

	 	 อนึ่ง	 ในเบื้องต้นได้มีการก�าหนดกรอบการด�าเนินงานของเครือข่ายไว้	 4	 ด้าน	คือ	

ด้านการดูแลรักษา	ด้านการอนุรักษ์	ด้านการฟื้นฟู	และด้านการถ่ายทอดคัมภีร์ใบลานมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

1.  การดูแลรักษาคัมภีร์ใบลาน

	 เครอืข่ายคมัภีร์ใบลานอ�าเภอแม่ทะ	ให้ความส�าคญัต่อการดแูลรักษาคมัภร์ีใบลานล้านนา 

เนื่องจากเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความส�าคัญและบ่งบอกถึงภูมิปัญญา	และเรื่องราวที่มีมาตั้งแต่

อดีต	จึงได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติให้แก่วัดที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย	จ�านวน	25	วัด	ได้มีการจัด

เก็บคัมภีร์ใบลานท่ีคงอยู่	 รวมท้ังด�าเนินการป้องกันรักษาคัมภีร์ใบลานล้านนาด้วยวิธีที่ถูกต้อง	 เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ใบลานเกิดความช�ารุดเสียหายมากกว่าท่ีเป็นอยู่	 ซ่ึงในขั้นต้นผู้วิจัยได้สาธิตให้เห็น



12

การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

กระบวนการจดัเกบ็ใบลานทีถ่กูวิธ	ีโดยการใช้ไม้ประกบัประกบใบลานทัง้สองด้าน	จากนัน้ห่อด้วยผ้า

เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและแมลงเข้าไปท�าลาย

	 อนึง่	ในการดแูลรกัษาคัมภีร์ใบลานล้านนา	สมาชกิเครอืข่ายต้องสามารถจดัเก็บและดูแล

รักษาคัมภีร์ใบลานอย่างถูกวิธ	ี การด�าเนินงานแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ี	 มีผู้รับผิดชอบ

หลกัคอื	เจ้าอาวาส	และปราชญ์ชาวบ้าน	ในขัน้ตอนการห่อใบลานนัน้อาจขอความร่วมมอืจากชาวบ้าน 

หรือเยาวชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม

2.  การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน

	 มกีารก�าหนดให้วดัทีเ่ป็นสมาชกิของเครือข่าย	ได้ด�าเนนิการรวบรวมคมัภร์ีใบลานทีม่อียู่

เพือ่จดัระบบด้วยการบนัทกึหลกัฐานและจดัท�าบญัชคัีมภร์ีใบลาน	โดยผู้ประสานงานเครือข่าย	ได้น�า

เสนอตัวอย่างวัดสันฐาน	 ท่ีมีการส�ารวจรวบรวมอย่างเป็นระบบเพ่ือน�าไปสู่การอนุรักษ์ที่มีผลส�าเร็จ

ของการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะท�าการส�ารวจตามแบบฟอร์ม	ให้ทราบถึง	ชื่อเรื่อง	หน้า

ทบัเคล้า	บญัชัก	หน้าทบัปลาย	จ�านวนหน้า	จารหน้าละกีบ่รรทดั	สภาพเอกสาร	การซ่อมแซม	ข้อความ

ท้ายใบลาน	และเวลาทีจ่าร	จากนัน้น�าข้อมลู	มาจัดระบบออกเป็นหมวดตามเน้ือเรือ่ง	จ�าแนกเป็น	11	

หมวด	 คือ	 (01)	 พุทธศาสนา	 (02)	 นิทานพื้นบ้าน	 (03)	 กฎหมายโบราณ	 (04)	 จริยศาสตร์	 (05)	

ประวตัศิาสตร์	(06)	โหราศาสตร์	(07)	โคลงกลอน	(08)	ยาสมนุไพร	(09)	ลทัธพิธิกีรรม	(10)	ไสยศาสตร์	

และ	(11)	ปกิณกะ

	 จากผลการศึกษาของ	 ตุลาภรณ์	 แสนปรน	 (2558)	 ในการรวบรวม	 ส�ารวจ	 รวบรวม	

เอกสารคัมภีร์		ใบลานล้านนาวัดสันฐาน	พบว่า	วัดสันฐานมีคัมภีร์ใบลานล้านนา	รวมทั้งสิ้น	394	ชื่อ

เรือ่ง	แบ่งเนือ้หาตามหมวดหมูอ่อกเป็น	8	หมวด	คอื	หมวดพระไตรปิฎก	หมวดต�านาน	หมวดอานสิงส์	

หมวดจรยิศาสตร์	หมวด	ภาษาศาสตร์	หมวดกวีนพินธ์	หมวดบทสวด,	ค�าไหว้ต่างๆ	และหมวดปกิณกะ	

โดยตัวอย่างของวัดสันฐานท�าให้ผู้เข้าร่วมประชุมมองเห็นภาพของกระบวนการส�ารวจและรวบรวม

อย่างเป็นระบบ
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ภาพประกอบที	่7	ฐานข้อมลูคมัภร์ีใบลานล้านนา	วดัสันฐาน	ต�าบลป่าตัน	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัล�าปาง

	 อย่างไรก็ตาม	 หากสมาชิกเครือข่ายสามารถด�าเนินการรวมรวมคัมภีร์ใบลานล้านนาได้

อย่างเป็นระบบดงัรายละเอยีดข้างต้นผูป้ระสานงานจะด�าเนนิการจัดท�าระบบฐานข้อมลูคมัภร์ีใบลาน

ล้านนา	 โดยก�าหนดให้สมาชิกเข้ามาลงทะเบียนเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการรวมกลุ่มในการอนุรักษ์

คัมภีร์ใบลานของอ�าเภอแม่ทะ	 รวมถึงให้ผู้ท่ีสนใจมีช่องทางของเว็บไซต์ในการเข้าถึงได้อย่างสะดวก

และง่ายต่อการค้นหา

3.  การฟื้นฟูคัมภีร์ใบลาน

	 สมาชิกเครือข่ายคัมภีร์ใบลานล้านนาได้ร่วมกันก�าหนดกิจกรรมที่น�าไปสู่การฟื้นฟูคัมภีร์

ใบลานทีมุ่ง่เน้นให้เกดิการสร้างความรูค้วามเข้าใจในหลกัการให้แก่	พระภกิษ	ุเยาวชน	และประชาชน

ทีส่นใจ	โดยให้ตวัแทนวดัทีเ่ข้าร่วมประชมุร่วมเป็นคณะกรรมการประสานการด�าเนนิงานผ่านกจิกรรม

ส�าคัญ	อาทิ	 กิจกรรมการต้มใบลานการจารใบลาน	กิจกรรมส�ารวจผู้ที่มีความรู้ด้านอักษรล้านนาใน

ชุมชนมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อักษรล้านนาให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจนอกจากนี้	 ยังมี

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอักษรล้านนาในภาคฤดูร้อนส�าหรับโรงเรียนวัดและโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมี

อยู่ในพื้นที่

4. การถ่ายทอดคัมภีร์ใบลาน

	 สมาชกิเครอืข่ายคัมภร์ีใบลานล้านนาให้ความส�าคญักบัรูปธรรมของการอนรัุกษ์ทีส่ามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการด้วย	 จึงได้มีการก�าหนดให้มีการถ่ายทอดคัมภีร์ใบลานล้านนา	 ในรูป

แบบกิจกรรมความร่วมมือจากสถานศึกษา	 เช่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ในการน�าบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความช�านาญด้านอักษรธรรมล้านนาเป็นผู้ถ่ายทอดอักษรธรรมล้านนาที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน
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	 นอกจากนี	้ท่ีประชุมยงัได้ก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิเครอืข่ายคมัภร์ีใบลานอ�าเภอ

แม่ทะ	ดังนี้

	 1.		วัดสันฐานเป็นศูนย์กลางการประสานงานของเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู ้

เกี่ยวกับคัมภีร์	ใบลานอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

	 2.		สมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่าย	จ�านวน	25	วัด	ต้องด�าเนินการดูแลรักษา	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	

และถ่ายทอดคัมภีร์ใบลานล้านนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเครือข่าย

	 3.		เครือข่ายเป็นศูนย์กลางการท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

อย่างมีส่วนร่วม	และท�างานบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 อีกทัง้	ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้ร่วมกนัก�าหนดแผนกจิกรรมของเครือข่ายคมัภร์ีใบลานล้านนา

ของวัดในอ�าเภอแม่ทะไว้	ดังนี้

	 1.		การจัดให้มีการอบรมการอ่าน	 การเขียนภาษาล้านนา	 ให้แก่พระภิกษุ	 และผู้สนใจ

ทั่วไป

	 2.		การด�าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่ฟ้ืนฟู

การต้ม	การจารใบลาน

	 3.		การด�าเนินการรวบรวมและจัดเก็บคัมภีร์ใบลานล้านนาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

	 4.		การจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้คัมภีร์ใบลานล้านนาให้แก่วัดและชุมชน

	 5.		การผลักดันให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานล้านนา

	 อนึ่ง	การวิจัยสร้างเครือข่ายการส�ารวจ	รวบรวม	คัมภีร์ใบลานล้านนาในรูปแบบการจัด

เก็บด้วยระบบดิจิทัลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	ยังพบว่า	การมี

ส่วนร่วมของชุมชนอ�าเภอแม่ทะในขัน้ตอนของการส�ารวจและรวบรวม	ประชาชนยงัเข้ามามส่ีวนร่วม

น้อยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ใบลานล้านนา	 ทั้งนี้	 ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	 คัมภีร ์

ใบลานล้านนาในเป็นส่ิงที่ศักดิ์สิทธิ์ควรมีการจัดเก็บไว้ที่วัดเท่านั้น	 เนื่องจากพระภิกษุจะใช้ส�าหรับ 

การเทศน์ธรรมให้ประชาชนฟัง	ดงันัน้	ประชาชนจงึมองว่าคมัภร์ีใบลานเป็นเรือ่งของพระภกิษแุละวดั	

และคัมภีร์ใบลานเป็นสิ่งส�าคัญที่ใช้ส�าหรับพิธีทางสงฆ์เท่านั้น

	 อย่างไรกด็	ีในกจิกรรมวจิยั	พบว่า	ผูท้ีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการมากทีสุ่ด	คอื	พระ

ภิกษุ	ปราชญ์ชุมชน	มรรคทายกวัด	คนในชุมชนเพศชายที่สามารถอ่านอักษรล้านนาได้	ทั้งนี้	คนใน

ชุมชนเพศหญิงไม่มีส่วนร่วมในการส�ารวจคัมภีร์ใบลาน	เนื่องจาก	มีความเชื่อว่าคัมภีร์ใบลานล้านนา

มีความศักดิ์สิทธิ์	และเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศชายเท่านั้น	การเข้าถึงคัมภีร์ใบลานล้านนาของ

เพศหญิงนั้นจะต้องท�าพิธีทางศาสนาเพื่อขออนุญาตก่อนท่ีจะหยิบจับใบลานได้	 ดังนั้น	 คนในชุมชน

เพศหญิงจึงมีบทบาทเด่นชัดด้านการประสานงาน	และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ

คิดเห็นตามกิจกรรมที่โครงการก�าหนด
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 	 ดงันัน้	การมส่ีวนร่วมของชมุชนในอ�าเภอแม่ทะตามกจิกรรมของการส�ารวจ	รวบรวม	
คัมภีร์ใบลานล้านนา	 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของการให้ความส�าคัญ	 เนื่องจากเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจ	และเกิดความหวงแหนกลัวว่าจะสูญไปตามกาลเวลา	จึงเกิดแรงกระตุ้นให้ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมโครงการด้วยความสมัครใจ

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
การวิจัยการสร้างเครือข่ายการส�ารวจ	 รวบรวม	 คัมภีร์ใบลานล้านนาในรูปแบบการจัดเก็บ

ด้วยระบบ	 ดิจิทอลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอ�าเภอแม่ทะ	 จังหวัดล�าปาง	 ท�าให้เกิดการ
ถ่ายทอดกระบวนการส�ารวจ	 รวบรวม	 คัมภีร์ใบลานล้านนาอย่างเป็นระบบ	 อีกทั้งมีเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม	ประกอบไปด้วยนักวิชาการ	นักศึกษา	พระภิกษุ	ผู้น�าชุมชน	และปราชญ์ชาวบ้าน	นอกจากนี ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการ
วางแผนงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถเป็นแนวทางในการจัดเก็บคัมภีร์ใบลานล้าน
นาด้วยระบบดิจทิลั	ของวดัในเขตอ�าเภอแม่ทะ	จงัหวดัล�าปาง	และผลการศกึษาสามารถน�าไปใช้ขยายผล 
เพ่ือส่งเสริมให้มหาวทิยาลยัราชภัฏล�าปาง	เป็นศนูย์กลางของฐานข้อมลูคมัภร์ีใบลานล้านนา	จงัหวัดล�าปาง

ข้อเสนอแนะ
1.		มีการผลักดันให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นในด้านภาษาล้านนา
2.		มีการพัฒนาให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เป็นทางการ
3.		เครือข่ายมีโครงการด�าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือฟื้นฟูอนุรักษ์ใบ

ลานได้อย่างเป็นระบบ
4.		มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครือข่ายคัมภีร์ใบลานแม่ทะให้เป็นเครือข่ายที่เป็นทางการ

เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนาอย่างยั่งยืน
5.		มีการปริวรรตใบลานของแต่ละวัดในแต่ละชุมชนตามหมวดหมู่ที่จัดเก็บ
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บทคัดย่อ

สงัคมไทย	มพีทุธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรมในการด�าเนนิชวีติ	ในการพฒันาสงัคมไทย 

จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเอาหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนามาปรับใช้ในการพัฒนาคน	“จิตอาสาพัฒนา

สังคม”	บริบทหนึ่งในกระบวนการพัฒนาสังคม	มีคุณลักษณะอย่างน้อย	4	ประการ	กล่าวคือ	1)	มี

จิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืนไม่หวังผลตอบแทน	 2)	 มีจิตใจเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	

3)	มีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสังคมและยินดีในพัฒนาเชิงบวกของสังคม	และ	4)	มีพฤติกรรมใฝ่หาความรู ้

และพยายามแก้ไขปัญหาของสังคมโดยไม่ขัดกับระเบียบวินัย	กฎหมาย	และ	ศีลธรรมอันดีงาม

	ผลการวิจัยแสดงถึง	หลักพุทธธรรมที่สามารถน�ามาปรับใช้ในการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนา

สังคม	ประกอบด้วย	หลักพุทธธรรม	อย่างน้อย	2	หมวดธรรม	ได้แก่	(1)	พรหมวิหารธรรม	4	ประกอบด้วย 

เมตตา	มไีมตรต้ีองการช่วยเหลอืผูอ้ืน่	กรณุา	เป็นความปรารถนาอยากให้ผู้อืน่พ้นจากความทกุข์	มทุติา	

เป็นความเบกิบานใจ	พลอยยินด	ีเม่ือเหน็ผูอ่ื้นอยู่ดีมสุีข	อเุบกขา	การวางตัวถกูต้องเป็นกลางอยูใ่นธรรม 

และ	(2)	สังคหวัตถุธรรม	4	ประกอบด้วย	ทาน	เป็นการให้	เอื้อเฟื้อแบ่งปัน	ปิยวาจา	เป็นการพูดจา

ไพเราะ	มเีหตผุล	เกดิไมตร	ีอตัถจรยิา	เป็นประพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อืน่	สมานตัตตา	เป็นการ

ท�าตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้	 วางตนเสมอต้นเสมอปลาย	 และประการส�าคัญ	 มีการวางตนให้เหมาะสม 

กับบทบาทหน้าที่ของการเป็น	“จิตอาสาพัฒนาสังคม”	

ค�าส�าคัญ : จิตอาสา,พัฒนาสังคม,	พุทธธรรม

Abstract

Thai	society	has	Buddhism	as	a	cultural	foundation	in	life.	In	the	development	

of	 Thai	 society,	 it	 is	 necessary	 to	 apply	 the	 Buddhist	 doctrine	 to	 adapt	 to	 the	 
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development	of	people.	 “Social	Development	Volunteerism”	 is	 a	 context	 in	 the	

social	development	process.	There	are	at	least	4	features	1)	Have	compassionate	

spirit	towards	others,	not	expecting	return;	2)	have	a	spirit	of	sacrifice	for	the	sake	of	

the	 common	 good;	 3)	 have	 a	 spirit	 of	 commitment	 to	 social	 development;	 and	 

4)	enjoy	the	positive	development	of	society	and	have	a	habit	of	pursuing	knowledge	

and	 trying	 to	 solve	 social	problems	without	 conflicting	with	disciplines,	 laws	and	

morals.	

The	results	show	that	there	are	2	Buddhist	principles	which	can	be	applied	

to	drive	volunteer	social	development.	(1)	The	four	principles	of	virtuous	existence	

consists	of	Metta:	need	to	help	others;	Karuna:	compassionate,	desire	others	to	be	

free	from	suffering;	Mudita:	Sympathetic	joyful	with	others	happiness;	and	Upekkha:	

being	honest	in	the	right	way.	And	(2)	Sangahavatthudham	consists	of	Giving:	to	give	

charity;	Kindly	speech:	speak	nicely,	make	good	relationship;	Useful	conduct:	doing	

good	things	for	others;	and	Equality:	is	a	way	to	get	along	with	others,	put	yourself	

consistently.	And	it’s	very	 important	to	fit	the	role	of	being	“Social	development	

volunteerism”.	

Keyword: Social	Development,	Vvolunteerism,	Buddhist	Moral	Codes

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	โดย	สาขาวชิานเิทศศาสตร์	ได้น�าเสนอบทความ	เร่ือง	ความหมาย 

ของจิตอาสา	(มรภ.ล�าปาง	:	2555)	รวมความได้ดังนี้	

จติอาสา	หรอื	จติสาธารณะ	(public	consciousness	หรือ	Public	mind)	หมายถงึ	จิตส�านกึ

เพือ่ส่วนรวม	เพราะค�าว่า	“สาธารณะ”	คอื	สิง่ทีม่ไิด้เป็นของผูใ้ดผูห้นึง่	จติสาธารณะจงึเป็นความรูส้กึ

ถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ	ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลและบ�ารุงรักษาร่วมกัน	จิตอาสา	

หรือ	จิตสาธารณะ”		ยังหมายรวมถึง	จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ	ความร่วมมือ	ร่วมใจ	ในการท�า

ประโยชน์เพื่อส่วนรวมจะช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม	 ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต	 เพื่อเป็นหลัก

การในการด�าเนนิชวีติ	ช่วยกนัแก้ไขปัญหาและช่วยสร้างสรรค์ให้เกดิประโยชน์สขุแก่สงัคมโดยให้เกดิ

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา	ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก	หรือ	ผู้ที่ร้องขอ

ความช่วยเหลอืเท่าทีจ่ะท�าได้	ตลอดจน	ร่วมมอืกนักระท�าการเพ่ือไม่ให้เกดิปัญหา	หรือ	ช่วยกนัแก้ไข

ปัญหา	แต่ทั้งนี้	ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและรักษาประโยชน์ส่วนรวม	
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ราชบัณฑิตยสถาน	ได้ให้ความหมายของ	จิตส�านึกทางสังคมหรือจิตส�านึกสาธารณะว่า	คือ	

การตระหนักรู้และค�านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน	หรือ	การค�านึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน	

ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิได้ให้ความหมายว่า	การรู้จักเอาใจใส่เป็นธรุะและเข้า

ร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	 มีความส�านึกยึดมั่นในระบบคุณธรรมและ

จรยิธรรมทีด่งีาม	ละอายต่อสิง่ผดิ	เน้นความเรยีบร้อย	ประหยดั	และ	มคีวามสมดุลระหว่างมนษุย์กบั

ธรรมชาติ	

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิได้ให้ความหมาย	จิตอาสา	ว่าคอื	การรู้จักเอาใจใส่	เป็นธรุะและ

เข้ามีส่วนร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส�านึกยึดมั่นในระบบคุณธรรมและ

จริยธรรมที่ดีงาม	 ละอายต่อสิ่งผิด	 รับผิดชอบ	 เน้นความเรียบร้อย	 ประหยัด	 (คิด	 ฉัตรประภาชัย	 :	

2555)	

“แนวคิดจิตอาสา”	ได้เริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังในประเทศไทยภายหลังการเกิดธรณีพิบัติสึนา

มิเมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2547	ในครั้งนั้นอาสาสมัครจ�านวนมากหลั่งไหลจากทั่วประเทศและทั่วโลก

เกิดความร่วมมือกันระหว่างองคก์รภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ	ภาคประชาสังคมต่าง	ๆ	 เพื่อมาระดม

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด�าเนินการกู้ศพ	ท�าความสะอาดบริเวณชายทะเล	4	จังหวัดภาคใต้	เป็น

จุดเริม่ต้นของกระแสการเป็นอาสาสมคัรและท�าให้คนไทยได้หันกลบัมาให้ความส�าคญักบัความสามคัค	ี

การมีส่วนร่วมและท�าให้	คุณธรรมว่าด้วยการให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง	(นันทรัตน์	ปริวัติธรรม	:	2553)

ปรากฎการณ์ธรณีพิบัติสึนามิในครั้งนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นกระตุ้นให้คนไทย	 มีความเห็นอก	

เหน็ใจเพือ่นมนุษย์และยืน่มอืเข้าไปช่วยเหลอืกนั	ด้วยหัวใจทีเ่สียสละไม่หวังผลตอบแทนโดยการรวม

กลุม่จากทัง้ผูค้นกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	สบืสานการรวมพลงัแห่งน�า้ใจอนังดงามในทกุครัง้ทีเ่กดิเหตกุารณ์

ภัยพิบัติต่าง	ๆ	ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือคลี่คลายสถานการณ์ร้ายนั้นและ

สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้กับสังคมไทยนั่นเอง	

ศูนย์บริการสาธารณสุขและกลุ่มจิตอาสาที่คอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	 ให้ค�านิยามของจิต

อาสา	ว่า	มีที่มาจากการรวมกันของค�าสองค�า	คือ	ค�าว่า	“จิต”	และ	ค�าว่า	“อาสา”	จิตหมายถึงจิตใจ	

หรือความรู้สึกนึกคิด	ส่วนอาสานั้น	หมายถึง	การท�าสิ่งใดด้วยความสมัครใจโดยไม่มีผู้ใดบังคับ	 เมื่อ

น�าสองค�ามารวมกันก็กลายเป็นจิตอาสาจึงหมายถึงการกระท�าสิ่งใดก็ตามท่ีเป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืน

ด้วยความสมัครใจ	 โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยแรงกายหรือสิ่งของเงิน

ทองการเหน็ประโยชน์ส่วน	รวมส�าคญัและจ�าเป็นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	มคีวามเสียสละเพ่ือส่วน

รวม	โดยสามารถสรุปพฤติกรรมของผู้มีจิตอาสาได้	ดังนี้

–		 มจีติใจเมตตาและเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อผูอ้ืน่	เข้าช่วยเหลอืหรอือ�านวยความสะดวกเท่าท่ีตน	

เองสามารถท�าได้	ทั้งก�าลังกาย	ก�าลังทรัพย์	ก�าลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน	หรือ	กระทั่งการให้ความรู ้

และค�าแนะน�า	ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลืออย่างจิตอาสาทั้งสิ้น
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–		 มจีติใจเสยีสละ	เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	เสยีสละเวลาเพือ่ให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม

–		 มจีติใจมุง่มัน่เพือ่พฒันาสงัคมให้ดขีึน้	มพีฤตกิรรมทีใ่ฝ่หาความรู	้และ	เพยีรพยายามทีจ่ะ

แก้ไขปัญหาของส่วนรวมโดยไม่ขัดกับระเบียบวินัย	กฎหมาย	และ	ศีลธรรมอันดีงาม

–		 มีจิตสาธารณะ	 มีการประพฤติปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ	 รวมถึง

การเข้าร่วมหรอืให้ความร่วมมือกบัชมุชนหรอืสงัคม	ช่วยเป็นหเูป็นตาดแูลรกัษาสมบตัท่ีิเป็นของส่วน

รวมเท่าที่ตนท�าได้	เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	

ดังนั้น	 “จิตอาสา”	จึงสรุปเป็นนิยามปฏิบัติการได้ว่า	หมายถึง	การกระท�าสิ่งใดที่ประกอบ

ด้วยจติใจเมตตาและเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ช่วยเหลอืผู้อืน่ด้วยความสมคัรใจ	มจิีตใจเสียสละโดยไม่หวงัสิง่ใด

ตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลอืด้วยแรงกาย	หรือ	ส่ิงของเงินทอง	รวมทัง้	เป็นประพฤติกรรมทีใ่ฝ่

หาความรู้	และเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของส่วนรวม	ทั้งนี้	โดยไม่ขัดกับระเบียบวินัย	กฎหมาย	

และ	ศีลธรรมอันดีงาม	โดยเล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมเป็นส�าคัญ

ค�าว่า	“พัฒนา”	ความหมายตามพจนานุกรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2554	หมายถึง	

“ท�าให้เจริญ”	 ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า	 “Development”	 แปลว่า	 การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละ

น้อย	โดยผ่านล�าดับขั้นต่าง	ๆ	ไปสู่ล�าดับที่สามารถขยาย	ตัวขึ้น	เติบโตขึ้น	มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและ

เหมาะสมไปกว่าเดิม

วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	ได้อธิบายความหมายของ	สังคม	หรือ	สังคมมนุษย์	ว่าคือ	การอยู่

รวมกนัของมนษุย์โดยมลีกัษณะความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัหลายรปูแบบ	เช่น	อาชพี	อาย	ุเพศ	ศาสนา	

ฐานะ	ที่อยู่อาศัย	ฯลฯ	ส�าหรับระบบสังคมที่รวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษย์อาจใช้

ค�าว่าระบบนิเวศ	ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ 	กับสภาพแวดล้อม	สังคม

ของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด	เช่น	ประเทศ	จังหวัด	และ	อื่น	ๆ  

และ	มักจะมีวัฒนธรรม	หรือ	ประเพณี	รวมถึงภาษา	การละเล่น	และ	อาหารการกินของตนเองใน

แต่ละสังคม	 การที่มนุษย์รวมกันเป็นสังคมนั้น	 ช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างและพัฒนาสิ่งต่าง	 ๆ	 ให้

ประสบความส�าเรจ็ได้	ซึง่อาจเป็นไปไม่ได้ถ้าต้องท�าสิง่นัน้โดยล�าพงั	ขณะเดียวกนัสงัคมทีพ่ฒันา	หรอื	

ก�าลังพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการท�างานอย่างมากนั้น	 ก็อาจส่งผลให้

ประชากรทีไ่ม่สามารถปรบัตวัตามสภาพสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลง	เกดิความรูส้กึโดดเดีย่ว	หรือ	ความรูส้กึ

ว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมในสังคมขึ้นมาได้

การพฒันาเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของสงัคมให้เกดิการเปล่ียนแปลงทีดี่	ทัง้ในระบบความ

เป็นอยู่ของคนในสังคม	 ค่านิยม	 และ	 การกระจายโอกาสที่ดีของบุคคล	 การพัฒนาสังคม	 เป็นการ

ปรับปรุงภาวะความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น	 โดยยึดหลักความร่วมมือของรัฐและประชาชน 

ให้ประชาชนเกิดความริเริ่ม	วางแผน	และ	ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง	 ใช้ทรัพยากรในสังคมให้เกิด
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

ประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด	(คู่มือจิตอาสา	:	2557)

ดังนั้น	จึงสามารถสรุปนิยามปฏิบัติการได้ว่า	การพัฒนาสังคม	หมายถึง	การพัฒนาทางด้าน

จติใจ	แบบแผน	พฤตกิรรม	รวมท้ังความสมัพนัธ์ของคนในสังคม	เพือ่แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ในสงัคม	และ	

น�าพาสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องและดีงามด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกองคาพยพในสังคม	

จิตอาสา	จึงเป็นบริบทหนึ่งในการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาสังคม	หรือ	กล่าวได้อีกนัย

หนึ่งว่า	 พฤติกรรมของจิตอาสาที่ด�าเนินการไปเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง	

หรือ	เพื่อการ	จึงเป็น	“จิตอาสาพัฒนาสังคม”	ซึ่งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ดังนี้

1)		เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นโดยการช่วยเหลือหรืออ�านวยความสะดวก

เท่าที่ตนเองสามารถท�าได้ทั้งก�าลังกาย	ก�าลังทรัพย์	ก�าลังใจโดยไม่หวังผลตอบแทน	

2)		เป็นผูท้ีม่จีติใจเสยีสละ	เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	เสียสละเวลา

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

3)		เป็นผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นและยินดีในพัฒนาการเชิงบวกของสังคม	

4)		เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมใฝ่หาความรู	้และ	เพียรพยายามทีจ่ะแก้ไขปัญหาของส่วนรวมโดยไม่

ขัดกับระเบียบวินัย	กฎหมาย	และ	ศีลธรรมอันดีงาม

ผูท้ีม่จีติอาสาพฒันาสงัคมได้เสยีสละท�าประโยชน์ต่อสงัคมมากมายโดยไม่ได้หวงัผลตอบแทน	

แต่ในทางด้านจติใจแล้วมผีลอย่างมาก	นัน่คอื	จติทีม่คีวามสขุเมือ่ได้ท�าความดี	และ	เหน็น�า้ตาเปล่ียน

เป็นรอยยิ้มที่มีความสุขขึ้นอีกครั้ง	เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย	“บุญ”	คือ	ความสงบเย็น	และ	พลังแห่งความดี 

อีกทั้งยังช่วยลด	“อัตตา”	หรือ	ความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได้อีกด้วย	

สงัคมไทย	มพีทุธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรมในการด�าเนนิชวีติให้มคีวามร่มเยน็เป็นสขุ

มาแต่ในอดีตกาลและท่ีส�าคัญเป็นต้นทุนทางสังคมท่ียิ่งใหญ่ที่มีอยู่แล้ว	 กระบวนทัศน์ในการพัฒนา

ประเทศไป	สู่	“ประเทศไทย	4.0”	ซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะ

ยาวเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง	มั่นคง	และ	ยั่งยืน	ตามวิสัยทัศน์ของ

รัฐบาลนั้น	 สาระส�าคัญที่สุดย่อมอยู่ที่การพัฒนาคนให้มีศักยภาพหรือคุณภาพในการที่จะไปด�าเนิน

การพฒันาประเทศในภาคส่วนต่าง	ๆ 	เพือ่ให้บรรลุผลตามนโยบายทีว่างไว้	ดังนัน้	ในการพฒันาสังคมไทย 

จึงจ�าเป็นที่จะต้องน�าเอาหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาคนซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีคุณภาพและศักยภาพยิ่งขึ้นไป		

พระพรหมบัณฑิต	 ศ.ดร.รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ได้แสดงปาฐกถา	ในงาน	57	ปี	ครุศาสตร์	มหาจุฬา	ร�าลึก	มีความตอนหนึ่งว่า	“...การช่วยชีวิต	13	

หมูป่า	 ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกเพราะอาศัยดิจิตอล	 ถือว่าเป็น	 จิตอาสาของบุคคลทั่วโลก	

ครศุาสตร์ต้องมกีารสอนด้วยจติอาสาออกไปช่วยสังคม	มหาจุฬาฯ	ต้องมคีวามรวดเรว็ในสถานการณ์

ปัจจุบัน	มีจิตอาสาด้วยความสมัครใจท�างานเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผล
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ตอบแทนเป็นเงนิ	หรอื	สิง่อ่ืนใด	เราอยากเหน็การปฏบิติัศาสนกจิของนสิติมหาจุฬาฯ	ด้วยจิตอาสา...”	

และ	“...ลกัษณะของจติอาสาน้ัน	ต้องเสนอตวัเข้าร่วมกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์สขุแห่งประชาชนและ

สังคมด้วยความสมัครสมานเต็มใจโดยไม่หวังผล	ตอบแทน	จิตอาสาจึงเป็น	“สังคหวัตถุธรรม”	ด้วย	

ทาน	ปิยวาจา	อัตถจริยา	และ	สมานัตตา”

จิตอาสาพฒันาสงัคม	เป็นกจิกรรมของผูท้ีม่คีวามคิดเป็นอสิระในการเลอืกทีจ่ะท�าหรอืไม่ท�า

เป็น	เป็น	ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	รวมทั้งการกระท�าที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล	กลุ่มบุคคลและ

สงัคมโดยไม่หวงัรางวลัหรอืผลตอบแทนทัง้ทีไ่ม่ใช่เป็นภาระงานทีต้่องท�าตามหน้าทีแ่ต่อย่างใดและใน

ด้านคุณธรรมแล้ว	ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรกั	ความปรารถนาทีจ่ะให้โดยมจีติใจทีจ่ะท�าความด	ีเข้าใจและ

เหน็อกเหน็ใจผู้อืน่	รวมถงึเป็นผูท้ีย่อมเสยีสละเวลาโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนใดซึง่สอดคล้องกับหลกัพทุธ

ธรรมตามค�าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติหลักธรรมค�าสอนเพื่อประโยชน์

สุขต่อสังคมอย่างมากมาย	 ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึง	 หลักพุทธธรรม	 2	 หมวดธรรมที่เป็นหลักใจ	 หรือ	 

หลักการที่เป็นกรอบในการก�ากับความประพฤติ	และ	หลักการที่มนุษย์จะต้องสงเคราะห์	และ	ช่วย

เหลอืกนัซึง่สอดคล้องกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของจิตอาสาพฒันาสงัคม	อนัได้แก่	หลกัพรหมวหิาร

ธรรม	4	และ	หลักสังคหวัตถุธรรม	4	(พระพรหมคุณาภรณ์	:	2551)	ดังนี้

หลกัพรหมวหิารธรรม 4	เป็นหลกัธรรมเคร่ืองอยูอ่ย่างประเสรฐิ	ธรรมประจ�าใจอนัประเสรฐิ	

หลกัความประพฤตทิีป่ระเสรฐิบรสิทุธิ	์ธรรมทีต้่องมไีว้เป็นหลกัใจและเพือ่ก�ากบัความประพฤตจิงึจะ

ชื่อว่าด�าเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ	ได้แก่

1.	 เมตตา	 ความรักใคร่	 ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข	 มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท�า

ประโยชน์แก่มนุษย์	สัตว์ทั่วหน้า	

2.		กรุณา	 ความสงสาร	 คิดช่วยให้พ้นทุกข์	 ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ�าบัดความทุกข์ยาก

เดือด	ร้อนของปวงสัตว์	

3.		มุทิตา	ความยินดี	 ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข	มีจิตผ่องใสบันเทิง	ด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบาน

อยู่เสมอ	ผู้ด�ารงในปกติสุข	พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข	เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป	

4.		อุเบกขา	ความวางใจเป็นกลาง	อันจะให้ด�ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา	

คือ	 มีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่งไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง	 พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลาย

กระท�าแล้ว	อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว	สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ	พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไป

ตามธรรม	 รวมท้ังรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู	 ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท�า	 เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว	

เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง	หรือ	เขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน	

ผู้ด�ารงในพรหมวิหาร	ย่อมช่วยเหลือมนุษย์	สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา	และ	ย่อมรักษา

ธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา	 ดังนั้น	 แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยที่จะมิให้

เสียธรรม	
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พรหมวหิารนี	้บางทีแปลว่า	ธรรมเครือ่งอยูข่องพรหม	ธรรมเครือ่งอยูอ่ย่างพรหม	ธรรมประจ�า

ใจทีท่�าให้เป็นพรหมหรอืให้เสมอด้วยพรหมหรอืธรรมเครือ่งอยูข่องท่านผูม้คีณุยิง่ใหญ่	พรหมวหิาร	4	

เรยีก	อีกอย่างว่า	อปัปมญัญา	4	เพราะแผ่สม�า่เสมอโดยทัว่ไปในมนษุย์สตัว์ทัง้หลาย	ไม่มปีระมาณ	ไม่

จ�ากัดขอบ	 เขต	พรหมวิหารมีในผู้ใด	 ย่อมท�าให้ผู้นั้นประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อื่นด้วย	 สังคหวัตถุ	

เป็นต้น

หลักสังคหวัตถุธรรม 4	เป็นหลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว	คือ	ยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสาน

หมู่ชนไว้ในสามัคคี	หลักการสงเคราะห์		

1.		ทาน	การให้	คือ	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 เสียสละ	แบ่งปัน	ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้

ความรู้	และแนะน�าสั่งสอน	

2.		ปิยวาจา	หรอื	เปยยวชัชะ	วาจาเป็นทีร่กั	วาจาดดูดืม่น�า้ใจ	หรอื	วาจาซาบซึง้ใจ	คอื	กล่าว

ค�าสุภาพไพเราะอ่อนหวาน	 สมานสามัคคี	 ให้เกิดไมตรี	 และ	 ความรักใคร่นับถือ	 ตลอดถึงค�าแสดง

ประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม	

3.		อตัถจรยิา	การประพฤตปิระโยชน์	คอื	ขวนขวายช่วยเหลอืกจิการ	บ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ 

ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม	

4.		สมานตัตตา	ความมตีนเสมอ	คอื	ท�าตนเสมอด้วยปลาย	ปฏิบติัสม�า่เสมอกนัในชนทัง้หลาย

และ	เสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข	ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ	ภาวะ	บุคคล	เหตุการณ์	

และสิ่งแวดล้อม	ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี	

สรุปได้ว่า	 ผู้ที่เป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม	 ย่อมต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมเต็มเปี่ยมไปด้วยหลัก

พุทธธรรมอย่างน้อยสองหมวดธรรมดังกล่าวข้างต้น	 จึงจะสามารถขับเคล่ือนภารกิจจิตอาสาซ่ึงเป็น

บรบิทหนึง่ในกระบวนการของการพฒันาสงัคมให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ได้	ดงัพทุธพจน์ทีว่่า	“...

พวกเธอจงเท่ียวจาริก	 เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก	 เพื่ออนุเคราะห์โลก	 เพื่อประโยชน์

เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์...”	(พระไตรปิฎก	:	2501	:	40)		

ผู้วิจัย	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 จิตอาสาในบริบทการพัฒนาสังคมและการใช้หลักพุทธธรรมใน

การขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาสังคม

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1)		เพื่อศึกษาวิเคราะห์จิตอาสาในบริบทการพัฒนาสังคม

2)		เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการขับเคลื่อนจิตอาสาในบริบทการพัฒนาสังคม
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4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

จิตอาสาในบริบทการพัฒนาสังคมตามหลักพุทธธรรม

หลกัพทุธธรรม

จิตอาสา

จิตอาสาพัฒนา

สังคม

การพัฒนาสังคม

ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์ความหมายและความเป็นมาของจิตอาสา	 การพัฒนาสังคม	

จิตอาสาในบริบทการพัฒนาสังคม	และ	ได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการขับเคลื่อนจิต

อาสาในบริบทการพัฒนาสังคมโดยด�าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Documentary	

Research)	ด้วยการสบืค้นส�ารวจข้อมลูจากเอกสาร	(Documents)	อาทเิช่น	พระไตรปิฎกฉบบัภาษา

ไทย,	 พจนานุ	 กรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม,	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,	 งานวิจัยที่

เก่ียวข้องและเอกสาร	ออนไลน์	เช่น	ความหมายของจิตอาสา,	จิตอาสา…	หนทางอยูร่่วมกนัในสังคม,	

ความเป็นมาของจิตอาสาในประเทศไทย	 และ	 คู่มือจิตอาสาเป็นต้น	 โดยได้ด�าเนินการสรุปผลการ

ศึกษาและจัดท�ารายงานการวิจัยเชิงพรรณนา	(Description)

5.  ผลการด�าเนินการวิจัย 

วตัถปุระสงค์	ข้อที	่1	ศกึษาวเิคราะห์จิตอาสาในบริบทการพัฒนาสังคม	พบว่า	จิตอาสา	เป็น

บริบทหนึ่งในการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาสังคม	เป็น	“จิตอาสาพัฒนาสังคม”	ซึ่งมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์อย่างน้อย	4	ประการ	กล่าวคือ	1)	เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นโดยการ

ช่วยเหลือหรือ	อ�านวยความสะดวกเท่าที่ตนเองสามารถท�าได้	ทั้งก�าลังกาย	ก�าลังทรัพย์	ก�าลังใจโดย
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ไม่หวังผลตอบ	แทน	2)	เป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละ	เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	

เสียสละเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	3)	เป็นผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นและยินดี

ในพฒันาการเชงิบวกของสงัคม	และ	4)	เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมทีใ่ฝ่หาความรู้และเพยีรพยายามทีจ่ะแก้ไข

ปัญหาของส่วนรวมโดยไม่ขัดกับระเบียบวินัย	กฎหมาย	และ	ศีลธรรมอันดีงาม

วัตถุประสงค์	ข้อที่	2	ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการขับเคลื่อนจิตอาสาในบริบทการ

พัฒนาสังคม	พบว่า	 หลักพุทธธรรมท่ีสามารถน�ามาปรับใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อนจิตอาสาซ่ึงเป็น

บริบทหนึ่งในกระบวนการพัฒนาสังคม	ประกอบด้วยหลักพุทธธรมอย่างน้อย	 2	 หมวดธรรม	 ได้แก	่

พรหมวิหารธรรม	4	และ	สังคหวัตถุธรรม	4	กล่าวคือ	หมวดธรรมที่	1	พรหมวิหารธรรม	4	เป็นหลัก

ใจหรอืหลกัการทีเ่ป็นกรอบในการก�ากบัความประพฤติ	ประกอบด้วย	1.1)	เมตตา	เป็น	ความเป็นมติร	

มีความปรารถนาดี	 มีไมตรีต้องการช่วยเหลือให้ผู้อื่นประสบความสุขและความส�าเร็จตามท่ีต้องการ	

1.2)	กรุณา	เป็นความปรารถนาอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อน	1.3)	มุทิตา	

เป็นความเบกิบานใจพลอยยนิดเีมือ่เหน็ผูอ้ืน่อยู่ดมีสีขุประสบความส�าเรจ็	เจรญิงอกงามยิง่ขึน้ไป	และ	

1.4)	ส�าหรับ	อุเบกขา	ต้องใช้ปัญญา	ต่างจากเมตตา	กรุณา	มุทิตา	ที่ใช้ความรู้สึกมาก	ส่วนอุเบกขา	

ต้องมีปัญญา	คือ	ต้องรู้ว่าอะไรถูกต้อง	อะไรเป็นธรรม	อะไรเป็นความจริง	แล้วจึงเอาความรู้สึกนั้น	

มาปรับความรู้สึกให้ลงตัว	พอดีได้	วางตัวถูกต้อง	เป็นกลางอยู่ในธรรม	และ	หมวดธรรมที่	2	สังคห

วัตถุธรรม	 4	 เป็นหลักการที่มนุษย์จะต้องสงเคราะห์และช่วยเหลือกัน	 อันประกอบด้วย	 2.2)	 ทาน	

เป็นการให้	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน	แบ่งปัน	ช่วยเหลือ	สงเคราะห์กัน	2.2)	ปิยวาจา	เป็นการพูดจาไพเราะ

อ่อนหวานมีประโยชน์เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี	เป็นการกล่าวค�าสุภาพ	น่าฟัง	พูดอย่างรักกัน	

ชีแ้จงและแนะน�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์	มเีหตผุลเป็นหลักฐาน	ชกัจูงในสิง่ทีดี่งามหรือแสดงความเหน็อก

เห็นใจ	ให้ก�าลังใจ	รู้จักพูด	 ให้เกิดความเข้าใจดี	สมานสามัคคีเกิด	 ไมตรีท�าให้รักใคร่นับถือและช่วย

เหลือเกื้อกูลกัน	2.3)	อัตถจริยา	เป็น	ประพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์หรือ	ท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่

ผู้อื่นและบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	 รวมท้ังช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยส่งเสริมในด้านจริยธรรม	 และ	

2.4)	สมานัตตตา	เป็นการท�าตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้	วางตนเสมอต้นเสมอปลาย	ให้ความเคารพ	ความ

เสมอภาค	ปฏิบัติสม�่าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย	ร่วมทุกข์	ร่วมสุข	ร่วมรับรู้	ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สุขร่วมกัน	 รวมทั้งการวางตนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของการเป็น	 “จิตอาสาพัฒนา

สังคม”	

6.  การน�าไปใช้ประโยชน์

หลักพุทธธรรม	เป็น	อกาลิโก	ไม่ประกอบด้วยกาล	ไม่ขึ้นกับกาลเวลา	พร้อมเมื่อใด	บรรลุได้

ทันที	บรรลุเมื่อใด	เห็นผลได้ทันที	เป็นจริงอยู่อย่างไร	ก็เป็นอย่างนั้น	ไม่จ�ากัดด้วยกาล	(พจนานุกรม

พุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม	:	2551)	หลักพุทธธรรมในหมวด	พรหมวิหารธรรม	4	และ	สังคหวัตถุ
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ธรรม	4	จึงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นหลักเพื่อด�าเนินการขับเคลื่อน	“	จิตอาสาในบริบทของการ

พัฒนาสังคม	”	ให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ทุกโครงการและทุกโอกาส
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการวจิยัไว้ดงันี	้เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ

ที่มีต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อการเรียนภาษาจีน	

กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์	จ�านวน	93	ราย	ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด	

สถติทิีใ่ช้	คือ	ค่าความถี	่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าทแีละการทดสอบ

ความแปรปรวนแบบทางเดียว	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	

1.		ทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีนโดยรวมอยู่ในระดับมากคือ	 ด้านอาจารย์ผู้สอน	 ด้านการ

เรียนการสอน	ด้านเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรและด้านการวัดผลประเมินผล	

2.		ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาที่มีเพศและอายุต่างกัน	มีทัศนคติต่อการเรียน

ภาษาจีนโดยรวมทั้ง	4	ด้านไม่แตกต่างกัน		

3.		นักศึกษาได้เสนอแนะดังนี้	 มีการฝึกอ่านตัวอักษรจีนให้มากข้ึน	 ค�าศัพท์เพ่ิมมากข้ึน	 

มีอาจารย์เพิ่มมากขึ้น	 มีส่ือการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น	 กิจกรรมการเรียนภาษาจีนนอกห้องเรียน	 

และมีแบบทดสอบที่หลากหลาย

ค�าส�าคัญ:	ทัศนคติ,	การเรียนภาษาจีน,	นักศึกษา
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Abstract

The	objectives	of	this	research	are	:	to	study	and	compare	students’	attitudes	

towards	the	Chinese	Learning,	and	to	study	some	suggestions.	Its	quantitative	data	

were	collected	from	the	sampling	group	totaling	93	persons.	 Its	 instrument	was	a	

questionnaire.	Its	analytical	statistics	were	composed	of	frequency,	percentage,	mean,	

standard	deviation,	t-test	and	F-test.	The	results	of	this	research:	

1.		The	attitudes	of	students	as	a	whole	to	the	Chinese	Learning,	In	general	

the	result	was	as	satisfactory	level.	

2.		Students	with	different	sex	and	age	almost	the	same	attitude	or	had	no	

difference	on	attitudes	to	the	Chinese	Learning	satisfactory.	and	

3.		Students	to	be	able	divided	into	each	of	the	following	aspect;	More	Chinese	

character	 reading	 and	 vocabulary,	more	Chinese	 teachers,	more	 teaching	 aids	 to	

enhance	 the	 students	 learning,	more	 practical	 activities	 outside,	 and	 a	 rarity	 of	 

assessment	test.

Keywords: Attitudes,	Chinese	Learning,	Students

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในปัจจุบันน้ี	 ถือกันว่าเป็นยุคท่ีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไร้ขีดจ�ากัดในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 

การติดต่อส่ือสารด้วยการใช้ภาษาอันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มั่นคงและก่อให้

เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษา	 เศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	 เป็นต้น	ภาษาจึงจัดเป็น	 	สิ่งส�าคัญ

มากที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล	 ภาษาที่ใช้กันอยู่ในโลกนี้มีอยู่มากมายตามภูมิภาคส่วน

ของแต่ละประเทศ	 ซึ่งภาษาของแต่ละประเทศล้วนมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง	

โดยเฉพาะภาษาจีนเข้ามามีบทบาท	 ก็เนื่องมาจากการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประวัติ

ความเป็นมาอนัยาวนานกว่าห้าพันปี	เป็นดนิแดนท่ีส่ังสมอารยธรรมอนัเก่าแก่และทรงคุณค่าแห่งหนึง่

ของโลก	มีการสืบทอดทางด้านภาษา	ศิลปะ	ขนบธรรมเนียมประเพณี	ตลอดจนวัฒนธรรมมาช้านาน	

โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา	จนีเข้ามามบีทบาทท่ีโดดเด่นและเหน็เป็นรปูธรรมอย่างชดัเจนใน

สังคมโลก	 การเปิดประเทศพร้อมกับการประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศสู่สากลในทุกๆ	ด้าน	 

ส่งผลให้จนีสามารถสร้างความยิง่ใหญ่อย่างรวดเร็วในกระแสโลก	ในประเทศไทย	ภาษาจีนเป็นภาษา

ต่างประเทศภาษาหนึ่ง	 ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทย	 ส�าหรับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร	์มีภารกจิในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร	ที่ทางกระทรวง
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ศึกษาธกิารก�าหนด	มกีารบรรจภุาษาจีนไว้ในหลกัสตูรการศกึษา	ซึง่พบว่าการเรยีนการสอนภาษาจีน

ในสถาบันยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	 มีปัจจัยส�าคัญหลายด้านเป็นองค์ประกอบ	 เช่น	 ระบบการ

เรียนการสอน	เนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร	บรรยากาศของการเรียนการสอน	สื่อและ

อุปกรณ์	 สภาพแวดล้อม	 อาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวจีน	 เป็นต้น	 นักศึกษาที่เรียนภาษาจีน	 

ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถน�าความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึได้ท�าการวจิยัเพือ่ศกึษาทศันคติต่อการเรียนภาษาจีนของนกัศกึษาสาขาวชิา

ภาษาจีน	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่ง	ต่อการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน	อีกทั้งยัง

เป็นแนวทางแก่อาจารย์ผูส้อนภาษาจีน	ในการพิจารณาปรับปรงุแกไ้ขจุดบกพร่อง	เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังและเจตนารมณ์ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้

1.		เพือ่ศกึษาทศันคตต่ิอการเรยีนภาษาจนีของนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาจนี	คณะศลิปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.		เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาที่มีเพศและอายุต่างกัน	

3.		เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการเรียนภาษาจีน

3.  ขอบเขตของงานวิจัย

1.		ด้านประชากร	 ได้แก่	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	ประจ�าปีการศึกษา	2561	จ�านวน	120	คน

2.		ด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 ทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน	4	ด้าน	คือ	ด้านเนื้อหารายวิชา

ในหลักสูตร	ด้านอาจารย์ผู้สอน	ด้านการจัดการเรียนการสอน	และด้านการวัดผลประเมินผล

3.		ด้านพื้นที่	ได้แก่	สาขาวิชาภาษาจีน	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์	พื้นที่บพิตรพิมุข	จักรวรรดิ

4.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชงิส�ารวจ	โดยประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้น้ีคอื	นกัศกึษาสาขา

วิชาภาษาจีน	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 ประจ�าปีการศึกษา	

2561	จ�านวน	120	คน	และได้ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยวธิสีุม่อย่างง่ายและการเปิดตารางส�าเรจ็
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ของเครซ่ีและมอร์แกน	 (Krejcie	 and	 Morgan)	 จากรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	พื้นที่บพิตรพิมุข	จักรวรรดิ	ประจ�า

ปีการศึกษา	2561	ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน	93	คน การวจิยัเรือ่งนี	้มสีถติทิีใ่ช้ในการท�าวจัิย	2	ประเภท	

ได้แก่

1.		สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 คือ	 ค่าความถ่ี	 (Frequency)	 ร้อยละ	 

(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	( )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

2.		สถิติอนุมานหรืออ้างอิง	(Inferential	Statistics)	คือ	การทดสอบค่าที	(t-test)	และการ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	(One-Way	ANOVA	or	F-test)

5.  ผลการด�าเนินการวิจัย วิเคราะห์และสรุปสาระส�าคัญ

การวิจัยนี้กลุ ่มตัวอย่างที่ศึกษา	 ได้แก่	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะศิลปศาสตร	์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์	ซึง่มคีณุลกัษณะข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกับปัจจยัส่วนบคุคล	

ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	แล้วน�าเสนอใน

รูปตารางประกอบการบรรยาย	ปรากฏดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัย

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามเพศ

เพศ จ�านวน ร้อยละ

ชาย 63 67.74

หญิง 30 32.26

รวม 93 100.00

จากตารางที่	 1	พบว่า	นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย	จ�านวน	63	คน	คิดเป็น	

ร้อยละ	67.74	และเพศหญิงจ�านวน	30	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.26

การศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะ

ศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	 ( )	 และ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 แล้วน�าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย	ปรากฏดังตาราง 

ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2  แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัย

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามอายุ

อายุ จ�านวน ร้อยละ

ต�่ากว่า 18 ปี 23 24.73

18 ปี 30 32.26

19 ปี 15 16.13

20 ปี 23 24.73

20 ปีขึ้นไป 2 2.15

รวม 93 100.00

จากตารางที่	2	พบว่า	นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม	มีอายุต�่ากว่า	18	ปี	จ�านวน	23	คน	คิด

เป็นร้อยละ	24.73	มีอายุ	18	ปี	จ�านวน	30	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.26	มีอายุ	19	ปี	จ�านวน	15	คน	

คิดเป็นร้อยละ	16.13	มีอายุ	20	ปี	จ�านวน	23	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.73	และมีอายุ	20	ปีขึ้นไป	

จ�านวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.15

ตารางที่ 3  แสดงการสรปุค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และทศันคติต่อการเรียนภาษา

จีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน

ด้านที่ ทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีน S.D. แปลผล

1 ด้านเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 3.77 0.54 มาก

2 ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.25 0.52 มาก

3 ด้านการเรียนการสอน 3.85 0.51 มาก

4 ด้านการวัดผลประเมินผล 3.74 0.50 มาก

รวม 3.89 0.43 มาก

จากตารางที่	3	พบว่า	นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง	มีทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีน	โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่าด้านที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ได้แก่	 ด้านอาจารย์ผู้สอน	 รองลงมา	 ได้แก่ด้านการเรียนการสอน	 ด้านเนื้อหา

รายวิชาในหลักสูตร	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	ด้านการวัดผลประเมินผล	ตามล�าดับ
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ผลการศึกษาทัศนคตต่ิอการเรยีนภาษาจนีของนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาจนี	คณะศลิปศาสตร์	

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการจดัการ

เรียนการสอนภาษาจีนภายในสถาบันมีการวางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ 

ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด	ในทุกด้าน	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านอาจารย์ผู้สอน	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเฉพาะด้านภาษาจีน	 

ซึ่งสามารถสอนและฝึกทักษะต่างๆ	 ให้แก่ผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	

คอื	ด้านเนือ้หารายวชิาในหลักสูตร	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะความยากง่าย

ของเนือ้หารายวิชาทีแ่ตกต่างกนัตามระดบัความรูเ้ดิมทีน่กัศกึษาม	ีและมกีารแบ่งเป็นรายด้านในการ

อภิปรายผลตามล�าดับดังนี้

1.		จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่	 1	คือ	ด้านเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรพบว่า	 โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาจีน	ซึ่งเป็นความ

รู้พื้นฐานในการน�าไปใช้ต่อในอนาคต	อีกทั้งสามารถบูรณาการความรู้กับวิชาอื่นๆ	ได้	ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด	คือ	หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางภาษาจีน	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะ	 หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานทางภาษาจีนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน�า 

ความรูไ้ปใช้ได้ในอนาคต	ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	หลักสูตรพฒันาให้นักเรยีนเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์

ทั้งร่างกาย	และจิตใจ	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาบางส่วนในหลักสูตร

ยังเป็นการเน้นความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการ	 ซึ่งยังขาดการเน้นในเรื่องของการพัฒนาทางอารมณ	์ 

ความรู้สึก	และจิตใจของผู้เรียนแต่ละคน	

2.		จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่	 2	 คือ	 ด้านอาจารย์ผู้สอน	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์มีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านอยู่แล้ว	 จึงสามารถ

สอนได้ตรงตามเนื้อหารายวิชา	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 อาจารย์มีความรู้และทักษะด้านภาษาจีน	 

ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนมีทักษะและความช�านาญใน

การสอนรายวิชานั้น	ๆ 	อีกทั้งเข้าใจในบริบทของสังคม	ประเพณี	และวัฒนธรรรม	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด	 คือ	 อาจารย์สามารถสอนภาษาจีน	 และฝึกทักษะให้แก่นักศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์สามารถสอนภาษาจีน	และฝึก

ทกัษะให้แก่นกัศกึษาได้ไม่ตรงตามวตัถุประสงค์บ้างในบางโอกาส	เนือ่งจากน�าไปบรูณาการความรูก้บั

วิชาอื่น	ๆ	

3.		จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่	3	คือ	ด้านการเรียนการสอน	พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพอยู่อย่าง

สม�่าเสมอ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ	อาจารย์เน้นการอ่านออกเสียงและท่องจ�าเนื้อหาในบทเรียนและ

บทสนทนา	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะอาจารย์มทีกัษะการออกเสยีงทีถู่กต้อง	



32

การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

ซึ่งมีทั้งเจ้าของภาษา	 อีกทั้งมีกี่ฝึกทักษะการอ่าน	 การสนทนาแก่นักศึกษาสม�่าเสมอ	 ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลีย่ต�า่สุด	คือ	อาจารย์ให้นกัศกึษาเรยีนรูร่้วมกนัเป็นกลุม่	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง	ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะอาจารย์ให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มน้อยเกินไป	 ซ่ึงโดยธรรมชาติของนักเรียน

ส่วนหนึ่งต้องการการเรียนรู้เป็นกลุ่ม	

4.		จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่	4	คือ	ด้านการวัดผลประเมินผล	พบว่า	โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก	ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะมีการวดัผลประเมนิผลท่ีชดัเจนของอาจารย์ผูส้อน	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

สูงสุด	คือ	อาจารย์ติดตามผลระหว่างการเรียนการสอน	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะอาจารย์ผูส้อนมกีารตดิตามผลระหว่างการเรยีนการสอนอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

ต�า่สดุ	คอื	อาจารย์ให้นกัศกึษาประเมนิตนเองอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับ

มาก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ให้นักศึกษาประเมินตนเองไม่สม�่าเสมอและต่อเนื่องเท่าที่ควร

ผลการศึกษาทัศนคตต่ิอการเรยีนภาษาจนีของนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาจนี	คณะศลิปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1.		ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	นกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม

เป็นเพศชาย	จ�านวน	63	คน	คิดเป็น	 ร้อยละ	67.74	และเพศหญิงจ�านวน	30	คน	คิดเป็นร้อยละ	

32.26	มีอายุต�่ากว่า	18	ปี	จ�านวน	23	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.73	มีอายุ	18	ปี	จ�านวน	30	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	32.26	มีอายุ	 19	ปี	 จ�านวน	15	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.13	มีอายุ	 20	ปี	 จ�านวน	23	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	24.73	และมีอายุ	20	ปีขึ้นไป	จ�านวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.15	

2.		ผลการศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 

คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์พบว่า	 นักศึกษามีทัศนคติต่อการ

เรยีนภาษาจนีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่	3.89	ซ่ึงจ�าแนกในแต่ละด้าน	มดัีงต่อไปนี	้ด้านเนือ้หา

รายวิชาในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.77	ด้านอาจารย์ผู้สอน	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	

4.25	ด้านการเรียนการสอน	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.85	และด้านการวัดผลประเมินผล	อยู่ใน

ระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.74

6.  การน�าไปใช้ประโยชน์

การศกึษาวจิยัเรือ่งดงักล่าว	ท�าให้ทราบถงึทศันคติการเปรียบเทยีบทศันคติต่อการเรียนภาษา

จีนของนักศึกษา	 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชา 

ภาษาจนี	คณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า	นกัศกึษามทีศันคติ

ต่อการเรียนภาษาจีนโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 อีกทั้งได้ข้อเสนอแนะต่อการเรียนภาษาจีนเพื่อน�าไป

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาสภาพปัจจุบัน	สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการ

จ�าเป็นของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 2)	 เพื่อสร้างและหา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการอ่านจับ	ใจความตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

ให้มีประสิทธิภาพ	 80/80	 3)	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความส�าคัญ	 วิชาภาษาไทย 

เพิม่เตมิ	เสรมิทกัษะการอ่าน	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	1	โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิ

สร้างการอ่านจับใจความตามทฤษฎีการสร้างความรู้	และ	4)	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่

มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการอ่านจับใจความตาม

ทฤษฎีการสร้างความรู	้กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/1	โรงเรยีนเทศบาลวดักลาง

ส�านักการศึกษา	เทศบาลนครขอนแก่น	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	37	คน	เครื่อง

มือที่ใช้	 ในวิจัยประกอบด้วย	 ชุดกิจกรรมส�าหรับให้นักเรียนใช้ศึกษาและฝึกปฏิบัติ	 แผนการจัดการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ตามข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความส�าคัญ	 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ 

เรยีนรูด้้วยแผนการจัดการเรียนรูด้้วยชุดกจิกรรม	สถติทิีใ่ช้คอื	ค่าเฉลีย่	และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง	 ระหว่างคะแนนเฉล่ียจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรยีนก่อนเรียนและหลงัเรยีน	ใช้การทดสอบแบบท	ีผลการศกึษาค้นคว้า	พบว่า 1)	สภาพปัจจุบนัและ

สภาพที่พึงประสงค์ของครูและนักเรียนภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 มีระดับสภาพปัจจุบัน	 

อยู่ในระดับมาก	 2)	 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้

เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการอ่านจบัใจความ	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	85.12/83.04	สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด	

80/80	3)	หลังการใช้รชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้	ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น	 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

และ	 4)	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริม

สร้างทักษะการอ่านจับใจความ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

ค�าส�าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้,	การอ่านจับใจความ,	วิชาภาษาไทย

Abstract

The	purposes	of	this	study	was	aimed	at	1)	Desirable	and	necessary	needs	of	

teaching	activities.	2)	To	build	and	find	the	effectiveness	of	a	learning	activity	series	

to	enhance	reading	comprehension.	Based	on	the	theory	of	knowledge	creation.	To	

be	effective	80/80.	3)	3)	 to	 improve	 reading	comprehension.	More	Thai	Language	

Read	More	The	students	were	asked	to	use	the	learning	activity	package	to	enhance	

their	reading	comprehension.	and	4)	to	study	students’	satisfaction	toward	learning	

activities.	A	set	of	learning	activities	to	enhance	reading	comprehension	based	on	

knowledge	building	theory.	The	samples	were	37	students	of	Mattayomsuksa	1/1	

studying	in	the	second	semester	of	academic	year	2014,	WatKlang	Municipal	School,	

Department	of	Education,	KhonKaen	municipality.	They	were	collected	by	cluster	

random	sampling.	The	research	 instruments	comprised	1)	the	learning	package	of	

reading-writing	the	language	students	2)	Plan	of	learning	management	according	to	

the	theory	of	knowledge	creation	in	the	process	of	learning	activities.	3)	Achievement	

test	on	reading	comprehension	and	4)	A	measure	of	students’	satisfaction	toward	

learning	through	a	learning	plan	with	a	series	of	activities.	The	data	was	analyzed	with	

the	use	of	basic	statistical	methods,	namely,	mean	( ),	standard	deviation	(S.D.)	and	

dependent	t-test	score.	

The	findings	of	 the	 study	 reveal	 that;	 1)	Current	 conditions	 and	desirable	

conditions	 of	 teachers	 and	 students.	 Current	 level	 2)	 The	 effectiveness	 of	 the	 
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knowledge-based	 learning	 activity	model	 to	enhance	 the	 reading	 comprehension	

skills.	The	efficiency	was	85.12	/	83.04	which	is	higher	that	the	standard	criteria	of	

80/80.	3)	After	using	the	learning	activity	set	according	to	the	theory	of	knowledge	

building	The	students	have	higher	academic	achievement.	The	scores	after	class	are	

higher	than	before	class.	At	the	.05	and	4)	The	students	were	satisfied	with	the	set	

of	learning	activities	based	on	the	theory	of	knowledge	building	to	enhance	their	

reading	comprehension	skills.	Overall,	it	was	at	a	high	level.

Keywords: Learning	Activity,	Reading	Comprehension,	Thai	Language

บทน�า

การอ่านเป็นทักษะที่จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิตซ่ึงนอกจากจะ

ท�าให้เกิดความรูแ้ล้วยงัก่อให้เกดิความสนกุสนานเพลิดเพลินและส่งเสริมให้มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

ได้แนวคิดในการด�าเนินชีวิต	ดังนั้น	การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับและเป็นเครื่องมือใน

การแสวงหาความรู้เรื่องต่าง	ๆ 	กรมวิชาการ	(2553	:	3)	ได้กล่าวถึงความส�าคัญของการอ่านไว้ว่าการ

อ่านเป็นทักษะส�าคัญ	 จ�าเป็นต้องเน้นและต้องฝึกฝนให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากการอ่าน

เป็นกระบวนการส�าคัญที่ท�าให้ผู้อ่านสร้างความหมาย	 หรือพัฒนาการวิเคราะห์	 ตีความในระหว่าง

อ่าน	ผูอ่้านจะต้องรูห้วัเรือ่ง	รูจ้ดุประสงค์การอ่าน	มคีวามรู้ทางภาษาทีใ่กล้เคยีงกบัภาษาทีใ่ช้ในหนงัสือ

ที่อ่าน	ท�าความเข้าใจเรื่องที่อ่านด้วย

จากรายงานการสงัเคราะห์ผลการประเมนิคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษา

ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในภาพรวมรอบสอง	ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินคุณภาพทางการ

ศึกษา	ข้อที่	2	จากผลการประเมินภายนอกในด้านผู้เรียน	ส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานทางการศึกษาใน

มาตรฐานที่	4	 เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์	มาตรฐานที่	5	ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และมาตรฐานที่	6	ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง	ในด้านครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน	พบว่า	

มาตรฐานที่	 9	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ในส่วนของ

มาตรฐานด้านผู้บริหาร	 พบว่า	 ผู้บริหารส่วนใหญ่จะต้องพัฒนาในเร่ืองของวิชาการให้มากย่ิงขึ้น	 

ซึ่งผลการประเมินสะท้อนได้ในมาตรฐานที่	 12	 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	(ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	(องค์การมหาชน),	2551	

ออนไลน์)

อนึ่งจากประสบการณ์และการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ของ

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	 ส�านักการศึกษา	 เทศบาลนครขอนแก่น	 ได้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาการอ่าน
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จับใจความของนักเรียนสรุปได้	5	ประการ	ดังนี้	ประการแรกนักเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่านปัญหานี้ครู

ส่วนมากยอมรบัว่าเกดิจากตวัครเูป็นส่วนใหญ่	เพราะเดก็ไม่ได้รับการฝึกฝนซึง่มข้ีอจ�ากดัในด้านเนือ้หา

วิชาที่นักเรียนต้องเรียนมากเกินไป	นักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท�าการบ้านส่งครู	ประการที่สอง

นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหนังสือเบื่อหน่ายการอ่านหนังสือสอบ	 ไม่ได้อ่านเพราะอยากอ่านแต่ต้อง

อ่านเพือ่ให้ท�าข้อสอบได้	ประการท่ีสาม	นักเรยีนยงัไม่เข้าใจกระบวนการและวธิอ่ีานจบัใจความส�าคญั	

ประการที่สี่	 นักเรียนบางส่วนในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านออกแต่อ่านไม่

คล่อง	 ซึ่งตัวนักเรียนเองก็ไม่สนใจที่จะฝึกฝนให้อ่านได้ทั้ง	 ๆ	 ที่การอ่านเป็นพื้นฐานส�าคัญในการ

แสวงหาความรู้	 และประการสุดท้าย	 นักเรียนอ่านจับใจความไม่ได้หรืออ่านจับใจความได้ไม่ถูกต้อง

จะอ่านจับใจความได้เพียงเรื่องสั้น	ๆ	ข้อความสั้น	ๆ	และใช้วิธีลอกข้อความหรือเนื้อเรื่องไม่สามารถ

สรุปเป็นค�าพูดของตนเองได้	 (ฉวีวรรณ	หมื่นกันยา	และคณะ,	2558	สัมภาษณ์)	ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการ

วัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่านจับใจความ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	พบว่า	

มีนักเรียนมากกว่าร้อยละ	 60	 ท่ีไม่สามารถอ่านจับใจความจากเร่ืองที่อ่าน	 และไม่สามารถบอกราย

ละเอียดของเรื่องที่อ่านได้	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง	 ส�านักการศึกษาเทศบาลนคร

ขอนแก่น	ได้ตระหนกัถงึความจ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องร่วมกนัแก้ปัญหาดังกล่าว	จงึมุง่พฒันาหลักสตูร

เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้พัฒนาการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรให้บรรลผุลตามตัวชีว้ดัและมาตรฐานการเรียนรู้ทกุระดับชัน้	ทัง้นีไ้ด้

น�าเสนอปัญหาและแนวทางการพฒันาหลกัสตูรดังกล่าวกบัฝ่ายบริหารโรงเรียน	ก�าหนดเป็นนโยบาย

ส่งเสรมิการอ่านเพือ่ต้องการปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมีนสิยัรักการอ่านและสามารถอ่านเพือ่จับใจความส�าคญัได้ 

ด้วยการจัดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมเน้นทักษะการอ่านเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่าง

ยั่งยืน	

ผูว้จัิยได้ท�าการวเิคราะห์ความต้องการจ�าเป็น	หลกัสตูรแกนกลาง	หลกัสตูรสถานศึกษา	และ

สงัเคราะห์จากเอกสาร	ต�ารา	ตลอดจนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องจากนกัวชิาการทัง้ไทยและต่างประเทศ	

ศกึษาแนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้	พบว่า	ทฤษฎกีารสร้างความรู้	มหีลกัการ	และ

ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการรู	้ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถสร้างความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	ความรูท้ีผู่เ้รยีนสร้าง

ขึน้เองนัน้จะท�าให้เกิดโครงสร้างทางปัญญาปรากฏในช่วงความจ�าระยะยาว	ผูเ้รียนสามารถจ�าได้ระยะยาว 

และสามารถน�าไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง	ๆ	(Driver	and	Bell,	1986	อ้างถึงใน	วัชรา	เล่าเรียนดี	

2552	:	55)	ดงันัน้	ทฤษฎกีารสร้างความรูจ้งึมคีวามเหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียน

รู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	 1	 ในการ

พฒันาการอ่านจบัใจความของนกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้	ผูว้จิยัได้ศกึษาค้นคว้าแนวคดิ

ทฤษฎีการสร้างความรู้ของ	Ausubel	,Driver	and	Bell	,	Duch	,	Gahnon	&	Collary	และวัชรา	
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เล่า-เรียนดี	ได้น�าเอาแนวคิด	ทฤษฎี	กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างความรู้ของ		Driver	

and	Bell		มขีัน้ตอนกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ทีม่คีวามเหมาะสมกบัการน�าไปใช้จดักิจกรรม

การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการอ่านจับใจความ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ซึ่งมีทั้งหมด	5	 ขั้น	

ประกอบไปด้วย	1)	ขั้นน�า	2)	ขั้นทบทวนความรู้เดิม	3)	ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด	4)	ขั้นน�าความคิดไป

ใช้	5)	ขั้นทบทวนความรู้

วัตถุประสงค์์ของการวิจัย

1.		เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนั	สภาพทีพ่งึประสงค์และความต้องการจ�าเป็นของการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 	

2.		เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการอ่าน 

จับ	ใจความตามทฤษฎีการสร้างความรู้	รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม	เสริมทักษะการอ่าน	นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	ให้มีประสิทธิภาพ	80/80	

3.		เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความส�าคัญ	วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม	เสริมทักษะ

การอ่าน	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการอ่าน 

จับใจความตามทฤษฎีการสร้างความรู้		

4.		เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ด้วยชุดกิจกรรม

การเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้างการอ่านจับใจความตามทฤษฎีการสร้างความรู้	ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1		

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนาแบบผสมผสานวิธี	 (Mixed	Methods	 Research)	 

โดยมกีารเกบ็ข้อมลูเชงิปรมิาณ	(Quantitative	methods)	และเชงิคณุภาพ	(Qualitative	methods)	

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.1		ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 โรงเรียน

เทศบาลวัดกลาง	ส�านักการศึกษา	เทศบาลนครขอนแก่นในภาคเรียนที่	1	

	 1.2		กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	1/1	โรงเรียนเทศบาลวดักลางส�านกั

การศึกษา	เทศบาลนครขอนแก่น	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	37	คน		

2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

	 2.1		ตวัแปรต้นได้แก่	ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการอ่านจับใจความตามทฤษฎี

การสร้างความรู้	

	 2.2		ตัวแปรตามได้แก่		 		 	 	
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	 	 2.2.1	 ประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการอ่านจับ	ใจความ

ตามทฤษฎีการสร้างความรู้	

	 	 2.2.2	 ผลสมัฤทธิด้์านการอ่านจบัใจความส�าคญั	วชิาภาษาไทยเพิม่เติม	เสรมิทกัษะ

การอ่าน	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการอ่าน 

จับใจความตามทฤษฎีการสร้างความรู้		

3.  ระยะเวลาด�าเนินการ

	 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น		 

ในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม	เสริมทักษะการอ่าน	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	14	แผน	

รวมเวลาทั้งสิ้น	14	ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.		ชุดกิจกรรมส�าหรับให้นักเรียนใช้ศึกษาและฝึกปฏิบัติ	

2.		แผนการจดัการเรยีนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างความรูต้ามขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้	

3.		แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความส�าคัญ	

4.		แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด

กิจกรรม

ขั้นตอนในการวิจัย 

ขั้นตอนที่	 1:	Analysis	=	R
1
	 เป็นศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการ

จ�าเป็น	

1.		ศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน	

2.		ประเมินความต้องการจ�าเป็น

3.		ศกึษาแนวคดิทฤษฎ	ีทฤษฎกีารเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส�าคญั	(ทฤษฎกีารสร้างความรู้)	และ

แนวคิดทฤษฎีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

4.		ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง	หลักสูตร		สถานศึกษา	ผลการเรียนรู้คาดหวัง	รายวิชาภาษา

ไทยเพิ่มเติม	

5.		ยกร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการอ่านจัดใจความ

	 ขั้นตอนที่	2:	Development	=	D
1

	 ออกแบบและพัฒนารูปแบบฯ	(ฉบับร่าง)

	 ขั้นตอนที่	3:	Implement	=	R
2
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	 ทดลองใช้รูปแบบฯ	 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู ้

ตามทฤษฎีการสร้างความรู้	 แผนการจัดการเรียนรู้	 ตามทฤษฎีการสร้างความรู้	 จ�านวน	 14	 แผน	 

มีกระบวนการจัดการเรียนรู้	5	ขั้น	ดั้งนี้

	 	 1.		ขั้นน�า

	 	 2.		ขั้นทบทวนความรู้เดิม	

	 	 3.		ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด	

	 	 4.		ขั้นน�าความคิดไปใช้	

	 	 5.		ขั้นทบทวนและประเมินผล

	 ขั้นตอนที่	4:	Evaluation	=	D
2

	 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ	

	 ขั้นตอนที่	4:	Evaluation	=	D
2

	 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

1.		หาร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลีย่	(Mean)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

2.		หาความเทีย่งตรง	(Validity)	ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน	โดยใช้ดัชนค่ีา

ความสอดคล้อง	IOC	

3.		หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	โดยค�านวณหาค่าความยาก	(p)	

ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	เป็นรายข้อและค่าความเชื่อมั่น	ใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน	(KR	-	20)	

4.		หาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลการตอบแบบวดัความพึงพอใจทีม่ต่ีอการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้	

5.		หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	E
1
/E

2
 

6.		การเปรียบเทียบความแตกต่าง	 ระหว่างคะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน	ใช้การทดสอบแบบที	(t-test	แบบ	Dependent)	

สรุปผลการวิจัย

1.	 สภาพปัจจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของครภูาพรวมการจดักิจกรรมการเรยีนรู	้มรีะดบั

สภาพปัจจุบัน	 อยู่ในระดับมาก	 ( =	 4.15	 และ	 S.D.	 =	 0.80)	 ภาพรวมสภาพที่พึงประสงค์การจัด

กิจกรรมการเรยีนรู	้พบว่า	อยูใ่นระดบัมาก	( =	4.14	และ	S.D.	=	0.83)	และสภาพปัจจบุนัและสภาพ
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ทีพ่งึประสงค์ของนักเรยีนพบว่า	ภาพรวมการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้มรีะดบัสภาพปัจจบัุน	อยูใ่นระดบั

มาก	( =	3.71	และ	S.D.	=	0.80)	และภาพรวมสภาพที่พึงประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	พบว่า	

อยู่ในระดับมาก	( =	3.65	และ	S.D.	=	0.79)	

2.		ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารสร้างความรูแ้ละทฤษฎี

อภปัิญญาเพือ่เสรมิสร้างทักษะการอ่านจบัใจความ	มปีระสิทธภิาพเท่ากบั	85.12/83.04	สงูกว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนด	80/80

3.		หลงัการใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความตามทฤษฎกีาร

สร้างความรู้	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	โดยมีคะแนน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

4.	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการอ่านจับใจความ

ตามทฤษฎีการสร้างความรู้	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

อภิปรายผล 

การวิจัยในครั้งนี้	พบประเด็นที่ควรน�ามาอภิปราย	ดังนี้

1.		สภาพปัจจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของครภูาพรวมการจัดกจิกรรมการเรยีนรู	้มรีะดบั

สภาพปัจจุบัน	อยู่ในระดับมาก	โดยเรียงล�าดับสามอันดับ	พบว่า	ครูพอใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน	 รองลงมาคือ	 ทักษะท่ีจะช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น	 ทักษะการอ่าน	 และทักษะที่จะช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนของนกัเรยีนให้สงูขึน้	ทักษะการเขยีน	ตามล�าดบั	ภาพรวมสภาพทีพ่งึประสงค์การจดักจิกรรม

การเรียนรู้	อยู่ในระดับมาก	โดยเรียงล�าดับสามอันดับ	พบว่า	ครูพอใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน	 รองลงมาคือ	 ครูมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อย่างสม�า่เสมอ	และทกัษะทีจ่ะช่วยในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนให้สงูขึน้	ทกัษะ

การอ่าน	

	 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียนพบว่า	 ภาพรวมการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	 มีระดับสภาพปัจจุบัน	อยู่ในระดับมาก	 โดยเรียงล�าดับสามอันดับ	พบว่า	ความสามารถด้าน

ทักษะทางภาษาไทย	 วรรณคดีและวรรณกรรม	 มีระดับสภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้ 

มากที่สุด	รองลงมาคือ	ทักษะที่นักเรียนต้องการพัฒนา	ทักษะการอ่าน	และทักษะที่นักเรียนต้องการ

พัฒนา	การฟัง	ดู	พูด	มี	ตามล�าดับ	และภาพรวมสภาพที่พึงประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	อยู่ใน

ระดับมาก	โดยเรยีงล�าดบัสามอนัดบั	พบว่า	ทกัษะทีน่กัเรยีนต้องการพฒันาคอืทกัษะ	การอ่าน	มรีะดบั

สภาพที่พึงประสงค์มากที่สุด	รองลงมาคือ	เนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้	บทความ	สารคดี	ข่าว	สาระความ

รู้ที่มีประโยชน์และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรียนโดยใช้
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

กระบวนการกลุ่ม	 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ	 และมีขั้นตอนที่

ชัดเจนเข้าใจง่ายเนือ้หาทีต้่องการเรยีนรู	้หลกัภาษาและการใช้ภาษา	มรีะดบัสภาพทีพ่งึประสงค์	ตาม

ล�าดับ	

2.		ประสทิธภิาพของรปูแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างความรู้เสรมิสร้าง

ทักษะการอ่านจับใจความ	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 85.12/83.04	 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	 80/80	

สอดคล้องกับรุ่งทิวา	 การะกุล	 (2559)	ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา

ไทย	ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	ชัน้มัธยมศกึษาปีที	่4	พบว่า	ชดุกจิกรรมการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์	

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	83.62/84.48	เป็น

ไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80	สอดคล้องกับธิดารัตน์	ฝูงพิลา	(2558	:	77-79)	ท�าการศึกษาการพัฒนา

ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 

ผลการวิจัยพบว่า	 ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 ภาษาไทย	 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	มปีระสทิธภิาพ	81.02/83.45	ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ทีต้ั่งไว้	80/80	และสอดคล้องกบั

กัลยา	 มะลิวัน	 (2559	 :	 63)	 การใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของ

นกัเรยีนจนีระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที	่5	โรงเรยีนมธัยมสาธติหวูห่วั	สงักดัมหาวิทยาลยัยนูนาน	นอร์มอล	

ผลการวิจัยพบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษา

ไทยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	85.24/87.83	

3.		หลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้	เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการอ่านจับใจความ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	

โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	สอดคล้องกับมัณฑนา	

พรมรักษ์	(2557	:	50	-	53)	ท�าการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาที่เน้น

กระบวนการก�ากับทางปัญญาท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยและความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	2	ผลการวิจัยพบว่า	นักเรียนมีความสามารถในการ

อ่านภาษาไทยและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	สอดคล้องกับรุ่งทิวา	การะกุล	 (2559)	ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา

ชดุกจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทย	ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิิสต์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	พบว่า	นกัเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที	่4	ทีเ่รยีนด้วยชดุกจิกรรมการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์	ตาม	แนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง	 สถิติท่ีระดับ	 .05	 และ

สอดคล้องกับกัลยา	มะลวินั	(2559	:	63)	การใช้ชดุกจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะการอ่านและเขยีนภาษา

ไทยของนักเรยีนจีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	5	โรงเรยีนมธัยมสาธติหวูห่วั	สงักดัมหาวทิยาลยัยนูนาน	

นอร์มอล	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ

เขียนภาษาไทยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.05	
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4.		นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้	 โดย

รวมอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับสอดคล้องกับรุ่งทิวา	 การะกุล	 (2558)	 พบว่าความพึงพอใจของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	ที่มีต่อชุดกิจกรรมการสอน	ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย	ภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด	สอดคล้องกับธิดารัตน์	ฝูงพิลา	(2558	:	77-79)	ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

เรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมการอ่าน	ภาษาไทยเชงิวเิคราะห์	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	อยู่ในระดับ	มากที่สุด	(	x	=4.61)	และสอดคล้องกับอุไรวรรณ	ทองพฤกษ์	(2558	:	61	-	66)	

ท�าการศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปทีี	่2	โดยใช้กิจกรรมเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารสรา้ง

ความรู้ด้วยตนเอง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 โรงเรียนบวกครกเหนือ	 จังหวัดเชียงใหม่	 พบว่า

ความพึงพอใจจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด	

ข้อเสนอแนะ

1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.1		ผลการวจิยัพบว่า	รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารอ่านจบัใจความตามทฤษฎี

การสร้างความรู้	ที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และน�าไปใช้

พัฒนาทักษะการอ่านผู้เรียนระดับอื่น	ๆ	ด้วย

	 1.2		การสอนอ่านจบัใจความโดยใช้ตามทฤษฎกีารสร้างความรู้มกีารแบ่งกลุ่มย่อย	และ

การจบัคู่	มีการเปิดโอกาสให้นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็	ร่วมมือกนัท�า	ภาระงาน	สรปุผลและรายงาน

น�าเสนอผลงานร่วมกนั	ซึง่ต้องอาศยัระยะเวลาในการท�ากจิกรรม	ดงันัน้	ควรเพิม่ระยะเวลาในการท�า

กิจกรรมให้เพียงพอและเหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรมนั้น	 ๆ	 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสท�ากิจกรรม

ได้มากขึ้นและท�ากิจกรรมได้อย่างทั่วถึงทุกคน

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 2.1		ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความตามทฤษฎี	

การสร้างความรู้ที่ส่งเสริมสร้างทักษะอื่นนอกจากการอ่านด้วย	เช่น	การพูด	การเขียน	เป็นต้น

	 2.2		ควรมกีารวจิยัและพฒันารปูแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรูก้ารอ่านจบัใจความโดย

ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้	กับผู้เรียนในระดับชั้นอื่น	ๆ	และผู้เรียนวัยอื่น	ในระดับต่าง	ๆ	เช่น	ระดับ

อุดมศึกษา	ระดับอาชีวศึกษา	หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	เป็นต้น

	 2.3	 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนท่ีผ่านการสอนอ่านรูป

แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน	
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยฉบับนี้	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้	1.	เพื่อศึกษาภูมิหลังของพุทธสาวก	2.	เพื่อศึกษา

ภูมิหลังของพระสารีบุตร	3.	เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภูมิหลังของพุทธสาวกกับพระสารีบุตร	

ผลการวิจัย	พบว่า

1.	 ภูมิหลังของพุทธสาวกบรรดาอสีติมหาสาวกทั้ง	 80	 รูป	 จากเอตทัคะ	 41	 รูป	 พิจาณา 

ภูมิหลังแต่ได้รับการศึกษาต้ังแต่เยาว์วัย	 จนจบไตรเพท	 ทั้งได้ถูกน�าเข้าศึกษาศิลปศาสตร์	 โดยม ี

จดุมุง่หมายเพือ่สบืทอดกจิการของตระกลู	หรือเข้าด�ารงต�าแหน่งตามทีบ่ดิาเคยท�าหน้าทีไ่ว้	และด้วย

ระบบอาศรมธรรมทีไ่ด้วางระเบยีบแบบแผนไว้ให้สงัคมเป็นอย่างด	ีคอื	เมือ่ถงึจดุหนึง่ท่ีเหมาะสมบิดา

มารดาจะมีการมอบหมายกจิการของตระกลูให้บตุรหลานได้สบืทอดและจะปลกีตวัออกจากต�าแหน่ง

ออกแสวงหาโมกขธรรม	แม้ว่าพทุธสาวกบางท่านเป็นถงึพระราชามหากษตัรย์ิ	อคัรมเหสกีต็ามสามารถ

ที่จะปล่อยวางไม่ยึดถือเลือกออกแสวงหาโมกขธรรมตามระบบการปกครองแบบวรรณะและอาศรม	

4	ในสังคมชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล

2.		ภูมหิลังของพระสารบุีตรเถระท่านเป็นผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ในชวีติท้ังทางโลก	และทาง

ธรรม	 ทางโลกท่านก�าเนิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลมีฐานะทางการเงินมั่นคงระดับมหาเศรษฐี	 

ด้านการศึกษา	 ส�าเร็จการศึกษาถึง	 18	 ศาสตร์	 เป็นชีวิตที่เพรียบพร้อมไปด้วยความสุข	 ยึดถือตาม

กรอบของอาศรมธรรมท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับการครองชีวิตของผู้ที่เกิดมาเป็นพราหมณ์	 ประกอบด้วย	

ความเป็นผู้ใฝ่รู้ในปัจจุบันเป็นเหตุให้ต้องแสวง	 หาทางพ้นจากทุกข์	 โดยเร่ิมจากการเป็นปริพาชก	 

ต่อด้วยการเข้ามาสู่ในพระธรรมวินัย	 อยู่ช่วงอายุระหว่างการเข้าสืบทอดกิจการต่อจากตระกูลแต่ 

เพราะฟังธรรมพระอัสสชิพระอัสสชิจึงได้วางภาระของตระกูลสู่การแสวงหาโมกขธรรมจนท่านได้รับ

มอบต�าแหน่งเป็นพระธรรมเสนาบดีอัครสาวกผู้เลิศด้านปัญญา	
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3.		เม่ือได้วเิคราะห์ภมูหิลงัของพทุธสาวกกบัพระสารบีตุร	จงึสรปุได้ดงันี	้1.	ปัจจยัแห่งความ

ส�าเร็จส่วนมากมภีมูหิลงัด้านการศกึษาจบไตรเพทแทบทัง้ส้ิน	2.	มจีดุมุง่หมายเพือ่สบืทอดกจิการของ

ตระกลู	หรอืเข้าด�ารงต�าแหน่งตามท่ีบดิาเคยท�าหน้าทีไ่ว้	3.	ยดึถอืตามกรอบของอาศรมธรรมทีก่�าหนด

ไว้ส�าหรบัการครองชวีติของผูท้ีเ่กดิมาเป็นพราหมณ์ด้วยระบบอาศรมธรรมทีไ่ด้วางระเบยีบแบบแผน

ไว้ให้สงัคมเป็นอย่างด	ีจงึขอเสนอแนะให้การปรบัใช้เทียบเคยีงจากหลักไตรเพทเข้าการศกึษาของไทย	

เพราะเป็นวัยที่ต้องศึกษาไตรเพทและศึกษาหลักอาศรม	4	มาปรับใช้

ค�าส�าคัญ	:	ภูมิหลัง,	พุทธสาวก,	พระสารีบุตร

Abstract

Thesis	 is	to	study	the	background	of	Buddhist	disciples.	The	case	study	of	

Phra	 Sariputta	 is	 intended	 as	 follows,	 1.	 to	 study	 the	 background	 of	 Buddhist	 

disciples,2	to	study	the	background	of	Phra	Sariputta,	3.	to	study	the	background	of	

Buddhist	disciples	and	Phra	Sariputta	.	The	research	objectives	are	as	follows.

1.		The	background	of	Buddhist	disciples	in	the	caste	system,	it	is	found	that	

the	background	of	the	disciples,	the	80	monks,	or	from	the	Eta,	41	background	image	

are	all	concerned	about	education	from	a	young	age.	I	have	been	studying	liberal	

arts.	The	purpose	is	to	inherit	the	family.	Or	a	position	as	the	father	had	served.	And	

with	the	holiness	system	that	has	laid	the	rules	for	the	society	as	well.	At	one	point,	

the	family’s	affairs	will	be	delegated	to	their	children	to	inherit	and	to	leave	their	

positions.	Although	Buddhist	disciples	are	some	of	the	king.	Empress	Dowager	is	able	

to	leave,	do	not	hold	out,	seek	out	the	motto.

2.		The	background	of	He	is	a	successful	man	in	the	world	and	in	the	world.	

He	was	born	in	the	Brahmin	family,	with	a	stable	financial	status,	rich	in	education,	

graduated	to	18,	science	is	a	life	full.	Go	with	happiness	But	they	are	not	attached	

to	what	they	are.	To	live	in	the	framework	of	the	holiness	prescribed	for	the	life	of	

those	who	are	born	into	Brahmanism	is	the	current	knowledge	seekers	are	to	seek.	

Find	the	way	out	of	suffering.	From	the	beginning.	With	the	coming	into	the	discourse.	

In	the	age	of	inheritance	from	the	clan	and	in	the	discharge	of	his	duties	into	the	

pursuit	 of	mastery,	 until	 he	was	 given	 the	 position	 of	 the	 Lord	 Chancellor,	 the	 

apostle	who	excels	in	intelligence.	More	honors	from	the	Prophet.
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3.	 When	analyzing	the	background	of	the	Buddhist	disciples	and	the	Phra	

Sariputta.	The	summary	is	as	follows.	1.	Factors	of	success	:	Most	of	the	educational	

backgrounds	are	endless.	2.	The	purpose	is	to	inherit	the	business	of	the	clan.	Or	a	

position	 as	 the	 father	 had	 served.	 3.	 Adhere	 to	 the	 framework	 of	 the	 holiness	 

prescribed	for	the	life	of	the	Brahman	born	with	an	ashram	system	that	has	laid	out	

the	rules	for	the	society	as	well.	It	is	suggested	that	the	adaptation	of	the	tricolor	to	

the	study	of	Thailand.	Because	it	is	the	age	to	study	triptych	and	study	the	hermitage	

4	to	deploy.

Keywords :	Backgrounds,	Buddhist	disciples,	Phra	Sariputta

บทน�า

เมื่อพระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นในโลก	 นอกจากด�าเนินพุทธกิจแล้ว	 ในการสอนพุทธสาวก

พระพทุธเจ้าทรงพจิารณายงัต้องให้อยูใ่นกรอบขอบเขตของพุทธจรยิา	3	ประการ	(สรุย์ี	มผีลกจิ,	2543	

:	1)	คอื	1.	โลกตัถจรยิา	2.	ญาตตัถจรยิา	3.	พทุธตัถจริยา	(ข.ุธ.	43/15/150.)	จนบงัเกดิความเล่ือมใส

ขึ้นแก่ประชาชนชาวชมพูทวีปตกลงใจยอมเข้ามาเป็นพุทธสาวก	 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในคัมภีร ์

พระไตรปิฎก			 	

นอกจากนี	้พระพุทธเจ้าทรงพจิารณาก่อนตัดสนิพระทยัแสดงธรรม	ทรงพิจารณาตามลกัษณะ

ของบัว	4	เหล่า	คือ	1.	อุคฆฏิตัญญู	บุคคลที่ตรัสรู้ธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยกธรรมขึ้นแสดง	บุคคล

จ�าพวกนี้	ดุจดอกบัวจะบานในวันนี้	2.	วิปจิตัญญู	บุคคลที่ตรัสรู้ธรรมเมื่อ	ท่านแจกความแห่งค�าย่อ

โดยพสิดาร	ดจุดอกบัวจะบานในวนัพรุง่นี	้3.	เนยยะ บคุคลท่ีตรัสรู้ธรรมโดยล�าดับด้วยความพากเพียร

ท่องจ�า	ด้วยการไต่ถาม	ด้วยท�าไว้ในใจโดยแยบคาย	ด้วยคบหากัลยาณมิตร	ดุจดอกบัวจักบานในวัน

ทีส่าม	4.	ปทปรมะ	บคุคลท่ีไม่ตรสัรูธ้รรมได้ในชาตินัน้แม้เรียนมาก	ทรงไว้มาก	สอนเขามาก	ดุจดอกบวั

อันเป็นภักษาแห่งปลาและเต่า	การแสดงธรรมย่อมส�าเร็จประโยชน์แก่บุคคล	3	จ�าพวก	ส่วนปทปร

มะเพ่ือประโยชน์ในการคัดกรองผู้ท่ีเหมาะสมส�าหรับการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าต่อไป	 (ที.ม.	

13/18/148)

เม่ือพระพทุธเจ้าทรงจ�าแนกมหาชนออกเป็น	4	จ�าพวก	ในการสอนพทุธสาวก	ยงัทรงจ�าแนก

เหล่าสัตว์ทั้งหมดอีก	2	ประเภท	คือ	1.	อภัพพบุคคล	คือ	เหล่าสัตว์ที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินั้น 

เหล่าสัตว์ที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินั้นท่ีพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมโปรดบุคคลประเภทนี้	

2.	ภัพพบุคคล	คือ	เหล่าสัตว์ที่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินั้น	(ม.มู.	18/22/158)	ครั้นได้จ�าแนกได้

แบบน้ีแล้วจึงได้แสดงธรรมโปรดมหาชน	เมือ่มพีทุธสาวกทีน่บัถอืพระพทุธศาสนาแล้วพระพทุธเจ้ายงั
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ทรงแบ่งกลุ่มพุทธสาวกทั้งหลายให้เป็นกลุ่มเรียกว่าพุทธบริษัท	4	คือ	ภิกษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	อุบาสิกา	

อุบาสกอุบาสิกาคือคฤหัสที่แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ	(สุรีย์	มีผลกิจ,	2559	:	305)

นอกจากนีพ้ระพทุธเจ้าทรงแต่งตัง้พทุธสาวกผูม้คีวามรูค้วามสามารถดกีว่า	เด่นกว่าพทุธสาวก

ท่านอืน่ๆ	เพยีงผูเ้ดยีวให้มตี�าแหน่งเป็นเอตทคัคะ	ในด้านทีพุ่ทธสาวกมคีวามสามารถนัน้ทีพ่ระพุทธเจ้า

แต่งตั้งให้พุทธสาวกต�าแหน่งเอตทัคคะในด้านต่างๆ	 แบ่งเป็น	 ภิกษุมี	 41	 ท่าน	 ภิกษุณีมี	 13	 ท่าน	

อุบาสกมี	 10	 ท่าน	 อุบาสิกามี	 10	 ท่าน	 พุทธสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในต�าแหน่ง

เอตทัคคะ	มีจ�านวนทั้งหมด	74	ท่าน	(คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2551:	239)

ปัญหาเหตุท่ีพระพุทธเจ้าใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบคัดเลือกพุทธสาวกด้วยเหตุ	

4	ประการ ดังนี้ คือ 1.	อตฺถุปฺปตฺติโต	ได้รับการยกย่องตามเรื่องที่เกิดหมายความว่า	พุทธสาวกรูปนั้น

ได้แสดงความสามารถออกมาให้ปรากฏโดยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	2.	อาคมนฺโต	ได้รับการ

ยกย่องตามที่ได้สะสมบุญมาแต่อดีตชาติหมายความว่าพุทธสาวกรูปนั้นได้สร้างบุญสะสมมาแต่อดีต

ชาตพิร้อมทัง้ตัง้จติปรารถนาเพือ่บรรลตุ�าแหน่งเอตทัคคะนัน้ด้วย	3.	จิณณฺวสิโต	ได้รับการยกย่องตาม

ความเชี่ยวชาญ	หมายความว่า	พุทธสาวกรูปนั้นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเป็นพิเศษ	4.	คุณาติเรกโต 

ได้รับการยกย่องตามท่ีมีความสามารถเหนือผู้อ่ืน	 หมายความว่า	 พุทธสาวกผู้นั้นมีความสามารถใน

เรือ่งทีท่�าให้ได้รบัต�าแหน่งเอตทัคคะเหนือกว่าพทุธสาวกท่านอืน่ๆ	ทีม่คีวามสามารถอย่างเดยีวกันควร

จะได้ศึกษาภูมิหลังพุทธสาวก	(พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน	(สมาน	พรหมอยู่/กลฺยาณธมฺโม),	2544	:	4)

นอกจากทรงแต่งตัง้พทุธสาวกไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	41	องค์แล้ว	เหตผุลทีพ่ระพทุธเจ้ายงั

ทรงคัดเลือกพุทธสาวกที่มีความส�าคัญจ�านวน	80	องค์	เรียกว่า อิสีติมหาสาวก	ยามเมื่อมีการประชุม

คณะสงฆ์หรือสันนิบาตซึ่งพระอสีติมหาสาวกเป็นพุทธสาวกผู้ยิ่งใหญ่	 มีความส�าคัญ	 และเป็นภิกษ ุ

ผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด	 ถือเป็นธรรมเนียมเมื่อมีการประชุมสงฆ์หรือให้คฤหัสถ์ในการนิมนต์หรือ

อาราธนาครั้งพุทธกาลมีหลักอยู่ว่าการปูลาดอาสนะในที่นิมนต์	 ให้ปูลาดอาสนะของพระพุทธเจ้าไว้

ตรงกลาง	ปลูาดอาสนะ	ของพระสารบีตุรไว้ด้านพระปรศัว์ขวา	ปลูาดอาสนะของพระมหาโมคลัลานะ

ไว้ด้านพระปรัศว์ซ้าย	 แล้วจึงปูลาดอาสนะพุทธสาวกรูปอื่นๆ	 ต่อจากอาสนะของพระอัครสาวก	 

ทัง้เบือ้งซ้ายและเบ้ืองขวา	ถดัลงไปจนครบทกุท่านควรจะได้ศกึษาภมูหิลงัพระสารบีตุรทีม่คีวามส�าคญั

ที่พระพุทธเจ้าเลือกออกมาเป็นอัครสาวก

ปัญหาส�าคัญเพราะเหตุผลใดที่พระพุทธเจ้าพิจารณาพุทธสาวกด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆ	 

แล้วในต�าแหน่งพระอัครสาวกสองต�าแหน่ง	 เนื่องด้วยเหตุขณะพระพุทธเจ้าอยู่	 ท่ามกลางบริษัท	 4	

พระพทุธเจ้า	เมือ่ได้ทอดพระเนตรเหน็อุปตสิสะและโกลติะ	พาบรษิทัของตนตรงเข้ามาแต่ไกลเช่นนัน้

จึงรับสั่งว่า	“ภิกษุทั้งหลาย	โน่น	คู่อัครสาวกของตถาคตมาแล้ว	พาบริวารของเธอมาให้ตถาคตด้วย”	

(สุรย์ี	มีผลกิจ,	2559	:103)	เมือ่ปรพิาชกทัง้หลายเข้ามาเฝ้าแล้ว	พระบรมศาสดากแ็สดงธรรมโดยควร

แก่อุปนิสัยของปริพาชกเหล่านั้น	ครั้นจบพระธรรมเทศนา	ปริพาชกทั้งหมด	ได้บรรลุอรหัตตผลด้วย
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กันเว้นแต่ท่านอุปติสะและโกลิตะ	 ต่อมา	 พระพุทธเจ้าทรงประชุมพุทธสาวกท่ามกลางสันนิบาต	ณ	

วนัเพญ็เดอืน	3	มาฆฤกษ์	สถาปนาแต่งตัง้ให้เป็น	คูอ่คัรสาวก	พระสารีบตุรเป็นพระอคัรสาวกเบือ้งขวา	 

พระโมคัลลานะเป็นพระอคัรสาวกเบือ้งซ้าย	นอกเหนอืจากต�าแหน่งอืน่ๆ	มคีวามเหมอืนหรือแตกต่าง

กันอย่างไร	ทีพ่ระพทุธเจ้าแต่งตัง้มาแล้วข้างต้น	ด้วยเหตทุีพ่ระพุทธเจ้าทรงแต่งต้ังพุทธสาวกแบ่งเป็น	

อัครสาวก	 มหาสาวก	 และปกติสาวกล้วนเป็นพระอริยสาวกเท่าที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกบาง

ส่วนก็มิได้ถูกหยิบยกข้ึนกล่าวไว้ในบาลีคาถาให้ปรากฏ	ควรศึกษาถึงภูมิหลังของพุทธสาวกทั้งหลาย

เหล่านั้นจากพระมหาสาวกประกอบอัครสาวกโดยเฉพาะกรณีพระสารีบุตร	

จงึเป็นปัญหาท่ีควรจะได้	ศกึษาวเิคราะห์ภมูหิลงัของพทุธสาวกและภมูหิลงัของพระสารีบุตร

ในลกัษณะต่างๆ	ประกอบกันเพือ่ให้เหน็จดุดีจดุเด่นของพทุธสาวกและพระสารบีตุรมาเป็นแบบอย่าง	

และสามารถเอาไปปรบัใช้ให้เป็นประโยชน์เพือ่ป้องกนัความสับสนในการยดึถอืเอาพุทธสาวกมาเป็น

แบบอย่างหากไม่ท�าการวิจัยให้ชัดแจ้งพุทธศาสนิกชนจะสับสนในคุณสมบัติของพุทธสาวก	 ในอันที่

ตนจะยึดถือพุทธสาวกองค์ใดองค์หนึ่งเป็นแบบอย่างต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.		เพื่อศึกษาภูมิหลังของพุทธสาวก

2.		เพื่อศึกษาภูมิหลังของพระสารีบุตร

3.		เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภูมิหลังของพุทธสาวกกับพระสารีบุตร

วิเคราะห์ภูมิหลังของพุทธสาวก

สังคมอินเดียสมัยพุทธกาลมีระบบวรรณะท่ีเกิดจากชนชาวอารยันได้เข้ามารุกรานชนชาว

เมืองในอินเดียจนได้รับชัยชนะชนชาวมิลักขะที่เป็นเจ้าของถิ่นเดิมที่ต้องถอยย้ายถิ่นฐานลงไปทาง

ตอนใต้ชาวอารยันใช้ระบบวรรณะเป็นเครือ่งมอืในการปกครองเป็นหลกัธรรมทีเ่กีย่วกบัการแบ่งแยก

มหาชนออกเป็นวรรณะย่อมก่อให้เกดิพทุธสาวกทีม่ภีมูหิลงัส่วนใหญ่ทีเ่ป็นมหาชนตามคมัภร์ีพระเวท

ของศาสนาพราหมณ์มาก่อน	ประชาชนในชมพูทวีปนั้นแบ่งออกเป็นวรรณะ	4	คือ	เป็น	4	จ�าพวกอัน

ได้แก่	กษัตริย์	พราหมณ์	เวศหรือแพศย์	ศูทร	กษัตริย์	

ภูมหิลงัพทุธสาวกชดุแรกจ�านวน	60	รปูทีส่่งไปประกาศพระพทุธศาสนาอนัได้แก่	ชดุปัญจวคัคี 

ทั้ง	5	ชุดของพระยสเถรกับพระสหายของท่านพระยสเถร	55	ท่านล้วนเป็นผู้ที่จบไตรเพททั้งสิ้นทั้ง

อยูใ่นวรรณะสงู	คอื	วรรณะพราหมณ์และวรรณแพทย์หรอืไวศยเป็นครอบครวัในวรรณะสงูซึง่มีฐานะ

ทางสังคมสูงจึงได้รับการถูกส่งตัวเข้ารับการศึกษาตรงตามก�าหนดของขนบธรรมเนียมพราหมณ์และ

อยูใ่นก�าหนดด�าเนนิชวีติด้วยระบบอาศรมธรรมอนัได้แบ่งช่วงชัน้การใช้ชวีติประจ�าวนัเป็น	4	ช่วงอาย	ุ

พุทธสาวกที่อยู่วรรณะพราหมณ์ได้แก่	 พุทธสาวกชุดปัญจวัคคีย์ท้ัง	 5	 ซ่ึงมุ่งเข้าศึกษาให้จบไตรเพท 
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ทัง้ยงัต้องเข้ารบัการศกึษาทางด้านศลิปศาสตร์เพือ่ทีจ่ะกลับมาด�ารงต�าแหน่งของตระกลูสืบไปคอืท�า

หน้าที่ปุโรหิตท�าหน้าที่ต่อจากต�าแหน่งของบิดาของๆ	ตนต่อไป

พระชฎิล	3	พี่น้องกลุ่มพระชฎิล	คือ	กลุ่มพระ	3	รูปที่ออกบวชเป็น	ชฎิลก่อนแล้วต่อมาได้

ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา	คือ	พระอุรุเวลกัสสปะบทบาทของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนา

นับเป็นพุทธสาวกที่มีความส�าคัญท่านหนึ่งบทบาทของท่านที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีดังนี	้ พระอุรุ

เวลากัสสปะได้รบัยกย่องในทางผูม้บีริวารมาก	พระพุทธองค์จงึทรงยกย่องท่าน	ในต�าแหน่งเอตทคัคะ	

เป็นผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งปวง	 ในฝ่ายผู้มีบริวารมาก	 ในฐานะที่ท่านเป็นพุทธสาวกท่านได้มีบทบาท

ในการช่วยเหลอืพระพทุธเจ้าในการประกาศพระพทุธศาสนาทีเ่ด่นๆคอืท่านตดิตามพระพทุธเจ้าตาม

เสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสารและช่วยประกาศศาสนา	ท่านพระอุรุเวลกัสสปะ	 เมื่อได้ส�าเร็จเป็นพระ

อรหันต์แล้ว	ได้ช่วยกิจการพระพุทธศาสนา	และช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดา	ได้เป็นอย่าง

มากโดยเฉพาะเมือ่ส�าเรจ็พระอรหนัต์ใหม่ๆ	ได้ตดิตามเสด็จพระพทุธเจ้าไปสูเ่มอืงราชคฤห์	พระพทุธเจ้า 

ไปประทับ	ณ	ลัฏฐิวันสวนตาลหนุ่ม	พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ	จึงพร้อมด้วยพราหมณ์	และคฤหบดี

ชาวเมืองมคธ	จ�านวน	12	นหุต	(ทองย้อย	แสงสินชัย,	2561	:	ออนไลน์)	คือจ�านวน	12	หมื่นหรือหนึ่ง

แสนสองหมืน่คนนหตุ	เสดจ็เข้ามาเฝ้า	กราบถวายบงัคมพระบรมศาสดาแล้วปะทบันัง่	ณ	ทีอ่นัสมควร

แก่พระองค์	ส่วนบริวารที่ติดตามมาเหล่านั้น	ต่างก็แสดงกิริยาอาการต่างๆ	กัน	คือ	บางพวกก็ถวาย

บงัคม	บางพวกกก็ราบทลูสนทนา	บางพวกกป็ระกาศชือ่และตระกลูของตน	บางพวกกน็ัง่เฉยๆ	เป็นต้น

ที่เป็นเช่นนี้	ก็เพราะคนเหล่านั้นยังไม่แน่ใจว่า	ระหว่างพระบรมศาสดากับอุรุเวลกัสสปะ	นั้นใครเป็น

ศิษย์ใครเป็นอาจารย์กันแน่	เพราะว่าอุรุเวลกัสสปะ	ก็เป็นเจ้าส�านัก	มีคนเคารพนับถือมากมาย	และ

ได้รบัยกย่องว่าเป็นพระอรหนัต์องค์หนึง่พระพทุธองค์ทรงทราบวาระจติความคดิของคนเหล่านัน้เป็น

อย่างดี	 เพื่อปลดเปลื้องความสงสัยของคนเหล่านั้น	 จึงตรัสถามพระอุรุเวลกัสสปะ	 ว่า	 “กัสสปะ	 

เธออยู่ในอุรุเวลาเสนานิคมมานานเป็นอาจารย์สั่งสอนชฎิลให้บ�าเพ็ญพรตจนซูบผอม	 เธอเห็นโทษ

อะไรหรือจึงเลิกละการบูชานั้นเสีย	พระอุรุเวลกัสสปะ	 เมื่อได้ฟังพุทธด�ารัสแล้ว	ก็ทราบถึงพระพุทธ

ประสงค์ดี	จึงน้อมนมัสการกราบทูลว่า	“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค	การบูชายัญทั้งหลายล้วนแต่มีความ

มุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งกามคุณ	มีรูป	เสียง	กลิ่น	รส	และสัมผัส	อันน่าปรารถนา	น่ารักใคร่	น่าพอใจ	

ซึง่สิง่เหล่านัน้เป็นของร้อน	บัดนีข้้าพระองค์	ได้รูช้ดัแล้วว่า	ความรกัใคร่	พอใจในกามคณุเหล่านัน้	เป็น

มลทนิท�าใจให้เศร้าหมอง	ก่อให้เกดิกเิลส	และความทุกข์	จึงละท้ิงการบชูาไฟนัน้เสีย	บดันี	้ข้าพระองค์	

ได้เห็นธรรมอันสงบระงับแล้ว”	 พระเจ้าข้า	 คร้ันแล้ว	 พระเถระได้ซบศีรษะลงแทบพระบาทของ

พระพุทธ	 ท�าให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมดเหล่านั้นหายสงสัย	 น้อมจิตลงท่ีจะฟังพระธรรม

เทศนาดังนัน้	พระบรมศาสดา	จงึทรงแสดง	“อนปุพุพกิถา”	และ	“อรยิสจั	4”	ให้ฟัง	เมือ่จบพระธรรม

เทศนา	 พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร	 11	 นหุต	 ได้บรรลุโสดาปัตติผล	 ส่วนอีก	 1	 นหุตะ	

“นหุต”บาลีอ่านว่า	นะ-หุ-ตะ	รากศัพท์มาจาก	นหฺ	(ธาตุ	=	ผูก,	มัด,	พัน)	+	ต	ปัจจัย,	ลง	อุ	อาคม
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หลังธาตุ	หน้า	ด�ารงในไตรสรณคมน์	หมายถึง	ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก	ประกาศตนเป็น

พทุธมามกะบทบาทของท่านพระอรุเุวลากัสสปะและพีน้่องมภีมูหิลงั	พระนทีกสัสปะ	และพระคยากสัสปะ 

ทั้ง	3	รูปมีประวัติที่น่าศึกษาดังนี้	พระชฎิล	3	รูป	เกิดในวรรณะพราหมณ์ที่เมืองพาราณสี	แคว้นกาสี	

ตระกูลกัสสปโคตร	มีชื่อว่า	 ‘กัสสปะ’	ตามชื่อตระกูล	ทั้ง	3	รูปเป็นพี่น้องบิดามารดาเดียวกัน	พระ 

อุรเุวลกัสสปะ	เกดิในตระกลูพราหมณ์กสัสปโคตร	มน้ีองชาย	2	คน	ชือ่	กสัสปะ	เหมอืนกัน	เมือ่เจรญิวยั

ขึ้นมา	 ได้ศึกษาจบไตรเพท	 คือพระเวท	 3	 อย่าง	 ซึ่งเป็นคัมภีร์	 ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพราหมณ์	 ได้แก่	 

1.	ฤคเวท	(อรุพเพท)	ประมวลบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า	2.	ยชุรเวท	(ยชุพเพท)	บทสวดอ้อนวอนใน

พิธีบูชายัญต่าง	 ๆ	 3.	 สามเวท	 ประมวลบทเพลงขับส�าหรับสวดรับ	 สวดหรือร้องเป็นท�านองใน	 

พิธีบูชายัญ	กัสสปะพี่ชายคนโตนั้น	มีบริวาร	500	คน	กัสสปะ	คนกลาง	มีบริเวณ	300	คน	และกัสสปะ 

คนเล็กสุดท้าย	มีบริวาร	200	คน	ต่อมาทั้งสามพี่น้อง	มีความเห็นตรงกันว่า	“ลัทธิที่พวกตนนับถืออยู่

นั้นไม่มีแก่นสาร”จึงพากันออกบวชเป็นฤๅษีชฎิล	เกล้าผมเซิง	บ�าเพ็ญพรตบูชาไฟ	ตั้งอาศรมอยู่ที่ริม

ฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา	 ตามล�าดับกันกัน	 พี่ชายคนโตต้ังอาศรมอยู่ที่คุ้งน�้าตอนเหนือ	ณ	 ต�าบลอุรุเวลา 

จึงได้ช่ือว่า	“อรุเุวลกสัสปะ”	น้องชายคนกลางพระอรุเุวลกัสสปะเป็นพีช่ายคนโต	พระนทกีสัสปะเป็น

พี่ชายคนรอง	และพระคยากัสสปะเป็นน้องชายคนเล็ก	เมื่อเติบโตแล้วได้ศึกษาจบไตรเพท	พราหมณ์	

3	พีน้่องนีห้ลังจากศกึษาไตรเพทแล้ว	ครองชวีติฆราวาสอยูไ่ด้ไม่นานกเ็กดิความเบ่ือหน่าย	จงึพร้อมใจ

กันออกบวชเป็นชฎิลพร้อมด้วยบริวาร	พี่ชายคนโตพร้อมด้วยบริวาร	500	คน	เดินทางไปยังอุรุเวลา

เสนานิคม	อธิษฐานจิตบวชแล้วตั้งอาศรมอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมนั่นเอง	

วิเคราะห์ภูมิหลังของกับพระสารีบุตร 

ส่วนพระสารบีตุรอยูใ่นวรรณะพราหมณ์เช่นกนั	ได้ศกึษาจนจบไตรเพท	และศกึษาศลิปวทิยา	

เลือกแสวงหาโมคขธรรมแบบปริพาชกจากส�านักอาจารย์ต่างๆ	 ซ่ึงรายล้อมอยู่ทั่วชมพูทวีปและโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในแคว้นมคธก็ได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าพิมพิสารท่ีเป็นกษัตริย์ปกครองได้ให้การ

สนับสนุนเปิดกว้างให้ลัทธิความเชื่อต่างๆที่มีมากถึง	 62	 ลัทธิความเชื่อและท่ีมีชื่อเสียงมากๆ	 ได้แก่

กลุม่ลทัธคิรทูัง้	6	สามารถท่ีจะตัง้ส�านักเพือ่เปิดรบัสาวกได้อย่างแพร่หลายแต่กอ็ยูภ่ายใต้ระบบอาศรม

ธรรมที่จัดวางระเบียบให้กับสังคมได้ท�าให้พุทธสาวกชุดนี้เป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพเมืองฟังธรรมจึง

สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้แล้ว

ส่วนกลุ่มของพระยสเถรเจ้าและพระสหายล้วนอยู่ในครอบครัวเศรษฐีย่อมต้องเข้าเรียนให้

จบไตรเพทและศกึษาต่อด้านศลิปศาสตร์เพือ่กลับมาดูแลทรัพย์สินกจิการท่ีบ้านต่อจากบดิาโดยฐานะ

การเป็นอยู่ได้รับการปรนเปรอจากตระกูลสุขสบายเต็มท่ีจนกระท่ังเกิดความเบื่อหน่ายต้องการออก

แสวงหาโมกขธรรมซึง่ต้องถอืว่าขนบธรรมเนยีมของพราหมณ์ในระบบวรรณธรรมและระบบอาศรมธรรม 

ของพราหมณ์สามารถจัดระเบียบสังคมให้กับสังคมได้ดีทีเดียวจึงได้พุทธสาวกที่มีคุณภาพชีวิตที่สูง
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

ต่อมาพุทธสาวกกลุ่มพุทธสาวกที่แคว้นมคธอันได้แก่	ชุดพี่น้องชฎิล	3	พี่น้อง	กลุ่มพระอัคร

สาวกอันได้แก่อุรุเวลากัสสปะ	คยากัสสป	นทีกัสสป	พระสารีบุตร	พระโมคคัลานะ	ก็ล้วนจบไตรเพท

แล้วศกึษาศลิปศาสตร์จนจบแล้ว	เมือ่ไม่ประสงค์ทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกจิการต่อจากครอบครัวทางด้าน

สงัคมสมัยนัน้ก็เปิดกว้างทีจ่ะเข้าศกึษากบัส�านกัอาจารย์ต่างได้ทกุลทัธคิวามเชือ่ซ่ึงกลุม่พ่ีน้องกสัสปะ

เลือกบ�าเพ็ญพรตแบบชฎิล	

นับแต่พระพุทธศาสนาได้มาที่กรุงราชคฤห์	 แคว้นมคธจนเกิดประชาชนเล่ือมใสบรรลุธรรม

ขัน้ต่างๆ	ในพระพทุธศาสนาจนถงึแม้แต่พระราชามหากษตัริย์พระเจ้าพิมพิสารถงึกบับรรลุขัน้โสดาบัน	

ได้ให้การอุปถัมภ์ค�้าชูพระพุทธศาสนาจนถึงได้ถวายพระเวฬุวันวิหารให้เป็นพระอารามแห่งแรก

ประชาชนบรรลุธรรมนับแสนคน	 จึงได้เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะเพ่ือโปรดพุทธสาวกกลุ่ม

พระประยูรญาติของพุทธองค์พุทธสาวกชุดนี้อยู่ในวรรณะกษัตริย์ซึ่งได้รับการส่งเสริมการศึกษาจน

จนไตรเพทและให้เข้าศึกษาศิลปศาสตร์จากส�านักอาจารย์วิศวามิตรที่ได้รับการคัดเลือกอย่างดีจาก

ครอบครัวในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานส่งผลให้พุทธสาวกชุดนี้มีคุณภาพสูงยังผลให้สามารถ

บรรลุธรรมได้เร็วเมื่อฟังพระธรรมเทศนาพร้อมยังมีความสามารถด้านอื่นๆ	 มีบทบาทส�าคัญต่อ

พระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา

ต่อจากนัน้พทุธสาวกจากแคว้นโกศลชนบท	มกีรงุสาวตัถีเป็นเมอืงหลวงพทุธสาวก	ได้แก่	ชดุ

ของพระอชิตเถรกับเพื่อน	 16	 ของอาจารย์พาวรีพราหมณ์	 ซึ่งก็ล้วนแต่จบไตรเพทและศึกษาต่อ

ศลิปศาสตร์ได้เข้ารบัต�าแหน่งปโุรหติจนเป็นทีพ่อใจจึงประสงค์ท่ีจะออกแสวงหาโมกขธรรมเลือกแบบ

ชฎิล	(ชฎิล	แปลว่า	ผู้สวมชฎาหมายถึงมวยผม	ผู้มีผมมุ่นเป็นชฎาโดยมุ่นผมเป็นมวยสูงขึ้นเหมือนคน

สมชฎา)	 โดยเลือกส�านักอาจารย์พาวรีพราหมณ์ไม่ยึดติดให้ต�าแหน่งลาภยศก็เป็นกลุ่มพุทธสาวกนี้มี

ที่มีคุณภาพทั้งสิ้น

ภูมหิลงัของพุทธสาวกและภมูหิลงัพระสารีบตุร	ตลอดจนบทบาทไม่ว่า	บทบาทด้านการแสดง

ธรรม	 บทบาทด้านการปกครองนับเป็นความส�าคัญจนท�าให้ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็น

เอตทคัคะหรือเป็นอสตีมิหาสาวกเนือ่งด้วยภมูหิลงัของพทุธสาวกทุกๆท่านต่างได้รบัการเอาใจใส่จาก

ตระกูลและมีขนบธรรมเนียมท่ีทุกท่านยึดถือเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตยังผลท�าให้เป็นบุคคลมี

คุณภาพแม้จะได้เข้าเป็นพุทธสาวกแล้วยังสมารถน�าความรู้ความสามารถของตนช่วยเหลือแบ่งเบา

ภาระรับบทบาทในการประกาศพระพุทธศาสนาได้เต็มที่

สรุปผลการวิจัย

1.		หลงัจากทีไ่ด้ศกึษาภมูหิลังของพทุธสาวก	ความหมายของภมูหิลงัพทุธสาวก	ประเภทของ

พทุธสาวก	ภมูหิลงัพทุธสาวกในระบบวรรณะพบว่าภมูหิลังของพุทธสาวกบรรดาอสีติมหาสาวกท้ัง	80	

รูปหรือจาก	 เอตทัคะ	 41	 รูปพิจาณาภูมิหลังล้วนแต่ได้รับการเอาใจใส่เรื่องการศึกษาตั้งแต่เยาว์วัย 
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จนจบไตรเพท	ทัง้ได้ถกูน�าเข้าศกึษาศลิปศาสตร์	ด้วยการมจีดุมุง่หมายเพ่ือสบืทอดกิจการของตระกลู	

หรอืเข้าด�ารงต�าแหน่งตามท่ีบิดาเคยท�าหน้าท่ีไว้	และด้วยระบบอาศรมธรรมทีไ่ด้วางระเบยีบแบบแผน

ไว้ให้สงัคมเป็นอย่างดคีอื	เมือ่ถงึจดุหนึง่ทีเ่หมาะสมจะมกีารมอบหมายกิจการของตระกลูให้บตุรหลาน

ได้สืบทอดและจะปลีกตัวออกจากต�าแหน่งออกแสวงหาโมกขธรรม	 แม้ว่าพุทธสาวกบางท่านเป็นถึง

พระราชามหากษัตริย์	อัครมเหสีก็ตามสามารถที่จะปล่อยวางไม่ยึดถือเลือกออกแสวงหาโมกขธรรม	

2.		หลังจากที่ได้ศึกษาภูมิหลังของพระสารีบุตรผลการวิจัย	 วัตถุประสงค์ข้อท่ีสองพบว่า	 

พระสารบีตุรเถระท่านเป็นผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ในชวีติทัง้ทางโลก	และทางธรรม	ทางโลกท่านก�าเนดิ

ในตระกูลพราหมณ์มหาศาลมีฐานะทางการเงินมั่นคงระดับมหาเศรษฐี	 ด้านการศึกษา	 ส�าเร็จการ	

ศกึษาถงึ	18	ศาสตร์	เป็นชวิีตทีพ่ร�า่พร้อมไปด้วยความสุข	แต่กระนัน้ก็ไม่ได้ติดยดึอยูก่บัส่ิงท่ีมอียูเ่หล่า

น้ัน	ประกอบด้วย	ความเป็นผูใ้ฝ่รูใ้นปัจจบุนัเป็นเหตใุห้ต้องแสวง	หาทางพ้นจากทกุข์	โดยเริม่จากการ

เป็นปรพิาชก	ต่อด้วยการเข้ามาสู่ในพระธรรมวนิยั	ได้รบัมอบต�าแหน่งเป็นพระธรรมเสนาบดอีคัรสาวก

ผู้เลิศด้านปัญญา	ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาอีกหลาย	ระยะการเข้าสืบทอดกิจการต่อจาก

ตระกูล	ระยะปล่อยวางหน้าที่การงานเข้าสู่การแสวงหาโมกขธรรม

3.		เมื่อได้ท�าการวิเคราะห์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภูมิหลังของพุทธสาวกกับพระสารีบุตรตาม

ความหมายของภูมิหลังพุทธสาวกตามประเภทของพุทธสาวกตามภูมิหลังพุทธสาวกในระบบวรรณะ	

วเิคราะห์ตามบทบาทของพุทธสาวก	จงึสรปุได้ดังนีผู้้วจัิยได้จ�าแนกภมูหิลังของพุทธสาวกไว้เป็น	ระยะ

การศึกษาจบไตรเพท	ด�าเนินชีวิตตามกรอบของอาศรมธรรมแล้ว	ความเป็นผู้ใฝ่รู้ในปัจจุบันเป็นเหตุ

ให้ต้องแสวง	หาทางพ้นจากทุกข์	โดยเริ่มจากการเป็นปริพาชก	ต่อด้วยการเข้ามาสู่ในพระธรรมวินัย	

ได้รับมอบต�าแหน่งเป็นพระธรรมเสนาบดีอัครสาวกผู้เลิศด้านปัญญา	 ได้รับการยกย่องจากพระบรม

ศาสดาอีกหลาย	

ภมูหิลงัของพทุธสาวก	ประกอบ	ภูมหิลงัของพระสารบีตุร	คอื	การเอาใจใส่ต่อบตุรหลานของ

แต่ละตระกูลในอนัทีจ่ะมหีน้าทีน่�าบุตรหลานของตนเข้ารบัการศกึษาตามระเบียบธรรมเนียมของสงัคม

เป็นกฎระเบยีบทีอ่ยูใ่นระบบอาศรมธรรมแล้ว	ท�าให้ประชาชนมีความเป็นผูใ้ฝ่รูใ้นปัจจบุนัเป็นเหตใุห้

ต้องแสวงหาทางพ้นจากทกุข์	แม้ว่าจะเป็นการเลอืกการเป็นปรพิาชกกต็าม	หรอืเลอืกแบบชฎลิกต็าม	

ต่อด้วยการเข้ามาสู่ในพระธรรมวินัย	 ได้รับมอบต�าแหน่งเป็นพระธรรมเสนาบดีอัครสาวกผู้เลิศด้าน

ปัญญา	 ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาอีกหลายด้าน	 ได้เป็นต้นแบบศึกษาได้จากภูมิหลังของ

พุทธสาวกบรรดาอสีติมหาสาวกทั้ง	 80	 รูปหรือจาก	 เอตทัคคะ	41	 รูปพิจาณาภูมิหลังล้วนแต่ได้รับ

การเอาใจใส่เรื่องการศึกษาตั้งแต่เยาว์วัย	จนจบไตรเพท	ทั้งได้ถูกน�าเข้าศึกษาศิลปศาสตร์	ด้วยการมี

จดุมุง่หมายเพือ่สบืทอดกิจการของตระกลู	หรอืเข้าด�ารงต�าแหน่งตามทีบ่ดิาเคยท�าหน้าทีไ่ว้	และด้วย

ระบบอาศรมธรรมที่ได้วางระเบียบแบบแผนไว้ให้สังคมเป็นอย่างดี	



54

การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

สรุป	บทบาทของพุทธสาวก	ด้านการเผยแพร่	ด้านการปกครอง	ด้านกัลยาณมิตร	ภูมิหลัง

ของพทุธสาวกนบัต้นแบบแห่งความดีงามทัง้ในด้านกายกรรม	วจกีรรมและมโนกรรม	มกีายสจุรติ	วจี

สุจริต	 มโนสุจริต	 พุทธสาวกต่างก็มีภูมิหลังสืบเนื่องจากพ้ืนฐานของการศึกษาท่ีได้รับจากตระกูลท้ัง

สิ้นล้วนเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นเหตุปัจจัยแห่งอริยมรรค

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้งานวิทยานิพนธ์นี้มีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจในเร่ืองภูมิหลังของพุทธสาวก

และภูมิหลังของพระสารีบุตร	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป	ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การวิจัยตามหัวข้อวิจัยควรศึกษาเปรียบเทียบการหล่อหลอมกล่อมเกลาเยาวชนไทยและ 

การท�าหน้าที่ดูแลบุตรหลานของตนให้สอดคล้องกับตระกูลและฐานะของวงศ์ตระกูลของตนไม่

ทะเยอทะยานจนเลยเถิดเกินฐานะของตระกูลและต้องมีการปล่อยวางกิจการงานของตนให้แก ่

บตุรหลาน	เพือ่	แสวงหาโมกขธรรม	ดงัเช่น	ภมูหิลงัของพุทธสาวกไม่ใช่ดแูลจนตายคาต�าแหน่งหน้าที่

ไปเลยเช่นในปัจจบัุนของไทยเราให้ประชาชนไทยทกุหมูใ่ห้มจีดุหมายในการด�าเนนิชวีติไม่ด�าเนนิชีวติ

ไปแบบสะเปะสปะไม่มีกรอบแนวทางที่ดีของสังคม	 รวมไปถึงวางแผนการสมรส	 การมีครอบครัว	 

การเลี้ยงดูเอาใจใส่บุตรหลานของตน	ให้สอดคล้องไปกับกฎระเบียบที่ดีของสังคม	ดังเช่น	ชมพูทีวีป

สมัยพุทธกาลใช้	ระบบวรรณธรรม	ประกอบด้วยระบบอาศรมธรรม	และระบบวรรณสังกรณ์	

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้ที่ต้องการจะท�าวิจัยและผู้วิจัยประสงค์ต่อยอดเกี่ยวกับระบบอาศรม 

ธรรมและวรรณะสังกรณ	์ ท้ังระบบการศึกษาไตรเพทของพราหมณ์มีแง่มุมน่าสนใจคือ	 การเอาใจใส

ดูแลบุตรหลาน	 ค�านึงถึงการสืบต่อวงค์ตระกูลในการคัดเลือกการสมรสที่เหมาะสม	และสามารถท�า

วิจัยได้อีก	 ในท�าการวิจัยต่อยอดครั้งต่อไปโดยน�าระบบดังกล่าวของพราหมณ์	 มาวิเคราะห์กับ

ครอบครัวของไทยที่อยู่ในรูปประมวลกฏหมายหรือพระราชบัญญัติอื่นๆ	 หากมีผู้ใดสนใจเสนอแนะ

ควรศึกษาภูมิหลังของพุทธสาวกในระบบวรรณธรรมประกอบด้วยระบบอาศรมธรรมการศึกษา

ศิลปศาสตร์มีผลท�าให้พุทธสาวกใช้ความสามารถจนได้รับการยกย่องให้เป็นอสีติมหาสาวกและ

เอตทัคคะด้านต่าง	ๆ	ที่มีอยู่ท�าหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับอย่างสมบูรณ์
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การน�าไปใช้ประโยชน์

ซึ่งหากสังคมไทยจะน�ามาปรับปรุงใช้ก็ยังคงไม่สายเกินไปปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณี

ประกอบกฎหมายที่เก่ียวกับครอบครัวของไทยเราก็ยังคงใช้ได้เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนที่ไร้กรอบของ

สงัคมเข้าไปมัว่สมุขบัขีร่ถจกัรยานยนต์สร้างปัญหาให้กบัสงัคมต่อไป	ทัง้ยงัสามารถปรบัปรงุบทบญัญติั

ของกฎหมายให้สามารถน�าหลักการในระบบของพราหมณ์มาสอดแทรกในการปรับปรุงกฎหมายให้

สอดคล้องปรับใช้กับสังคมไทยน่าจะน�ามาซึ่งประโยชน์ต่อสังคมได้เพื่อให้ประชาชนไทยอย่างน้อยก็

สามารถน�าภูมิหลังพุทธสาวกมาเป็นแบบอย่างได้ไม่ด�าเนินชีวิตไปเร่ือยไร้ซ่ึงจุดมุ่งหมายซึ่งผู้วิจัยจะ

ท�าการวิจัยต่อยอดไปวิเคราะห์กับระบบครอบครัวของไทยกับระบบที่วิจัยพบในครั้งนี้	
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บทคัดย่อ

การวิจัยเร่ือง	 ศึกษาวิเคราะห์โพธิสัตวจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	 มีวัตถุประสงค์

ดังนี้	 	 1)	 เพื่อศึกษาพระโพธิสัตว์	 2)	 เพื่อศึกษาโพธิสัตวจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	 และ	 

3)	เพือ่ศกึษาวเิคราะห์โพธสิตัวจรยิาในคมัภีร์วมิลเกยีรตนิทิเทสสตูร	เป็นการวจิยัเอกสาร	(Documentary	 

Research)	เชิงคุณภาพ	โดยการศึกษาค้นคว้า	รวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ	

ผลการวิจัยพบว่า	

พระโพธิสัตว์	 เป็นบุคคลที่มุ่งบ�าเพ็ญบารมีเพ่ือจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า	 เป็นได้ท้ังเพศ

บรรพชิต	และคฤหัสถ์	ซึ่งต้องด�าเนินวิถีตามแบบโพธิมรรค	มีอุปายโกศล	เพื่อจะได้สั่งสอนสรรพสัตว์

ให้หลดุพ้นออกจากวัฏสงสาร	พระโพธสัิตว์มี	2	ประเภท	คอื	ธยานโิพธิสัตว์	ผู้ท่ีส่ังบารมจีนครบบริบรูณ์

แล้วแต่ยบัยัง้การเข้านพิพาน	และมานษุโิพธสิตัว์	ผูจ้ติุเป็นมนษุย์ยงัต้องสร้างบารมอีกี	กายแท้จรงิของ

พระพทุธเจ้า	ประกอบด้วยธรรมกาย	นริมาณกาย	และสัมโภคกาย	ฐานะของพระโพธสัิตว์สูงกว่าการ

เป็นพระอรหันต์	

โพธิสัตวจริยา	เป็นแนวทางของผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ต้องปฏิญาณตนด้วย

จิตม่ันคงไม่หวัน่ไหว	ไม่ยดึถอืในอสงัขตธรรมแต่ไม่กส็ละสงัขตธรรมจนหมดสิน้	จติต้ังอยูใ่นกศุลธรรม

ไม่เสื่อมคลาย	 คัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	 ก�าเนิดราวปลายพุทธศตวรรษท่ี	 5	 โดยท่านนาคารชุน	

ส่วนในพากย์ภาษาไทย	แปลโดยอาจารย์เสถียร	โพธนินัทะ	ได้ยดึฉบบัแปลของท่านกมุารชีพ	เป็นพระ

สตูรท่ีรวบรวมสารตัถะท้ังปรมตัถธรรมและสมมตธิรรม	ถ่ายทอดในรปูบคุลาธิษฐาน	โดยบคุลกิลกัษณะ

และปฏิปทาของท่านวิมลเกียรติ	 เป็นอุบาสกผู้เลิศในการแสดงธรรม	 มีอุบายโกศล	 ด้วยจิตต้ังมั่นใน

โพธิญาณ	หากน�าหลักธรรมในพระสูตรนี้ไปปฏิบัติหรือสวดสาธยาย	คัดลอกจารึก	อานิสงส์จะบังเกิด

คือ	มีเหล่าเทวดาตามปกปักรักษาดูแล	ปิดทุคติภูมิ	และบรรลุธรรมได้
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โพธิจิต	ปรากฏมเีฉพาะมหายานเท่านัน้	ทกุสรรพสตัว์ล้วนมพีทุธภาวะ	สามารถพฒันาจติขึน้

สูก่ารตรสัรูไ้ด้	บคุลกิต้องมจีติเป็นมหาเมตตากรณุา	แน่วแน่เพือ่ช่วยเหลอืสรรพสตัว์อย่างไม่มปีระมาณ	

สร้างสมบารมี	6	ให้บริบูรณ์เพื่อมีพละก�าลังฉุดช่วยเหล่าเวไนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง	ด้วยอาศัย		

อปุายโกศลน�าพาสรรพสตัว์ให้ตัง้อยูใ่นสรรพกศุลธรรม	มมีหาปณธิานด้วยความตัง้จติมัน่	เพือ่ประกาศ	

พระสัจธรรมน�าเหล่าเวไนยสัตว์ก้าวข้ามพ้นจากสังสารวัฏ	 แม้ตนเป็นคนสุดท้ายที่เข้าสู่พระนิรวาณ	

และเป้าหมายสูงสุดส�าเร็จบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ค�าส�าคัญ :	โพธิสัตวจริยา,	โพธิจิต,	พุทธภาวะ

Abstract

This	 research	A	Critical	Study	of	Bodhisattva	Chariya	 in	Vimalakirti	NirdesaI	

Sutra	has	the	objectives	as	follows:	1)	to	study	the	Bodhisattva	2)	to	study	Bodhisattva 

chariya	in	Vimalakirti	Nirdesa	Sutta	and	3)	to	study	the	Bodhisattva	chariya	critical	in	

Vimalakirti	Nirdesa	Sutta.	This	research	uses	the	documentary	and	qualitative	approach	

by	studying	the	data	from	the	first	and	second	sources.	

Findings	

The	findings	illustrate	that	the	Bodhisatta	is	a	practitioner	who	dedicates	his	

life	to	the	perfections	for	becoming	the	Buddha.	This	can	be	both	monastic	and	lay	

person.	However,	they	have	to	follow	the	middle	path	as	a	skillful	means	in	order	

to	teach	others	to	escape	from	the	circle	of	life.	There	are	two	kinds	of	Bodhisatta	

e.g.	a	Bodhisatta	who	has	perfections	but	holds	oneself	from	becoming	enlightened	

(Dhyanibodhisatta)	and	a	Bodhisattva	who	was	reborn	as	a	human	being	in	order	to	

perfect	oneself	(manusibodhisatta).	The	real	body	(kaya)	of	the	Buddha	consists	of	

body	of	essence	(dhammakaya),	body	of	transformation	(niramanakaya)	and	body	of	

enjoyment	(sambhogakaya).	The	position	of	bodhisattva	is	regarded	as	higher	than	

the	enlightened	one	(arahant).	

Bodhisattva	ethics	is	the	path	of	those,	who	attend	to	become	a	Bodhisatta,	

must	put	 into	practice	with	neither	attaching	 to	 the	unconditioned	teachings	nor	

abandoning	the	conditioned	teachings.	Their	mind	must	be	put	in	skillful	teachings.	

The	scripture	of	the	Vimalakirti	Nirdesa	Sutta	was	written	by	Nagharachun	around	the	

end	of	the	fifth	century	(BEC).	The	sutta	was	translated	by	Sathien	Bodhinanda	by	
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using	 the	 version	 of	 Kamarajiva	which	 is	 regarded	 as	 the	 discourse	 collects	 the	 

essence	of	the	ultimate	reality	and	worldly	reality.	It	conveys	the	personification	with	

the	characteristics	and	practice	of	Vimarakirti	who	was	good	at	preaching	Dhamma	

with	skill.	With	 the	 intention	of	Buddhahood,	 the	sutta	 is	needed	 to	be	put	 into	

practice,	chanting	and	writing.	The	benefit	is	that	the	practitioner	is	protected	by	deva,	

hell-door	closed	and	becomes	enlghtentened.	

Buddha	mind	arises	in	particular	to	Mahayana.	All	beings	contain	Buddhahood	

and	are	able	to	develop	mind	to	a	level	of	enlightenment.	The	mind	consists	of 

loving	kindness	and	compassion	in	order	to	help	all	living	beings	for	accumulating	

and	completing	six	perfections	with	the	aim	of	helping	all	living	beings	to	escape	

suffering	with	skillful	means	and	dedication.	In	line	with	this,	the	mind	is	intended	to	

help	 all	 beings	 escape	 the	 circle	 of	 life	 even	one	 is	 the	 last	 person	 to	 become	 

enlightened	and	attain	the	Buddhahood.	

Keyword :	Boddhisattva	chariya,	Boddhi	Jitta,	Buddhabhava

บทน�า

พระพทุธศาสนามศีาสดาองค์ปัจจบัุนพระนามว่า	พระสมณโคดม	เมือ่พระองค์มพีระชนมายุ

ได้	29	พรรษา	ทรงออกผนวกและบ�าเพ็ญเพียรทุกรกิริยานานถึง	6	ปี	ถึงกระนั้นพระองค์ยังไม่บรรลุ

ถึงความหลุดพ้น	 เมื่อมีพระชนมายุ	 35	พรรษา	ทรงได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใต้

ต้นพระศรีมหาโพธิ์	และได้ทรงประกาศพระศาสนาเป็นเวลา	45	ปี	หลังจากพระองค์มีพระชนมายุได้	

80	พรรษา	จึงเสดจ็ดบัขนัปรนิพิพานท่ีเมอืงกสุนิารา	(ทองใบ	หงส์เวยีงจนัทร์,	2532	:	20-22)	พระพทุธ

ศาสนาได้เจรญิ	รุง่เรอืงมากขึน้ในอนิเดีย	เพราะได้รับการส่งเสริมจากผู้มนี�าสูงสุดคอืพระมหากษตัริย์	

และมีคหบดีหรือเศรษฐีเป็นองค์อุปถัมภ์หลัก	 ภายหลังเกิดความขัดแย้งจากการตีความพระธรรมค�า

สั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 และพระธรรมวินัยไม่ตรงกันในหมู่ของคณะพระสงฆ์	 อีกหนึ่งสาเหตุม ี

พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า	พระสุภัททะ	ได้กล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัย	เพื่อความเป็นระเบียบคณะสงฆ์

จึงได้ท�าการสังคายนาครั้งที่	1	กระท�านานถึง	3	เดือน	ณ	ถ�้าสัตบรรณคูหา	เมืองราชคฤห์	แคว้นมคธ	

โดยมีพระมหากัสสปะเถระ	 เป็นประธาน	 ฝ่ายสงฆ์	 พระเจ้าอชาติศัตรูเป็นองค์อุปถัมภก	 ส่วนพระ

อานนท์เป็นผู้ให้ค�าตอบเกี่ยวกับ	พระธรรม	และ	พระอุบาลีเป็นผู้ให้ค�าตอบเกี่ยวกับพระวินัย	(เสถียร	

โพธนัินทะ,	2544	:	63)	มพีระอรหนัต์เข้าร่วมในการท�าสงัคายนาจ�านวน	500	รปู	หลงัจากท�าสงัคายนา

ครั้งที่	1	เสร็จแล้ว	ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ		พระปุราณะและบริวารจ�านวน	500	รูป	ซึ่งพระปุราณะ
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ไม่เห็นด้วยจึงคัดค้านเกี่ยวกับสิกขาบทบางข้อ	 เนื่องจากพระปุราณะยึดถือตามพุทธานุญาตท่ี

พระพทุธเจ้าทรงให้พระสงฆ์สามารถถอนสกิขาบทเลก็ๆ	น้อยๆ	ได้	100	ปี	ต่อมาได้มพีระภกิษชุาววชั

ชี	เมืองเวสาลี	เกิดการแตกแยกออกเป็น	2	ฝ่าย	จากความขัดแย้งกันในเรื่องวัตถุ	10	ประการ	(อภิชัย	

โพธิป์ระสทิธิศ์าสต์,	2539	:	12)	ท่ีผดิไปจากพระธรรมวนิยัทีบ่ญัญัติท�าให้มทีัง้พระภกิษทุีเ่หน็ด้วยและ

ไม่เห็นด้วยจนท�าให้เกิดการแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์	ต่อมา		พระยสกากัณฑบุตร	ซึ่งเป็นพระสงฆ์มา

จากที่อื่นได้จาริกมายังเมืองเวสาลี	 จึงเกิดความสลดใจ	 ได้นิมนต์พระเถระผู้รอบรู้ด้านพระวินัย	 

รวมทั้งพระอรหันต์จ�านวน	700	รูป	ได้ท�าการสังคายนาใหม่ขึ้นครั้งที่	2	ที่เมืองเวสาลี	กระท�านานถึง	

7	เดอืน	ส่วนภกิษชุาววัชชทีีไ่ม่ยอมรบัจึงแยกออกมาท�าการสงัคายนากนัเองมจี�านวนมากถงึ	10,000	รปู 

และยงัรวมถงึพทุธบรษิทัอบุาสกอุบาสกิา	ทีเ่มอืงปาตาลบีตุร	ได้ชือ่ว่า	มหาสงัคตี	ิแปลว่า	การสงัคายนา

ของพวกมากถือเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดนิกายใหม่เรียกตนเองว่า	มหาสังฆิกะ	ต่อมาคณะสงฆ์ทั้ง	2	ฝ่าย

ได้มีการแยกนิกายย่อยออกไปอีกเป็น	 18	 นิกาย	 ซึ่งมีนิกายหลักคือ	 มหาสังฆิกะกับนิกายเถรวาท	 

(สชุพี	ปญุญานภุาพ,	2541	:	103-104)	มคีณาจารย์จากหลายนกิายได้รวมกลุ่มจัดนกิายขึน้ใหม่เรียก

ว่า	มหายาน	ซึ่งมาจากสองค�ารวมกันระหว่าง	มหา	แปลว่า	ใหญ่	และ	ยาน	แปลว่า	พาหนะ	รวมกัน

ความหมายว่า	พาหนะอันใหญ่ที่สามารถน�าพาเหล่ามหาชน	ทุกชาติ	ชั้น	วรรณะ	โดยไม่เลือกหน้าไป

สู่ความหลุดพ้น	ซึ่งมี	3	ทางหรือเรียกว่า	3	ยาน	คือ	สาวกยาน	ปัจเจกยาน	และโพธิสัตวยาน	ทั้ง	3	

ยานน้ีฝ่ายมหายานจะยกย่องและถือว่าประเสริฐที่สุดคือ	 โพธิสัตวยาน	 เป็นยานอันสูงสุด	 (สุมาล	ี 

มหณรงค์ชัย,	2546	:	5-12)	พุทธศาสนามหายานจึงให้ความส�าคัญกับการปารถนาเป็นพระโพธิสัตว์

เพ่ือช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง	 ผู้ที่ตั้งจิตมุ่งโพธิญาณเป็นได้ทั้งเพศ

บรรพชิต	และคฤหสัถ์	จงึท�าให้มผีูค้นจ�านวนมากเปล่ียนหนัมานบัถอืศาสนาพุทธเพ่ิมขึน้	ศาสนาฮนิดู

โดยมีท่านสังกราจารย์เป็นผู้น�าได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค�าสอน	 จึงแต่งคัมภีร์มหากาพย์ขึ้น	 2	

เร่ือง	 คือ	 รามายณะ	 และ	 มหาภารตะ	 เพ่ือให้ผู้อ่านให้หันกลับมาศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า	 3	 องค	์ 

คล้ายกับพระรัตนไตรในพระพุทธศาสนา	 มี	 3	 ประการ	 คือ	 พระพรหม	พระวิษณุ	 และ	 พระศิวะ	 

ซึ่งได้แต่งเรื่องราวของพระนารายณ์	10	ปางขึ้น	อ้างว่าพระพุทธเจ้าสมณะโคดม	อวตารเป็นปางที่	9	

เรียกว่า	พุทธาวตาร	(อรุณศักดิ์	กิ่งมณี,	2551	:	45-137)

หลงัจากนัน้มผีูค้นหนัมานบัถอืศาสนาฮนิดูอย่างรวดเร็ว	ส่วนฝ่ายมหายานเหน็พ้องกนัว่าต้อง

มกีารปรบัแนวค�าสอน	โดยบรูณาการค�าสอนและวธิกีารปฏิบติัให้สอดคล้องกบัยคุสมยั	เพ่ือท่ีจะดึงดูด

ให้ประชาชนหันมานับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมากข้ึน	 ด้วยการยกฐานะของพระพุทธเจ้าเป็น

บุคคลที่ยิ่งใหญ่	มีคณาจารย์ที่ส�าคัญ	เช่น	ท่านนาคารชุน	ท่านอสังคะ	ท่านวสุพันธุ	 เป็นต้น	ได้แต่ง

พระสตูรขึน้และมจีดุเด่นคอื	สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัความเชือ่ด้ังเดิมซ่ึงมคีวามแตกต่างไปตามแต่ละ

ท้องถิน่	มุง่เน้นทีป่รมิาณของประชาชนเป็นส�าคญั	เพราะฝ่ายมหายานเชือ่ว่าทกุชวีติสรรพสัตว์ย่อมมี

จิตที่เป็นพุทธะอยู่ในตัวอยู่แล้ว	และผนวกกับความเชื่อดั้งเดิมของชนชาตินั้นๆ	มหายานได้เผยแผ่ไป
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ยังประเทศต่างๆ	เช่น		ธิเบต	จีน	ญี่ปุ่น	ภูฎาน	เป็นต้น	พุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์ใน

ราชวงศ์คุปตะ	โดยมีการสร้างมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นแหล่งความรู้ชั้นสูงทางด้านพระพุทธศาสนา	

และยงัเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของโลก	มคีณาจารย์ทีม่ชีือ่เสยีง	คอื	ท่านนาคารชนุ	(วศนิ	อนิทสระ,	

2550	:	62-64)

มหายานมุ่งเน้นไปที่เรื่องการปรารถนาพุทธภูมิ	 เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าประชานชนทั่วไปได้

เข้ามามีบทบาทมากขึน้	เน้นการบ�าเพญ็เพยีรบารม	ี6	คอื	ทานบารม	ีศลีบารม	ีขนัตบิารม	ีวริยิะบารมี	

ฌานบารมี	และปัญญาบารมี	ซึ่งมีมหาปณิธาน	4	คือ	(1)	เราจะต้องไปโปรดสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้น	

(2)	เราจะต้องท�าลายกิเลสให้หมดสิ้น	(3)	เราจะต้องศึกษาพระธรรมทั้งหมดให้เจนจบ	และ	(4)	เรา

จะต้องบรรลุพุทธภูมิ	(อภิชัย	โพธิ์ประสิทธิศาสตร์,	2527	:	139)	มีหลักการ	3	อย่าง	ดังนี้	มหาปัญญา	

มหากรุณา	และมหาอุบาย	รวมถึงอัปปมัญญา	4	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	เพื่อเป็นการ

หนนุให้ก้าวสูค่วามบรรลเุป็นพระโพธสิตัว์โดยสมบรูณ์	มกีารแบ่งตามคณุชาติของจิตหรือตามขัน้ของ

บารมีเรียกว่า	ทศภูมิหรือโพธิสัตวภูมิ	ดังนี้	ปมุทิตาภูมิ	วิมลาภูมิ	ปภาการีภูมิ	อริสมติภูมิ	สุทุรชยาภูมิ	

อภิมุขตาภูมิ	ทุรังคมาภูมิ	อจลาภูมิ	สาธุมตีภูมิ	และธรรมเมฆาภูมิ	(ประยงค์	แสนบุราณ,	254	:	55)	

ต่อมาภายหลงัจงึเกิดแนวคดิเรือ่งตรกีายจากเดมิทัง้ฝ่ายมหายานและ	เถรวาทเชือ่ตรงกันเรือ่งกายของ

พระพุทธเจ้าว่ามี	 2	 กาย	 คือ	 ธรรมกายและนิรมาณกาย	 ภายหลังมหายานได้เพ่ิมอีกหนึ่งกายคือ	 

สัมโภคกาย	จึงเรียกว่า	ตรีกาย	(เสฐียร	พันธรังษี,	2550	:	117-118)	

ในพระสุตตันตปิฎกของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานวิมลเกียรตินิทเทสสูตร	 นับว่าเป็น 

พระสูตรส�าคัญยิ่งอีกพระสูตรหนึ่ง	 เพราะได้รวบรวมสารัตถะ	ทั้งด้านปรมัตถธรรมและสมมติธรรม	

ถ่ายทอดออกมาในรูปบุคลาธิษฐาน	 ซึ่งไม่ปรากฏมีในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี	 หลักธรรมใน 

พระสูตรนี้ด�าเนินไปตามแนวพระพุทธมติ	คือ	ในเรื่องของ	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	และวิมลเกียรตินิท

เทสสตูรในพากย์จนีแปลไว้ถงึ	7	ส�านวน	แต่เหลอืตกทอดมาถงึปัจจบุนัเพยีง	3	ส�านวนเท่านัน้	มทีัง้หมด	

14	ปริเฉท	คือ	(1)	พระพุทธเกษตรวรรค	(2)	อุปายโกศลวรรค	(3)	สาวกวรรค	(4)	โพธิสัตว์วรรค	(5)	

คลิานปจุฉาวรรค	(6)	อจนิไตยวรรค	(7)	สรรพสตัว์วทิรรศนะวรรค	(8)	พุทธภมูวิรรค	(9)	อไทวฺตธรรม

ทวารวรรค	(10)	สุคันโธปจิตพุทธวรรค	(11)	โพธิสัตว์จริยาวรรค	(12)	อักโษภยะพุทธเกษตรทรรศนะ

วรรค	(13)	ธรรมปฏบิตับิชูาวรรค	และ	(14)	ธรรมทายาทวรรค	ได้กล่าวถงึอบุาสกผูแ้น่วแน่ในโพธญิาณ	

มีอุบายแห่งการโปรดสัตว์	ด�าเนินชีวิตตามแบบอย่างพระโพธิสัตวธรรมทุกประการ	(เสถียร	โพธินันทะ, 

2540	:	ค-ญ)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	 เพราะเพศบรรพชิตและ

คฤหัสถ์	สามารถที่จะตั้งจิตปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ได้	และต้องมีความอดทนแน่วแน่ในการสั่งสม

สร้างบารมี	เป็นระยะเวลาอันยาวนานนับประมาณไม่ได้	เพื่อให้บรรลุยังพุทธภูมิ	ในคัมภีร์วิมลเกียรติ

นทิเทสสตูร	พากย์ภาษาไทยแปลโดยท่านอาจารย์เสถยีร	โพธนินัทะ	ทีไ่ด้อธบิายเกีย่วกบัโพธสิตัวจรยิา	
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และอาศัยหลักธรรม	คือ	บุคลิกลักษณะ	อภินิหาร	ปฏิปทา	โพธิจิต	บารมี	มหาปณิธาน	อุปายโกศล	

พรหมวิหาร	 4	 	 วิสุทธิโลกธาตุ	 และเป้าหมายสูงสุด	 เพราะถือว่าโพธิจิตมีอยู่ในทั้งมนุษย์และเทวดา	

สามารถพัฒนาศักยภาพของจิตขึ้นสู่ความเป็นแห่งพุทธภาวะได้	 เป้าหมายสูงสุดคือ	 ส�าเร็จเป็นพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า	และประกาศพระสจัธรรมน�าพาเหล่าเวไนยสัตว์ได้ก้าวข้ามห้วงแห่งทุกข์ให้หมดจาก

สังสารวัฏ	 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิเคราะห์โพธิสัตวจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	 เพ่ือท�าให้ทราบ

ผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์โพธิสัตจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	 ใช้เป็นฐานข้อมูลใน

การค้นคว้าเพื่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนา	สังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.		เพื่อศึกษาพระโพธิสัตว์	

2.		เพื่อศึกษาโพธิสัตวจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร

3.	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์โพธิสัตวจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร

ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยัน้ีมุง่ศกึษาวเิคราะห์โพธิสตัวจรยิาในคมัภร์ีวมิลเกยีรตนิทิเทสสตูร	ได้ก�าหนดขอบเขต

การวิจัย	ดังนี้

1.		ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 1.1		ศึกษาความเป็นมาและความส�าคัญของพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายาน

	 1.2		ศึกษาโพธิสัตวจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	ประกอบด้วย	ความหมายของ

โพธิสัตวจริยา	ความเป็นมาของคัมภีร์โพธิสัตวจริยาในคัมภีร์	หลักธรรมของโพธิสัตวจริยา	เป้าหมาย

สูงสุด	และอานิสงส์	ในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	

	 1.3	 วิเคราะห์โพธิสัตวจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	 ประกอบด้วย	 โพธิจิต	

บุคลิกลักษณะ	บารมี	อุปายโกศล	มหาปณิธาน	และเป้าหมายสูงสุด

2.		ขอบเขตด้านเอกสาร	

	 2.1		ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	 หนังสือ	 ต�ารา	 และพระสูตรของ	

พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ซ่ึงเน้นการวจิยัทางเอกสาร	

(Documentary	Research)	เป็นหลกัเพือ่ศกึษาวิเคราะห์โพธิสัตวจรยิาในคมัภร์ีวิมลเกียรตินทิเทสสูตร 

ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด�าเนินการวิจัยมีดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

1.	 ขั้นรวบรวมข้อมูล

	 1.1		ส�ารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูม	ิ(Primary	Sources)	คอื	คมัภร์ีวิมลเกยีรตินทิเทสสตูร	

	 1.2		รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ	 (Secondary	 Sources)	 คือ	 ต�ารา	 หนังสือ	 

งานวิจัย	วิทยานิพนธ์	เอกสาร	วารสาร	บทความ	งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

2.		ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

	 2.1	 น�าข้อมลูทีไ่ด้มาจากข้อที	่1	มาท�าการแยกแยะ	จดัประเภท	ตามความเหมาะสมกบั

เนื้อหาที่วิจัย

	 2.2		ศึกษาข้อมูลที่ได้จากข้อที่	2.1	ด้วยการวิเคราะห์	อธิบายความและตีความให้ความ

หมายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาที่วิจัย

	 2.3		วิเคราะห์ข้อมูล	 พร้อมทั้งเสนอแนวความคิดเห็นวิเคราะห์โพธิสัตวจริยาในคัมภีร์

วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	ประกอบกับทัศนะของผู้วิจัยต่อไป

3.		ขั้นน�าเสนอผลงานการวิจัย		

	 ในการศกึษาเพือ่วิเคราะห์โพธิสตัวจรยิาในคมัภร์ีวมิลเกยีรตนิทิเทสสูตร	ผูว้จิยัจะน�าเสนอ

ผลการวจิยั	ตามล�าดบัขัน้ตอนด้วยวธิแีบบบรรยายโวหารในเชงิคุณภาพ	ตามความเหมาะสมแก่เนือ้หา

ในบทต่าง	ๆ	ตามล�าดับ

ผลการด�าเนินการวิจัย

จากการศึกษาโพธิสัตวจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตรและได้น�ามาวิเคราะห์จนได้ 

ผลสรุป	ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�ามาแยกตามวัตถุประสงค์	ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

พระโพธิสัตว์

พระโพธสิตัว์	เป็นบคุคลทีมุ่ง่บ�าเพญ็บารมเีพือ่จะตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า	เป็นได้ทัง้ฝ่ายบรรพชติ 

และฝ่ายคฤหัสถ์	ด�าเนินวิถีตามแบบโพธิมรรค	มีความรู้แจ้งในธรรม	มีอุปายโกศล	เพื่อจะได้สั่งสอน

สรรพสัตว์ให้หลุดพ้นออกจากวัฏสงสาร	 ยึดมั่นในมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ไม่เสื่อมคลายอย่างไม่มี

ประมาณ	 เพราะมหายานเชื่อว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมีพุทธภาวะอยู่ในตัวอยู่แล้ว	 จิตภายในเกิดการ

ส�านึกรู้	 บุคคลที่มุ่งมั่นที่จะฉุดช่วยให้เหล่าเวไนยสัตว์ได้หลุดพ้นซึ่งความทุกข์ทั้งปวงเป็นส�าคัญและ 

ยังประโยชน์สุขที่แท้จริงนั่นคือ	ให้สรรพสัตว์ต่างบรรลุโพธิญาณ	แม้ตนเป็นคนสุดท้ายที่เข้าสู่นิรวาณ

ก็ตาม	ประเภทของพระโพธิสัตว์แบ่งออกเป็น	2	ดังนี้	 (1)	ธยานิโพธิสัตว์	เป็นพระโพธิสัตว์ที่บ�าเพ็ญ

เพียรสั่งบารมีจนครบบริบูรณ์แล้ว	 แต่ยับยั้งที่จะไม่เข้าสู่พระนิพพาน	 และ	 (2)	 มานุษิโพธิสัตว์	 คือ	 

เป็นพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์	 หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรูปอื่นๆ	 แต่ต้องสร้างบารมีอีกยาวนาน	 

เพือ่ให้บารมคีรบบรบิรูณ์	ก้าวสูช่ัน้ภมู	ิ	พระโพธสัิตว์ท่ีสูงข้ึนไป	มหายานมหีลักค�าสอนมุง่เน้นการสร้าง

บารมีเป็นส�าคัญเรียกว่า	 บารมี	 6	 มีศีลสิกขาบท	 250	 ข้อ	 และยังมีศีลนอกพระปาฏิโมกข์เรียกว่า	 
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ศีลพระโพธิสัตว์	58	ข้อ	พระโพธิสัตว์ต้องมีจิตแผ่อุทิศบุญส่วนกุศลคุณงามความดีที่ตนสร้างสมมาให้

แก่สรรพสัตว์อย่างไม่มีประมาณ	ไม่เลือกจ�าเพาะเจาะจง	มี	4	ประการ	ดังนี้	 (1)	 เมตตา	คือ	ความ

ปรารถนาดี	โดยที่ไม่มีอกุศลกรรมเจือปน	ปราศจากความล�าเอียง	มุ่งปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเป็น

ส�าคัญ	(2)	กรุณา	คือ	ความปรารถนาดีที่อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ทั้งปวง	ด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่

ตกอยูใ่นภาวะห้วงแห่งทุกข์	จงึเป็นเหตใุห้จติเกดิความกรณุาทีจ่ะเข้าไปช่วยให้พ้นจากสภาพของความ

ทุกข์	(3)	มุทิตา	คือ	การแสดงถึงความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี	ไม่มีความอิจฉาริษยาในความส�าเร็จของ

ผูบ้คุคลอืน่	(4)	อเุบกขา	คอื	การวางใจ	เฉยให้เป็นกลาง	มคีวามยติุธรรมปราศจากอคติทีม่คีวามล�าเอยีง	

ตั้งมั่นในมหาปณิธาน	4	คือ	 (1)	 เราจะละสรรพกิเลสให้หมดสิ้นไป	 (2)	 เราจะศึกษาพระสัจธรรมให้

เจนจบ	(3)	เราจะโปรดสรรพสตัว์ให้ถงึความตรัสรู้	หมดจากสังสารวฏั	และ		(4)	เราจะต้องบรรลุพุทธ

ภูมิอันประเสริฐ	 เมื่อบ�าเพ็ญตามหลักของมหายานธรรมแล้ว	ส�าเร็จบรรลุสู่ภูมิแห่งพระโพธิสัตว์หรือ

ทศภูมิ	คือ	ประมุทิตาภูมิ	วิมลาภูมิ	ประภากรีภูมิ	อรจิษมตีภูมิ	สุทุรชยาภูมิ	อภิมุขีภูมิ	ทูรังคมาภูมิ	

อจลาภูมิ	สาธมุตภีมู	ิและธรรมเมฆภมู	ิซึง่แต่ละภมูมิคีวามแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัก�าลงัของการสร้างสม

บารมีธรรม	

มหายานแบ่งกายของพระพุทธเจ้าออกเป็น	3	กาย	เรียกว่า	ตรีกาย	ดังนี้	(1)	สัมโภคกาย	คือ	

กายที่เป็นทิพย์	 สถิต	ณ	 ดินแดนพุทธเกษตรหรือวิสุทธิภูมิของแต่ละพระองค์	 เพื่อท�าหน้าที่แสดง	 

พระสัทธรรมแก่บรรดาเหล่าพระโพธิสัตว์ที่ก�าลังบ�าเพ็ญบารมีอยู่	(2)	นิรมานกาย	คือ	กายที่เกิดจาก

การนริมติขึน้	กายเนือ้ทีเ่ป็นคนทัว่ไปเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์	ทกุขงั	อนจิจัง	อนตัตา	มคีวามผันแปร

ด้วยความเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	และนิรมิตขึ้นมาเพื่อบ�าเพ็ญพุทธกิจ	(3)	ธรรมกาย	คือ	เป็นกายที่แท้จริง

ของพระพุทธเจ้า	 ด�ารงอยู่ตราบนิรันดร์	 และเป้าหมายสูงสุดของฝ่ายมหายานคือ	 พระพุทธเจ้า	 

เพื่อประกาศพระสัจธรรมโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง	

โพธิสัตวจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร

โพธสิตัวจรยิา	คอืผูท้ีป่รารถนาจะบรรลเุป็นพระโพธสิตัว์ต้องปฏญิาณตนให้แน่วแน่ด�ารงตน

มั่นตามหลักแห่งโพธิมรรค	ยอมตรากตร�าล�าบาก	จิตมั่นคงไม่หวั่นไหว	บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่

เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย	 ไม่ยึดถือในอสังขตธรรม	 แต่ไม่ก็สละสังขตธรรมจนหมดสิ้น	 ด�ารงอยู่ใน

ภูมิธรรม	แสดงพระสทัธรรมแก่เหล่าเทวดาทัง้ปวงให้เกดิจติปณธิานในพระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณ	

บ�าเพญ็จรยิาสร้างสมสรรพกศุลธรรม	และบารมี	6	ด�ารงในอปัปมญัญาจตุพรหมวหิาร	4	เทศนาจ�าแนก

ธรรมต่างแก่เหล่าสรรพสัตว์	 บ�าเพ็ญกุศลกรรมบถ	 10	 อาศัยหลักมหายานศาสตร์เป็นแนวปฏิบัติ	 

จิตตั้งอยู ่ในอัปปมาทธรรมมีกุศลธรรมทั้งหลายไม่เสื่อมคลาย	 เพ่ือช่วยเหลือเวไนยสัตว์ทั้งปวง	 

พระสตูรหน่ึงทีส่�าคญัของมหายาน	คอื	วมิลเกยีรตนิทิเทสสตูรในพระสตุตนัตปิฎกได้รวบรวมสารตัถะ

ด้านปรมัตถธรรมและสมมติธรรม	ถ่ายทอดในรปูบคุลาธษิฐาน	พระสตูรนีไ้ม่ปรากฏมีในพระไตรปิฎก
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ฉบบัภาษาบาล	ีมหีลกัธรรมด�าเนนิเป็นไปตามพทุธมติ	คอื	อนจิจัง	ทุกขัง	อนตัตา	ราวต้นพุทธศตวรรษ

ที่	5 เกิดผสมผสานกับปรัชญาเป็น	ลัทธิมหายาน	แปลว่า	พาหนะที่มีขนาดใหญ่สามารถขนสัตว์โลก

ให้ข้ามวัฏสงสารได้จ�านวนมาก	ฝ่ายมหายานถือปริมาณเป็นส�าคัญ	ส่วนคุณภาพค่อยๆ	พัฒนาอบรม

บ่มนิสัยได้	 จึงได้บัญญัติพิธีกรรมและจารีตประเพณีต่างๆ	 เพื่อเป็นอุบายชักจูงให้ประชาชนหันมา

เลือ่มใส	ด้วยการลดหย่อนพระวินยัได้ตามกาลเทศะ	เน้นเรือ่งสอนให้ทกุคนบ�าเพญ็ตนเป็นพระโพธสิตัว์

ช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของสรรพสัตว์	และบารมี	6	เป็นส�าคัญ	คือ	ทาน	ศีล	ขันติ	วิริยะ	ฌาน	ปัญญา	

คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์มีอยู่	 3	 ข้อ	 คือ	 (1)	 มหาปรัชญา	 (2)	 มหากรุณา	 และ	 (3)	 มหาอุปาย	 

ต้องมีมหาปณิธาน	ราวพุทธศตวรรษที่	7	ท่านคุรุนาคารชุน	เป็นผู้ก�าเนิดปรัชญามหายานนิกายสุญญ

วาทใช้ระบบวิภาษวิธี	 อธิบายทฤษฎีความสัมพันธ์หรือกฎปฏิจจสมุปบาท	 ต่อมาพุทธศตวรรษที่	 9	 

มคีณาจารย์อกี	2	ท่านคอื	ท่านครุอุสงัคะและครุุวสุพันธ	ุเป็นผู้ก�าเนดิปรัชญามหายาน	นกิายวชิญาณ

วาท	 เป็นปรัชญามโนภาพนิยม	 ส่วนบุคลิกลักษณะและปฏิปทาของท่านวิมลเกียรติ	 มีส่วนคล้ายกับ

ท่านจิตตคฤหบดีของฝ่ายบาลี	 โดยเป็นชาวมัจฉิกาสัณฑนคร	 บรรลุส�าเร็จอนาคามี	 เป็นผู้มีปัญญา

ปฏิภาณแตกฉานในอรรถธรรม	จึงได้รับยกย่องว่าเป็นอุบาสกผู้เลิศในการแสดงสัจธรรม	มักสนทนา

ถาม	ตอบปัญหาธรรมกับพระเถระอยู่เสมอ	ในบาลีสังยุตตนิกาย	เรียกว่า	จิตตคฤหบดีปุจฉาสังยุตต์	

ซึ่งคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	ก�าเนิดราวปลายพุทธศตวรรษที่	5	โดยท่านนาคารชุนได้รจนาอรรถ

กถามหาปรัชญาปารมิตาสูตร	 ได้อ้างข้อความในสูตรนี้หลายตอน	 และต้นฉบับเป็นภาษาสันสกฤต

ปัจจุบันได้หายสาบสูญ	ต่อมาในคัมภีร์	ศึกษาสมุจจัย	ของท่านสันติเทวะได้รจนาในราวพุทธศตวรรษ

ที	่13	กไ็ด้ยกข้อความในพระสตูรนีม้าอ้างจงึท�าให้เห็นเค้าโครงพระสูตรนีใ้นรูปภาษาสันสกฤต	คมัภร์ี

วิมลเกียรตินิทเทสสูตรในพากย์ภาษาไทย	แปลโดยท่านอาจารย์เสถียร	โพธินันทะ	ยึดฉบับแปลของ

ท่านกุมารชีพเป็นปทัฏฐาน	ถือกันว่าเป็นวรรณคดีจีนชั้นสูง	หลักการฝ่ายมหายานและค�าสอนเชื่อว่า

ทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าได้	 เพราะมีโพธิจิต	 สามารถเกิดได้กับทุกสรรพสัตว์เมื่อได้สดับสัจธรรม	 เช่น	

ถึงโทษของสรีระว่าเป็นของไม่เที่ยง	ตั้งอยู่ชั่วคราวก็แปรสภาพเปลี่ยนไป	ยินดีในกุศลกรรม	เป็นวิถีที่

ควรจะศึกษารอยจริยาแห่งพระตถาคตเพื่อจุติสถิตยังดินแดนพุทธเกษตร	 หรือแม้จะบรรลุโพธิญาณ

แล้วแต่ก็ไม่รีบด่วนดับขันธปรินิพพานเพราะทรงยังมีมหาเมตตากรุณา	 ก็เพื่อโปรดสรรพสัตว์โดยไม่

ยนิดหีลงใหลเพลดิเพลนิวฏัสงสาร	บคุลกิของโพธสัิตวจริยา	เป็นผู้มจิีตมหาเมตตาและกรุณาอย่างไม่มี

ประมาณ	 ซึ่งบังเกิดความสงสารขึ้นภายในจิตเป็นอันดับแรก	 จึงมีการบ�าเพ็ญตามโพธิสัตวธรรม	 

ด้วยความอดทนไม่เหนด็เหนือ่ย	สามารถรอบรูอ้บุายวธิกีารสัง่สอนสจัธรรมแก่เวไนยสตัว์	พระโพธสิตัว์

ในคัมภีร์วิมลเกีรยรตินิทเทสสูตร	มี	2	ประเภท	คือ	(1)	พระโพธิสัตว์	นวกะ	ยังไม่สามารถเข้าถึงอรรถ

ธรรมที่สุขุมคัมภีรภาพได้	และ(2)	พระโพธิสัตว์รัตตัญญู	ที่อบรมปฏิบัติโพธิจริยามาเป็นเวลายาวนาน	

สามารถเข้าถึงอรรถธรรมอันสุขุมคัมภีรภาพได้	 และปฏิปทาของพระโพธิสัตว์	 เพ่ือประกาศ 

พระสจัธรรมแก่สตัว์ทัง้หลาย	บ�าเพญ็ตาม		โพธปัิกขิยธรรม	ท�ากาย	วาจา	และใจใหใ้สสะอาดหมดจด	
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ใช้อภิญญาโกศลชักจูงสั่งสอนเหล่าสรรพสัตว์ด้วยการแสดงธรรม	ตราบใดที่ยังมีสัตว์ในนรกอยู่	จะไม่

ขอบรรลพุทุธภูมิ	และจะขอเป็นคนสดุท้ายถึงซ่ึงฝ่ังพระนพิพาน	การส�าแดงอภนิหิารของพระโพธสิตัว์นัน้ 

ถือว่าเป็นวิธีการขั้นปฐมเหตุของการชักจูงสรรพสัตว์ให้เกิดโพธิจิต	น้อมน้าวจิตเกิดความศรัทธาหรือ

อยากรู้	 ให้หันมาศึกษาหลักของมหายาน	 จากนั้นมีการพรรณนาถึงความอลังการของวิสุทธิโลกธาตุ	 

มีพระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานและเป็นทีส่ถติของเหล่าพระโพธสิตัว์	ผูท้ีจ่ตุยิงัโลก

ธาตนุัน้	ต้องปราศจากจติมายาความหลอกลวง	สมบรูณ์เพรียบ	พร้อมด้วยสรรพกศุล	ต้องบ�าเพ็ญกศุล

กรรมบถ	10	เมื่อจิตบริสุทธิ์สะอาดดีพร้อม	พุทธเกษตรนั้นก็ย่อมบริสุทธิ์สะอาดตามด้วย	การบ�าเพ็ญ

สร้างสมบารมี	6	ถือเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นและต้องด�าเนินปฏิบัติ	รวมถึงไม่ละสังขตธรรม	

ไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะ	 ยอมตรากตร�าเหนื่อยยากล�าบาก	 บ�าเพ็ญหิตานุหิต	 10	 ประการ	 และ	 

โพธปัิกขยิธรรม	ก�าจดัอกศุลธรรมทัง้หลาย	และท�ากาย	วาจา	และใจให้บริสุทธิ	์เช่น	พระเจ้ารัตนฉัตร

จักรพรรดิราช	 บริจาคสรรพเครื่องอุปโภคถวายแด่พระพุทธเจ้า	 เป็นระยะเวลาตลอด	 5	 กัลป์	 

พระโพธิสัตว์ต้องมีมหาปณิธาน	 คือ	 ต้องบ�าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์แก่ปวงสัตว์อย่างไม่มีประมาณ	 

รบัความทกุข์ท้ังปวงแทนสรรพสตัว์ได้	ความดทีีต่นสัง่สมอบรมมาทัง้หมดสามารถอทุศิให้แก่เวไนยสตัว์ 

อย่างไม่มีประมาณได้	ตั้งจิตอยู่ในธรรมเป็นนิตย์	ไม่ละทิ้งโพธิญาณด้วยการที่ไม่ควรยินดีในธรรมของ

อรหนัต์	ไม่มคีวามอจิฉารษิยาในลาภสกัการะท่ีเกดิแก่ผูอ้ืน่	หมัน่พิจารณาไตร่ตรองโทษของตนอยูเ่ป็น

นิตย์	พระโพธิสัตว์ต้องมีความช�่าชองในการใช้อุปายโกศล	เช่น	การส�าแดงตนเพื่อให้ผู้ที่มายังสถานที่

ของตนเห็นว่า	ความว่างเปล่าคอื	สิง่ทีไ่ร้มายาหลอกลวง	ยงัจติของสรรพสตัว์ไม่หลงยดึมัน่ในวตัถหุรอื

การแสดงธรรมต้องทราบภูมิจิตของสัตว์	 ว่าจะแสดงธรรมระดับไหนที่ควรแก่สัตว์เหล่านั้นที่	 เพื่อยัง

จิตเห็นถึงความเป็นแห่งสูญตา	ด�ารงมั่นในพรหมวิหาร	4	ดังนี้	(1)	เมตตา	เพื่อโปรดสรรพสัตว์แสดง

ความสนัตสิขุให้เกดิมขีึน้ในสรรพสตัว์	(2)	กรณุา	คอื	สรรพกศุลทีพ่ระโพธสัิตว์บ�าเพ็ญมาควรให้สรรพ

สัตว์มีส่วนร่วมใน	มหากุศลด้วยและเพื่อเพราะด�ารงพระศาสนาให้มีอายืนยาว	(3)	มุทิตา	คือ	มีความ

ปีติยินดีในความดีผู้อื่น	 ควรสงเคราะห์ปัญญาให้เกิดในสรรพสัตว์	 และ	 (4)	 อุเบกขา	 คือ	 วางเฉยใน

ท�าความดีท่ีท�าด้วยการไม่หวังผล	 เพื่อสงเคราะห์คนมัจฉริยโลภ	 การด�าเนินตามโพธิสัตวจริยาก็เพื่อ

ส�าเร็จบรรลุเป้าหมายสูงสูด	คือ	การบรรลุพุทธภูมิหรือความเป็นพระพุทธเจ้า

วิเคราะห์โพธิสัตวจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร

โพธิจิต	 มีในเฉพาะหลักค�าสอนของฝ่ายมหายานเท่านั้น	 ไม่ปรากฏมีในค�าสอนฝ่ายบาล	ี 

ซึ่งจิตสามารถพัฒนาศักยภาพสู่การบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้	เพราะในสรรพสัตว์ล้วน

มีโพธิจิตอยู่ทุกๆ	 ตัวตน	 และยกเว้นเหล่าสาวกยานท่ีไม่สามารถบังเกิดโพธิจิตได้	 บุคลิกของเหล่า 

ผูโ้ปรดสรรพสตัว์นั้นไม่จ�าเป็นจะต้องอยูใ่นเพศสมณะเพยีงอย่างเดียว	แต่สามารถอยูใ่นเพศคฤหสัถ์ได้ 

ด้วยการตั้งโพธิจิตมุ่งสู่การปฏิบัติแห่งโพธิมรรค	โดยไม่คลอนแคลนหรือเอนเอียงไปยังสาวกภูมิ	 เพื่อ
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ยังความส�าเร็จบังเกิดมีในตนเองและสามารถจะฉุดช่วยเวไนยสัตว์ให้พ้นทุกข์ด้วยความมีมหาเมตตา

กรุณาอย่างไม่มีประมาณ	ด้วยอาศัยการสร้างบารมีของเหล่าผู้ตั้งมั่นในโพธิญาณ	ต้องสร้างสมสรรพ

กุศลทั้งปวงที่จะหนุนช่วยให้บรรลุโพธิญาณได้เรียกว่า	บารมี	6	ดังนี้	ทานบารมี	ศีลบารมี	สมาธิบารมี	

ขันติบารมี	วิริยะบารมี	และ	ปัญญาบารมี	นอกเหนือจากบารมี	6	แล้ว	มีเพิ่มเข้ามาอีก	4	ดังนี้	อุบาย

บารมี	ปณิธาน	พละ	และญาณ	ถือว่าจะต้องท�าควบคู่ไปกับการช่วยผู้อื่นด้วย	คือ	สามารถจะบีบคั้น

หรือเร่งรัดแก่ผู้ที่มีโพธิจิตได้สร้างสมบารมีให้บริบูรณ์	 อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลย	 คือ	 อุปายโกศล	

เป็นการชาญลาดเลอืกวธิกีารอย่างใดอย่างหนึง่ด้วยอาศยัสจัธรรมเป็นพืน้ฐานในการชกัน�าพาให้เหล่า

สรรพสตัว์ได้เข้าถงึความเป็นพทุธะหรอืให้บังเกดิโพธจิติขึน้	ฉลาดน�าความหลากหลายวธิสีูก่ารประกาศ

สัจธรรมทั่วโลกธาตุ	หลังจากจิตเข้าสู่ความปรารถนาที่	จะเป็นพระพุทธเจ้าภายในกาลเบื้องหน้าแล้ว	

ต้องด�าริตั้งจิตมั่น	 อย่างแน่วแน่ในมหาปณิธานอันยังประโยชน์แก่ปวงสัตว์	 แม้จะไม่สามารถทราบ

อนาคตกาลว่าจะส�าเรจ็อย่างท่ีตนตัง้ไว้หรอืไม่	แต่ตนจะต้องทุม่เทแรงกายและแรงใจอย่างไม่หวัน่ไหว

ใดๆ	 ทั้งปวง	 ยึดมั่นในปณิธานและสละแม้ชีวิตตน	 เพ่ือให้เหล่าสัตว์พ้นทุกข์สู่แดนพุทธภูมิจนส�าเร็จ	

และด้วยเหตทุีเ่หล่าผูต้ัง้มัน่ในโพธญิาณมจีติมหากรณุาธคิณุต่อเหล่าสรรพสตัว์หลดุพ้นจากวฏัสงสาร

โดยมีเป้าหมาย	3	หลัก	ดังนี้	 (1)	 เป้าหมายเบื้องต้น	คือ	น้อมน�าหลักธรรมประกาศยังสรรพสัตว์ให้

บังเกิดโพธิจิต	(2)	เป้าหมายเบื้องกลาง	คือ	เร่งรัดให้เหล่าพระโพธิสัตว์ที่ก�าลังสร้างสมสรรพกุศลอยู่	

ยงับารมใีห้เตม็บรบิรูณ์	และ	(3)	เป้าหมายสงูสดุ	คอื	บรรลพุทุธภมูหิรอืตรสัรูเ้ป็น		พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เข้าสู่พระนิพพานหรือพระนิรวาณ

การน�าไปใช้ประโยชน์ 

1.		ท�าให้ทราบเรื่องราวของพระโพธิสัตว์พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

2.		ท�าให้ทราบเรื่องของโพธิสัตวจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร

3.		ท�าให้ทราบผลของการวิเคราะห์โพธิสัตจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	

4.		ท�าให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องโพธิสัตจริยาในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร	สามารถน�าความรู ้

ไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการค้นคว้าเพื่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนา	สังคมและประเทศชาติต่อไป
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บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้	มุ่งที่จะศึกษาวิถีชีวิต	ภูมิหลัง	การปรับตัวและกระบวนการสร้างเครือข่ายทาง

สงัคมข้ามพรมแดนของพระนสิติจากประเทศเพือ่นบ้านในอาเซียนและในอนภุมูภิาคลุ่มน�า้โขงท่ีก�าลัง

ศึกษาในมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	โดยเลอืกศึกษากลุม่พระนสิติข้ามแดนทีศึ่กษาอยู่

ทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขตต่างๆ

ผลการศึกษาพบว่า	 พระนิสิตจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและในอนุภูมิภาคลุ่มน�า้โขง	

เริ่มเข้ามาศึกษาในประเทศไทย	 อย่างเด่นชัดเมื่อปลายทศวรรษ	 2540	 โดยมีเงื่อนไขทั้งที่เป็น	 

ปัจจัยผลักดัน	ได้แก่	(1)	สภาพทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว	(2)	การที่ประเทศต้นทางให้โอกาส

พัฒนาตนเองน้อย	 (3)	 ปัจจัยทางด้านการเมือง	 และปัจจัยดึงดูด	 ได้แก่	 (1)	 ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์	 

(2)	ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม	และ	(3)	ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ของสถาบัน	

ด้านการปรับตัวนั้น	 จะมีทั้งการปรับตัวทางด้านสังคม	 และการปรับตัวทางวัฒนธรรมโดย

เฉพาะการปรับตัวด้านภาษา	นอกจากนี้	ในฐานะของ	“คนต่างด้าว”	พวกเขาก็ย่อมเผชิญกับปัญหา

และอุปสรรคบางประการในการด�าเนินชีวิต	ฉะนั้น	พวกเขาจึงมีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทาง

สังคมเพื่อปรับเปลี่ยนต�าแหน่งแห่งที่ทางสังคมของตน	 อย่างน้อย	 3	 รูปแบบ	 คือการสร้างเครือข่าย

1	 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตอุบลราชธานี
2	 รองศาสตราจารย์	ประจ�าคณะศลิปะศาสตร์	มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน	ีอาจารย์พเิศษ	มจร.วทิยาเขตอบุลราชธานี
3	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.,	 ส�านักงานศึกษาธิการภาค	 9	 จังหวัดอุบลราชธานี	 อาจารย์พิเศษ	 มจร.วิทยาเขต

อุบลราชธานี
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ความสัมพันธ์ทางสังคมกับชุมชนบ้านเกิด	 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมระดับบุคล	 

และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปของชมรม	

ค�าส�าคัญ: พระนิสิตข้ามแดน, อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง,	 วิถีชีวิต,	 การปรับตัว,	 เครือข่ายความสัมพันธ ์

ทางสังคมข้ามชาติ

Abstract

This	research	intends	to	explain	the	way	of	life,	background,	adaptation	and	

transnational	social	relation	networking	process	of	the	transnational	student-monks	

from	ASEAN	countries	 in	 the	Greater	Mekong	Sub-region	 [GMS]	 in	Thailand	which	

studying	at	the	Mahachulalongkornrajawithayalai	University.	The	target	groups	were	

selected	both	from	the	main	campus	at	Ayutthaya	and	the	other	campuses	in	North	

and	Northeast	region.

The	study	indicated	that	the	transnational	student-monks	from	neighboring	

countries	in	ASEAN	and	in	the	Greater	Mekong	Sub-region	come	to	study	in	Thailand	

clearly	 at	 the	 end	 of	 1997	 by	 2	 factors.	 Firstly;	 the	 push	 factors	 were	 (1)	 the	 

economic	condition	of	the	family	(2)	the	lack	of	self-development	opportunity	of	the	

country	 of	 origin,	 (3)	 the	 political	 factors.	 Secondly;	 the	 pull	 factors	 were	 (1)	 

geographical	factors	(2)	socio-cultural	factors	and	(3)	institutional	identity.

For	 the	adaptation,	 the	study	 found	that	 the	transnational	student-monks	

have	both	social	and	cultural	adaptation	especially	the	language’s	adaptation.	Besides	

that,	as	the	“alien”	they	have	to	face	some	problems	in	everyday	life,	then	they	

have	to	create	the	social	network	relation	for	changed	their	social	position	in	3	types;	

the	social	network	relation	with	the	homeland,	the	individual	social	network	relation	

and	the	association	or	club.

Keywords:  Crossing-Border	 Buddhist	 Monk	 Students,	 Network,	 Greater	 Mekong	 

Sub-region,	Way	 of	 Life,	 Adaptation, Transnational	 Social	 Relations  

Network
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บทน�า 

ปัจจุบันอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทุกมิติของสังคมโลก	

ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	เทคโนโลย	ีและสิง่แวดล้อม	การศึกษากเ็ป็นมติหินึง่ทีไ่ด้รบัจาก

อิทธิพลดังกล่าว	 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า	 การศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนา

ประเทศ	 เพราะการศึกษาจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพและมีคุณค่าที่สามารถ

แข่งขันกับนานาประเทศ	 ทุกประเทศจึงมุ่งปฏิรูปการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและทันสมัยยิ่งข้ึน	

นอกจากจะให้ประชาชนของประเทศตนได้ศกึษาแล้ว	ยงัเป็นแนวทางชกัจงูใจให้นกัศกึษาต่างชาติเข้า

มาเรยีนเพือ่หารายได้เข้าประเทศอีกด้วย	การท่ีแต่ละประเทศเร่งปฏรูิปการศกึษาเช่นนีท้�าให้นกัศกึษา

ต่างชาตจิากประเทศต่าง	ๆ 	ท่ัวโลกมโีอกาสเลอืกทีจ่ะเข้าศกึษาในประเทศใดก็ได้ตามศกัยภาพของตน	

(บัญญัติ	ศรีสุขงาม	2547)

กระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าว	 ส่งผลให้วงการศึกษาท่ัวโลกมีการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้

เป็นสากลหรือเป็นนานาชาติ	 ความเป็นสากลหรือความเป็นนานาชาติทางการศึกษา	หรือการศึกษา

นานาชาติ	 [International	 Education]	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ	 ในโลก	 

เกี่ยวกับการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ด้านการศึกษา	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	เพื่อก่อ

ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชาติต่างๆ	 ก่อให้เกิดความช่วยเหลือร่วมมือกัน	 โดยอาศัยการติดต่อ

สื่อสารที่ทันสมัย	 การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่	 บุคลากร	อาจารย์	 นักศึกษา	ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ	

โดยมีภาษากลางเป็นสื่อ	

ความเป็นสากลของการศกึษาดงักล่าว	เป็นแนวโน้มทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก	ด้วยแนวคดิทีค่ล้ายคลงึ

กันคือ	 ความพยายามปรับบทบาทของประเทศตน	 ให้เปิดสู่ประชาคมโลก	 เสริมสร้างความสามารถ

ทางเศรษฐกิจ	สร้างเครือข่าย	[Network]	ความร่วมมือระหว่างประเทศ	การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร	

เน้นกระบวนการแลกเปลีย่นทางวชิาการ	การแลกเปลีย่นอาจารย์และนกัศกึษา	ปรบัปรงุเนือ้หาสาระ

และรูปแบบของหลักสูตร	สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นส�าคัญของการพัฒนาความเป็นนานาชาติหรือความ

เป็นสากล	(อ�านาจ	บัวศิริ.	2539)

นอกจากนี้	 ด้วยนโยบายทางด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศ	ก็ได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ	 การส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาและ

การวิจัยกับองค์กร/สถาบนัการศกึษาต่างประเทศ	รวมถงึการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประเทศไทยได้

เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน	และภายใต้กระแสการพัฒนาสู่ความเป็นสากล	

กระแสภมูิภาคนยิม	กระแสโลกาภวิตัน์	รวมถงึนโยบายการเปดิเสรีการค้าบรกิารด้านการศึกษา	ภาย

ใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการ	[General	Agreement	on	Trade	in	Service:	GATS]	ที่ท�าให้เกิด

การขยายตัวด้านการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ	 อันเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ทีจ่ะท�าให้จ�านวนนกัศกึษาต่างชาตแิละชาวต่างประเทศได้เข้ามาศกึษาและปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั
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ของไทยรวมถึงการเคลื่อนย้าย	[Mobility]	ของนักศึกษาก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ส�านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ได้ท�าการ

รวบรวมข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่	 เดือน

กรกฎาคม	 2555	 -	 เดือนกรกฎาคม	 2556	 จ�านวน	 105	 แห่ง	 พบว่ามีนักศึกษาต่างชาติจ�านวน	 

18,814	คน	จาก	139	ประเทศ	ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาไทย		ในการน�าข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ

ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยมาพิจารณาในมิติต่างๆ	 เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของ

นักศึกษาต่างชาติท่ีจะเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต	 โดยการเปรียบเทียบข้อมูล

นักศึกษาต่างชาติในแต่ละปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	พบว่า	นักศึกษาจากประเทศในทวีปเอเชียที่เข้ามา

ศกึษาในสถาบันอดุมศกึษาไทยมากท่ีสดุ	คอื	นกัศกึษาจากประเทศจนี	สถาบนัอดุมศกึษาทีม่นีกัศกึษา

ต่างชาตศิกึษามากทีส่ดุ	คอื	มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	สาขาวชิาท่ีมนีกัศกึษาต่างชาติเลือกเรียนมากท่ีสุด	

คือ	 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 แหล่งทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยมากที่สุด	คือทุนส่วนตัว

ตารางที่ 1	 จ�านวนและร้อยละนกัศึกษาต่างชาตใินสถาบันอดุมศกึษาเปรยีบเทยีบปีการศกึษา	2551	

กับ	2556	(สกอ.2556)

ปีการศึกษา 2551 สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 สถาบันอุดมศึกษา

ล�าดับที่ จ�านวน ร้อยละ ล�าดับที่ จ�านวน ร้อยละ

1 2,558 15.63 อัสสัมชัญ 1 2,912 15.48 อัสสัมชัญ

2 1,329 8.12 ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

2 1,328 7.06 มหิดล

3 1,069 6.53 มหิดล 3 1,187 6.31 ม.มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

4 591 3.61 บูรพา 4 942 5.01 ขอนแก่น

5 487 2.98 รังสิต 5 730 3.88 มรภ.เชียงราย

6 425 2.60 ขอนแก่น 6 685 3.64 ธุรกิจบัณฑิต

7 430 2.63 มิชชั่น 7 668 3.55 เกษมบัณฑิต

8 421 2.57 มรภ.สวนดุสิต 8 665 3.53 จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

9 389 2.38 รามค�าแหง 9 565 3.00 ธรรมศาสตร์

10 380 2.32 เชียงใหม่ 10 513 2.73 บูรพา
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แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะยังไม่ครอบคลุมไปทุกสถาบันการศึกษา	เพราะจากประสบการณ์

ของคณะผูว้จิยักพ็บว่า	ยงัมนีกัศกึษาจากประเทศอาเซียนและประเทศในอนภุมิูภาคลุม่น�า้โขงท่ีศกึษา

อยูใ่นสถาบนัการศกึษาทีต่�า่กว่าระดบัปรญิญาตร	ีหรอืสถาบนัการศกึษาทีเ่พิง่ยกระดบัเปิดสอนระดบั

ปริญญาบัณฑิต	 เช่น	 วิทยาลัยอาชีวศึกษา	 วิทยาลัยพลศึกษา	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 เป็นต้น	

อย่างไรก็ตาม	 ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในส่วนของตัวเลขนักศึกษาจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงใน

รายงานของ	สกอ.	นัน้	จ�านวนไม่น้อยเป็น	“พระนิสติ”	ทีศ่กึษาอยู	่ณ	สถาบนัอดุมศกึษาของสงฆ์หรอื

ทีเ่รยีกกนัว่า	“มหาวทิยาลยัสงฆ์”	ซึง่มวีทิยาเขตกระจายอยูท่ัว่ประเทศ	โดยเฉพาะมหาวทิยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ท่ีมีจ�านวนนักศึกษาต่างชาติมากเป็นล�าดับที่	 2	 ของประเทศ	 นับต้ังแต่ 

ปี	2552	เป็นต้นมา	โดยในปี	2554	มีจ�านวนถึง	1,276	คน	หรือร้อยละ	6.28	

ดังนั้น	 ในภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนก�าลังเตรียมการ 

เพือ่การเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน	(ASEAN	Community)	ประกอบกบัทีรั่ฐบาลไทยมนีโยบาย

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค	 ตลอดจนการเตรียมการเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558	นั้น	การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนจาก

ประเทศเพื่อนบ้านน้ี	 ไม่เพียงแต่จะท�าให้เรามีความเข้าใจเพ่ือนบ้านลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น	 หากแต่ยัง

อาจน�าไปสู่การก�าหนดแนวนโยบายท่ีเหมาะสมส�าหรับทั้งสองประเทศ	 โดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์

ยิ่งต่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาของสงฆ์กับประเทศเพื่อนบ้านใน

อาเซียนและในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 ซึ่งจะน�ามาซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมใน

ท้ายที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.		เพื่อศึกษาภูมิหลังและปัจจัยท่ีพระนิสิตจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและใน 

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงตัดสินใจมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

2.		เพือ่ศกึษาวถิชีวีติ	และการปรบัตวัของพระนสิติจากประเทศเพือ่นบ้านในอาเซยีนและใน

อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงที่ก�าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3.		เพื่อศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมข้ามพรมแดนของพระนิสิตจากประเทศ

เพื่อนบ้านในอาเซียนและในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงที่ก�าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยเน้นที่การวิจัยเชิงเอกสาร	 (Documentary	

Research)	 และการวิจัยภาคสนาม	 (field	 research)	 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์	 วิเคราะห์
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ข้อมูลทั้งในระหว่างการด�าเนินการในภาคสนามและหลังจากนั้น	 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลแบบ 

สามเส้า	 (triangulation)	 ตีความข้อมูล	 (interpretation)	 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา	 (content	

analysis)	ด้วยการจัดกลุ่มเนื้อหาที่เชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล	และสร้างข้อสรุป	โดยมีองค์ประกอบดังนี้

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวจิยัในเชงิคณุภาพ	โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูในภาคสนามจะ

เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	หรือการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group	Discussion)	

อย่างใดอย่างหนึ่งข้ึนอยู่กับสถานการณ์ท่ีเหมาะสม	 เนื่องจากพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะยังไม่

สามารถเขยีนอ่านภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว	ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา	ประชากรทีเ่ป็นพระนสิติ

จากประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซยีนและในอนุภูมภิาคลุม่น�า้โขง	ได้แก่	เมยีนมา	(พม่า)	สปป.ลาว	กมัพชูา	

และเวียดนาม	ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	ในวทิยาเขตต่างๆ	ทัง้ใน

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้แก่	อบุลราชธาน	ีสรุนิทร์	หนองคาย	นครพนมและเชยีงใหม่	

ในภาคต้นปีการศึกษา	2559	จ�านวนประมาณ	160	รูป	โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่เป็นกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	จ�านวน	22	รูป	ที่ได้มาด้วยการเลือกแบบบังเอิญ	รวมทั้งสัมภาษณ์	

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ในวิทยาเขตต่างๆ	 ท่ีท�าหน้าท่ีดูแลหรือ

เกี่ยวข้องกับพระนิสิตชาวต่างชาติเหล่านี้

การวิจยันีเ้ป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ	โดยเน้นทีก่ารวิจัยเชงิเอกสาร	(Documentary	Research)	

และการวิจัยภาคสนาม	(field	research)	โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานดังนี้

การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

ท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมลูจากเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้หนงัสอื	รายงานการวจิยั	

รายงานประชุม	ภาพถ่าย	

การศึกษาภาคสนาม	(Field	Study)

คณะผู้วิจัยจะท�าการเก็บข้อมูลภาคสนามในจังหวัดที่มีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน 

ในอาเซียนและในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย	 ในวิทยาเขตต่างๆ	 ท้ังในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	 อุบลราชธาน	ี

สุรินทร์	 หนองคาย	 นครพนมและเชียงใหม่	 ในภาคต้นปีการศึกษา	 2559	 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	

(In-depth	Interviews)	และการสนทนากลุ่ม	(focus	group	discussion)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย	 (1)	 แบบสัมภาษณ์	 (Interviews)	 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interviews)	และ	(2)	ค�าถามส�าหรับการสนทนากลุ่ม	 (focus	

group	discussion)	โดยมเีคร่ืองช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมลู	ได้แก่	กล้องถ่ายรปู	เครือ่งบนัทกึเสยีง	
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แบบบันทึกภาคสนาม	(field	note)

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ข้อมลูทัง้ในระหว่างการด�าเนนิการในภาคสนามและหลังจากนัน้	เพ่ือการตรวจสอบ

ข้อมูลแบบสามเส้า	 (triangulation)	 ตีความข้อมูล	 (interpretation)	 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา	

(content	analysis)	ด้วยการจัดกลุ่มเนื้อหาที่เชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล	และสร้างข้อสรุป

สรุปผลการวิจัย

1.		ภูมิหลัง	ความเป็นมา	และปัจจัยที่น�ามาสู่ปรากฏการณ์พระนิสิตข้ามแดน

	 จากการศกึษาพบว่า	พระนสิติจากประเทศเพือ่นบ้านในอาเซียนและในอนภูุมิภาคลุม่น�า้โขง 

เร่ิมเข้ามาศึกษาในประเทศไทย	อย่างเด่นชดัเมือ่ปลายทศวรรษ	2540	ภายหลงัจากทีรั่ฐไทยได้ด�าเนนิ

นโยบายหรอืยทุธศาสตร์เกีย่วกบัชายแดนทีส่�าคัญ	2	ระดบัคอื	ระดบัชาตซิึง่ประกอบด้วย	2	นโยบายหลกั 

คือ	1)	นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า	ในช่วงต้นทศวรรษ	2530	เมื่อครั้งที่	พล.อ.ชาติชาย	

ชุณหะวัณ	 ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 และ	 2)	 นโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

เพื่อการพัฒนา	 หรือผู้ว่า	 CEO	 ที่ถือก�าเนิดขึ้นในช่วงปี	 พ.ศ.2544	 ในยุครัฐบาลภายใต้การน�าของ	

พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	และระดับอนุภูมิภาค	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ระดับ

อนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง	2	ยทุธศาสตร์ด้วยกนั	คอื	1)	ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาค

ลุ่มน�้าโขง	(Greater	Mekong	Subregion:	GMS)	ที่เป็นความร่วมมือของ	6	ประเทศ	คือ	ไทย	พม่า	

ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	และจีน	(ยูนนาน)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2535		โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย	(Asian	

Development	 Bank-	 ADB)	 เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักและ	 2)	 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ	อิระวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง	หรอืชือ่เดมิยทุธศาสตร์ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างกมัพชูา	

ลาว	พม่าและไทย	(Ayeyawady	-	Chao	Phraya	-	Mekong	Economic	Cooperation	Strategy	

-	ACMECS	หรือ	Economic	Cooperation	Strategy	-	ECS)	ที่เป็นความร่วมมือกันของ	5	ประเทศ

คือ	 ไทย	 สหภาพพม่า	 (ปัจจุบันคือเมียนมา)	 กัมพูชา	 เวียดนาม	 และลาว	 เมื่อปี	 2546	 เป็นกรอบ 

แนวความคิดเพื่อการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาค	 ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐาน	 

โดยยทุธศาสตร์	ACMECS	มเีป้าประสงค์เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั	ก่อให้เกดิการเจริญ

เติบโตทางด้านเศรษฐกิจตามแนวชายแดน	 ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและ

การผลิตไปยังบริเวณที่มีการได้เปรียบโดยเปรียบโอกาสในการจ้างงาน	 ลดความแตกต่างของรายได้	

ส่งเสริมสันติภาพ	เสถียรภาพ	และความมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืน

	 ส�าหรับวิทยาเขต	 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ซึ่งมีอยู่ตามภูมิภาค

ต่างๆ	 น้ัน	 ก็พบว่ามีพระนิสิตจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 เข้ามา
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ศึกษาอยู่เป็นจ�านวนไม่น้อย	 ท้ังนี้พระนิสิตข้ามชาติเหล่านั้น	 ก็มักจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านใน

อาเซียนและในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงที่อยู่ใกล้ๆ	กับจังหวัดที่ตั้งของวิทยาเขตเหล่านั้น	เช่น	วิทยาเขต

เชียงใหม่	พบว่าพระนสิติข้ามชาตส่ิวนใหญ่จะเป็นพระนสิติจากประเทศพม่า	(เมยีนมา)	และเป็นกลุม่

ชาติพันธุ์ไทยใหญ่	 ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ที่รัฐฉาน	 รองลงมาก็จะเป็นพระนิสิตข้ามชาติจาก	 สปป.ลาว	 

รวมทัง้มพีระนสิติข้ามชาตจิากประเทศเวยีดนามและกมัพูชาประมาณ	20	รูป	(Sang	Truong	2559)	

ขณะทีว่ทิยาเขตหนองคายและนครพนม	พระนสิติข้ามชาตทิัง้หมดจะมาจาก	สปป.ลาว	โดยมจี�านวน

ประมาณ	 30-40	 รูป	 ทั้งนี้เหตุผลที่ไม่มีพระนิสิตข้ามชาติจากประเทศอื่นนอกจาก	 สปป.ลาว	 นั้น	

พระครูโพธิยานุสิฐ	ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

หนองคาย	ให้เหตผุลว่า	เพราะข้อจ�ากดัเรือ่งภาษา	เนือ่งจากจดัการเรยีนการสอนด้วยภาษาไทย	ฉะนัน้	

หากพระนิสติข้ามชาตทิีจ่ะมาเรยีนไม่มพีืน้ฐานภาษาไทยกจ็ะล�าบาก	ทัง้นีเ้คยมพีระนสิติข้ามชาตชิาว

กัมพูชามาสมัครเรียน	2	รูป	แต่ทางวิทยาเขตไม่สามารถรับได้	เพราะไม่มีพื้นฐานภาษาไทย	(พระครู

โพธิยานุสิฐ	2559)

	 วิทยาเขตสุรินทร์	 เป็นอีกวิทยาเขตหนึ่งที่ต้ังอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศ

เพือ่นบ้านอาเซยีนและในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงคอืกมัพชูา	จงึท�าให้มพีระนสิติข้ามชาตชิาวกมัพชูาเดนิ

ทางเข้ามาศึกษาต่อจ�านวนไม่น้อย	ข้อมลูเมือ่ปีการศกึษา	2559	พบว่ามพีระนสิติข้ามชาตชิาวกมัพชูา

ศึกษาอยู่ไม่ต�่ากว่า	20	รูป	โดยส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรี	(พระมหาวิรัติ	โสภณสีโล	ดร.	2559)

	 ในกรณขีองมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	วทิยาเขตอบุลราชธานนีัน้	พบว่า

พระนิสิตจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 ท่ีเข้ามาศึกษานั้น	 มาจาก	 

3	 ประเทศด้วยกันคือ	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 กัมพูชา	 และเวียดนาม	 

โดยมีข้อมูลว่าในปี	2552	มพีระนสิติจาก	3	ประเทศนีก้ว่า	60	รปู	โดยแยกเป็นพระนสิติจากสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	จ�านวน	30	รูป	จากกัมพูชา	จ�านวน	37	รูป	จากเวียดนาม	

(พระภิกษุเขมร)	จ�านวน	3	รูป	(สมหมาย	ชินนาค	2552)	ขณะที่ปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.2559)	มีพระนิสิต

ชาวกัมพูชาเหลือเพียง	4	รูป	(Khin	Sithi	2559)	ส�าหรับพระนิสิตจาก	สปป.ลาว	นั้น	ปัจจุบันจะมี

จ�านวนจะมีจ�านวนมากกว่าพระนิสิตจากประเทศอื่นๆ	คือประมาณ	20	รูป	โดยส่วนใหญ่มาเรียนใน

สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์	 (ภาษาอังกฤษ)	 สาขาวิชาพุทธศาสตร์	 ในระดับชั้นปริญญาตรี	 รวมท้ัง

สาขาวิชาพุทธศาสตร์	ในระดับชั้นปริญญาโท

	 ส่วนปัจจัยที่น�ามาสู่ปรากฏการณ์พระนิสิตข้ามแดนในเมืองไทยนั้น	จากการศึกษาพบว่า	 

จะมีเงื่อนไขทั้งที่เป็น	“ปัจจัยผลักดัน”	และ	“ปัจจัยดึงดูด”	ประกอบกับบทบาทของเครือข่ายความ

สมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีคอยให้ความช่วยเหลอืในการข้ามแดน	ซึง่จากเงือ่นไขดงักล่าวข้างต้นนี	้จงึสามารถ

สะท้อนให้เหน็ได้ว่า	การเป็นนสิติข้ามแดนของพระภิกษจุากประเทศในอนภูุมิภาคลุ่มน�า้โขงเหล่านัน้

มไิด้เป็นการหนีมาตายดาบหน้า	แต่เป็นการข้ามแดนรฐัชาติทีม่เีป้าหมายปลายทาง	และมกีารวางแผน
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ที่ค่อนข้างรอบคอบและรัดกุม	ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี้

 (1) ปัจจัยผลักดัน

	 	 จากการศกึษาพบว่า	ก่อนทีพ่ระนสิิตข้ามแดนจากประเทศในอนภุมูภิาคลุ่มน�า้โขง

จะเดินทางข้ามแดนมาศึกษาต่อในเมืองไทยนั้น	 ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งก็คือ	 ปัจจัยผลักดัน	 ซึ่งมีอยู่

หลายประการด้วย	เช่น	ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิของครอบครวั	เช่น	ครอบครวัมรีายได้น้อย	หรอืบิดา

มารดามีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูลูกหลายคน	 ปัจจัยทางด้านสังคมและการเมือง	 เช่น	 การที่สถาบัน

อุดมศึกษาของสงฆ์ในประเทศไม่เพียงพอ	 หรือปัจจัยการที่รัฐบาลเข้มงวดกับพระภิกษุเช้ือสายเขมร

ทีอ่าศยัอยูใ่นเวยีดนามตอนใต้	อนัเนือ่งมาจากเป็นกลุ่มท่ีมจิีตส�านกึทางการเมอืงสูง	ดังค�าบอกเล่าของ

กลุ่มตัวอย่างต่อไปนี้

	 	 (1.1)	 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว

	 	 	 จากผลการศกึษาพบว่า	พระนสิิตข้ามแดนจากประเทศในอนภุมูภิาคลุ่มน�า้

โขงจ�านวนไม่น้อยที่ระบุว่า	 ปัจจัยหนึ่งที่ตนเองตัดสินใจเดินทางข้ามแดนมาศึกษาต่อในเมืองไทยนั้น	

ก็คือ	 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว	 โดยเฉพาะในกรณีของพระนิสิตจากประเทศกัมพูชา	 

ดังค�าให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

	 	 	 พระ	SoKea	Mun	[กัมพูชา,	มจร.	วทิยาเขตเชยีงใหม่]	“อาตมาเป็นลูกคน

แรก	ในจ�านวนพี่น้องทั้งหมด	5	คน	โยมพ่อโยมแม่ก็เป็นเกษตรกรและรับจ้าง	ฉะนั้นรายได้จึงไม่มาก	

หากยังอยู่ที่กัมพูชา	 โอกาสที่จะเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยก็จะน้อย	 เพราะที่กัมพูชามหาวิทยาลัย

สงฆ์กม็แีต่เมอืงใหญ่อย่างพนมเป็ญ	พระตะบอง	อาตมาอยูท่ีจั่งหวดัก�าปงสะปือ	การจะไปเรียนกต้็อง

เสยีค่าใช้จ่ายเยอะ	เลยตดัสนิใจมาเรยีนทีน่ี	่เพราะมรุ่ีนพ่ีแนะน�าว่าค่าเล่าเรียนไม่แพง	และการขบฉัน

ก็อุดมสมบูรณ์”	(SoKea	Mun,2559)

	 	 	 พระ	Khin	Sith	[กัมพูชา,	มจร.	วิทยาเขตอุบลราชธานี]	:	“...พูดถึงสาเหตุ

ที่มาเรียนที่นี่	ก็เหมือนๆ	กับพระนิสิตจากกัมพูชาหลายๆ	รูปที่มาเรียนที่นี่	อาตมามีพี่น้องสี่คน	พ่อแม่ก็

ท�านาฉะน้ัน	โอกาสทีจ่ะเรยีนถงึระดบัปรญิญามนัยาก	กเ็ลยหาลูท่างดู...ทีต่ดัสนิใจมาเรยีนทีน่ีก่อ็ยาก

ช่วยเหลือครอบครัว...” (Khin	Sith,	2559)

	 	 	 พระ	Ouch	Choun	[กัมพชูา,	มจร.	วทิยาเขตสรุนิทร์]	:	“...อาตมามพีีน้่อง

ห้าคน	อาตมาเป็นคนที่สี่	อยู่ก�าปงสะปือ	พ่อแม่ก็ท�านา	ที่เลือกมาเรียนที่นี่	ก็เพราะไม่มีเงินมากพอที่

จะไปเรียนที่ไกลๆ	หรือมหาวิทยาลัยทั่วไป...” (Ouch	Choun,	2559)

	 	 (1.2)		ปัจจัยที่เกิดจากการที่ประเทศต้นทางให้โอกาสพัฒนาตนเองน้อย

	 	 	 ปัจจัยผลักดันอีกประการหนึ่ง	ที่ท�าให้เกิดปรากฏการณ์พระนิสิตข้ามแดน

จากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงเดินทางข้ามแดนมาศึกษาต่อในเมืองไทยนั้น	 ก็คือ	 ปัจจัยที่เกิด

จากการที่ประเทศต้นทางให้โอกาสพัฒนาตนเองน้อย	 ไม่ว่าจะเป็นการที่ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย
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สงฆ์ทีเ่ปิดการเรยีนการสอนสงูกว่าระดบัปรญิญาตรี	หรือการท่ีประเทศต้นทางยงัไม่มรีะบบการศกึษา

ส�าหรับพระสงฆ์ที่ดี	 ดังนั้น	 พระนิสิตจ�านวนหนึ่งที่ต้องการท่ีจะน�าความรู้จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ของ

ไทยอย่างเช่นมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	กลบัไปพฒันาองค์กรสงฆ์ในประเทศของตน	

ดังค�าให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

	 	 	 พระอชนิปปุพะหงษา	จากคณะสงฆ์รามญันกิาย	ประเทศเมยีนมา	ปัจจบุนั	

(พ.ศ.2560)	ก�าลังศึกษาอยู่ปีที่	3	คณะสังคมศาสตร์	เอกรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	 (วังน้อย)	ท่านให้เหตุผลว่า	 เนื่องจากประเทศไทย	 เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก	

ต้องการศึกษารูปแบบการปกครอง	 รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยไปพัฒนา

คณะสงฆ์ในรามญันกิาย	และท่ีส�าคญัในอดตีคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์รามญันกิายกม็คีวามสมัพนัธ์

ทีด่แีบบพ่ีน้อง	มกีารพึง่พาซึง่กนัและกนั	และประเด็นสดุท้าย	คอื	ประเทศไทย	มกีารเป็นอยูท่ีส่มบรูณ์	

ไม่ล�าบากด้านที่พักอาศัยและอาหารการฉัน

	 	 	 “อาตมาเป็นเจ้าอาวาส	2	วดัในเขตรฐัมอญ	วดัหนึง่เปิดเป็นส�านกัเรยีนบาลี	

มีพระเณรประมาณ	100	รูป	อีกวัดเป็นวัดบ้านเกิด	เหตุผลที่มาเรียนเมืองไทย	เพราะต้องการเอาความรู้ 

จากมหาจุฬาฯ	กลับไปพัฒนาคณะสงฆ์รามัญนิกาย	ปัจจุบันคณะสงฆ์มอญในพม่ากระจัดกระจายอยู่

ใน	 3	 นิกาย	 คือ	 คณะสุธัมมานิกาย	 ซึ่งเป็นคณะท่ีใหญ่ที่สุด	 เมื่อประมาณป	ี 2524	 คณะสงฆ์มอญ 

ขอแยกตัวออกมาตั้งเป็น	“คณะสงฆ์รามัญนิกาย”	ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ	10,000	รูป	มีวัดประมาณ	

800	วัด	คณะที่สองชื่อ	“มหายินนิกาย”	มีพระมอญอยู่ประมาณ	500	รูป	คณะสงฆ์มหายินของมอญนี้ 

มีวัตรปฎิบัติเหมือนกับคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายของประเทศไทย	 และคณะสงฆ์สุดท้ายท่ีมีพระสงฆ์

มอญไปสังกัด	คือ	“คณะสงฆ์ซวยจินนิกาย”	เป็นคณะสงฆ์เล็กๆ	มีพระมอญอยู่ประมาณ	300-400	รูป 

คณะสงฆ์มหายินนี้	 มีวัตรปฎิบัติเหมือนคณะสงฆ์พม่า	 ในอนาคตหากเป็นไปได้วันหนึ่งพวกเราก็ต้อง

พยายามให้รวมเป็นหนึ่งให้ได้...”	(เดลินิวส์,	2559)

	 	 	 ส่วนอีกท่านเป็น	 พระภิกษุณี	 ชื่อ	 Nguyen	 Thi	 Hai	 Uyen	 เป็นภิกษุณี

นิกายมหายาน	จากประเทศเวียดนาม	ปัจจุบันเป็นนิสิตระดับปริญญาโท	สาขาพระพุทธศาสนา	ท่าน

เล่าว่า	ทีป่ระเทศเวยีดนามเปิดสอนแค่ระดบัปริญญาตรี	จึงต้องเดินทางมาเรียนทีม่หาจุฬาฯ	เพราะที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท	 ที่ประเทศ

เวียดนามไม่มีการสอน

	 	 	 “การที่ได้เรียนมหาจุฬาฯ	 ส่งผลดีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาก	 

เพราะได้เรียนวิชากัมมฐาน	 อันเป็นวิชาที่ชาวโลกสนใจอยู่ตอนนี้	 ได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาบาลี	 

และที่ส�าคัญได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท	 ชีวิตหลังจากจบจากมหาจุฬาฯ	 จะเดินทางไป

เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศออสเตรเลีย...”
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	 	 	 ปัจจบุนัประเทศเวยีดนาม	มพีระภกิษณุมีากกว่าพระภิกษ	ุกระจดักระจาย

อยู่ทั่วประเทศ	และอนาคตพระภิกษุณีจะเป็นฐานส�าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

	 	 	 ขณะท่ีสามเณร	 หองค�า	 [Hongkam]	 พระนิสิตหนุ่มไทใหญ่วัย	 22	 ปี	 

จากรฐัฉาน	ประเทศพม่า	ซึง่ก�าลงัศกึษาระดบัชัน้ปรญิญาตร	ีสาขาวชิาภาษาอังกฤษ	คณะมนษุยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตเชียงใหม่	ก็ให้เหตุผลเช่นเดียวกันว่า	

	 	 	 “เหตุผลทีม่าเรยีนทีน่ี	่กเ็พราะว่าทีบ้่านไม่มมีหาวทิยาลยัสงฆ์	เพราะเหตุนี้	

จึงเดินทางมาเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่	เพราะเปิดให้คนต่างชาติมาเรียน”	(Hongkam	2559)

	 	 (1.3)	 ปัจจัยทางด้านการเมืองของประเทศต้นทาง

	 	 	 ส�าหรับปัจจัยประการท่ีสามนี้	 เป็นปัจจัยเฉพาะท่ีพบได้จากกรณีของ 

พระนิสิตชาวเวียดนาม	เชื้อสายเขมร	ที่เดินทางมาจากทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม	ดังจะได้น�า

เสนอต่อไปนี้

	 	 	 พระ	Thanh	Saon	พระนสิติกลุม่ชาตพินัธุเ์ขมร	สญัชาตเิวยีดนาม	ได้กล่าว

ถงึเหตผุลทีเ่ดนิทางมาศกึษา	ณ	มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย	วทิยาเขตอบุลราชธานว่ีา

	 	 	 “...อยูท่ีโ่น่น	(จงัหวดัจาวงิห์	–	Travinh	ทางตอนใต้ของเวยีดนาม)	ครอบครัว 

ก็ท�านา	ไม่ได้ร�่ารวยอะไร	มีพี่น้อง	6	คน	อาตมาเป็นคนที่	2	แล้วอยู่ที่โน่นพวกเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคน

เวียดนามเขามักจะมองว่าเราต่างจากเขา	 เพราะเราเป็นเขมร	 ก็เลยถูกจับตามองตลอด	 เขาควบคุม

ด้วยนะ	 โดยเฉพาะพระสงฆ์นี่เขากลัวจะต่อต้านรัฐบาล	 จะท�าอะไรก็ยาก	 ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าท่ี	

เมื่อก่อนภาษาเขมรเขาห้ามเรียนห้ามสอนเลยนะ	พระก็ถูกจับ	...แต่อาตมาอยากเรียน	ชอบ	เลยหา

ช่องทาง	พอดีรุ่นพี่ที่เขาเรียนอยู่ที่	มจร.	เขาบอก	เลยตัดสินใจมา..”	(	Thanh	Saon	2559)

 (2) ปัจจัยดึงดูด

	 	 นอกเหนือไปจากปัจจัยผลักดันทั้ง	 3	 ประการที่กล่าวไปแล้ว	 ผลการศึกษายัง 

พบว่า	 ยังมีปัจจัยท่ีเป็นตัวดึงดูดให้พระนิสิตข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	

ตัดสินใจเดินทางเข้ามาศึกษายังประเทศไทยอีกอย่างน้อย	3	ประการ	นั่นก็คือ	ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์	

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม	และปัจจัยด้านอัตลักษณ์ของสถาบัน	ดังจะได้น�าเสนอต่อไปนี้

	 	 (2.1)	 ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์

	 	 	 ด้วยลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย	ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางของ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	ท�าให้ง่ายต่อการเดินทาง	และประหยัดค่าใช้จ่าย	จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้พระ

นิสิตข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 ตัดสินใจเดินทางเข้ามาศึกษา	 ซ่ึงกรณี

เช่นนี้พบเห็นได้ชัดในกรณีของวิทยาเขตท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 

ดงัเช่น	หนองคาย	นครพนม	อบุลราชธาน	ีและสรุนิทร์	ดังค�าให้สมัภาษณ์ของกลุม่ตัวอย่างบางรปูดังนี้
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	 	 	 “...ที่สะดวกก็คือ	 อยู่ใกล้ประเทศของตัวเองด้วย...”	 [พระ	 Heak	 Linh,	

พระนิสิตกัมพูชาจากจังหวัดบันเตียเมียนเจย	ประเทศกัมพูชา]	(Heak	Linh,	2559)

	 	 	 “...มาเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 เพราะสะดวกในการเดินทาง	 ประหยัด 

ค่าใช้จ่าย...”	 [พระสมลัก	ภูมิปัญญา	 (ขันติธมโม),	พระนิสิตลาวจากแขวงหลวงพระบาง	สปป.ลาว]	

(สมลัก	ภูมิปัญญา,	2559)

	 	 	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 ในกรณีของวิทยาเขตหนองคาย	 นครพนม	 และ

วทิยาเขตอบุลราชธานนีัน้	พระนสิติชาวลาวทีข้่ามมาเรยีนนัน้	ส่วนหนึง่กจ็ะเดนิทางแบบไป-กลบัช่วง

เสาร์-อาทิตย์	 ดังกรณีของพระวีละวอน	 วีรปญฺโญ	 พระพูลาตี	 ขนฺติโก	 และพระอานัน	 จันทวงศ์	 

พระนสิติชาวลาวระดบัชัน้ปรญิญาโท	สาขาวชิาพุทธศาสนา	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	

วิทยาเขตอุบลราชธานี

	 	 (2.2)	 ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม	 ความเป็นสังคมพุทธและภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร์

   “ภาษาไทยใกล้เคยีงกบัไทใหญ่	เคยมาเทีย่วทีเ่ชยีงใหม่ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจมา

เรียน	เพราะรู้สึกคุ้นเคย	ไม่ต่างจากบ้านที่เชียงตุงเท่าไหร่”	(หน่อวัน	อริยนันดามม,	2559)

	 	 	 ค�าบอกเล่าข้างต้นนั้น	เป็นของพระหน่อวัน	(ฉายาอริยะนันดา)	พระนิสิต

หนุม่ชาวไทใหญ่วยั	23	ปี	จากจงัหวดัเชยีงตงุ	รัฐฉาน	ประเทศพม่า	ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึความคล้ายคลึง

ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมระหว่างไทยกับเพ่ือนบ้าน	โดยเฉพาะกรณขีองรัฐฉาน	ประเทศพม่า

นั้น	นับเป็นดินแดนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่	ที่มีส�าเนียงและภาษาพูดใกล้เคียง

กับภาษาไทล้านนา	 (ค�าเมือง)	ด้วยเหตุที่อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาเดียวกัน	ฉะนั้น	บรรดาพระไทใหญ่

จึงสามารถสื่อสารกับคนท้องถิ่นล้านนาและคนไทยทั่วไปได้ค่อนข้างง่าย

	 	 	 เช่นเดียวกับพระ	 Sokhom	 Kim	 พระนิสิตเขมรจากจังหวัดก�าปงจาม	

ประเทศกัมพูชา	 ท่ีบอกเล่าถึงเหตุผลท่ีตัดสินใจเดินทางมาศึกษาในสาขารัฐประศาสนศาสตร์	 

คณะสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	วทิยาเขตสุรินทร์	เมือ่ปี	พ.ศ.	2556	ว่า

	 	 	 “...ไทยกับกัมพูชา	เป็นเพื่อนบ้านกัน	ง่ายในการไป-มา	(ผู้คน)	มีอัธยาศัย

ดี	เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆ	กัน...”	(Sokhom	Kim,	2559)

   “...ตดัสนิใจไม่ผดินะทีม่า	เพราะได้เรียนตามทีต้ั่งใจไว้	อาหารการกนิกเ็พียง

พอ	ด้านการเงินการทองก็พอที่จะใช้จ่ายในการเล่าเรียนจนจบได้	คนไทยกับคนเขมรก็เหมือนๆ	กัน	

นับถือพุทธเหมือนกัน	งานบุญประเพณีอะไรก็คล้ายๆกันกับบ้านอาตมา...”	(Thanh	Saon,	2559)

	 	 	 ดังนั้น	 ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม	 ความเป็นสังคมพุทธ	 และภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร์	 นับเป็นปัจจัยดึงดูดที่ส�าคัญประการหนึ่ง	 ที่ดึงดูดให้พระนิสิตข้ามแดนจากประเทศ

เพือ่นบ้านในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง	ตดัสนิใจเดนิทางเข้ามาศกึษา	ณ	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
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วิทยาลัย	ทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขตต่างๆ

	 	 (2.3)	 ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ของสถาบัน	

   “ความโดดเด่นทางวิชาการ	 ความหลากหลายของสาขาวิชา	 ค่าเล่าเรียน

ถูก”	ดูจะเป็นค�าตอบที่กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ	80	เอ่ยถึง	 เมื่อคณะผู้วิจัยถามถึงเหตุผลที่พระนิสิต

ข้ามแดนจากประเทศเพือ่นบ้านในอนุภูมภิาคลุม่น�า้โขง	ตดัสนิใจเดนิทางเข้ามาศึกษา	ณ	มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ดังเช่น	ค�าให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างบางรูปดังนี้

	 	 	 “...คอืมรีาคาถูก	และมผู้ีรู้มาก	ท�าให้ผมเรียนได้...”	(Ouch	Choun,	2559)

   “...ความรู้ความสามารถของคณาจารย์	 ในการเรียนการสอน	 ล้วนมาก

ประสบการณ์อีกทั้งค่าเทอมในการเรียนก็ถูกพอสมควร	 และมีความโดดเด่นวิชาการด้านพุทธ

ศาสนา...”

	 	 	 ในประเดน็นี	้สามารถทีจ่ะกล่าวได้ว่าในประเทศไทยน้ัน	มหาวทิยาลยัมหา

จฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัทีค่่าเทอมถกูทีสุ่ด	คอืไม่เกนิ	2,500	บาท	ในระดับปริญญา

ตรี	ส�าหรับพระภิกษุสามเณรและแม่ชี	ค่าหน่วยกิตๆ	ละ	25	บาท	ภาคการศึกษาแรกไม่เกิน	2,000	

บาท	ภาคต่อไปไม่เกิน	1,800	บาท	ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดสูตรปริญญาตรี	(8	ภาคการศึกษา)		

14,600	 บาท	 ขณะที่คฤหัสถ์	 ค่าหน่วยกิตๆ	 ละ	 50	 บาท	 ภาคการศึกษาแรกไม่เกิน	 2,500	 บาท	 

ภาคต่อไปไม่เกิน	 2,300	 บาท	 ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดสูตรปริญญาตรี	 (8	 ภาคการศึกษา)	 

18,600	บาท	นอกจากนี	้มหาวทิยาลยัเคยได้จดังานระดบัโลกมาแล้วคอื	งานประชมุวชิาการวสิาขบชูา

โลกอีกด้วย

	 	 	 กล่าวโดยสรุป	 นอกจากปัจจัยผลักดัน	 คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของ

ครอบครวั	ปัจจยัทีเ่กดิจากการทีป่ระเทศต้นทางให้โอกาสพัฒนาตนเองนอ้ย	และปัจจยัทางการเมอืง	

ที่เป็นเสมือนแรงผลักดันส�าคัญท่ีท�าให้กลุ่มพระนิสิตข้ามแดนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงน�า

มาประกอบการตดัสนิใจเดนิทางข้ามแดนเข้ามาในเมอืงไทยแล้ว	ยงัมอีงค์ประกอบหรอืเงือ่นไขส�าคัญ

ของประเทศปลายทางคือเมืองไทยท่ีเป็นเสมือนแรงดึงดูดหรือ	 “ปัจจัยดึงดูด”	 ที่ส�าคัญที่ท�าให้พระ

นิสิตเหล่านี้ตัดสินใจข้ามแดน	นั่นก็คือ	ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์	ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม	และปัจจัย

ด้านอัตลักษณ์ของสถาบัน	

2.		 วิถีชีวิต	 และการปรับตัวของพระนิสิตจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและในอนุ

ภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

	 ผลการศึกษาในข้อนี้	 เป็นการตอบวัตถุประสงค์เกี่ยวกับวิถีชีวิต	 และการปรับตัว	 

ของพระนิสิตข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและในอนุภูมิภาคลุ่มน�า้โขงเข้ามาศึกษาต่อ	

ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
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 (2.1) วิถีชีวิตและการปรับตัวของพระนิสิตข้ามแดน

	 	 “...ท�าวดัตอนเช้าเวลาต	ี4	ครึง่	ท�าวดัแล้วก็ไปบณิฑบาตเวลาต	ี5	ครึง่	บณิฑบาต

มาแล้วกฉ็นัเช้า	ฉนัเช้าแล้วกเ็ตรยีมตวัไปโรงเรียน	เลิกเรียนแล้วมาถงึวดักเ็ตรียมท�าวัดเยน็	ท�าวดัเยน็

แล้วก็เรียนการเทศน์กับมหาท่านหนึ่งที่อยู่ในวัด...”	(พระบุนเคน	บุนชู,	2559)

	 	 “...มาอยู่ที่นี่ก็ดีหลายอย่าง	เปลี่ยนชีวิตและได้เรียนรู้หลายๆ	อย่าง	เช่น	การใช้

ชีวิตที่ประเทศไทย	ท�าให้การอยู่การฉันสะดวกสบาย	มีงานไปสวด	ได้จ่ายค่าเรียน	ส่งเรียนเอง

  กิจวัตร	คือ	ตื่นตี	4	ท�าวัดเช้า	บิณฑบาตตี	5	ครึ่ง	ฉันเช้า	6	โมงครึ่ง	เสร็จแล้ว

ปัดกวาดเดิน่วดั	(ลาดวดั)	ไปเรยีนหนงัสอื	ถ้าไม่ได้ไปก็พกัผ่อนอ่านหนังสอื...”	(พระสมลกั	ภมิูปัญญา,	

2559)

	 	 “ตืน่เวลาต	ี5	อาบน�า้แต่งตวัขึน้รถมาเรยีน	จากล�าพนูเวลา	6	โมงเช้า	มาถงึมหา

ลัย	7	โมงครึ่ง	เรียนตามปกติ	หลังจากเรียนเสร็จก็กลับวัด	ท�าความสะอาด	ช่วยงานวัด	อาบน�้า	เวลา	

1	ทุ่ม	ท�าวัดสวดมนต์	นั่งสมาธิ	ถึงเวลา	2	ทุ่ม	หลังจากนั้นก็มาอ่านหนังสือที่เรียนมา	หรือท�าการบ้าน

ที่อาจารย์สั่ง	เวลา	4	ทุ่มครึ่ง	ก็ไหว้พระ	เข้านอน	ทั้งนี้ถ้าเป็นวันศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	ก็จะมีบิณฑบาต

ตอนเช้าด้วย...”	(พระหน่อวัน	อริยนันดา,	2559)

	 	 “...ตั้งแต่ตี	5	ถึงตี	5	ครึ่งจะท�าวัดเช้า	จากนั้นก็สรงน�้า	ครั้นพอถึง	6	โมงเช้าก็

ออกบิณฑบาต	กลับมาถึงวัดประมาณ	7	โมงเช้า	ประมาณ	7	โมงครึ่งก็ฉัน	8	โมงเช้าไปเรียนหนังสือ	

เมื่อกลับจากเรียนหนังสือแล้ว	บ่าย	5	โมงครึ่ง	ก็ท�าวัดเย็น...”	(	Sang	Truong,	2559)

	 	 จากค�าให้สมัภาษณ์ของพระนสิติข้ามแดนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างข้างต้นนัน้	จะเหน็

ได้ว่าวิถีชีวิตของพวกท่านเหล่านั้นไม่ได้แตกต่างไปจากพระสงฆ์ไทยเท่าใดนัก	 ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่า	

พระสงฆ์ในประเทศลุม่น�า้โขงนัน้	ส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ในนกิายเถรวาท	ซึง่ล้วนแต่มวีตัรปฏบิตัท่ีิใกล้

เคียงกัน	ฉะนั้น	วิถีชีวิตของพระนิสิตข้ามแดนเหล่านี้จึงไม่ค่อยแตกต่างจากวิถีชีวิตของพระภิกษุชาว

ไทยเท่าใดนัก	

	 	 แม้ว่าวถิชีวีติในเพศบรรพชิตของพระนสิิตข้ามแดนในประเทศไทยจะไม่แตกต่าง

ไปจากพระภิกษุชาวไทยเท่าใดนัก	 แต่การศึกษาครั้งนี้ก็พบว่า	 พระนิสิตข้ามแดนจากบางประเทศ	 

โดยเฉพาะพระภิกษเุขมร	จะต้องมกีารปรบัตวัมากทีส่ดุ	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพระภกิษลุาว	หรอืไทใหญ่	

ดังค�าให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

  “...อยู่ท่ีกัมพูชา	 ฉันข้าวเจ้า	 แต่อยู่ที่นี่ฉันข้าวเหนียว	 นานๆ	 ทีถึงจะได้ฉัน 

ข้าวเจ้า...”	(Mean	Keoun,	2557)

  “ตอนแรกก็คิดว่าท่ีน่ี	 (จังหวัดอุบลราชธานี-ผู ้วิจัย)	 พูดภาษาไทยกันนะ	 

เพราะว่าเป็นประเทศไทย	 แต่พอมาถึงกลับพบว่าคนส่วนใหญ่พูดภาษาลาว	 เลยสื่อสารกันไม่ค่อยรู้

เรื่อง	 แถมอาหารการกินก็เป็นแบบคนลาว	 รสเผ็ดมาก	 ถึงขั้นคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้ไหม	 ต้องปรับตัว
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มากเลย”	(Sovann	Khin,	2557)

	 	 ค�าให้สมัภาษณ์ข้างต้น	สะท้อนให้เหน็ว่าการเข้ามาใช้ชวีติในฐานะพระนสิติข้าม

แดนในประเทศไทยน้ัน	 พระนิสิตข้ามแดนชาวกัมพูชาจะต้องเผชิญกับปัญหานานาประการยังผลให้

วิถีชีวิตของพวกพระนิสิตข้ามแดนเหล่านี้ต้องปรับตัวในหลายๆ	ด้าน	

3.  กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมข้ามพรมแดนของพระนิสิตจากประเทศ 

เพื่อนบ้านอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงในประเทศไทย

	 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสงัคมขา้มพรมแดนของพระนสิิตข้ามแดนจากประเทศ

เพือ่นบ้านในอาเซียนและในอนุภูมภิาคลุ่มน�า้โขงเข้ามาศกึษาต่อ	ณ	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลัย	ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้

	 เครือข่ายทางสังคมเป็น	 “เครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพื้นที่ทางสังคม” 

(พระมหาสุทิตย์	อาภากโร,	2547)	ดังนั้น	เหตุผลส�าคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคม	คือ	การมุ่ง

ที่จะบรรลุเป้าหมายของปัจเจกบุคคล	ซึ่งไม่สามารถท�าได้ด้วยตนเองโดยล�าพัง	แต่ต้องอาศัยการรวม

ตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร	 อันจะส่งผลให้สามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย	 

อนัเป็นการประสานผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั	โดยผลประโยชน์ทีไ่ด้รับมานัน้อาจจะเป็นทัง้ส่วนของ

ผลประโยชน์ทางด้านรูปธรรมและนามธรรมก็เป็นได้

	 กรณขีองพระนสิติข้ามแดนจากประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนและอนภุมูภิาคลุ่มน�า้โขงใน

ประเทศไทยที่มาศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น	การเข้ามาใช้ชีวิตในฐานะ

นกัศกึษาข้ามแดนในเมอืงไทยนัน้	พวกเขาจะต้องเผชญิกบัสภาวะของการถกูจดัวางในฐานะ	“คนอืน่”	

ในสังคมไทย	 รวมทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหานานาประการภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจกับรัฐไทย	

พระภกิษชุาวไทย	และผูค้นในสงัคมไทย	จนในบางสถานการณ์พวกเขากต็กอยูใ่นสภาวการณ์ของการ

ถูกเบียดขับให้อยู่ในภาวะ	“คนต่างด้าว”	ในสังคมไทย	ฉะนั้น	จึงพบว่าพระนิสิตข้ามแดนเหล่านั้นมี

การสร้างเครอืข่ายทางสงัคม	(Social	Networking)	เพ่ือปรับเปล่ียนต�าแหน่งแห่งทีท่างสงัคมของตน

ใน	4	รูปแบบคือ	

	 (1)		 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมกับชุมชนบ้านเกิด	โดยการใช้โทรศัพท์

มือถือ	การใช้	social	media	เช่น	Email,	Line	,	Facebook	หรือ	Skype	เป็นต้น	ท�าให้พระนิสิต

ข้ามแดนสามารถติดต่อกับครอบครัวและชุมชนที่บ้านเกิดได้สะดวกขึ้น	รวมทั้งการกลับไปร่วมกิจกร

รมส�าคญัๆ	ในบ้านเกดิและตดิตามความเป็นไปในเรือ่งต่างๆ	ทัง้ของบ้านเกดิและทีเ่มืองไทยกส็ามารถ

ท�าได้ง่าย	

	 (2)		 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับบุคคล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

กลุ่มพระนิสิตชาวต่างชาติที่ค่อนข้างมีจ�านวนน้อย	และอยู่กระจัดกระจาย	ดังเช่นกรณีของพระนิสิต

ข้ามแดนชาวกมัพชูา	ท่ีจะต้องพยายามสร้างสมัพนัธ์คนไทย	กบัเพือ่นพระภกิษทีุไ่ม่ใช่ชาวกัมพชูาหรอื
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พระเขมรด้วยกนั	ซึง่มีท้ังญาตโิยมท่ีมาท�าบุญทีว่ดัเป็นประจ�า	พระภกิษทุีจ่�าวดัเดียวกนัและเพือ่นพระ

ภิกษุที่เรียนอยู่ที่เดียวกัน	

	 (3)		 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปของชมรม	จากการศึกษาพบว่า	

พระนิสิตข้ามแดนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�า้โขง	 ได้มีการจัดตั้งชมรมของตนเองขึ้นทั้งในส่วน

กลางและตามวทิยาเขตต่างๆ	และเป็นทีน่่าสนใจว่าชมรมทีจ่ดัต้ังขึน้นีม้บีทบาทส�าคญัยิง่ทัง้ในแง่ของ

ดูแล	 ช่วยเหลือ	 และสนับสนุนให้พระนิสิตจากประเทศของตนในรูปแบบต่างๆ	 อาทิ	 การช่วยเหลือ

เรื่องการจัดหาที่พักส�าหรับพระนิสิตใหม่	 การสอนหนังสือ	 (ติว)	 การสนับสนุนทุนการศึกษาส�าหรับ

พระนิสิตที่เดือดร้อน	การจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินส�าหรับให้สมาชิกชมรมที่เดือดร้อนกู้ยืม	 การดูแลและ

ปกครองพระนสิติชาตเิดยีวกนั	รวมทัง้การจดักจิกรรมต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมทางศาสนา	กจิกรรม

ตามประเพณี	กิจกรรมทางสังคม	รวมทั้งกิจกรรมสังคมสงเคราะห์	เป็นต้น

	 (4)		 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนผ่านงานประเพณีและ

กิจกรรมทางศาสนา	 จากการศึกษาพบว่า	 พระนิสิตข้ามแดนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 

ได้มกีารสร้างเครอืข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนผ่านงานประเพณแีละกจิกรรมทางศาสนา	

เช่น	ดงัเช่น	ชมรมนสิติชาวไต	(ไทใหญ่)	ทีม่กีารจัดงานบญุเนือ่งในวนัส�าคญัๆทางศาสนาประจ�าปี	หรือ

ชมรมสมณะนิสิตเขมร	ที่มีการจัดงานบุญสารทเขมร	(ปจุมบิณฑ์)	ทุกปี	ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดที่

เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตที่มีพระนิสิตเขมรศึกษาอยู่	เช่น	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	เป็นต้น

อภิปรายผลวิจัย

ปรากฏการณ์พระนสิติข้ามแดนจากประเทศในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงทีศ่กึษานี ้ส่วนหนึง่นัน้ก็

เป็นผลพวงของการบรูณาการทางเศรษฐกิจของอนภุมูภิาคลุ่มน�า้โขงท่ีท�าให้เกดิการเล่ือนไหลของผู้คน	

สินค้า	ทุน	และวัฒนธรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติต่างๆอย่างรวดเร็ว	(ยศ	สันตสมบัติ,	2556)

ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีสังคมโลกเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิด	 มีการข้าม

พรมแดนอย่างคกึคกัรวดเรว็ของผูค้น	สนิค้า	และข่าวสาร	รฐักด็เูหมอืนจะมบีทบาทน้อยลงหรอืควบคมุ

ได้จ�ากัด	 หรือแม้กระท่ังรัฐเองกลับเปิดทาง	 และเอ้ืออ�านวยให้การเคลื่อนย้ายดังกล่าวเป็นไป 

โดยสะดวกขึน้ตามหลกัการค้าเสรใีนยคุใหม่	นอกจากนี	้เครอืข่ายความสมัพนัธ์ทีเ่กดิจากการก้าวข้าม	

พรมแดนเป็นประจ�าและต่อเนื่อง	 ท�าให้เรามองเห็นและตระหนักถึง	 “กระบวนการข้ามชาติ”	 

(Transnationalisation)	ของเวลาและพืน้ที	่ภายใต้เงือ่นไขนี	้รฐัชาตเิริม่มอีทิธพิลน้อยลงต่อชวีติของ

นักเดินทางผู้อพยพข้ามพรมแดนนานาชาติ	แม้ว่าผู้อพยพจ�านวนไม่น้อยจะเผชิญหน้ากับกฎระเบียบ

ที่เข้มงวดขึ้นของการตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม

ปรากฏการณ์พระนิสติข้ามแดนจากประเทศในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงในประเทศไทยมลีกัษณะ

ข้ามชาติ	 (Transnational)	 ซึ่งจัดเป็นกลุ่มคนท่ี	William	 Safran	 (1991)	 เรียกว่า	 “คนพลัดถ่ิน”	
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(Diaspora)	และ/หรอื	“คนข้ามแดน”	(Transborder	People)	ซึง่ในโลกของยคุหลงัทนุนิยมท่ีมีการ

เคลือ่นไหวของผูค้น	สนิค้าและวัฒนธรรมข้ามพรมแดนของรฐัชาตอิย่างหลากหลายและรวดเรว็	ความ

เป็นคนพลัดถิ่นอาจเกิดขึ้นจากการเป็นแรงงานอพยพข้ามชาติ	 การหลีกเร้นภัยสงครามและความ

อดอยากหิวโหย	 ไปจนถึงการแสวงหาโอกาสและช่องทางในการเลื่อนสถานะของตนเองในยุคโลกไร้

พรมแดน	การเลื่อนไหลของผู้คนดังกล่าวข้างต้น	ท�าให้เกิดความผูกพันต่อพื้นที่หลายแห่ง	มีบ้านและ

ชุมชนของคนพลัดถิ่นเกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ	ทั่วโลก	ความเชื่อมโยงชุมชนข้ามชาติของคนพลัดถิ่น

กลุ่มต่างๆ	 ท�าให้ไม่มีศูนย์กลาง	 หรือบ้านเกิดเมืองนอนเพียงแห่งเดียว	หากแต่ความรู้สึกผูกพันและ

ส�านึกทีเ่กิดจากประสบการณ์ร่วมของการพลดัพราก	การสญูเสยี	การดิน้รนต่อสูอ้าจมนียัโหยหาบ้าน

เกิดเมืองนอนได้เหมือนกัน

ส่วน	 “คนข้ามแดน”	 (Transborder	 People)	 เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมายาวนาน	 จน

อาจกล่าวได้ว่าควบคู่กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์	 การศึกษาเรื่องคนข้ามแดนจึงมิใช่

เป็นประเดน็ใหม่ท่ีพึง่เกดิข้ึนในวงวชิาการในยคุโลกาภวิตัน์	ทีผ่่านมามกีารศึกษาเรือ่งของคนข้ามแดน

ในศาสตร์หลากหลายสาขา	 วิธีวิทยาประเด็นความสนใจและแง่มุมในการน�าเสนอจึงแตกต่างกันไป

ตามความสนใจของผู้ศึกษา	 ส�าหรับ	 Aihwa	 Ong	 เป็นหนึ่งในนักวิชาการเลื่องช่ือในการศึกษา

ปรากฏการณ์ข้ามแดนร่วมสมยั	โดยเฉพาะอย่างยิง่การน�าเสนอเรือ่งราวการข้ามแดน/พลดัถิน่ในกลุม่	

“คนจีน”	ดังปรากฏในผลงานชิ้นส�าคัญ	อาทิผลงานเรื่อง	“Ungrounded	Empires	:	The	Cultural	

Politics	of	Modern	Chinese	Transnationalism”	(1997)	ที่	Ong	และ	Donald	Nonini	เป็น

บรรณาธิการ	ซึ่งเสนอภาพความหลากหลายของกลุ่มชาวจีนอพยพหรือจีนพลัดถิ่นสมัยใหม่จากแถบ

เอเชียแปซิฟิก	เช่น	กลุ่มแรงงานปัญญาชน	นักวิชาชีพ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจชาวจีน	หรือในผล

งานเรื่อง	“Flexible	Citizenship	:	The	Cultural	Logics	of	Transnationality”	(1999)	ซึ่ง	Ong	

ศึกษากลุ่มชาวจีนฮ่องกงที่กังวลใจต่อเหตุการณ์การคืนเกาะฮ่องกงกลับคืนแก่สาธารณรัฐประชาชน

จีน	 จนท�าให้ชาวจีนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีต้องอพยพโยกยายถิ่นฐานท่ีอยู่และทุนไปยังประเทศใน

ทวีปอเมริกาเหนือ	โดยเฉพาะแคนาดา

ด้วยสถานะของความเป็น	“คนพลัดถิ่น”	หรือ	“คนข้ามแดน”	ดังกล่าว	ท�าให้คนเหล่านี้ถูก

จดัวางให้เป็น	“คนอืน่”	ในสงัคมไทย	สอดคล้องกบังานศกึษาของ	วาสนา	ละอองปลิว	(2549)	ท่ีศกึษา

แรงงานข้ามชาติชาวไทยใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า	 ที่ระบุว่า	 ถึงแม้คนในพ้ืนที่จะตระหนักถึง

ความส�าคัญของแรงงานข้ามชาติในภาคการผลิตในพื้นที่	แต่แรงงานข้ามชาติชาวไทใหญ่ทั้งสองกลุ่ม

ก็ถกูจัดวางอยูใ่นสถานะของการเป็น	“คนอืน่”	ท�าให้กลุม่คนเหล่านีต้้องพยายามสร้างการต่อรองโดย

ใช้เครือข่ายทางสงัคมในระดบัต่างๆ	สอดคล้องกบั	นฤมล	นริาทร	(2543)	ทีร่ะบวุ่าเหตผุลในการสร้าง

เครือข่ายทางสังคมเป็นเพราะ	 (1)	ต้องการมีเพื่อนในการท�างาน	ต้องการมีหมู่	 มีพวก	 (2)	ต้องการ

ทรพัยากรในการท�างาน	(3)	ต้องการรบัภาระความเส่ียงในกจิกรรมร่วมกนั	(4)	ต้องการความช�านาญ
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เฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา	(5)	ต้องการประหยัด	และ	(6)	ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ในการท�า

งานร่วมกัน	รวมไปถึงมีปัจจัยเสริมที่เป็นเงื่อนไขส�าคัญ	คือความเต็มใจที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

งานวิจัยชิ้นนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของเครือข่ายทางสังคมที่ส�าคัญประการหนึ่งของ

บรรดาพระนิสิตข้ามแดนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	รวมทั้งนักศึกษาข้ามแดน	และแรงงาน

ข้ามชาตจิากประเทศในอนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงในประเทศไทยนัน่กค็อื	“เครือข่ายทางศาสนา/พิธกีรรม”	

คล้ายคลงึงานศกึษาของ	ขวญัชวีนั	บวัแดง	และคณะ	(2549)	ทีศ่กึษาเครือข่ายทางศาสนาของชาวไท

ใหญ่ในจังหวดัเชยีงใหม่	ทีพ่บว่า	นอกเหนอืจากญาตพิีน้่องและคนบ้านเดยีวกัน	ทีก่ลายเป็นเครอืข่าย

ทางสงัคมอนัเหนยีวแน่นของแรงงานอพยพชาวไทใหญ่ในประเทศไทยแล้ว	วดักถ็อืเป็นเครอืข่ายทาง

สังคมอย่างหนึ่งที่ชาวไทใหญ่ยึดถือและมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัดอยู่อย่างสม�่าเสมอเมื่อใช้ชีวิตอยู่

ในเมืองไทย	 ท�าให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยโดยปริยาย	 

วัดที่อยู่ใกล้ชุมชนไทใหญ่เหล่านี้	 ยามปกติมักจะมีชาวไทใหญ่ไปท�าบุญ	หรือไปพบเจ้าอาวาสเพื่อขอ

ค�าปรึกษาในเรื่องต่างๆ	หากเป็นในช่วงเทศกาลงานบุญ	วัดเหล่านี้ก็จะจัดงานบุญ	ตระเตรียมสถานที่

เพื่อให้ชาวไทใหญ่มาท�าบุญที่วัด

ทั้งนี้	“เครือข่าย”	ข้างต้นนั้น	ก็เกิดขึ้นภายใต้ปฏิบัติการของ	“พื้นที่ทางศาสนา”	(religion	

space)	 สะท้อนให้เห็นว่า	 “พื้นท่ี”	 ของบรรดาพระนิสิตข้ามแดนนั้น	 เป็นพ้ืนท่ีที่ถูกผลิตสร้าง

จินตนาการ	และถูกให้ความหมายทางสังคม	ซึ่งก่อร่างสร้างขึ้นมาโดยเครือข่ายพระนิสิตข้ามแดนใน

ฐานะผู้กระท�าการ	ดังที่	Castells	(2000)	อธิบายว่า	ผู้คนต่างใช้ชีวิตอยู่ในเครือข่ายทางสังคม	และ

เครือข่ายเหล่านี้ก็ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีของการสื่อสาร	จึงกล่าวได้ว่า	“เครือข่าย”	มีความส�าคัญ

เป็นอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิตรอดของผู้ย้ายถิ่น	เช่นเดียวกับ	เลอเฟรอบ	(Lefebvre,	1991)	ที่มองว่า	

พื้นที่ทางสังคมประกอบไปด้วยเครือข่ายของความสัมพันธ์	 พ้ืนที่ทางสังคมจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีการลอด

ผ่านกัน	สานสัมพันธ์กัน	และซ้อนทับกันโดยอาศัยอ�านาจที่อัดแน่นหรอืความเป็นกลุ่มก้อนของความ

สัมพันธ์ของเครือข่ายเหล่านั้น

การศึกษานี้ยังพบว่าประเพณีและพิธีกรรมที่บรรดาพระนิสิตข้ามแดนจัดขึ้น	ดังเช่นในกรณี

ของ	“ประเพณีและพิธีกรรมบุญสารทเขมรหรือบ็อนปจุมบิณฑ์”	ของชมรมสมณะนิสิตเขมรนั้น	เป็น

เสมือนเวทีที่ท�าให้คนกัมพูชาในประเทศไทย	 ทั้งพระนิสิตข้ามแดน	 นักศึกษาข้ามแดน	 แรงงานข้าม

แดน	 ได้มาท�าบุญ	 พบปะกัน	 และและออกซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เขมร	 รวมท้ังเปิดโอกาสให้คน

ท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยนั้น	ก็จัดว่าเป็น	“พื้นที่สาธารณะข้ามชาติ”	(transnational	public	space)	

อกีด้วย	ดงังานศกึษาของ	อมัพร	จริฐัตกิร	(2558)	เกีย่วกบัพืน้ท่ีสาธารณะข้ามชาตขิองแรงงานอพยพ

ไทใหญ่ในจงัหวดัเชยีงใหม่	ทีร่ะบวุ่า	ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา	ชาวเชยีงใหม่เริม่รับรูถ้งึการเกดิขึน้ของ

พืน้ทีส่าธารณะแบบใหม่ๆ	ทีแ่รงงานอพยพชาวไทใหญ่สามารถเข้าถงึได้	และเป็นพืน้ทีท่ีแ่รงงานเหล่า

นี้ใช้พบปะสังสรรค์เพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตน
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นอกจากนี	้เรายงัอาจจดัให้กลุม่พระนสิิตข้ามแดนเหล่านีเ้ป็นกลุม่ทีม่ลีกัษณะที	่Appadurai	

(1996)	 เรียกว่า	 “การข้ามถิ่นที่”	 (translocality)	 อันเกิดจากสภาวะข้ามชาติข้ามพรมแดน	 

(transnational	destabilization)	ฉะนั้นพื้นที่สังคมข้ามพรมแดนของกลุ่มคนเหล่านี้จึงมีลักษณะที่	

Brickell	&	Datta	 (2011)	 เรียกว่าเป็น	“พื้นที่ของคนพลัดถิ่น”	 (diasporic	 space)	อยู่ในตัวด้วย 

เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

ในการท�างานวิจัยชิ้นนี้	 ผู้วิจัยมีความคาดหวังถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างน้อย	 2	

ประการคือ	 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับพระนิสิตข้ามแดน	 เช่น	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	

วฒันธรรมจงัหวัด	ส�านกังานพระพทุธศาสนาจังหวดั	กระทรวงการต่างประเทศ	และสถาบนัอดุมศึกษา

ที่มีพระนสิตข้ามแดนศึกษาอยู่	เป็นต้น	ได้ทราบถึงวิถีชีวิต	การปรับตัว	เครือข่ายทางสังคม	ตลอดจน

ปัญหา	อุปสรรค	ทัศนคติ	มุมมองที่มีต่อประเทศไทย	ของพระนิสิตข้ามแดนในประเทศไทย	อันจะมี

ผลต่อการก�าหนดนโยบายหรอืแนวทางในการด�าเนนิกจิกรรมในรูปแบบท่ีเหมาะสม	เพ่ือสร้างสัมพันธ์

อันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1.		การศกึษาครัง้นีไ้ด้ค้นพบประเดน็ทีน่่าสนใจหลายประเดน็	ประเดน็หนึง่กค็อื	ประเทศไทย

ยงัเป็นจุดหมายปลายทางของพระนสิติข้ามแดนทีต้่องการเข้ามาศกึษาต่อในระดบัปรญิญา	เนือ่งจาก

สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยมีคณุภาพทีด่กีว่า	และมจี�านวนมากกว่าในประเทศต้นทาง	อกีทัง้ค่า

ใช้จ่ายในการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของพระสงฆ์เช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ก็ไม่สูงนัก	ฉะน้ัน	การให้ความส�าคญักบันกัศกึษาต่างชาตทิีเ่ป็นบรรพชติส�าหรบัมหาวทิยาลยัของสงฆ์	

(รวมถงึมหาวทิยาลยัทัว่ๆไปด้วย)	น่าจะเป็นส่ิงทีค่วรท�า	ไม่ใช่เพราะเป็นการเพิม่นกัศกึษาในเชงิปรมิาณ	

หากแต่การเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยนานหลายปี	 (อย่างน้อย	 4	ปี	 ส�าหรับขั้นปริญญาตรี)	 นั้น	

ย่อมท�าให้	“พระนิสิตข้ามแดน”	เหล่านั้น	ซึมซับวิถีวัฒนธรรมไทยเข้าไปไม่มากก็น้อย	และที่ส�าคัญก็

คือมีความรูสึ้กทีด่กีบัคนไทยและประเทศไทย	ขณะทีค่นไทยเองกจ็ะได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจวิถวีฒันธรรม

กัมพูชาด้วยเช่นกัน

2.		การศกึษาครัง้น้ีช้ีให้เห็นถึงบทบาทอนัโดดเด่นของบรรดา	“พระนิสติข้ามแดน”	ในแง่ของ

การเป็นทูตทางวัฒนธรรมท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและระดับกลุ่ม	 ดังนั้น	 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในระดับ

นโยบายควรให้ความสนใจและให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมที่มุ ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศต้นทางของ“พระนสิติข้ามแดน”	เหล่านัน้	โดยอาจเข้าไปประสานกบัสถาบนั

การศึกษาที	่“พระนสิติข้ามแดน”	เหล่านัน้ศกึษาอยู	่รวมทัง้อาจประสานกับภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	อาทิ

สถานทูต/กงสุลของประเทศเหล่านั้น	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 กระทรวง

วฒันธรรม	ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั	ตลอดจนบรษิทั	ห้างร้านเอกชน	ในการสนบัสนุนหรอืส่งเสรมิ
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กจิกรรมในลักษณะเช่นน้ีให้เป็นมรรคเป็นผลมากข้ึน	รวมทัง้หน่วยงานทีดู่แลด้านการเข้า-ออกประเทศ	

ก็ควรมีมาตรการที่ละมุนละม่อมส�าหรับพระนิสิตกลุ่มนี้ด้วย

กิตติกรรมประกาศ 

บทความวจิยันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยัเรือ่งพระนกัศึกษาข้ามพรมแดนรฐัชาติจากอาเซียน

และอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงในประเทศไทย:	 วิถีชีวิต	 การปรับตัวและเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม

ข้ามชาต	ิซึง่ได้รบัการสนบัสนนุเงนิทนุวจิยัจากสถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	ปีงบประมาณ	2558	ซึ่งผู้วิจัยและคณะขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนให้งานวิจัยครั้ง

นี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

ของประชาชนในจังหวัดเลย

Some Effecting Factors of Political Culture Democracy 

of The People in Loei Province

		ดร.ปดิษฐ์	ค�าดี1 

Dr.	Padit	kumdee 

 Author for Correspondence:	Emial:pdkd98@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

2)	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย	 และ	

3)	ความสามารถในการพยากรณ์ของปัจจยับางประการกับวฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ประชาชนในจังหวัดเลย	จ�านวน	603,510	คน	กลุ่มตัวอย่าง	ก�าหนด

จากสูตร	Taro	Yamane	ความคลาดเคลื่อนที่	.05	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	400	คน	โดยการใช้การ

สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถามและแบบ

ทดสอบทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	 ท�าการทดสอบสมมติฐาน	 ด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient)	และการวเิคราะห์สมการถดถอยพหคุณู

แบบขั้นตอน	(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.05

ผลการวจิยัพบว่า	1)	วฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตยของประชาชนในจงัหวดัเลย	

โดยรวมอยู่ในระดับสูง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยในระดับสูง	จ�านวน	7	ด้าน	และในระดับปานกลาง	จ�านวน	1	ด้าน	เรียงล�าดับตามค่า

คะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 3	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	 ด้านจิตส�านึกในหน้าที่พลเมืองของตนเอง	 

รองลงมาคือ	 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง	 และด้านความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย	 ส่วนด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 ด้านจิตใจไม่ฝักใฝ่เผด็จการ	 

1	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการปกครอง	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัวทิยาเขต

ศรีล้านช้าง	จังหวัดเลย.
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2)	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย	พบว่า	

ด้านทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย	 (x
2
)	 และด้านความรู้ความเข้าใจต่อการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย	(x
1
)	มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกระดบัปานกลางกบัวฒันธรรมทางการเมอืงแบบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเลย	 (Y)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (r
xy
)	 เท่ากับ	 0.548	 และ	 0.441	 ตามล�าดับ	 และ	 3)	 ความสามารถในการ

พยากรณ์ของปัจจัยกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย	พบว่า	ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์

ปัจจัยทีมี่ผลต่อวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธปิไตยของประชาชนในจงัหวดัเลย	(Y)	อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติ	มีจ�านวน	3	ตัวแปร	เรียงล�าดับอ�านาจการพยากรณ์จากมากไปหาน้อยได้แก่	ปัจจัย

ด้านทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย	 (x
2
)	 ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจต่อการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย	 (x
1
)	 และปัจจัยด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 (x

3
)	 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	(b)	เท่ากับ	0.608,	0.044	และ	0.109	ตามล�าดับ	ส่วน

ตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	 (b)	 เท่ากับ	 0.461,	 0.283	 และ	 0.149	 ตามล�าดับ	 และมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	เท่ากับ	0.632	มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์	(R2)	เท่ากับ	0.399	

และมอี�านาจในการพยากรณ์ได้	ร้อยละ	39.90	มค่ีาความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน	(SE
est
)	เท่ากบั	0.352	

และมีค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบ	(a)	เท่ากับ	0.856

ความส�าคัญ : ปัจจัย,	วัฒนธรรมทางการเมือง,	ประชาธิปไตย

ABSTRACT

This	research	aimed	to	studies	that	1)	the	level	of	democratic	political	culture	

2)	 the	 relationship	 between	 the	 factors	 that	 are	 associated	with	 the	 culture	 of	 

democratic	political	and	3)	the	prediction	of	the	democratic	political	culture.	The	

population	consisted	of	603	510	people	in	Loie	province	were	given	samples	of	Taro	

Yamane	 formula	 tolerances.	 05	 is	 a	 group	 of	 400	 people.	 By	 using	multi-stage	 

sampling.	 The	 instrument	 used	 for	 data	 collection	 questionnaire	 and	 test	 was	 

created.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	frequency,	percentage,	average,	

standard	deviation.	Test	hypotheses	include	Pearson	correlation	analysis	(Pearson	‘s	

Product	Moment	Correlation	Coefficient)	analysis	and	stepwise	multiple	regression	

(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	at	a	significant	level.	05.	

The	research	found	that	:	1)	democratic	political	culture	of	the	people	in	Loie	

province.	Overall	high	and	considering	that	it	was	found.	Most	democratic	political	
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culture	in	the	high	number	seven	on	one	side	and	a	moderate	amount	ordered	by	

the	average	score	of	three	descending	order	include.	Including	the	civic	consciousness	

of	the	person	is	a	minor	engaging	in	political	activities	.	And	the	faith	to	the	principles	

of	 democracy	 .	 The	 two	 groups	 had	 the	 lowest	 average	 score	 is	 psychological	 

unbiased	dictator	2)	the	relationship	between	the	factors	involved.	Political	Culture	

Of	democracy.	The	Political	Attitudes	of	Democracy	 (x
2
)	 and	 its	understanding	of	

democracy	 (x
1
)	were	 positive	 correlated	moderately	with	 the	 political	 culture	 of	 

democracy	of	the	people	in	the	province	(Y)	with	statistical	significance	at	the	level	

of	.05.	the	correlation	coefficient	(r
xy
)	were	0.548	and	0.441	respectively.	And	3)	the	

ability	 to	predict	 the	 factors	 that	democratic	political	 culture	 .	 Factors	predictive	

variables	 that	 can	 affect	 the	 political	 culture	 of	 democracy	 in	 the	 province	 (Y)	 

statistically	significant	variable	is	the	number	three.	Sort	the	forecast	from	the	most	

to	 the	 least.	 Factors	 attitude	 of	 democratic	 political	 (x
2
)	 factor	 understanding	 of	 

democracy	(x
1
)	and	the	behavioral	aspects	of	political	participation	(x

3
)	The	coefficient	

of	the	prediction	 in	raw	scores	 (b)	were	0.608,	0.044	and	0.109	respectively	were	

0.461,	0.283	and	0.149	respectively,	and	the	multiple	correlation	coefficient	(R)	equal	

to	0.632	coefficient	prediction	 (R2)	of	0.399	 .β	Oracle	 ‘s	 standard	scores	and	 the	

predictive	power	of	39.90	percent	with	a	standard	error	 (SE
est
)	was	0.352	and	the	

constant	presence	of	the	equation	in	raw	score	(a)	equal	to	0.856.

Keywords :	Factors,	Political	Culture,	Democracy	

บทน�า

วฒันธรรมทางการเมอืง	เป็นค�าส�าคญัในทางวิชาการทีไ่ด้ความนยิมมากพอสมควร	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญที่มีการยอมรับเอาแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์

มาใช้ในการศึกษาทางรัฐศาสตร์	 และมีผลท�าให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์ในสมัยพฤติกรรมศาสตร์มี

ความก้าวหน้าพอสมควร	(เทยีนชยั	วงศ์ชยัสวุรรณ,	2551	:	28)	อาจกล่าวได้ว่าในยคุพฤติกรรมศาสตร์	

(Behavioralims)	หรอืเป็นยคุทีว่ชิารฐัศาสตร์เปล่ียนมาให้ความสนใจกับการศึกษาพฤติกรรมทางการ

เมอืงของมนษุย์	นบัต้ังแต่หลงัสงครามโลกคร้ังทีส่องเป็นต้นมา	ท�าให้วชิาทางรัฐศาสตร์และสังคมวทิยา

มาบรรจบในการศึกษาเรื่องราวทางการเมือง	 (Politics)	 กล่าวคือเป็นการมุ่งศึกษาเรื่องทัศนคติ	 

แรงจูงใจ	ความเชื่อ	และค่านิยมทางการเมืองของบุคคล	เพื่อให้ได้ค�าตอบว่าความเชื่อ	ทัศนคติ	และ
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ค่านิยมที่เป็นจริงของมนุษย์ในทางการเมืองคืออะไรกันแน่	 ต่อมา	 A.	 Almon	 (1956)	 ได้ใช้ค�าว่า	

“วัฒนธรรมทางการเมือง	(Political	Culture)”	ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง

ในทุกสังคมการเมืองซ่ึงหากปราศจากวัฒนธรรมทางการเมืองแล้วจะท�าให้รัฐ	 ชาติ	 หรือทุกสังคม

การเมืองขาดความสมบูรณ์ของการแสดงออกซ่ึงสัญลักษณ์ทางการเมือง	 ตลอดจนลักษณะส�าคัญ 

ในเร่ืองวถิชีีวิตของคนในสงัคมการเมอืงนัน้ๆ	ซึง่ในเบือ้งต้นวฒันธรรมทางการเมอืงจงึเป็นทีอ่ยูร่วมตวั

กันตั้งแต่สองคนขึ้นไป	

อย่างไรก็ตามยังมีผลการศึกษาที่ยืนยันปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย	 ดังเช่น	 ผลการศึกษาของ	 พรอัมรินทร์	 พรหมเกิด	 (2558	 :	 9)	 พบว่า	 ตัวบ่งชี้ของ

วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีไม่เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย	 อันได้แก่	 การไม่สนใจมีส่วนร่วมทาง 

การเมือง	 ขาดจิตส�านึกแห่งการไม่รักษากฎหมายและการเคารพกติกาของสังคม	 การมีแนวคิดเรื่อง

จิตสาธารณะท่ีคับแคบ	 และความเข้าใจเร่ืองการรู้จักใช้สิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิผู้อื่นยังมี

จ�ากัด	แต่	สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	(2548)	ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท�าให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง	ประกอบ

ด้วย	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมือง	 การกล่อมเกลาทางวัฒนธรรมสังคมและวัฒนธรรม

ทางการเมือง	ความเชื่อ	ค่านิยม	และทัศนคติทางการเมือง	และพฤติกรรมทางการเมือง	ค�าถามที่เกิด

ขึ้น	 คือ	 แท้จริงแล้ววัฒนธรรมทางการเมืองเกิดขึ้นอยู่ในระดับใด	 มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์

ต่อการเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง	 และปัจจัยนั้นสามารถพยากรณ์การเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง

ได้อย่างไร	 โจทย์หรือค�าถามเหล่านี้	 เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยให้ความสนใจที่จะหาค�าตอบจากการวิจัย 

ครั้งนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.		เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเลย

2.		เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเลย

3.	 เพื่อศึกษาความสามารถการพยากรณ์ของปัจจัยกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเลย

ขอบเขตของการวิจัย

1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 1.1	 ประชากร	(Population)

	 	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี	 คือ	 ประชาชนที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดเลย	

จ�านวน	603,510	คน	จากจ�านวน	14	อ�าเภอ	พื้นที่ต�าบลจ�านวน	89	ต�าบล	และหมู่บ้านจ�านวน	916	
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หมู่บ้าน

	 1.2		กลุ่มตัวอย่าง	(Samples)

	 	 กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ก�าหนดมาจากประชากรทีเ่ป็นประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่น

จังหวัดเลยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	400	คนโดยค�านวณหาขนาดตัวอย่างจากสูตรทาโรยามาเน่	

(Yamane;	 อ้างใน	 จักรี	 ศรีจารุเมธีญาณ,	 2561	 :	 9)	 และเลือกสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน	 

(Multi-Stage	Sampling)	เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ดีเป็นตัวแทนที่ของประชากร

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาเรือ่ง	ปัจจัยบางประการทีส่่งผลต่อวฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตยของ

ประชาชนในจังหวัดเลย	 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	Research	Methods)	 เป็น

หลัก	ผู้วิจัยได้กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีด�าเนินการวิจัยตามล�าดับ	ดังนี้

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 2.	เครื่องมือการวิจัย

	 3.	การสร้างเครื่องมือวิจัย

	 4.	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 5.	วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

	 6.	สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.  ประชากร (Population)	 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้	 ใช้หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	 (Unit	 

of	 Analysis)	 เป็นระดับปัจเจกบุคคล	 ได้แก่	 ประชาชนที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดเลย	 จ�านวน	 

603,510	คน	จากจ�านวน	14	อ�าเภอ	ต�าบลจ�านวน	89	ต�าบล	และหมู่บ้านจ�านวน	916	หมู่บ้าน	 

ตามตารางที่	1	ดังนี้

ตารางที่ 1	แสดงจ�านวนต�าบล	หมู่บ้าน	และประชากรจ�าแนกตามอ�าเภอในจังหวัดเลย

อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน จ�านวนประชากร

1.	เมือง 13 135 98,485

2.	นาด้วง 4 41 15,874

3.	เชียงคาน 8 82 59,676

4.	ปากชม 6 50 39,541
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อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน จ�านวนประชากร

5.	ด่านซ้าย 10 97 50,619

6.	นาแห้ว 5 34 11,247

7.	ภูเรือ 6 47 21,253

8.	ท่าลี่ 6 41 27,476

9.	วังสะพุง 10 144 110,243

10.	ภูกระดึง 4 54 33,936

11.	ภูหลวง 5 46 23,524

12.	ผาขาว 5 64 30,417

13.	เอราวัณ 4 47 54,636

14.	หนองหิน 3 34 26,583

รวม 89 916 603,510

ที่มา :	ส�านักทะเบียนราษฎร์	กรมการปกครอง	(2557	:	ไม่ปรากฏเลขหน้า)

2.  กลุ่มตัวอย่าง (Samples)	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ก�าหนดมาจากประชากร		

ทีเ่ป็นประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นจังหวัดเลย	ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	400	คน	โดยค�านวณหาขนาด

ตัวอย่างจากสูตรทาโรยามาเน่	(Yamane,	1973	;	อ้างใน	จักรี	ศรีจารุเมธีญาณ,	2561	:	9)	

	 จากสูตร	 n	 =			

	 เมื่อ	 		 n		 =			ขนาดตัวอย่างประชากร

	 			 	 N		 =			ขนาดจ�านวนประชากรทั้งหมด

	 		 	 e	 =		 ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้	(ก�าหนดที่ระดับ	=	0.05)	เช่น	

	 ระดับความเชื่อมั่น	90	%	สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ	0.10

	 ระดับความเชื่อมั่น	95	%	สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ	0.05	(ปกตินิยมระดับความ

เชื่อมั่น	95	%)

	 ระดับความเชื่อมั่น	99	%	สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ	0.01
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	 แทนค่าในสูตร

	 	 	 n	 =	 2(0.05) (603,510)  1
603,510

+

	 	 	 	 =		 399.77	หรือคิดเป็นตัวอย่าง	จ�านวน	400	คน

สรุปผลการด�าเนินการวิจัย

ผลการวจิยัเรือ่งปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตยของ

ประชาชนในจังหวัดเลย	สรุปผลตามล�าดับของวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้

1.		ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเลย

	 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเลยโดยรวมอยู่ใน

ระดบัสงู	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	มวัีฒนธรรมการเมอืงแบบประชาธปิไตยในระดบัสงู	จ�านวน	

7	 ด้าน	 และในระดับปานกลาง	 จ�านวน	 1	 ด้าน	 เรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 

3	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	 ด้านจิตส�านึกในหน้าท่ีพลเมืองของตนเองรองลงมาคือ	 ด้านการมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมทางการเมืองและด้านความเช่ือมัน่ศรทัธาต่อหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตยส่วนด้าน

ทีม่ค่ีาคะแนนเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	ด้านจติใจไม่ฝักใฝ่เผดจ็การเม่ือพจิารณาในแต่ละด้านเป็นรายข้อ	พบว่า

	 1.1		ด้านความเชือ่มัน่ศรทัธาต่อหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตยพบว่า	ประชาชน

มีวัฒนธรรมทางการเมือง	ด้านนี้	โดยรวมอยู่ในระดับสูง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	อยู่ในระดับ

สูงที่สุด	จ�านวน	2	ข้อ	อยู่ในระดับสูง	จ�านวน	1	ข้อ	อยู่ในระดับ	ปานกลางและระดับต�่า	อย่างละ	1	

ด้านเรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	 การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน	 รองลงมาคือ	 

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยเป็นการปกครองทีด่ทีีส่ดุ	แม้ยงัมคีนส่วนหนึง่ยงัเลอืกผูแ้ทนโดย

การขายสิทธิ์ขายเสียง	 แต่ในอนาคตหากมีการเลือกตั้งอย่างสม�่าเสมอแล้วพวกเขาย่อมมีความเข้าใจ

การใช้สิทธิได้ถูกต้อง	ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ประเทศไทยยังมีความจ�าเป็นต้องปกครองกัน

อย่างเดด็ขาด	จะเป็นประชาธปิไตยไม่ได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจต่อระบอบการปกครอง	

	 1.2	 ด้านความยึดม่ันเชื่อถือในหลักความส�าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พบว่า	

ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมือง	ด้านนี้	โดยรวมอยู่ในระดับสูง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าอยู่

ในระดับสูงที่สุด	 จ�านวน	 2	 ข้อ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 จ�านวน	 2	 ข้อ	 และอยู่ในระดับน้อยจ�านวน 

1	ข้อ	เรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	3	ล�าดับแรก	ได้แก่	ไม่ว่าหญิงหรือชายควร

มสีทิธทิางการเมอืงเท่าเทยีมกนัรองลงมา	คอื	ประชาชนทกุคนควรมโีอกาสเท่าเทยีมกนัในการเข้าไป

มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีควรมาจากการแต่งตั้งจากข้าราชการ

มากกว่าสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	เพราะเป็นผูท้ีม่คีวามรู้ความสามารถส่วนข้อทีม่ค่ีาคะแนนเฉล่ียต�า่

สุด	คือ	อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติที่สุดประชาชนทั่วไปควรให้ความเคารพยกย่อง
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	 1.3	 ด้านความเคารพกติกาการปกครองระบอบประชาธปิไตยพบว่า	ประชาชนมวีฒันธรรม 

ทางการเมือง	 ด้านนี้	 โดยรวมอยู่ในระดับสูง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่าอยู่ในระดับสูง	 จ�านวน	 

3	 ข้อ	 และอยู่ในระดับปานกลาง	 จ�านวน	 3	 ข้อ	 เรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

3	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	 ในระบอบประชาธิปไตยนั้นเสียงข้างน้อยต้องได้รับการคุ้มครองเพื่อเป็นหลัก

ประกันว่าการแก้ปัญหานั้นกระท�าไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม	 รองลงมาคือ	 ก่อนที่รัฐบาลจะเข้า

บริหารประเทศจ�าเป็นต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา	 และหากรัฐบาลต้องการบริหารประเทศให้

ประสทิธภิาพกไ็ม่ควรค�านงึถงึกฏระเบียบเพราะจะท�าให้การท�างานล่าช้า	ส่วนข้อทีม่ค่ีาคะแนนเฉลีย่

ต�า่สดุ	คอื	ไม่ถกูต้องถ้าพรรคการเมอืงท่ีได้เสยีงข้างมากได้เป็นแกนน�าในการจดัต้ังรฐับาลเพราะพรรค

นั้นได้	สส.	มาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง	

	 1.4	 ด้านการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงพบว่า	ประชาชนมวีฒันธรรมทางการเมอืง 

ด้านนี้	โดยรวมอยู่ในระดับสูง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด	จ�านวน	1	ข้อ	อยู่ใน

ระดับสูง	จ�านวน	3	ข้อ	และอยู่ในระดับปานกลาง	จ�านวน	1	ข้อ	เรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย	3	ล�าดับแรก	 ได้แก่	จะไปใช้สิทธิลงคะแนนทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่น	รองลงมาคือ	การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นวิถี

ทางออกที่ดีที่สุดในระบอบประชาธิปไตย	 และประชาชนควรมีสิทธิในการถอดถอนนักการเมืองและ

ข้าราชการการระดับสูงได้หากมีพฤติกรรมการทุจริต	ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	การเมือง

มีแต่ความขัดแย้งชิงดีชิงเด่นและมีการทุจริตกันมากประชาชนไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย	

	 1.5		ด้านจิตส�านึกในหน้าท่ีพลเมืองของตนเอง	พบว่า	 ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการ

เมือง	ด้านนี้	โดยรวมอยู่ในระดับสูง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด	จ�านวน	3	ข้อ	

และอยู่ในระดับสูง	 จ�านวน	 2	 ข้อ	 เรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 3	 ล�าดับแรก	

ได้แก่	จะไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ทกุครัง้แม้ว่าคะแนนเสยีงของเราไม่สามารถเปลีย่นแปลงสงัคมไปในทางที่

ดขีึน้	รองลงมาคือ	ประชาชนแต่ละคนมศีกัยภาพทีจ่ะเปลีย่นแปลงสงัคมให้เจรญิก้าวหน้าได้	และการ

ออกไปใช้สทิธเิลอืกตัง้เป็นหน้าทีข่องคนไทยทกุคน	ส่วนข้อทีม่ค่ีาคะแนนเฉล่ียต�า่สุด	คอื	ไม่มปีระโยชน์

อะไรที่จะไปเลือกตั้งถ้าบุคคลที่เลือกนั้นไม่มีทางที่จะได้รับคะแนนเสียงเพียงพอที่เป็นผู้แทนได้	

	 1.6		ด้านจิตใจไม่ฝักใฝ่เผด็จการพบว่า	 ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองด้านนี้	 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่าอยูใ่นระดับสูง	จ�านวน	1	ข้อ	อยูใ่นระดับ

ปานกลาง	จ�านวน	2	ข้อ	และอยู่ในระดับต�่า	จ�านวน	2	ข้อ	เรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย	3	ล�าดับแรก	ได้แก่	การมอบอ�านาจการปกครองประเทศให้แก่ผู้น�าเพียงคนเดียวเป็นสิ่งที่

ถกูต้อง	รองลงมาคอื	ข้าราชการต้องเคารพเช่ือฟังผูบ้งัคบับัญชาและห้ามวพิากษ์วจิารณ์ผู้บงัคับบญัชา	

และประเทศไทยต้องมีผู้น�าทางการเมืองจากการรัฐประหารเท่านั้นบ้านเมืองจึงจะสงบสุข	 ส่วนข้อที่

มีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	หากสถานการณ์ของประเภทเกิดวิกฤติทางการเมืองขึ้นทหารควรจะเข้า
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มาควบคุมสถานการณ์แทนต�ารวจ	

	 1.7		ด้านการไว้วางใจและการมองโลกในแง่ดพีบว่า	ประชาชนมวีฒันธรรมทางการเมอืง

ด้านนี้โดยรวมอยู่ในระดับสูง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด	จ�านวน	1	ข้อ	อยู่ใน

ระดับสูง	จ�านวน	2	ข้อ	อยู่ในระดับปานกลาง	จ�านวน	1	ข้อ	และอยู่ในระดับต�่า	จ�านวน	1	ข้อ	เรียง

ล�าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	3	ล�าดับแรก	ได้แก่	คนเราไม่ว่ามีการศึกษาน้อยเพียง

ใดก็ยงัมีอิสระในการเลอืกด�ารงชวีติตามวถิชีวีติของตนเองรองลงมาคอื	ความจรงิแล้วคนเราส่วนใหญ่

เป็นคนดไีม่ชอบเอาเปรยีบและสามารถปกครองตนเองได้และความคิดเหน็ทีแ่ตกต่างของกลุม่ในสงัคม

นั้นจะน�าไปสู่การพัฒนาการทางการเมืองส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉล่ียต�่าสุด	คือการเข้าด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมืองของนักการเมืองส่วนใหญ่ก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

	 1.8		ด้านการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลพบว่า	 ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมือง

ด้านนี้	โดยรวมอยู่ในระดับสูง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด	จ�านวน	1	ข้อ	อยู่ใน

ระดับสูง	จ�านวน	2	ข้อ	และอยู่ในระดับปานกลาง	จ�านวน	3	ข้อ	เรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย	3	ล�าดับแรก	ได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนผูมี้ส่วนได้เสยีได้แสดงความคดิเห็นเกีย่ว

กับประเด็นสาธารณะเป็นสิ่งท่ีควรท�ารองลงมาคือ	 เราควรเช่ือฟังหรือมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับ 

ผูมี้อ�านาจมฉิะนัน้จะเป็นภยัแก่ตนเองและไม่ควรมกีารวพิากษ์วจิารณ์การท�างานของรฐับาลทีม่าจาก

การเลอืกตัง้ส่วนข้อท่ีมค่ีาคะแนนเฉลีย่ต�า่สดุ	คอืการแสดงความคดิเหน็ในเวทสีาธารณะท�าให้เสยีเวลา

ท�ามาหากินแท้จริงแล้วเป็นการอวดความรู้อยากดังเท่านั้น

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเลย

	 พบว่า	ด้านทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย	(x
2
)	และด้านความรู้ความเข้าใจต่อ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 (x
1
)	 มีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับปานกลางกับวัฒนธรรม

ทางการเมอืงแบบประชาธปิไตยของประชาชนในจังหวดัเลย	(Y)	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติท่ีระดับ	.05	

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(r
xy
)	เท่ากับ	0.548	และ	0.441	ตามล�าดับ

3.  ความสามารถการพยากรณ์ของปัจจัยกับวัฒนธรรมทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย

ของประชาชนในจังหวัดเลย

 พบว่า	ตวัแปรทีส่ามารถพยากรณ์ปัจจยัทีม่ผีลต่อวฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตย 

ของประชาชนในจังหวัดเลย(Y)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	มีจ�านวน	3	ตัวแปร	เรียงล�าดับอ�านาจการ

พยากรณ์จากมากไปหาน้อยได้แก่	ปัจจัยด้านทศันคตทิางการเมอืงแบบประชาธปิไตย	(x
2
)	ปัจจัยด้าน

ความรู้ความเข้าใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	(x
1
)	และปัจจัยด้านพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมทางการเมอืง	(x
3
)	โดยมค่ีาสมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ	(b)	เท่ากบั	0.608,	0.044	

และ	0.109	ตามล�าดับ	ส่วนตวัพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน	(b)	เท่ากบั	0.461,	0.283และ	0.149	
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ตามล�าดับ	และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	เท่ากับ	0.632	มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์	

(R2)	เท่ากับ	0.399	และมีอ�านาจในการพยากรณ์ได้	ร้อยละ	39.90	มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	

(SE
est
)	เท่ากับ	0.352	และมีค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบ	(a)	เท่ากับ	0.856

การน�าไปใช้ประโยชน์

จากผลการวิจัย

จากผลการศกึษาวจิยัเร่ืองปัจจัยบางประการทีส่่งผลต่อวฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตย 

ของประชาชนในจังหวัดเลย	ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้

1.1	 จากผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยด้านทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย	เป็นปัจจัยที่

ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเลย	ดังนั้น	 สถาบันการ

ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีให้การศึกษา	 อบรม	 และการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้

เหน็ถงึความส�าคญัและประโยชน์เก่ียวกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์เป็น

ประมุข	ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

1.2	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยด้านด้านความรู้ความเข้าใจต่อการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย	เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อวฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตยของประชาชนในจังหวัด

เลยดังนั้น	 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	 ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ	ทุกระดับชั้น

เรียน	 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน	นักศึกษา	และประชาชนได้ตระหนัก	รับรู้	และเข้าใจถึงการปกครองใน

รอบประชาธิปไตย	อันจะสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป

1.3	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อวฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตยของประชาชนในจังหวดัเลยดังนัน้	สถาบนัการศกึษา

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 เปิดโอกาสให้

ประชาชนแสดงความคดิเหน็	วพิากษ์วจิารณ์	ถกเถยีงในประเด็นสาธารณะอย่างมเีหตุผล	และเคารพ

ความคิดเห็นของผู้อื่น	ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

1.4		จากผลการศกึษา	พบว่า	ปัจจยัด้านทัศนคตทิางการเมอืงแบบประชาธปิไตย	ปัจจยัด้าน

ความรู้ความเข้าใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	และปัจจัยด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืง	ซ่ึงตวัแปรท้ัง	3	เป็นปัจจยัร่วมท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตยของ

ประชาชนในจงัหวดัเลยดงันัน้	น�าตวัแปร	ทัง้	3	มาสร้างเป็นกลยทุธ์หรอืรปูแบบเพือ่พฒันาวฒันธรรม

ทางการเมืองของประชาชนให้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา	1)	ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล	

2)	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	 และ	 3)	 ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก	่

พนักงานเทศบาลที่สังกัดหน่วยงานเทศบาล	 ในจังหวัดร้อยเอ็ด	 ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรของ 

ทาโร่ยามาเน่	จ�านวน	330	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	คอื	แบบสอบถาม	ทีม่ค่ีาความ

เชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ	 0.83	 และ	 0.85	 ตามล�าดับ	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	และการถดถอยพหคูณเชิงเส้น

ผลการวจิยัพบว่า	1)	ประสทิธภิาพการปฏบิติังานของพนกังานเทศบาล	โดยรวมอยูใ่นระดับ

มาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทุกด้าน	เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย

สูงสุดไปหาต�่าสุด	ดังนี้	ด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ	รองมาคือ	ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 

( =	 4.31)	 ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร	 ( =	 4.20)	 และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย 

( =	 3.96)	 ตามล�าดับ	 2)	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาล	พบว่า	ทกุปัจจัยมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธภิาพการปฏบิติังานของพนกังานเทศบาล

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เรียงล�าดับตามค่าสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์จากมากไปหาน้อย	

ดังนี้	 ด้านสถานท่ีและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 (x
6
)	 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานมากที่สุด	รองลงมาคือ	ด้านเพื่อนร่วมงาน	(x
3
)	ด้านค่าตอบแทน	(x

5
)	ด้านลักษณะของงาน	

(x
1
)	ด้านผูบ้งับญัชา	(x

4
)	และด้านความมัน่คงและความก้าวหน้า	(x

2
)	โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	

(r
xy
)	 เท่ากับ	 0.491,	 0.475,	 0.456,	 0.378	 และ	 0.351	 ตามล�าดับ	 และ	 3)	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

1	 นักพัฒนาชุมชนระดับช�านาญการ	องค์การบริหารเทศบาลหนองไผ่	อ�าเภอธวัชบุรี	จังหวัดร้อยเอ็ด	45170.	
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล	(Y)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(p	<	0.05)	มี

จ�านวน	4	ปัจจยั	เรยีงล�าดบัอ�านาจการพยากรณ์จากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านสถานทีแ่ละส่ิงอ�านวย

ความสะดวก	(x
6
)	รองมาคือ	ด้านค่าตอบแทน	(x

5
)	ด้านเพื่อนร่วมงาน	(x

3
)	และด้านลักษณะของงาน	

(x
1
)	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	 (b)	 เท่ากับ	0.433,	0.247,	0.131	และ	

0.109	ตามล�าดับ	ส่วนตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	 (b)	 เท่ากับ	0.496,	0.224,	0.182	

และ	0.212	ตามล�าดับ	โดยที่ทั้ง	4	ตัวแปร	มีอ�านาจการพยากรณ์ร่วมกันได้	ร้อยละ	60.90

ค�าส�าคัญ: ประสิทธิภาพ,	การปฏิบัติงาน,	พนักงานเทศบาล

Abstract

The	objectives	of	this	research	were	to	study	:	1)	efficient	performance	of	

sub-district	public	servants,	2)	Factors	related	to	efficient	performance	of	municipality 

public	servants	and	3)	Factors	influence	the	performance	of	district	public	servants.	

The	samples	used	in	the	study	were	municipality	public	servants	in	Roi-Et,	and	the	

sample	 size	was	 330	 samples	 from	 Taro	 Yamane.	 The	 instrument	 used	 for	 data	 

collection	was	the	questionnaire	with	the	reliability	of	0.83	and	0.85	respectively.	

Statistics	 used	 in	 data	 analysis	 were	mean,	 standard	 deviation	 pearson	 product	 

moment	correlation	coefficient	and	linear	regression	analysis.	

	 The	 research	 found	 that	 :	 1)	 The	 performance	 of	municipality	 public	 

servants	was	at	a	high	 level.	Secondary	achievement	was	 the	operational	aspect 

( =	4.31),	the	supply	and	use	of	resources	( =	4.20)	and	the	satisfaction	of	all	parties	

( =	 3.96)	 respectively,	 2)	 The	 relationship	 between	 factors	 and	 performance	 of	 

municipality	public	servants	showed	that	all	factors	were	positively	correlated	with	

the	performance	of	municipality	public	servants.	At	the	.05	level	of	significance,	there	

was	a	significant	correlation	coefficient	of	.05,	Sort	by	descending	order	as	follows	:	

The	 location	and	 facilities	 (x
6
)	were	most	positively	correlated	with	performance,	 

followed	 by	 colleagues	 (x
3
),	 compensation	 (x

5
),	 job	 characteristics	 (x

1
)	 (X

4
)	 and	 

stability	and	progress	(x
2
).	The	coefficients	of	correlation	(r

xy
)	were	0.491,	0.475,	0.456,	

0.378	and	0.351,	respectively	and	3)	factors	affecting	the	performance	of	sub-district	

public	servants	(Y)	were	statistically	significant	at	the	0.05	level	(p	<0.05).	Facilitator	

(x6)	was	followed	by	compensation	(x
5
)	on	colleagues	(x

3
)	and	on	job	characteristics	
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(x
1
).	The	coefficients	of	the	predictors	in	the	raw	score	(b)	were	0.433,	0.247,	0.131.	

and	0.109	respectively	were	0.496,	0.224,	0.182	and	0.212,	respectively.(β)	and	the	

predictive	 variables	were	 0.496,	 0.224,	 0.182	 and	 0.212,	 respectively	 and	 have	 a	 

combined	forecast	power	of	60.90%.

Keyworld :	Effective,	Performance,	Municipality	

บทน�า

ซึง่ตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิน่	พุทธศกัราช	2542	เป็นเครือ่งมอื 

ในการบริหารงานบุคคลโดยมีหลักเกณฑ์หน้าที่ที่แบ่งกันอย่างชัดเจนให้กับข้าราชการและลูกจ้างได้

ถือปฏิบัติกันอย่างเป็นเป็นระบบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เสมือนเป็นตัวจักรในการปฏิบัติงานตามแนว

นโยบายของรฐับาลโดยตรง	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการให้มปีระสิทธภิาพสงูสุด	

ซึง่เป็นตัวผลกัดนัและเป็นหวัใจหลกัเป็นพลงัขบัเคลื่อนทีท่�าให้การปฏบิตังิานประสบผลส�าเรจ็	แต่ใน

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารเทศบาลหลายแห่งยังพบปัญหาอุปสรรคที่ท�าให้ไม่ให้ประสบผล

ส�าเร็จเหมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทอื่น	 ๆ	 ตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายก�าหนดไว้	 ด้วย

เหตุผลว่าประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานเทศบาลการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นการเพ่ิม

สมรรถนะ	 ความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไป	ซึ่งการพัฒนาบุคลากรมีผลต่อการพัฒนาองค์กร	อันจะน�าความก้าวหน้า	ลดปัญหา

ในการปฏิบัติงาน	 การพัฒนาอาจน�ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึนทุก	 ๆ	 ด้าน	 ด้วยเหตุนี้การ

พฒันาองค์กรจงึจ�าเป็นต้องพฒันาบคุลากรในองค์การให้สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กรควบคูก่นั

ไป	เพราะบคุลากรในองค์การให้มศีกัยภาพและประสทิธภิาพในการปฏิบติังานสงู	ทีต่อบสนองต่อการ

พัฒนาองค์การและน�าพาองค์การไปสู่ความส�าเร็จได้ตามเป้าหมายขององค์การ	 (โกวิทย์	 พวงงาม,	

2555	:	24)	

แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากที่ม ี

ผู้เคยศึกษาไว้หลาย	 ๆ	 ท่าน	 ได้ชี้ชัดไปในทางเดียวกันว่า	 ปรากฏการณ์การบริหารงานในหน่วยงาน

เทศบาลได้ประสบปัญหาการปฏบิตังิายเรือ่ยมา	ดงัเช่นจากผลการศกึษาของ	กฤษกร	คลงัแสง	(2550	

:	77-79)	ได้ท�าการสมัภาษณ์เชิงลกึกับบุคลากรในเทศบาลต�าบล	พบว่า	ด้านการวางแผน	ได้แก่	ปัญหา

แผนงานไม่ตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง	และปัญหาการจัดท�าแผนงานต่าง	ๆ	

ขาดทีป่รึกษาในหน่วยงานเป็นการบรหิารแบบเบด็เสรจ็	ด้านการจดัองค์การ	พบปัญหาการจดัองค์การ

เอือ้อ�านาจให้กบัฝ่ายการเมอืงมากเกนิไป	ด้านการบริหารงานบคุคล	พบปัญหาการบริหารงานบคุคล

ไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม	 ด้านการอ�านวยการ	 พบปัญหาการแทรกแซงการปฏิบัติงานจากฝ่าย
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การเมอืงและการขดัแย้งระหว่างฝ่ายการเมอืงกับข้าราชการประจ�า	ด้านการประสานงาน	พบปัญหา	

ขาดการประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพในหน่วยงานเนือ่งจากการประสานขึน้อยูก่บัฝ่ายการเมอืงเท่านัน้	

ด้านการรายงาน	 คือ	 ไม่มีการรายงานข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน	 และด้านการงบ

ประมาณ	ปัญหางบประมาณท้องถ่ินไม่มีมาตรฐานเดียวกัน	 ในขณะที่ผลของการศึกษาของ	 อัจฉรา

ลักษณ์	ปรินา	(2553	:	59)	พบว่า	ปัญหาในการบริหารจัดการของเทศบาลต�าบล	ได้แก่	การบริหาร

งานไม่มคีวามสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์การท�างาน	ไม่มีระบบการบริหารงานทีชั่ดเจน	และการไม่กระจาย

อ�านาจในการปฏบัิติงานอย่างแท้จรงิ	ผลการศกึษาของ	พชัรยีา	อนิทร์งาม	(2553	:	67)	พบว่า	ปัญหา

ด้านการจัดการของเทศบาลต�าบล	ได้แก่	1)	ไม่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บรหิารงานหรือด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	2)	ไม่มีการจดัระบบท่ีดใีนการประเมนิผลงานและผลการปฏบิตัิ

งาน	และ	3)	ขาดการก�าหนดขอบเขตในการท�างานของบคุลากรท�าให้การปฏบิติังานเกิดความซ�า้ซ้อน	

ส่งผลให้ขาดประสิทธิผลในการบริหารงาน	สอดคล้องกับการศึกษาของ	วิไลรัตน์	นาชัยเริ่ม	(2554	:	

55)	 พบว่า	 ปัญหาในการบริหารจัดการเทศบาลต�าบล	 คือ	 วิสัยทัศน์และนโยบายในการบริหารงาน

ของเทศบาลไม่มีความชัดเจน	ระบบการบรหิารไม่มคีวามชดัเจน	ผลการศกึษาของ	จกัรพนัธุ์	เพิม่พนู	

(2549	:	บทคัดย่อ)	พบว่า	ปัญหาในการบริหารงานเทศบาลต�าบลต่อการให้บริการประชาชนเป็นไป

อย่างล่าช้า	 การจัดเก็บภาษีไม่ตรงตามเป้าหมาย	 นอกจากนี้ยังมีรายงานสรุปทิศทางการปฏิรูปท้อง

ถิน่	โดยคณะกรรมาธกิารปฏริปูด้านการปกครองท้องถ่ิน	มดัีงนี	้1)	กฎหมายได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจ

หน้าทีข่อง	อปท.	แต่ละรปูแบบไว้ในลกัษณะภาพรวมแต่ในทางปฏบิตั	ิพบว่า	อปท	จดับรกิารสาธารณะ

ได้ค่อนข้างน้อย	 เนื่องจากอ�านาจหน้าที่ซ�้าซ้อนกับราชการส่วนภูมิภาค	อีกทั้งอ�านาจหน้าที่บางส่วน

ของ	อบจ.	ซ�้าซ้อนกับเทศบาล	และอบต.	2)	การด�าเนินงานของท้องถิ่นระดับบนมีพื้นที่ซ�้าซ้อนกับ

ท้องถิ่นระดับล่าง	 และ	 3)	 การจัดบริการสาธารณะของ	 อปท.	 ยังมีข้อจ�ากัดอันเนื่องมาจากระบบ

โครงสร้างระบบงบประมาณ	 บุคลากร	 และศักยภาพในการบริหารงานส่งผลต่อคุณภาพและ

ประสทิธิภาพในการจดับรกิารสาธารณะ	(สภาปฏริปูแห่งชาต,ิ	2559)	ซึง่ผลจากการศกึษาประเดน็ดงั

กล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่รื้อรังเรื่อยมา	 หากไม่ด�าเนินการศึกษาวิจัยอาจส่งผลกระทบ

ประสิทธิภาพต่อการให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่นได้	 ในขณะที่จากรายงานผลการประเมิน

ประสทิธภิาพการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	โดยสถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยั

รามค�าแหง	 พบว่า	 ประสิทธิภาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ต�า่ถงึปานกลาง	โดยเฉพาะสภาพปัญหาทีจ่ะต้องท�าการแก้ไขโดยด่วน	ได้แก่	ปัญหาการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชน	การทจุรติคอร์รปัชัน่	ผูบ้รหิารขาดธรรมาภบิาล	การบริหารงบประมาณและรายได้	ปัญหา

อัตราก�าลังเกินโครงสร้าง	ปัญหาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนา	ปัญหาระบบการพัฒนาบุคลากร	ปัญหา

การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล	ตลอดจนวฒันธรรมองค์การของระบบราชการ	อย่างไรกต็าม

ความพยายามในการแก้ปัญหาของรฐับาล	โดยมสี�านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	
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เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาระบบราชการ	โดยได้น�าแนวคิดการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	 ท่ีเน้นการสร้างระบบราชการที่มีคุณลักษณะเชิงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,	2557)

จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนกังานเทศบาลเพือ่ให้ทราบถงึมปัีจจยัอะไรบ้างทีส่่งผลต่อประสิทธภิาพการปฏบิตังิาน	และได้ทราบ

ข้อมลูสารสนเทศน�าไปเป็นข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลในองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.		เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

2.		เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

3.		เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

วิธีด�าเนินการวิจัย

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.1	 ประชากร	 หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล	 (Unit	 of	 Analysis)	 เป็นปัจเจกบุคคล	 ได้แก	่

พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของเทศบาลของจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 1,918	 คน	

(ส�านักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด,	2558)

	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในส�านักงานเทศบาลของจังหวัด

ร้อยเอ็ด	 ได้จากสูตรการสูตรการค�านวณของ	 Taro	 Yamane	 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 339	 คน	 

ดังแสดงตามสูตรต่อไปนี้	(สุวิมล	ติรกานันท์.	2546	:	198)	

	 	 จากสูตร	 n	 =		

	 	 เมื่อ	 n		 =		 จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

	 			 	 N		 =		 จ�านวนประชากรทั้งหมด

	 		 		 e	 =		 ความคลาดเคลื่อนของสัดส่วนหน่วยตัวอย่างต่าง

	 	 	 	 	 ไปจากสัดส่วนประชากรให้เกิดขึ้นได้ก�าหนดไว้ที่	.05

	 	 แทนค่าในสูตร

	 	 	 n	 =	 2(0.05) (1,918)  1
1,918

+  

	 	 	 	 =		 330	คน
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ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย	ได้ก�าหนดขอบเขต	ไว้ดังนี้

1.		ขอบเขตด้านพื้นที่	 เป็นการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด	ประชากร	คือ	พนักงานเทศบาลที่

ปฏิบัติงานในเทศบาลของจังหวัดร้อยเอ็ด	ครอบคลุมพื้นที่	20	อ�าเภอ	จ�านวน	1,918	คน

2.		ขอบเขตด้านเนื้อหา	

	 2.1		ตัวแปรอิสระ	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ได้แก่	ด้านลักษณะ

ของงาน	ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า	ด้านเพื่อนร่วมงาน	ด้านผู้บังคับบัญชา	ด้านค่าตอบแทน	

และด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก

	 2.2		ตัวแปรตาม	คือ	ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

3.		ขอบเขตด้านระยะเวลา	

	 ท�าการศึกษาระหว่าง	1	ธันวาคม	2559–	30	มิถุนายน	2560

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ

ตอนที่ 1	แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	

ตอนที ่2	แบบสอบถามปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล	

ประกอบด้วย	 ด้านลักษณะของงาน	 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า	 ด้านเพ่ือนร่วมงาน	 ด้าน 

ผูบ้งัคบับญัชา	ด้านค่าตอบแทน	และด้านสถานท่ีและสิง่อ�านวยความสะดวก	ลกัษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	แบ่งการวัดออกเป็น	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	

ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด

ตอนท่ี 3	แบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาล	ประกอบ

ด้วย	 ด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ	 ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน	 ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัย

ทรพัยากร	และด้านความพงึพอใจของทุกฝ่าย ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	(Rating	Scale)	แบ่งการวัดออกเป็น	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด

ขั้นการสร้างเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	ผู้วิจัยสร้างจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง	เป็นขั้นตอนตามล�าดับ	ดังนี้	

1.		ศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคดิในการปฏบิติั	แนวคดิเกีย่วกบัการ

วดัประสิทธภิาพของงาน	และแนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัมอีทิธพิลต่อการปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ	แล้ว

รวบรวมแนวคิดเหล่านั้นน�าไปสร้างเป็นข้อค�าถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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2.	 ด�าเนนิการสร้างเคร่ืองมอืทีเ่ป็นแบบสอบถามส�าหรบัการวจิยั	ทีไ่ด้จากการศกึษาแนวคดิ

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.	 น�าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน	 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 โดยให้ผู้

เชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา	(Content	Validity)	และพิจารณาความเหมาะสมของ

ส�านวนภาษาที่ใช้สื่อความหมายให้ชัดเจน	 และใช้ดัชนีความสอดคล้องหรือค่า	 IOC	 โดยการน�า

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่านลงความเห็น	ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง	0.66-1.00

4.		น�าเครือ่งมอืไปทดลองใช้เพือ่หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	(Try	out)	กบัพนกังาน

เทศบาลท่ีไม่ถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 ชุด	 เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น	

(Reliability	Coefficient)	ของครอนบาคสัมประสิทธิ์แอลฟา	(α-Coefficient)	ที่มีค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับ	ไม่ต�่ากว่า	0.80	ผลการหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.83	และ	0.85

5.		น�าเครือ่งมอืทีเ่ป็นแบบสอบถามทีผ่่านการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องและเหมาะ

สมแล้วน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยผลครั้งนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.		ท�าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย	 เสนอไปยังนายกเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อ

ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลในการตอบแบบสอบถาม

2.	 นักวิจัยได้แบ่งการออกเก็บรวบรวมข้อมูลไปตามเทศบาลที่ถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง

3.		เก็บรวบรวมข้อมูล	โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่พนกังานเทศบาลตอบแบบสอบถาม	

แล้วรับแบบสอบถามกลับคืนเพื่อรวบรวมน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	

1.	 วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใช้สถิติค่าเฉล่ีย	 ( )	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 การแปลผลระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล		

ใช้เกณฑ์หาค่าเฉลี่ย	ดังนี้	(บุญใจ	ศรีสถิตย์นรากูร,	2555	หน้า	173)

	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	4.21-5.00	หมายถึง	มีประสิทธิภาพ	 มากที่สุด

	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.41-4.20	หมายถึง	มีประสิทธิภาพ	 มาก

	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	2.61-3.40	หมายถึง	มีประสิทธิภาพ	 ปานกลาง

	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.81-2.60	หมายถึง	มีประสิทธิภาพ	 น้อย

	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.00-1.80	หมายถึง	มีประสิทธิภาพ	 น้อยที่สุด
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2.		วเิคราะห์ปัจจยัทีม่คีวามพันธ์กบัประสิทธภิาพการปฏบิติังานของพนกังานเทศบาลใช้สถติิ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	(Pearson	Correlation	Coefficient)	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.05	

3.	 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	ใช้สถิติ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)	โดยใช้เทคนิคแบบขั้นตอน	(Step-

wise)	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.05	

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1.  ผลการวิจัย

 1.1  ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 ระดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	

อยู่ในระดับมาก	( =	4.19)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน

การปฏิบตังิาน	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	2	ด้าน	และอยูใ่นระดบัมาก	2	ด้าน	เรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่สงูสดุ

ไปหาต�า่สุด	ดงันี	้ด้านการบรรลเุป้าหมายความส�าเรจ็	( =	4.31)	รองมาคอืด้านกระบวนการปฏบิตังิาน 

( =	4.31)	ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร	( =	4.20)	และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย	( =	

3.96)	(รายละเอียดตามตารางที่	1)

ตารางที่ 1	ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติของพนักงานเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน S.D. แปลผล

1.	ด้านการบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จ 4.32 .40 มากที่สุด

2.	ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 4.31 .47 มากที่สุด

3.	ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร 4.20 .47 มาก

4.	ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่าย 3.96 .59 มาก

โดยรวม 4.19 .40 มาก

 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยักบัประสทิธภิาพการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล

ในจังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 ผลการวิจยัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยกบัประสิทธภิาพการปฏบิติังานของพนกังาน

เทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของพนกังานเทศบาลอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.05	เรียงล�าดับตามค่าสัมประสิทธิส์หสมพันธ์	

(r
xy
)	จากมากไปหาน้อย	ดังนี้	ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก	(x

6
)	โดยมีความสัมพันธ์
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ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด	 (r
xy
	=	0.722)	รองลงมาคือ	ปัจจัยด้านเพื่อนร่วม

งาน	(x
3
)	(r

xy
	=	0.491)	ปัจจัยด้านค่าตอบแทน	(x

5
)	ปัจจัยด้านลักษณะของงาน	(x

1
)	ปัจจัยด้านผู้บัง

บัญชา	 (x
4
)	และปัจจัยด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า	 (x

2
)	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (r

xy
)	

เท่ากับ	0.491,	0.475,	0.456,	0.378	และ	0.351	ตามล�าดับ	(รายละเอียดตามตารางที่	2)

ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยักบัประสทิธภิาพการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดั

ร้อยเอ็ด

ที่ ตัวแปรอิสระ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (y)

r
xy

p-value

1 ด้านลักษณะของงาน	(x
1
) 0.456* 0.000

2 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า	(x
2
) 0.351* 0.000

3 ด้านด้านเพื่อนร่วมงาน	(x
3
) 0.491* 0.000

4 ด้านผู้บังบัญชา	(x
4
) 0.378* 0.000

5 ด้านค่าตอบแทน	(x
5
) 0.475* 0.000

6 ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก	(x
6
) 0.722* 0.000

หมายเหตุ:	*	มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 1.3  ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลในจงัหวดั

ร้อยเอ็ด

	 	 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)	แบบการ

เพิ่มตัวแปรทีละตัวเป็นขั้นตอน	 (Stepwise)	 พบว่า	 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด	 (Y)	มีจ�านวน	4	ปัจจัย	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.	05	(p	<	0.05)	เรียงล�าดับอ�านาจการพยากรณ์จากมากไปหาน้อย	ดังนี้	

ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก	(x
6
)	รองมาคือ	ด้านค่าตอบแทน	(x

5
)	ด้านเพื่อนร่วมงาน	(x

3
)	

และด้านลกัษณะของงาน	(x
1
)	โดยมค่ีาสมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ	(b)	เท่ากบั	0.433,	

0.247,	0.131	และ	0.109	ตามล�าดบั	ส่วนตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	(b)	เท่ากบั	0.496,	

0.224,	0.182	และ	0.212	ตามล�าดับ	รายละเอียดตามตารางที่	3	และตารางที่	4
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ตารางที่ 3  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 R2
adj

SE
est

F p-value

X
6

0.722 0.521 0.520 0.277 366.955* 0.000

X
6
,	X

5
0.757 0.573 0.571 0.261 225.512* 0.000

X
6
,	X

5
	X

3
0.773 0.598 0.594 0.254 166.124* 0.000

X
6
,	X

5
	X

3
,	X

1
0.781 0.609 0.605 0.251 130.230* 0.000

หมายเหตุ:	*	มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 

	 สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดร้อยเอ็ด	แสดงได้ดังนี้

	 	 Y	=	0.433X
6
	+	0.247X

5
	+	0.183X

3
	+	0.109X

1

	 จากสมการ	มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	(R)	เท่ากับ	0.781	มีค่าสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์	(R2)	เท่ากับ	0.609	และมีอ�านาจในการพยากรณ์ได้	ร้อยละ	60.90	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.05	และมค่ีาความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน	(SE
est
)	เท่ากบั	0.251	โดยมค่ีาคงทีข่องสมการ

ในรูปคะแนนดิบ	(a)	เท่ากับ	0.052	รายละเอียดแสดงตามตารางที่	4

ตารางที่ 4 ค่าสถติกิารสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสิทธภิาพการปฏบิติังานของพนกังาน

เทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวแปรพยากรณ์ b β t p-value

X
6

0.433 0.496 11.234 0.000

X
5

0.247 0.224 5.996 0.000

X
3

0.138 0.182 4.633 0.000

X
1

0.109 0.121 3.108 0.002

a	=	0.052		R	=	0.781	R2	=	0.609

SE
est
	=	0.251	F	=	130.230*

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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2.  อภิปรายผล

	 จากผลการศกึษา	ปัจจยัท่ีมอิีทธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบัิติงานของพนกังานเทศบาล

ในจังหวัดร้อยเอ็ด	พบประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายผล	ได้ดังนี้

 2.1	 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานเทศบาลมีความเต็มใจที่จะร่วมงานกับท้องถิ่นหรือองค์การท่ีตน 

เป็นสมาชิกอยู่เต็มศักยภาพเพื่อให้ท้องถิ่นที่ได้มีการพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

นอกจากน้ีพนกังานเทศบาลทกุคนยงัได้เข้ารบัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการปฏบิตังิานตามทีก่รมส่งเสรมิ

การปกครองส่วนท้องถิน่จดัให้มขีึน้	ซึง่เป็นการปลูกฝังให้พนกังานเทศบาลมคีวามภาคภมูใิจทีไ่ด้ปฏบิติั

งานอยู่ในหน่วยงานระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ	องค์การบริหารเทศบาล	จึงท�าให้การปฏิบัติ

งานของพนกังานเทศบาลบรรลเุป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ	สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	คนางค์	

ภูถมดี	 (2558	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ได้ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	

ความภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารเทศบาลในจังหวัด

มหาสารคาม	ผลการศกึษา	พบว่า	ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของพนกัเทศบาลในจังหวดัมหาสารคาม	

โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก	 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ทัศนภรณ์	 แก้วร่วมวงศ์	 (2553	 :	

บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารสุขเทศบาลต�าบลเวียง	 อ�าเภอ

เชียงของ	จังหวัดเชียงราย	ผลการศึกษา	พบว่า	มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารสุขใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้	เสนาะ	ติเยาว์	(2543	:	2)	ได้อธิบายถึงแนวคิดความมีประสิทธิภาพว่า	

เป็นการท�างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต�่าสุด	การท�างานให้เสร็จอย่างเดียว

ไม่พอ	 แต่จะต้องค�านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดด้วย	 การท�าให้ได้ทั้งสองอย่างคืองานบรรลุผลตามที่

ต้องการและใช้ทรัพยากรต�่าสุด

	 2.2		ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ในจงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ทุกปัจจยัมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธภิาพการปฏบิติังานต่อองค์การ

ของพนกังานเทศบาลอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	เรียงล�าดับตามค่าสัมประสิทธิส์หสมพันธ์

จากมากไปหาน้อย	ดังนี้	ปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก	(x
6
)	รองลงมาคือ	ปัจจัยด้าน

เพื่อนร่วมงาน	(x
3
)	(r

xy
	=	0.491)	ปัจจัยด้านค่าตอบแทน	(x

5
)	ปัจจัยด้านลักษณะของงาน	(x

1
)	ปัจจัย

ด้านผูบ้งับญัชา	(x
4
)	และปัจจยัด้านความมัน่คงและความก้าวหน้า	(x

2
)	โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	

(r
xy
)	เท่ากับ	0.491,	0.475,	0.456,	0.378	และ	0.351	ตามล�าดับ	ผลการศึกษาสอดคล้องกับสุดา

รตัน์	กิมศิร	ิ(2551)	ได้ท�าการศกึษาปัจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบคุลากร	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จังหวัดอุตรดิตถ์	ที่พบว่า	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏบิตังิาน	คอื	ปัจจยัความก้าวหน้า	ปัจจยัสภาพแวดล้อม	และปัจจยัสวสัดิการและความมัน่คง	ทีเ่ป็น

นี	้ศริวิรรณ	เสรรีตัน์	และคณะ	(2550)	ได้อธิบายได้เก่ียวกบัแนวคดิประสทิธภิาพว่า	เป็นความสามารถ
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ในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต�่าสุด	 กล่าวคือใช้วิธีการให้เกิดการจัดสรร	ทรัพยากรที่สิ้น

เปลืองน้อยที่สุด	 โดยมีเป้าหมาย	 คือประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก�าหนด	 ไว้สูงสุด	

ประสิทธิภาพจะแสดงถึงความส�าคัญระหว่างปัจจัยน�าเข้า	 (Inputs)	 และผลผลิต	 (Outputs)	 โดยมี

เป้าหมายที่จะใช้ต้นทุนของทรัพยากรที่ต�่าที่สุด	ถ้าองค์กรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปัจจัยน�าเข้า	จ�านวน

เดมิ	แสดงว่าสามารถเพิม่ประสทิธภิาพได้เช่นเดยีวกนั	เนือ่งจากผู้จัดการจะมทีรัพยากรทีจ่�ากดั	ไม่ว่า

จะเป็น	คน	เงิน	และอุปกรณ์	ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเหล่านี้	ดังนั้นจึง

ต้องใช้ต้นทุนทรัพยากรต�่าสุด	จะเห็นว่าประสิทธิภาพ	จะเกี่ยวข้องกับการท�าให้ถูกต้อง	ก็คือความไม่

สิ้นเปลืองทรัพยากร

	 2.3	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ร้อยเอ็ด	(Y)	พบว่า	มีจ�านวน	4	ปัจจัย	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(p	<	0.05)	เรียงล�าดับ

อ�านาจการพยากรณ์จากมากไปหาน้อย	ดังนี้	ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก	(x
6
)	รองมาคือ	

ด้านค่าตอบแทน	(x
5
)	ด้านเพื่อนร่วมงาน	(x

3
)	และด้านลักษณะของงาน	(x

1
)	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของ

ตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	(b)	เท่ากับ	0.433,	0.247,	0.131	และ	0.109	ตามล�าดับ	ที่เป็นเช่นนี้

อธิบายได้ว่ายิ่งให้ความส�าคัญของปัจจัยดังกล่าวเข้าไปก็ส่งผลให้พนักงานต�าบลปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน	 สอดคล้องกับ	 สมชาย	 เรืองวงษ์	 (2552)	 ที่ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฮิตาชิคอมเพรสเซอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	พบว่า	

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 คือ	 ลักษณะของงาน	 สิ่งอ�านวยความ

สะดวก	 และเพื่อนร่วมงาน	 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานได้ร้อยละ	

58.73	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Steers	(1977	:	157)	ที่กล่าวว่า	ปัจจัยที่มีความต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานต่อองค์การของบุคลากร	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านสถานท่ีและส่ิงอ�านวยความสะดวก	 โดยมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธภิาพการปฏิบัติงานมากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	ปัจจยัด้านเพือ่นร่วมงาน	

ปัจจัยด้านค่าตอบแทน	ปัจจัยด้านลักษณะของงาน	ปัจจัยด้านผู้บังบัญชาและปัจจัยด้านความมั่นคง

และความก้าวหน้า	

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	

จากผลการศกึษา	พบว่า	ด้านสถานท่ีและสิง่อ�านวยความสะดวก	เป็นปัจจยัสงูสดุ	ดังน้ัน	ควรจดัสถาน

ที่ท�างานให้มีความสะอาดและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก	 มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในส�านักงาน

ส�าหรับการที่ทันสมัยพร้อมที่จะใช้การได้ตลอดเวลา
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1)		ควรใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพขององค์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

2)		ควรมีการศึกษาเก่ียวการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพขององค์พนักงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	เช่น	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	หรืออื่นต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์	 (1)	 ศึกษาแนวคิดเรื่องการสร้างจิตส�านึก	 (2)	 ศึกษาประเพณี 

การท�าบุญในวันธรรมสวนะในพระพุทธศาสนา	 และ	 (3)	 การประยุกต์การสร้างจิตส�านึกในการ 

รักษาประเพณีการท�าบุญในวันธรรมสวนะทางพระพุทธศาสนาส�าหรับเยาวชน	ท�าการศึกษาข้อมูล	 

เชงิเอกสาร	ศกึษาข้อมลูปฐมภมูทิีป่รากฏในพระไตรปิฎกภาษาไทยและข้อมลูจากทติุยภมู	ิจากอรรถ

กถา	ต�าราอื่นๆ	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า

จิตส�านึกเป็นสิ่งท่ีปลูกฝังข้ึนได้จากอุปนิสัย	 ครอบครัว	 วัด	 จากโรงเรียนและวัฒนธรรม

ประเพณี	 จากได้รับการอบรมสั่งสอนโดยถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งมาสู่อีกบุคคลหนึ่ง	 จากรุ่นหนึ่ง	 

มาสู่อีกรุ่นหนึ่ง	 เพื่อให้สามารถประพฤติได้ถูกต้องเหมาะสม	ประกอบกับน�าหลักธรรม	 เช่น	 ความ

กตัญญู	การประพฤติสุจริต	มีความละอาย	เกรงกลัวต่อบาป	เป็นต้น	เข้ามาส่งเสริมในกระบวนการ

สร้างจิตส�านึก	เพิ่มการเกิดจิตส�านึกที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมขึ้น

ประเพณกีารท�าบุญในวนัธรรมสวนะ	เริม่ข้ึนมาตัง้แต่สมยัพุทธกาลโดยพทุธศาสนกิชน	ได้ไป

รวมกันที่วัดเพื่อฟังธรรมในวันธรรมสวนะ	 ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจึงก่อเกิดเป็น

ประเพณีการท�าบุญในวันธรรมสวนะข้ึน	 มีผลคือให้พุทธศาสนิกชนได้ท�าบุญ	 ให้ทาน	 รักษาศีล	 

เจริญภาวนา	 ฟังธรรม	 ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนจนการละเว้นความชั่ว	 กระท�าแต่ 

ความดี	และท�าจิตใจให้ผ่องใส

การประยุกต์วิธีการอบรม	 การสั่งสอนท่ีท�าให้เยาวชนมีจิตส�านึกปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตนใน

การท�าบุญในวันธรรมสวนะได้ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น	 เขาจะมีความเคารพต่อสถานที่	 การแต่ง

กายถูกต้องเหมาะสม	 ไม่สวมรองเท้า	 ไม่สวมหมวก	 ไม่กั้นร่มในเขตอุโบสถและวิหารเจดีย์	 มีความ

1	 นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
2	 อาจารย์ที่ปรึกษา
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เคารพต่อพิธีกรรม	ประพฤติตามหลักมารยาทชาวพุทธ	เช่น	การประนมมือ	การไหว้	การกราบการ

สนทนาธรรมกับพระสงฆ์	 การประเคนสิ่งของถวายพระได้ถูกต้องเหมาะสม	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม

ประเพณีโดยการท�าบุญตักบาตร	ถวายทานต่าง	ๆ	ถือศีล	5	รักษาศีล	8	สวดมนต์ไหว้พระ	ฟังธรรม	

ปฏิบัติธรรม	นั่งสมาธิภาวนา	ปฏิบัติตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วยความเคารพนับถือและ

ท�าการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมชาติอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป

ค�าส�าคัญ	:	การสร้างจิตส�านึก,	การรักษาประเพณีในพระพุทธศาสนา,	เยาวชน

Abstract

This	research	consists	of	3	aims	:-	1)	to	study	the	concept	of	consciousness	

2)	 to	study	 the	 tradition	of	merit	making	on	 the	day	of	Buddhist	Sabbath	Day	 in	 

Buddhism	and	3)	to	study	the	tradition	of	merit	making	on	the	Buddhist	Sabbath	Day.	

It	is	documentary	study.	The	Tipitaka	is	the	primary	source	and	other	commentary	

texts	as	secondary.	It	is	descriptive	analysis.	

The	research	found	that	;-	the	consciousness	is	cultivated	by	habits,	family,	

temple	or	religion	and	culture	from	many	characteristics.	These	communicate	from	

a	person	to	anothers,	from	a	generation	to	anothers	for	to	be	able	to	right	conduct.	

Meanwhile,	 they	practice	according	 to	Dhamma	such	as	gratitude,	good	conduct,	

sense	 of	 shame,	 shame	of	 sins	 etc.	 these	morals	will	 support	 to	 the	process	 of	 

making	of	conscience.	It	increases	the	good	conscience	and	virtues	and	morality	are	

increasing	more	and	more.

The	tradition	of	making	merit	on	the	Buddhist	Sabbath	day	begins	from	the	

time	of	the	Buddha.	At	that	time,	Buddhist	followers	take	assembly	at	the	temple	

for	 listening	 Dhamma	 along	 time.	 The	 tradition	 arises	 as	 a	 day	 for	 listening	 of	 

Dhamma.	 Buddhists	make	merit,	 giving	 in	 charity,	 blessing,	 cultivating,	 praying,	 

listening	of	the	doctrine.	They	do	any	good,	not	do	any	evils	and	purify	mind.

The	application	of	training	method	make	youth	people	conscience	and	follow	

themselves	 in	making	merit	 in	 Buddhist	 Sabbath	 Day	 correctly.	 They	 respect	 to	 

religious	location.	Their	dressing	is	right	appropriately.	They	do	not	wear	shoes,	hat	

or	umbrella	in	Buddhist	temple	and	pagoda	zone.	They	respect	the	rituals,	they	Keep	

the	main	Buddhist	manners	such	as	Pantomime,	pay	prostration,	they	keep	Dharma	
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talk	with	monks,	They	donate	any	thing	to	monks	righteously.	They	joy	the	events	in	

traditional	merit	by	giving	arms	food	for	monks.	They	keep	5	precepts,	8	precepts,	

pray,	listen	Buddha’s	teaching.	They	do	meditation	and	practice	in	custom	and	na-

tional	culture	in	the	future	time.

Keywords : Making	 of	 Conscience,	 Buddhist	 Tradition	 Maintenance	 ,	 Youth 

บทน�า

จิตส�านึกเกิดได้จากหลายแหล่งหนึ่งในนั้น	 คือ	 จากวัดหรือศาสนาในฐานะเป็นแหล่งศิลป

วฒันธรรมของไทย	การรกัษาประเพณกีารท�าบุญในพระพุทธศาสนาให้มีประเพณสืีบต่อไปให้ลูกหลาน

ถอืเป็นการสร้างเป็นคณุค่าทางจิตใจท่ีดมีกีารปฏบิตัไิด้อย่างถูกต้องเหมาะสม	เกดิเป็นการอนรุกัษ์และ

หวงแหนประเพณกีารท�าบญุในทางพระพทุธศาสนาของไทยได้	แต่สภาพสงัคมไทยปัจจบุนัมกีารปฏบัิติ

ด้านศาสนพิธีหรือตามหลักมารยาทชาวพุทธที่คลาดเคลื่อนจากหลักปฏิบัติอยู่หลายประการ	 เช่น	 

การไหว้	 การกราบ	 ไม่เป็นแบบเบญจางคประดิษฐ์	 การประเคนของถวายแด่พระสงฆ์ด้วยมือเดียว	 

การสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ใช้ค�าแทนสรรพนามไม่ถูกต้องการแสดงความไม่เคารพต่อพระสงฆ์ใน

ขณะก�าลังแสดงธรรม	 การเล่นกิจกรรมสงกรานต์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักประเพณี	 ฯลฯ	 จึงท�าให้เกิด

ปัญหามีผลกระทบต่อวิกฤติศรัทธาชาวพุทธ	 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการศึกษาหลักมารยาทชาวพุทธ

ที่ไม่ถูกต้อง	 เป็นเหตุให้การปฏิบัติน้ันไม่ถูกต้องไปด้วย	ดังนั้น	 การน�าจิตส�านึกด้านการปฏิบัติตนให้

ถูกต้องเหมาะสมและถูกต้องในหลักประเพณีการท�าบุญในทางพระพุทธศาสนา	 จึงเป็นส่ิงท่ีส�าคัญท่ี

ทกุคนควรปฏบิตัใิห้ถูกต้อง	ผูว้จิยัมคีวามเห็นว่าการปลูกฝังจิตส�านกึควรเร่ิมต้นทีเ่ยาวชนเหมอืนสมยั

ก่อนที่พ่อ	แม่	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ได้เคยแนะน�า	สั่งสอนบุตรหลานโดยใช้วัดเป็นศูนย์การศึกษาด้านหลัก

มารยาท	ศีลธรรม	และจรยิธรรมให้กบัเยาวชน	เพือ่ให้เยาวชนรุน่ใหม่ได้ปฏบิตัอิย่างถกูต้องพร้อมเป็น

ตัวอย่างที่ดีเพื่อสามารถถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมไปยังรุ่นต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผูว้จิยัก�าหนดวตัถปุระสงค์ไว้ดงันี	้(1)	เพ่ือศกึษาแนวคดิเร่ืองการสร้างจิตส�านกึ	(2)	เพ่ือศกึษา

ประเพณกีารท�าบญุในวนัธรรมสวนะในพระพทุธศาสนา	(3)	เพ่ือศกึษาการประยกุต์การสร้างจิตส�านกึ

ในการรักษาประเพณีการท�าบุญในวันธรรมสวนะทางระพุทธศาสนาส�าหรับเยาวชน
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ขอบเขตของการวิจัย

1)		ขอบเขตด้านรูปแบบ	โดยวิจัยเชิงเอกสาร	(Document	Research)

2)		ขอบเขตเนื้อหา	 โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างจิตส�านึก	 ปัจจัย	 หลักธรรม	 และ	

จิตส�านึกของเยาวชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา	ประเพณีการท�าบุญทางพระพุทธศาสนา	 มี	 วัน

มาฆบูชา	วันวิสาขบูชา	วันอัฏฐมีบูชา	วันอาสาฬหบูชา	วันเข้าพรรษา	วันออกพรรษา	ตักบาตรเทโว	

เทศน์มหาชาติ	ลอยกระทง	และสงกรานต์	การประยุกต์การสร้างจิตส�านึกในการรักษาประเพณีทาง

พระพุทธศาสนาส�าหรับเยาวชน	 โดยวิธีประยุกต์จากประเพณีการท�าบุญในประเพณีทางพระพุทธ

ศาสนา

3)		ขอบเขตแหล่งข้อมูล	ผู้วิจัยก�าหนดแหล่งข้อมูลไว้	2	แหล่ง	คือ	

	 (1)		 คัมภีร์ปฐมภมิ	พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย	โดยอาศัยพระไตรปิฎก	ฉบับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย	ฉบับภาษาไทย	พุทธศักราช	2539	

	 (2)		 เอกสารทุติยภูมิ	หนังสือ	ต�ารา	บทความ	

	 (3)	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสื่ออีเลคทรอนิคส์	

4)		ขอบเขตการเกบ็ข้อมลู	ผูว้จิยัก�าหนดเอกานกัเรยีนโรงเรยีนบ้านวงัดนิสอ	ต�าบลวงันกแอ่น	

อ�าเภอวังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4	–	ปีที่	6	จ�านวน	20	คน

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเป็นการศึกษาการสร้างจิตส�านึกในการรักษาประเพณีทางพระพุทธศาสนาส�าหรับ

เยาวชน	ผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีการวิจัยไว้	ดังนี้

1)		การศึกษาข้อมูล	โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล	2	แหล่ง	คือ

	 (1)		 ข้อมูลปฐมภูมิ	ได้แก่	พระไตรปิฎก	และอรรถกถา

	 (2)		 ข้อมูลทุติยภูมิ	ได้แก่	เอกสาร	ต�ารา	หนังสือ	วิทยานิพนธ์	รายงานการวิจัยและจาก

การสัมภาษณ์	โดยน�ามารวบรวมข้อมูล

	 (2)		 การเก็บข้อมูล	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยตรงโดยการสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านวัง

ดนิสอ	ต�าบลวงันกแอน่	อ�าเภอวงัทอง	จงัหวดัพิษณโุลก	ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่	4	–	ปีที	่6	จ�านวน	

20	คน

	 (3)		 การวิเคราะห์ข้อมูล	โดยการเรียบเรียงข้อมูลแบบความเรียง

	 (4)	 การเผยแพร่งานวิจัย	 โดยสร้างบทความวิจัยตามรูปแบบของผู้รับพิมพ์เผยแพร่นั้น

แล้วเสนอรายงานการวิจัยนี้โดยเสนอปากเปล่าบนเวทีหรือลงตีพิมพ์บนฐาน	TCI	หรือเผยแพร่ในรูป

แบบของโพสเตอร์เวทีสัมมนาระดับชาติหรือนานาชาติ	
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ผลการด�าเนินงาน วิเคราะห์และสรุปสาระส�าคัญ

ผลการวิจัย	ทราบว่า	จิตส�านึกเป็นสิ่งที่สามารถท�าการปลูกฝังได้ด้วยวิธีการได้รับการอบรม	

การฝึกปฏิบัติ	การได้เห็นตัวอย่างที่ประพฤติดี	ได้คลุกคลีอยู่กับความถูกต้อง	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะค่อย	ๆ	 

โน้มน้าว	 ให้เกิดจิตส�านึกที่ถูกต้องในความถูกต้องข้ึน	 ปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตส�านึกได้มีอยู	่ 

2	ประการ	คือ	ปัจจัยภายนอก	ซึ่งเป็นสภาพสังคมที่อาศัยอยู่รอบตัว	ได้แก่	ครอบครัว	โรงเรียน	วัดที่

ได้ท�าการแนะน�าสัง่สอน	ถ่ายทอดความรูท้ีถ่กูต้องเหมาะสม	ปลูกฝังให้เกดิเป็นจิตส�านกึขึน้	และ	ปัจจัย

ภายใน	 ได้แก่	 การได้รับรู้	 การมองเห็น	 สัมผัส	 แล้วเกิดการคิด	 น�าไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าความ

ส�าคญัแล้วก่อเกดิเป็นจิตส�านกึขึน้	และการได้น�าหลักธรรม	เช่น	ความกตัญญ	ูความละอาย	ความเกรง

กลัวต่อบาป	 เป็นต้น	 มาใช้ในการสร้างจิตส�านึกก็จะท�าให้เกิดจิตส�านึกที่ดีประกอบด้วยคุณธรรม

จริยธรรม

การท�าบุญในวันธรรมสวนะได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยเริ่มต้นจากการรวมตัวกัน	 

ในวันธรรมสวนะ	วันขึ้น	หรือแรม	8	ค�่า	และวันขึ้น	หรือแรม	14	หรือ	15	ค�่า	ในสมัยนั้นเมื่อถึงวัน 

ดังกล่าว	 พุทธศาสนิกชนก็ได้มารวมกันท�าบุญกันมาอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นประเพณีการท�าบุญขึ้น	 

ซึ่งเป็นการท�าบุญในการปรารภถึงเหตุการณ์ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 ได้แก่	 การท�าบุญใน 

วันมาฆบูชา	วันวิสาขบูชา	วันอัฏฐมีบูชา	และวันอาสาฬหบูชา	และมีประเพณี	การท�าบุญในวันเข้า

พรรษา	ออกพรรษา	เทศน์มหาชาต	ิตกับาตรเทโว	ลอยกระทง	และสงกรานต์	เป็นต้น	ซ่ึงพทุธศาสนกิชน

ได้โอกาสเข้าวดัท�าบญุ	ตกับาตร	รกัษาศลี	ฟังธรรม	ฝึกประพฤติปฏบิติัรักษากาย	วาจา	และใจให้เป็น

ไปด้วยความปกติ	 ลดการเบียดเบียนท�าให้ผู้อื่น	 ต้องได้รับความเดือดร้อน	 ถือเป็นการได้ปฏิบัติตาม

หลักโอวาทปาติโมกข์	คือ		ค�าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา	ดังมีกระบวนการสร้างจิตส�านึก	ดังนี้

  

เยาวชน

นักเรียน

วัด	/	วัดพระสงฆ์

พุทธมณฑล	/	ศาสนพิธีกร
กิจกรรมท�าบุญ	/	ไถ่ชีวิตสัตว์

>	ธรรมบันเทิง	/	ร้องเพลงธรรม

การละเล่นประกอบธรรม

>	แต่งกายประกอบการฟังธรรม

แผนผัง:	แสดงกระบวนการท�าบุญวันธรรมสวนะส�าหรับเยาวชน
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จิตส�านึกในการรักษาประเพณีการท�าบุญในวันธรรมสวนะของเยาวชนเกิดได้จากการที่

เยาวชนได้รบัการศกึษาและสัง่สอนให้ทราบถึงหลกัการปฏบิติัตนในการท�าบญุทีถ่กูต้องท�าให้เยาวชน

มีการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม	 เช่น	 การประนม	 การไหว้พระ	 การกราบพระรัตนตรัย	 แบบ

เบญจางคประดิษฐ์	 การแต่งกายด้วยชุดท่ีสุภาพเมื่อเข้าวัด	 ไม่สวมรองเท้าและก้ันร่ม	 ในเขตอุโบสถ	

การประเคนสิง่ของถวายพระสงฆ์	เป็นต้น	ซึง่ถอืว่าเยาวชนได้ปฏบิติัตามประเพณ	ีอนัดีงามทีไ่ด้มกีาร

ปฏิบัติสืบต่อกันมา

การประยุกต์การสอนเรื่องศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 พ่อแม่ที่รักษาศีล	 5	 เป็นประจ�าก็จะท�าการ

ชกัชวนให้ลกูได้รกัษาศลีด้วย	การให้ลกูได้ท�ากจิกรรมปล่อยนกปล่อยปลาให้อาหารสตัว์	ให้ลกูรู้จักกบั

หลักความมีเมตตาต่อสัตว์ท้ังหลายอันเป็นการปลูกฝังให้ลูกไม่ท�าการเบียดเบียนรังแกสัตว์หลาย	 

แล้วสอนเรื่องความไม่เบียดเบียนที่ได้ปฏิบัติอยู่ประยุกต์เข้ากับการสอนในเรื่องการรักษาศีลด้วยการ

รักษากาย	 และวาจาให้เป็นปกติ	 เป็นการประยุกต์ใช้เร่ืองความเมตตาเชื่อมโยงเข้ากับศีล	 การสอน

เร่ืองสมาธิอาจเข้าใจยากส�าหรบัเดก็	ให้ลกูได้เข้าร่วมกจิกรรม	การท�าวตัรสวดมนต์	หรอื	ฟังพระเจรญิ

พระพุทธมนต์หรือการฟังธรรมนั้นเป็นการฝึกให้เยาวชน	 มีสติอยู่ปัจจุบัน	 แล้วฝึกให้มีการนั่งสมาธิ

พิจารณาลมหายใจเข้าออก	กรวดน�้าแผ่เมตตา	ท�าให้เยาวชนมีความตั้งใจและมีสมาธิเพิ่มมากขึ้น	

การประยุกต์การสร้างจิตส�านึกในพิธีการเวียนเทียนท�าให้เยาวชนได้มีจิตส�านึก	 ต่อความ

กตัญญูกตเวทีโดยการแสดงออกถึงความเคารพในขณะท�าการเวียนเทียนแต่ละรอบได้สวดสรรเสริญ

คุณของพระพุทธเจ้า	พระธรรม	และพระสงฆ์ซึ่งเป็นวิธีการบูชาด้วยการปฏิบัติ

การประยุกต์การสร้างจิตส�านึกการท�าบุญในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา		โดยโรงเรียนได้

จัดกิจกรรมการประยุกต์ให้นักเรียนได้ท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฟังการบรรยายธรรมถึง

ประวัติความเป็นมา	และความส�าคัญวันส�าคัญนั้น	ๆ	และช่วงบ่ายก็ได้น�านักเรียนไปท�ากิจกรรมการ

รักษาศีล	 เจริญภาวนา	พัฒนาวัด	 และเวียนเทียนท่ีวัด	 ท�าให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการท�าบุญ

มากยิง่ขึน้	ด้านเทศกาลประเพณขีองชมุชน	คอื	การแห่กระจาดซึง่เป็นการท�าในลกัษณะกระทงขนาด

ใหญ่ชาวบ้านได้ร่วมมือกันท�าด้วยความสมัครสมานสามัคคีเสร็จแล้วจัดขบวนแห่โดยมีกลองยาวน�า

หน้าตามนางร�าทัง้ผูใ้หญ่และเดก็	ละเล่นไปตามเส้นทางถนนเพ่ือไปยงัวดั	ระหว่างทางชาวบ้านท่ีได้ยนิ

เสียงกลองยาวก็จะเข้ามาร่วมไปกับขบวนหรือบ้างก็ได้ท�าบุญโดยการน�าส่ิงของใส่กระจาดเพ่ือน�าไป

ลอยกระทงทีว่ดัด้วย	ถอืเป็นการประยกุต์การสร้างส�าน	ึในการรักษาประเพณกีารลอยกระทงได้อย่างดี 

นอกจากน้ีในกิจกรรมการตกับาตรเทโว		เยาวชนได้มส่ีวนร่วมในประเพณด้ีวยการแต่งกายเป็นเทวดา	

นางฟ้า	 จ�าลองเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์โดยมีเทวดา	นางฟ้า	 มาส่งเสด็จ	

เพือ่น�ามาถ่ายทอดให้พทุธศาสนกิชนได้มคีวามเข้าใจเกีย่วกบัในการท�าบญุตกับาตรเทโวมากขึน้	และ

การที่ให้เยาวชนได้รับบทบาทสมมติแสดงเป็นกัณหา	ชาลี	ชูชก	ในการเทศน์มหาชาติ	ท�าให้เยาวชน

ได้ศึกษาและเข้าใจในประเพณี	การท�าบุญในงานเทศน์มหาชาติมากยิ่งขึ้น
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การน�าไปใช้ประโยชน์

เนื่องจากจิตส�านึกในการรักษาประเพณีทางพระพุทธศาสนาส�าหรับเยาวชน	 เป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับทุกคน	ไม่ว่าจะพูด	จะท�าอะไรก็ไม่พ้นจากประเพณีทางพระพุทธศาสนา	จริงอยู่ในระดับ

การบริหารประเทศจะมีกระทรวงวัฒนธรรม	 มีผลให้มีระบบวัฒนธรรมแผ่ไปยังการปกครองระดับ 

ย่อย	ๆ	 เช่น	ผู้ใหญ่บ้าน	ก�านัน	 เจ้าอาวาส	 เจ้าคณะต�าบล	ขึ้นไป	แม้องค์กรต่าง	ๆ	ที่จัดการขึ้นมา	 

จะมวีฒันธรรมของตนเองและปฏบิตัติามวฒันธรรมร่วมหรอืวฒันธรรมส่วนกลาง	ผูว้จิยัจึงเสนอแนวคดิ

และวิธีน�าไปใช้ว่า	

1.		น�าพุทธภาษิตเรื่องประเพณี	เขียนแผ่นป้ายติดตามฝาหนัง	ก�าแพงวัด	ประตูวัด	ทางเข้า

วดั	เช่นว่า	วดักบัวงัเป็นแหล่งศิลปวฒันธรรม	หรือค�าสอนของพระพุทธเจ้าซึมซับอยูใ่นศลิปวฒันธรรม	

หรือศิลปวัฒนธรรมคือสื่อส�าแดงธรรม

2.		แต่งกัณฑ์เทศน์	เรือ่ง	ประเพณไีทย	บรรจเุป็นหนงัสอือานสิงส์	008	เพือ่เทศน์ตามโอกาส

ท�าบุญหรืองานอวมงคลต่าง	ๆ	

3.		ก�าหนดค�าโอวาท	เรือ่งประเพณ	ีในงานแต่งงาน	เพ่ือยกพุทธภาษติมาอบรมคู่บ่าวสาวใน

พิธีแต่งงาน

4.		ก�าหนดค�าโอวาท	เรื่องประเพณีไทย	ในโครงการอบรมนักเรียน	ค่ายพุทธธรรม	

5.		ก�าหนดเป็นแผนงานบริหารองค์กร	 เช่นงานเผยแผ่พุทธศาสนา	 ระดับประเทศ	 เช่น	

ก�าหนดให้เทศน์วันอุโบสถศีล	เรื่องประเพณีไทย	

6.		ก�าหนดวธิกีารรกัษาและปฏบิตัติามประเพณ	ีจากกระบวนการรักษาท้ัง	4	คอื	จากตนเอง	

จากครอบครัว	 จากโรงเรียน	 จากวัดหรือศาสนา	 จากรัฐหรือชาติ	 และจากสถาบันพระมหากษัตริย	์

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม	 คือการสร้างองค์ความรู้	 ให้อาหารแก่ชีวิต	 เรียกว่า	 วิญญาณาหาร	 

เป็นอาหารชนดิหนึง่ในส่ีชนดิ	คอืถ้าคนเรามอีาหารด	ีกจ็ะเป็นปัจจัยอบรมชวิีตของตนให้ปกติ	ปลอดภยั

ไร้โรคได้	เช่น	ดื่มน�้าสะอาด	จัดเสนาสนะให้ถูกสุขลักษณะ	อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก	
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กระบวนการใช้หลักฉันทะในพระพุทธศาสนาเถรวาท: 

กรณีศึกษาโรงเรียนวังแดง 2 อ�าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

A Process of Chanda in Theravada Buddhism Application: 

A Case Study Wang Daeng School 2, Tron District, Uttraradit Province.

พระอธิการจ�าเป็น	มหาวีโร	(อองราช)1

พระครูสิริรัตนานุวัตร,	พระครูพิพิธจารุธรรม2

		Author	for	Correspondence:	Email:	gurutatawee@gmail.com

บทคัดย่อ

รายงานการวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาหลกัฉันทะในพระพทุธศาสนา	โดยมกีรณตัีวอย่าง

บุคคลที่ใช้หลักฉันนะพร้อมแนวทางการประยุกต์ใช้หลักฉันทะ	 ใช้สถานศึกษาตัวอย่าง	 คือโรงเรียน 

วังแดง	2	อ�าเภอตรอน	จังหวัดอุตรดิตถ์	กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลส�าคัญ	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครูและ

นักเรียน	จ�านวน	30	คน	เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	ใช้เครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ์	วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา	

ผลการวิจัยพบว่า	

ฉันทะคือ	ความพอใจที่จะท�าการงานนั้น	ๆ	ให้ส�าเร็จลุล่วงไป	มีบุคคลตัวอย่างสมัยพุทธกาล	

สมัยหลังพุทธกาล	 และปัจจุบัน	 มีผลสัมฤทธิ์จากการประยุกต์ใช้หลักฉันทะกับกลุ่มเป้าหมายคือ 

ผู้บริหาร	ครู	และ	นักเรียนโรงเรียนวังแดง	(2)	ด้านการสร้างบทเรียนโดยโรงเรียนมีนโยบายให้ครูน�า

หลักฉันทะมาประยุกต์ใช้ในการสร้างบทเรียนเสริม	 ด้านจัดกิจกรรม	 โดยครูผู้สอนน�ามาสู่การสร้าง

แผนการจดัการเรยีนรู	้ด้านการท�าการบ้าน	โดยครูได้ให้นกัเรียนคดิสร้างสรรค์		ด้านแนวทางจากการ

เข้าค่ายอบรม	โดยโรงเรียนได้มนีโยบายให้นกัเรียนเข้าค่ายเป็นประจ�าทุกปี	ด้านแนวทางจากการปลกู

ฝังค่านิยม	 โดยโรงเรียนได้มีนโยบายปลูกฝังค่านิยม	 12	 ประการตามแนวนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ	เพื่อให้นักเรียนมีจิตส�านึกในการเป็นพลเมืองที่ดี	

ค�าส�าคัญ :	ฉันทะ,	กระบวนการประยุกต์ใช้,	โรงเรียนวังแดงสอง

1	 นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาพระพุทธศาสนา	วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	จังหวัดพิษณุโลก	
2	 อาจารย์ที่ปรึกษา
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Abstract

The	 researcher	 aim	 study	of	 Chanda	 in	 Buddhism	 from	 the	 cast	 study	of	 

persons	with	 the	way	 of	 its	 application	 in	 sample	 group	 as	Wangdaeng	 2,	 Tron,	 

Uttaradit.	Its	key	informants	as	the	administrator,	teacher	and	students	in	amount	of	

30	persons.	It	is	the	qualitative	research	by	interview	questions	to	the	sample	group	

and	its	analysis	is	descriptive.

The	result	of	research	was	found	as	following;-	Chanda	means	the	aspiration	

in	working	for	success	and	achievements	without	discourage	received	things.	In	which,	

there	are	important	sample	people	in	the	life	time	of	Buddha,	the	post	of	Buddha	

and	the	in	present.	It	is	achievement	from	application	with	the	sample	group	as	a	

director,	teachers	and	pupils	of	Wangdaeng	School	2	in	parts,	namely;-	in	lesion	by	

policy	to	learn	more	and	more,	in	activity	by	teachers	have	assigned	homework	to	

text	creation,	in	homework	by	sending	homework	on	time	and	correctly,	in	Dhamma	

camp	by	training	every	year.	And	the	part	of	aspect	of	fashioned	cultivation	–	the	

director	of	school	has	policy	to	cultivate	valued	12	aspects	along	with	the	policy	of	

Ministry	of	Education	for	cultivation	of	good	spirit	of	citizen.

Keywords: Chanda,	Process	of	application,	Wangdaeng	School	2

บทน�า

นโยบายการพัฒนาประเทศระบุว่า	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 11	

ยทุธศาสตร์	การพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชวิีตอย่างยัง่ยนื	ให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนมีนิสัยใฝ่รู ้ 

รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก	และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร	 

กลุ่มบุคคล	ชุมชน	ประชาชนและสื่อ	ทุกประเภท	เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	สื่อสารด้วยภาษา

ทีเ่ข้าใจง่าย	รวมถงึส่งเสริมการศกึษาทางเลอืกท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีนและสร้างสงัคม

แห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ,	ฉบับที่	11,	2555	–	2559)	

การประกาศใช้ค่านยิม	12	ประการ	พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาติ	 (คสช.)	 ในฐานะนายกรัฐมนตรี	 ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เมื่อวันท่ี	 12	

กันยายน	 จะใช้ค่านิยม	 12	 ประการ	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระเบียบสังคม	 สร้างมาตรฐานด้าน
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คุณธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป	ได้แก่	

1.		มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	2.	ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ในสิ่งที่

ดงีามเพือ่สว่นรวม	3.	กตัญญตูอ่พอ่แม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย	์4.	ใฝห่าความรู้	หมั่นศกึษาเล่าเรยีน

ทั้งทางตรง	และทางอ้อม	4.	รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม	6.	มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	

หวังดีต่อผู้อ่ืน	 เผื่อแผ่และแบ่งปัน	 7.	 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เปน็ประมขุที่ถกูตอ้ง	8.	มรีะเบียบวินยั	เคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผูใ้หญ่	9.	มสีตริู้ตวั	รู้คดิ	

รู้ท�า	 รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 10.	 รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด�ารสัของ	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รูจ้กัอดออมไว้ใช้เมือ่

ยามจ�าเป็น	มไีว้พอกนิพอใช้	ถ้าเหลอืกแ็จกจ่ายจ�าหน่าย	และพร้อมท่ีจะขยายกจิการเมือ่มคีวามพร้อม	

เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี	 11.	มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย	และจิตใจ	 ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่าหรือกิเลส	 

มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา	12.	ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	และของ

ชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง	(ค่านิยม	12	ประการ,	2561	:	ออนไลน์)

จากข้อความข้างต้นนี้	 ตรงความหมายของค�าว่าฉันทะ	 ข้อคือ	 4	 ที่ว่า	 “ใฝ่หาความรู้	 

หมัน่ศกึษาเล่าเรยีนทัง้ทางตรง	และทางอ้อม”	ดังนัน้	ฉันทะ	ถ้าน�ามาใช้กบังานการศกึษากบันกัเรียน	

นิสิต	นักศึกษาแล้วก็ต้องใช้ค่านิยมข้อนี้	ส่วนผู้ท�างานด้านอื่น	ๆ	ก็ประยุกต์ฉันทะไปใช้กับหน้าที่การ

งานนั้น	ๆ	ด้วยความพึงพอใจ	ฝักใฝ่	ใคร่รู้	เรียนรู้ด้วยความตื่นตัว	ไม่ใช่มีสภาพสีหน้าตาน่าเหม็นหื่น

อะไร	ประเภทบอกบุญไม่รับ	อย่างนี้	

สืบเนื่องจากความข้างต้น	คือ	สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีผลท�าให้การศึกษา

ต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�าหนดนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษา	ว่า	“เพื่อสร้างบุคคลแห่งการ

เรียนรู้องค์การแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นให้ถึงจุดหมายสูงสุดที่ก�าหนดไว้คือ

เพือ่ให้ประชาชนมศีกัยภาพในการพฒันาตนเองให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้และพฒันาประเทศให้สามารถ

อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข”	 (สุขขี	 ดีสงคราม,	 2541)	 นี่คือสังคมไทยต้องเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ	โดยนอกระบบนั้น	 เรียกอีกว่า	 เรียนตามอัธยาศัยด้วยความ	“ใฝ่รู้

ใฝ่คดิ	คอื	ฉันทะ”	ตามหลกัของฉนัทะ	และตามนวลกัษณะของพทุธศาสตรบณัฑติของมหาวทิยาลยัสงฆ์ 

และตรงกับอักษร	C	=Curiosity	ใฝ่รู้ใฝ่คิด	คือตัวฉันทะนี่เอง	

การบริหารจัดการโรงเรียนท่ีมีรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนด้วยการวิจัยและ

พฒันา	เป็นโครงการทีอ่ยูใ่นความสนใจของผูบ้รหิารทัง้หลายทีต้่องท�าหน้าทีใ่นการพฒันาโรงเรยีนให้

มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ	 โดยผู้บริหารคือกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทในการด�าเนิน

งานกระบวนการรูปแบบดังกล่าวถือว่า	“เป็นเครื่องมือในการศึกษาที่สามารถสร้างพัฒนาการเรียนรู้

ทั้งโรงเรียน”	(ทิศนา	แขมมณี,	(2549	:	12)	ณ	ปัจจุบันนี้	รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาให้ทั่วถึง	โดย
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ถอืว่า	“การจดัการศกึษาในปัจจบุนันัน้ได้มกีารพฒันา	และเปลีย่นแปลงโดยยดึแนวทางตามพระราช

บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิท่ีมกีารกระจายอ�านาจในการบรหิารและการจดัการศกึษา	ทัง้ด้านวชิาการ

งบประมาณ	การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ	และส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษา	และสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดยตรง”	(คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ	2545	:	24)

ในการบริหารงานของสถานศึกษานั้นด�าเนินไปโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการสนับสนุน

จากผู้แทนผู้ปกครอง	 ผู้แทนครู	 ผู้แทนองค์กรชุมชน	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้แทนศิษย์

เก่าของสถานศึกษา	ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่

จากสภาพการณ์ทางสงัคมโลกท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็มผีลท�าให้การศกึษาต้องพฒันา

และเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย	 รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�าหนดนโยบายการปฏิรูปการ

ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้องค์การ

แห่งการเรยีนรูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนรูใ้ห้เกดิข้ึนให้ถึงจดุหมายสงูสุดทีก่�าหนดไว้คอืเพือ่ให้ประชาชน

มศีกัยภาพในการพฒันาตนเองให้มคีณุภาพชวิีตทีดี่ขึน้	และพฒันาประเทศให้สามารถอยูใ่นสงัคมโลก

ได้อย่างมีความสุข

ทิศนา	 แขมมณี	 กล่าวว่า	 “ผู ้บริหาร	 คือกลุ ่มเป้าหมายที่มีบทบาทในการด�าเนินงาน	

กระบวนการรปูแบบดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาทีส่ามารถสร้างพฒันาการเรยีนรูท้ัง้โรงเรยีน”	

(ทศินา	แขมมณ,ี	2549	:	12)	ดงันัน้	เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการปรบัเปลีย่นรากฐานความรูใ้นการพฒันา

ด้านการศึกษาให้มท้ัีงประสทิธภิาพและประสทิธผิล	อนึง่การจดัการศึกษาในปัจจบุนันัน้ได้มกีารพฒันา	

และเปลี่ยนแปลงโดยยึดแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	นี้	เพราะในการบริหารงาน

ของสถานศกึษานัน้	ต้องด�าเนนิไปโดยมผีูบ้รหิารสถานศกึษาโดยมกีารสนบัสนนุจากผู้แทนผู้ปกครอง	

ผู้แทนครู	 ผู้แทนองค์กรชุมชน	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา	 

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์	หรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่

การบริหารงาน	 การเรียน	 การสอน	 และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนยังไม่เป็น

เอกภาพ	และขาดความร่วมมือประสานงานอย่างจริงจัง	การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร

ในสถานศึกษายงัไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควร	ครูอาจารย์ส่วนใหญ่มแีนวคดิและทศันคตใินเรือ่งระเบยีบต่างๆ	

ของโรงเรียนไม่ตรงกัน	 รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 การส�ารวจปัญหาจริยธรรมของ

นักเรียน	ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

แนวคิดข้างต้น	ได้สะท้อนให้เห็นถงึความส�าคญัของผูน้�าได้อย่างดยีิง่	ผูน้�าในองค์การทางการ

ศึกษาในระดับสถานศึกษา	คือ	ผู้บริหารโรงเรียนจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณลักษณะของผู้น�าที่เอื้อ

ต่อการบรหิารจดัการศกึษาให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพบรรลเุป้าหมายทีว่างไว้	นอกจากคณุลกัษณะ

ของผูน้�า	ตามทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้ว	สิง่ส�าคญัอกีประการหนึง่ทีผู้่บริหารโรงเรียนจะต้องมแีละน�าออก

มาใช้อยูใ่นตวัตนของแต่ละท่านนัน่คือ	คณุธรรมหรือการมหีลักธรรมทีจ่�าเป็นส�าหรับการบริหารจัดการ
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ศึกษา	 ซึ่งได้แก่	 หลักธรรมในการครองตน	หลักธรรมในการครองคนและหลักธรรมในการครองงาน	

ซึ่งหลักธรรมบางประการตามแนวค�าสอนของพุทธศาสนาจะรวมหลักธรรมที่กล่าวมาแล้วไว้อย่าง 

ครบถ้วน	 ซึ่งหลักธรรมท่ีจ�าเป็นส�าหรับการบริหารจัดการศึกษาที่ผู้บริหารโรงเรียนควรน�ามาใช้	 คือ

หลักอิทธิบาท	4

อทิธิบาท	4	เป็นหลกัธรรมท่ีหมายถงึคณุเครือ่งให้ถึงความส�าเร็จคณุธรรมทีน่�าไปสูค่วามส�าเร็จ

แห่งผลที่มุ่งหมาย	อิทธิบาทมี	4	ประการดังนี้	ฉันทะ	(ความพอใจ)	วิริยะ	(ความเพียร)	จิตตะ	(ความ

คิดจดจ่อ)	และวิมังสา	(ความสอบสวนไตร่ตรอง)	หากผู้ใดได้น�ามาประยุกต์ใช้แล้วก็จะประสบความ

ส�าเร็จ

พระราชวรมุนี	ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมอิทธิบาท	4	ไว้ว่าอิทธิบาท	4	มีแรงจูงใจที่

เกิดจากตนเอง	 คือ	 ความพึงพอใจในงานท่ีท�าโดยไม่เลือกว่าจะเป็นงานท่ียากหรือง่ายแม้จะมีเครื่อง

ล่อใจหรือไม่ก็ตาม	 มีแต่มุ่งท่ีจะท�างานให้ส�าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย	 เพราะมีความพอใจที่จะท�างาน	

ซึ่งจะช่วยให้การท�างานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 จึงเป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารจะต้องใช้ในการครองงาน	

เพราะประเทศต้องการคนท�างาน	คนท�างานเท่านัน้ทีจ่ะเป็นผูม้ปีระโยชน์ต่อชาตบ้ิานเมอืง	ความเจรญิ

ก้าวหน้าในส่วนตวัของผูบ้รหิารทีด่	ีจะส่งผลต่อความก้าวหน้าขององค์การหรอืหน่วยงานอย่างแท้จรงิ	

(พระราชวรมุน,ี	2526	:	294-296)	ดงันัน้	เรือ่งนีค้ณุค่าของผูบ้รหิารงานคอืผลส�าเรจ็หรอืผลงานท่ีเกิด

ขึน้	ดงัสภุาษิตทีว่่า	“ค่าของคน	อยูท่ีผ่ลของงาน”	ผูบ้รหิารใช้อทิธบิาท	4	เป็นหลกัธรรมในการบรหิาร

ย่อมจะกลายเป็นศนูย์รวมใจรวมงาน	และสามารถจัดการให้งานบรรลผุลไปได้ด้วยด	ีดงันัน้การบรหิาร

งานของผูบ้รหิารโรงเรยีนจะต้องได้ท้ังงานและได้ทัง้น�า้ใจของผูร่้วมงาน	ในการน้ี	ผูบ้ริหารจ�าเป็นต้อง

ใช้ทั้งพระเดชและพระคุณในการบริหารงานอย่างเหมาะสมกลมกลืน	จึงจะท�าให้งานบรรลุเป้าหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับข้อเสนอของ

หลักธรรมฉันทะ	 สอดคล้องกับค�ากล่าวของสุรพล	 เครือมะโนรมย์	 ที่เสนอว่า	 	 “ผู้บริหาร

จ�าเป็นต้องใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการบริหารงาน	 เพ่ือให้การท�างานมีประสิทธิผล	 บางครั้ง 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาอาจไม่ให้ความส�าคญัต่อการใช้หลกัธรรมในการบรหิารจดัการ	ส่งผลให้ครผููส้อน

ขาดขวญัก�าลงัใจ	และบางครัง้ผูบ้รหิารไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างเพียงพอกอ็าจน�าหลัก

ธรรมไปปฏบัิตไิด้ไม่ได้ผลเท่าท่ีควรผูบ้รหิารจงึต้องสร้างภาพพจน์ให้เป็นทีศ่รทัธาและความเชือ่ถอืเป็น

แนวทางในการบริหารจัดการ	 ซึ่งสิ่งที่จะต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติคือ	 การมีความรัก	 มีความสงสาร	 

มคีวามชืน่ชมยนิดแีละมใีจเป็นกลางไม่ล�าเอยีงทัง้รายบคุคลและคณะบคุคล	ผูบ้รหิารทีดี่ควรใช้พระคณุ

มากกว่าพระเดชหรอืใช้อ�านาจบารมมีากกว่าอ�านาจทางกฎหมาย”	(สรุพล	เครือมะโนรมย์,	2540	:	3)  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผู้วิจัยก�าหนดวัตถุประสงค์ศึกษา	ดังนี้	 (1)	 เพื่อศึกษาหลักฉันทะในพระพุทธศาสนาเถรวาท	

(2)	เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างบุคคลที่มีฉันนะในพระพุทธศาสนา	(3)	เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้

หลักฉันทะในสถานศึกษา

ขอบเขตการวิจัย

1)		ขอบเขตประชากร

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กลุ่ม 

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง	 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์ชนิดโครงสร้าง	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มเป้าหมายจ�านวน	30	คน	ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนวังแดง	2	อ�าเภอตรอน	จังหวัดอุตรดิตถ์	

2)		ขอบเขตด้านเอกสาร	

	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	และเอกสารตารางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	 รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักอิทธิบาท	

4	คือ	1)	ฉันทะ	2)	วิริยะ	3)	จิตตะ	4)	วิมังสา	ของโรงเรียนวังแดง	2	อ�าเภอตรอน	จังหวัดอุตรดิตถ์

3)		ขอบเขตด้านพื้นที่

	 พื้นท่ี/ประชากร	 เนื้อหาท่ีศึกษาได้แก่การศึกษาหลักฉันทะในพระพุทธศาสนาเถรวาท	

ได้แก่โรงเรียนวังแดง	2	อ�าเภอตรอน	จังหวัดอุตรดิตถ์	ผู้ให้ข้อมูล	จ�านวน	30	คน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาหลักฉันทะในพระพุทธศาสนาเถรวาท	 มีรูปแบบและล�าดับ

ขั้นตอน	ในการด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

1)		รูปแบบการวิจัย

	 การศกึษาวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยมกีารศกึษา

ภาคสนาม	 (Field	 Study)	 ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนวังแดง	 2	อ�าเภอตรอน	

จังหวัดอุตรดิตถ์	

2)		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเนื้อหาและ

โครงสร้างตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงก่อนนาไปสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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3)		การรวบรวมข้อมูล

	 เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลักฉันทะในพระพุทธศาสนาเถรวาทใน 

พระไตรปิฎก	เอกสารงานวิชาการ	และวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง

4)		กลุ่มเป้าหมาย/ประชากรที่ศึกษาวิจัย

	 (1)		 ผู้บริหารโรงเรียนวังแดง	2	จ�านวน	1	คน

	 (2)		 ครูสอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	จ�านวน	4	คน

	 (3)		 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	7	คน

	 (4)		 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	8	คน

รวมกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาทั้งสิ้น	20	คน

การได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีเจาะจง	 (Purposive	 Sampling	 )	 ในกลุ่มผู้บริหาร	 

ครูผู้สอน	ส่วนผู้ปกครองและนักเรียนได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	Random	Sampling)	

ด้วยการจับสลากรายชื่อให้ครบตามจ�านวนที่ระบุไว้

4)		การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาแล้วจึงน�าเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอ

แนะเพื่อประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งต่อไป

ผลการด�าเนินงานวิจัย วิเคราะห์และสรุปสาระส�าคัญ

จากการศึกษาวิจัย	 ท�าให้ทราบว่า	 ฉันทะ	 คือ	 ความพึ่งใจใคร่ที่จะประกอบการงานใด	 ๆ	 

ให้ส�าเร็จด้วยดี	คิดเสีย	ชีวิตคืองานบันดาลสุข	ชีวิตเป็นสุข	สนุกเมื่อท�างาน	จากการศึกษาบุคคลที่มี

ฉนันะในพระพุทธศาสนา	พบว่า	พระอานนท์	มคีวามเลือ่มใสศรทัธาในพระพทุธเจ้า	จงึออกบวชตามพ

ระพุทธเจ้าจนได้บรรลุพระอรหันต์ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน	แม้หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ตามและ

เป็นผูเ้ลิศในทางพระสตูร	อกีองค์หนึง่คอืพระสารีบตุรทีห่าทางพ้นจากทกุข์	มคีวามเล่ือมใสศรัทธาใน

พระพทุธเจ้า	บ�าเพียรจนได้บรรลพุระอรหนัต์	รบัต�าแหน่งเป็นพระธรรมเสนาบด	ีอคัรสาวกผูเ้ลศิด้าน

ปัญญา	 ที่ส�าคัญอีกองค์คือ	 พระมหากัสสปะ	 ท่านมีความพอใจ	 ความเลื่อมใสใน	 พระศาสดาและ

ประกาศตนเป็นสาวกของพระศาสดา	ได้บ�าเพ็ญเพียรจนส�าเร็จพระอรหัตตผล	พระมหากัสสปะเป็น

ผู้เลิศในทางธุดงค์

ผลของฉันทะ	 แม้แต่พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงมีฉันทะสร้างพระอารามให้ครบ	 84,000	

อาราม	 เท่ากับจ�านวนพระธรรมขันธ์	 เพื่อบูชาพระธรรมขันธ์	 ให้เป็นแหล่งที่พระภิกษุสงฆ์ศึกษา 

เล่าเรียนพระธรรมวินัย	บ�าเพ็ญสมณะธรรมและสั่งสอนประชาชน	ทรงอุปถัมภ์การทาตติยสังคายนา	

และส่งพระมหาเถระไปประกาศพระศาสนาในแว่นแคว้นต่าง	ๆ	ทั่วชมพูทวีปถึง	9	สาย	เป็นเหตุให้

พระพทุธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงแพร่หลายในนานาประเทศ	ทรงสร้างโรงพยาบาลคนและสตัว์	ขดุบ่อน้า	
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ที่พักคนเดินทาง	เป็นต้น	

ผลของฉนัทะ	แม้แต่ในหลวงรชักาลที	่9	จากพระราชกรณยีกจิทีพ่ระองค์ท่านได้ท�าไว้มากมาย

นั้นมาจากทรงมีฉันทะ	ท�างานจนท�าให้ประเทศชาติพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	ปยุตโต)	ท่านมีฉันทะ	ในการท�างาน	 เป็นปราชญ์ทางพระพุทธ

ศาสนาแห่งยุคปัจจุบัน	ที่ได้รับความเคารพนับถือ	และอย่างยิ่ง	ยอมรับอย่างกว้างขวางจากชาวไทย

และชาวโลก	มผีลงานหนงัสอืท่ีใช้เป็นหลกัอ้างอิงหลายร้อยเร่ือง	เฉพาะอย่างยิง่พุทธธรรม	พจนานกุรม

พุทธศาสตร์	ฉบับประมวลธรรม	และพจนานุกรม	พุทธศาสน์

ผลของฉนัทะ	พระมหาวฒุชิยั	วชริเมธ	ีท่านเป็นบุคคลตัวอย่างสมยัปัจจบุนั	ท่ีมฉัีนทะ	ในการ

อ่าน	รกัในงานเขยีนหนงัสือ	ท�าให้ประสบผลส�าเรจ็ในงานเขยีนหนงัสอื	นบัได้ว่าท่านมชีือ่เสยีงในด้าน

การพูด	การบรรยาย	การะเผยแผ่ธรรมได้ผลดียิ่ง	ดังปรากฏชัดในสังคมสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้

การน�าไปใช้ประโยชน์ 

การประยกุต์ใช้ฉนัทะกับตนเอง	ทีผ่่านมา	4	ด้านมีแต่ผลกัดนัให้คนอืน่สร้างฉนัทะ	แต่ตนเอง

ไม่มี	 ดังนั้น	 ที่ดีท่ีสุดคือ	 ตนเองต้องมีแรงดลใจสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นด้วย	 คือเราต้องมีแรงดลใจที่จะ

เป็นโมเดลสกัอย่างหนึง่	เป็นต้นแบบให้คนอืน่	ๆ 	และป้องกันการเหยยีดหยาม	ดแูคลนในเวลาทีเ่ปลีย่นไป

คนท่ีเราอุดหนุนเขาให้ได้ดี	 มีความรู้	 มีฐานะ	 เขาอาจจะมีดูถูกเรา	 ข้อหาว่า	 เราไม่มีอะไรดีกว่าเขา	

เรือ่งนี	้กม็ใีห้เหน็เป็นตวัอย่างทัว่ไปตามสือ่ต่าง	ๆ 	แม้แต่ลูกศษิย์กบัอาจารย์	ญาติพ่ีน้อง	บางคนถงึกบั

บ่นกับน�้าตาว่า	 “เป็นชาติเป็นเช้ือ	 แต่ไม่เอื้อเฟื้อ	 ก็เหมือนเนื้อในป่า	 หากเป็นไม่เป็นชาติเป็นเชื้อ	

แต่เอื้อเฟื้อ	ก็เหมือนเนื้ออาตมา”	โดยมีแผนผังสรุป	ดังนี้  
 

 

แผนผัง : แสดงการสรุปประยุกต์ใช้ฉันทะกับงาน 

              เนื่องจากฉันทะ คือความพึงพอใจในการท าการงาน เหมาะหรือพร้อมที่จะท างานจากการมีจิตที่
พร้อม มีสมาธิที่ดีมั่นคง  และมีปัญญาควบคุม มุ่งไปเพ่ือความหลุดพ้น จึงใคร่ขอแนะน าการไปใช้ว่า  
 1. น าพุทธภาษิตเรื่องฉันทะเขียนแผ่นปูายติดตามฝาหนัง ก าแพงวัด ประตูวัด ทางเข้าวัด เช่นว่า วัด
กับวังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม หรือค าสอนของพระพุทธเจ้าซึมซับอยู่ในฉันทะ 2. แต่งกัณฑ์เทศน์ เรื่อง ฉันทะ 
บรรจุเป็นหนังสืออานิสงส์ 108 เพื่อเทศนาธรรมตามโอกาสท าบุญหรืองานอว มงคลต่าง ๆ  3. ก าหนดค า
โอวาท เรื่อง ฉันทะ ในงานแต่งงาน เพื่อยกพุทธภาษิตมาอบรมคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงาน   4. ก าหนดค าโอวาท 
เรื่อง ฉันทะ ในโครงการอบรมนักเรียน ค่ายพุทธธรรม  
4. ก าหนดเป็นแผนงานบริหารองค์กร เช่นงานเผยแผ่พุทธศาสนา ระดับประเทศ เช่น ก าหนดให้เทศน์วัน
อุโบสถศีล เรื่อง ฉันทะ 6. ก าหนดวิธีการรักษาและปฏิบัติฉันทะแก่ตนเอง ครอบครัว นักเรียน อุบาสกอุบาสิกา
ในวัด  สร้างองค์ความรู้กรรมฐาน คือการสร้างองค์ความรู้ ให้อาหารแก่ชีวิต เรียกว่า วิญญาณาหาร เป็นอาหาร
ชนิดหนึ่งในสี่ชนิด คือถ้าคนเรามีอาหารดี ก็จะเป็นปัจจัยอบรมชี วิตของตนให้ปกติ ปลอดภัยไร้โรคได้ เช่น ดื่ม
น้ าสะอาด จัดเสนาสนะให้ถูกสุขลักษณะ อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก   7. ฉันทะ เป็นบาทฐานเสริมสร้าง
การพัฒนาสังคมไทยได้อย่างไร 8. จัดเสวนาการวิจัย เพื่ออธิปรายในรายประเด็น ดังน้ี 
 หมวดหมู่ฉันทะ ฉันทะ : วิริยะ จิตตะ วิมังสา หมวดหมู่ตามคุณค่าพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา : 
พุทธศิลป์ ปิ่นพุทธศาสตร์ หมวดอดทน ใช้ฉันทะสร้างชีวิต ขจัดความขัดสน 

 ด้านนโยบาย >เรียนให้รู้ ดูให้จ า ท าให้เก่ง

ด้านกิจกรรม > ท าให้เป็น learn to de

ด้านการบ้าน > การเรียนรู้นอกเวลา

 ด้านค่ายอบรม > การย่างท้าวก้าวสู่แดนธรรม

ด้านค่านิยม > จิตส านึกสร้างวัฒนธรรมองคก์ร

ด้านสร้างฉันทะแก่ตนเอ > สร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง

แผนผัง	:	แสดงการสรุปประยุกต์ใช้ฉันทะกับงาน
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เนื่องจากฉันทะ	คือความพึงพอใจในการท�าการงาน	เหมาะหรือพร้อมที่จะท�างานจากการมี

จิตที่พร้อม	 มีสมาธิที่ดีมั่นคง	 และมีปัญญาควบคุม	 มุ่งไปเพ่ือความหลุดพ้น	 จึงใคร่ขอแนะน�าการ 

ไปใช้ว่า	

1.		น�าพุทธภาษิตเรื่องฉันทะเขียนแผ่นป้ายติดตามฝาหนัง	 ก�าแพงวัด	 ประตูวัด	 ทางเข้าวัด	

เช่นว่า	วดักบัวังเป็นแหล่งศลิปวฒันธรรม	หรอืค�าสอนของพระพทุธเจ้าซมึซบัอยูใ่นฉนัทะ	2.	แต่งกณัฑ์

เทศน์	เรือ่ง	ฉนัทะ	บรรจเุป็นหนังสอือานิสงส์	108	เพือ่เทศนาธรรมตามโอกาสท�าบญุหรอืงานอวมงคล

ต่าง	ๆ	3.	ก�าหนดค�าโอวาท	เรื่อง	ฉันทะ	ในงานแต่งงาน	เพื่อยกพุทธภาษิตมาอบรมคู่บ่าวสาวในพิธี

แต่งงาน	4.	ก�าหนดค�าโอวาท	เรื่อง	ฉันทะ	ในโครงการอบรมนักเรียน	ค่ายพุทธธรรม	

4.		ก�าหนดเป็นแผนงานบริหารองค์กร	 เช่นงานเผยแผ่พุทธศาสนา	 ระดับประเทศ	 เช่น	

ก�าหนดให้เทศน์วนัอโุบสถศลี	เรือ่ง	ฉนัทะ	6.	ก�าหนดวธิกีารรกัษาและปฏิบตัฉินัทะแก่ตนเอง	ครอบครวั	

นักเรียน	อุบาสกอุบาสิกาในวัด	สร้างองค์ความรู้กรรมฐาน	คือการสร้างองค์ความรู้	ให้อาหารแก่ชีวิต	

เรยีกว่า	วญิญาณาหาร	เป็นอาหารชนดิหนึง่ในสีช่นดิ	คอืถ้าคนเรามอีาหารดี	กจ็ะเป็นปัจจยัอบรมชวีติ

ของตนให้ปกติ	ปลอดภัยไร้โรคได้	 เช่น	ดื่มน�้าสะอาด	จัดเสนาสนะให้ถูกสุขลักษณะ	อยู่ในที่อากาศ

ถ่ายเทได้สะดวก		7.	ฉันทะ	เป็นบาทฐานเสริมสร้างการพัฒนาสังคมไทยได้อย่างไร	8.	จัดเสวนาการ

วิจัย	เพื่ออธิปรายในรายประเด็น	ดังนี้

หมวดหมู่ฉันทะ ฉันทะ	 :	 วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา	หมวดหมู่ตามคุณค่าพุทธิศึกษา	จริยศึกษา	

หัตถศึกษา	:	พุทธศิลป์	ปิ่นพุทธศาสตร์	หมวดอดทน	ใช้ฉันทะสร้างชีวิต	ขจัดความขัดสน

บริบทสร้างฉันทะ ฉันทะ	:	วันคุ้มครองโลก	(Earth	Day)	ฉันทะ	:	มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ฉันทะ	

:	ธรรมคุ้มครองโลก	ฉันทะ	:	จิตส�านึกในองค์กร	ฉันทะ	:	ความสามัคคีของคนในชาติ	“ขอเป็นรอง

พระบาททุกชาติไป”	ฉันก�าราบปราบนิสัย	:	ปรับทัศนคติ	(Adjusted	Idea)
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บทคัดย่อ

การวจัิยนี	้มวัีตถปุระสงค์	(1)	เพือ่ศกึษาประวตัพิฒันาการและแนวคดิของประเพณสีงกรานต์	

(2)	เพือ่ศกึษากจิกรรมประเพณสีงกรานต์ของชมุชนบ้านใหม่สุขเกษม	อ�าเภอกงไกรลาศ	จังหวดัสุโขทยั	

(3)	เพือ่ศกึษาคณุค่าจรยิธรรมของประเพณสีงกรานต์ท่ีมต่ีอชมุชนบ้านใหม่สุขเกษม	อ�าเภอกงไกรลาศ	

จังหวัดสุโขทัย ท�าการศึกษาเชิงเอกสาร	ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิที่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาไทยและ

ข้อมูลจากทุติยภูมิจากอรรถกถา	ต�าราอื่น	ๆ	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า	

ประเพณีสงกรานต์	 เป็นประเพณีประจ�าเดือนห้าหรือเมษายนตามประเพณีฮีตสิบสองคือ

ประเพณีประจ�าเดอืนสบิสองเดอืนในหนึง่ปี	ครองสบิส	ีคอืจรยิธรรม	14	ข้อประเพณ	ีส่วนทีส่งกรานต์

เป็นวฒันธรรมรบัช่วงจากประเทศอนิเดยีเริม่ต้นจากสองเศรษฐีสามภีรรยาเขินอายจากนกัเลงสรุาข้าง

ถนนพูดเย้ยหยันว่าเป็นเศรษฐีเปล่าไม่มีบุตร	ตายไปจะตกนรกขุมปุตตะ	เขาจึงท�าพิธีบนบานขอบุตร

กับรุกขเทพต้นไทร	จึงได้บุตรนามว่าธรรมบาลกุมาร	เขาเป็นเด็กที่ฉลาดรับค�าท้าตอบปัญหา	3	ราศี

ที่เดิมพันด้วยศีรษะได้ถูกต้องจากกบิลพรหมชั้นโปราจารย์ผู้มีชื่อเสียง	ท้าวกบิลพรหมจึงต้องยอมรับ

ตัดศีรษะของตนตามสัญญา	ส่วนศีรษะของกบิลพรหมลูกสาวคนโตในลูกสาว	7	คนน�าไปเก็บไว้ที่ถ�้า

คันธุลี	 เขาไกรลาสหรือเขาพระสุเมรุ	 เมื่อครบรอบปีในเดือนเมษายนวันสงกรานต์	ธิดาเหล่านั้นผลัด

กันเป็นนางสงกรานต์น�าศีรษะของบิดามาสรงน�้าและเวียนรอบเขาไกรลาสนั้น	60	นาที	

1	 นิสิตปริญญาโท		สาขาพระพุทธศาสนา	วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช,	E-mail-gurutawee@gmail
2	 อาจารย์ที่ปรึกษา
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ชมุชนบ้านใหม่สุขเกษม	มกิีจกรรมในวนัสงกรานต์ทีส่�าคญั	คอื	ท�าบญุอทุศิส่วนกศุล	ก่อเจดีย์

ทราย	สวดมนต์หัวบ้านท้ายบ้าน	แสดงผีตาโขน	สรงน�้าพระพุทธรูปและพระสงฆ์	รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่	

ปล่อยนก-ปล่อยปลา	แห่ประสาทผึ้ง	สร้างสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือนของชุมชน	

ชมุชนบ้านใหม่สขุเกษมเชือ่ในกิจกรรมของประเพณสีงกรานต์นีว่้ามีคณุค่าสงู	ทีส่�าคญั	ปัญหา

จรยิธรรมจากเทวดา	3	ราศ	ีโดยราศตีอนเช้าอยู่ท่ีใบหน้า	หมายถึงดูแลสุขภาพร่างกายให้สวยงามก่อน

ออกท�าไปท�างาน	 ราศีตอนกลางวันท่ีหน้าอก	 หมายถึงให้ใช้น�้าเย็นลูบอกให้เย็น	 มีความอดทนต่อ

อากาศร้อน	ราศตีอนค�า่อยูท่ี่เท้า	หมายถึงให้ล้างเท้าก่อนเข้านอน	ป้องกนัท่ีนอนสกปรก	นบัว่ามคุีณค่า

ทั้งทางกาย	 คือมีต่อตนเอง	 ครอบครัว	 ต่อศาสนา	 ต่อสังคมโดยรวม	 ทุกพื้นที่ของไทยในประเพณี

สงกรานต์	 ประชาชนรักสามัคคีกันในการอนุรักประเพณี	 โดยทางใจ	 คือการไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน

ในระหว่างหรอืแม้หลงัสงกรานต์แล้ว	ถอืว่า	การให้อภยักนันีถ้อืว่าเป็นการธรรมทานอย่างหนึง่ในการ

ให้สิ่งของทั้งปวง	ดังพุทธพจน์ว่า	การให้ธรรมเป็นทาน	ชนะการให้ทั้งปวง	

ค�าส�าคัญ:	ประเพณีสงกรานต์,	คุณค่า,	ชุมชน

Abstract

This	research	consists	of	3	aims	:-	1)	to	study	of	developed	history	and	concept	

of	 Songkran	 festival,	 2)	 to	 study	 of	 events	 of	 Songkran	 in	 Ban-Maisukhasem,	 

Kongkailas,	Sukhothai,	3)	to	study	the	value	of	morality	in	Songkran	Festival	to	the	

community	of	Ban-maisukhasem,	Kongkailas,	Sukhothai.	It	is	documentary	research.	

The	Tipitaka	of	Buddhism	is	a	primary	source	and	other	commentary	texts	including	

other	books	as	secondary.	It	is	descriptive	analysis.	

The	research	found	that	a	case	of	Songkran	was	born	in	Thailand,	namely:- 

it	 is	 the	festival	of	April	according	to	Heetsipsong	Krongsipsee.	 It	 is	 the	festival	of	

heetsipsong	(12	months)	in	a	year.	Krongsipsee	is	14	rules	of	morality.	The	festival	as	

culture	 is	 relayed	 from	 India.	 It	begins	 from	a	husband	and	wife	as	millionaire,	a	 

husband	and	a	wife.	They	shy	in	the	words	of	heavy	drinkers	as	a	group,	beside	street.	

The	heavy	drinkers	say	them	mockingly	by	a	word:-	you	are	millionaire	only	without	

a	 child,	 after	death,	 you	 go	 to	hell	 in	name	of	putta	hell.	 The	millionaires	wow	 

to	 a	 god	 of	 the	 banyan	 tree	 and	 then	 they	 get	 the	 child	 as	 boy.	 His	 name	 is	 

Dhammapakumar.	 He	 is	 intelligent	 to	 be	 able	 in	 answer	 of	 a	moral	 question,	 

namely:	 -	3	zodiacts	which	 is	 gambled	by	his	head	 from	the	highest	 god	named	 
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Kapilapom	in	high	social	class	and	famous.	The	Kapilapom	is	relucltant	to	cut	his	

head	according	to	agreement.	The	head	of	Kapilapom	is	brought	to	the	gandhuli	cave	

of	Krailas	or	Phrasumeru	by	7	daughters.	The	anniversary	of	year	is	complete	in	April	

13,14,15.	The	daughters	take	out	Kapilapom’s	head	in	the	cave	for	taking	a	bath	and	

walk	around	the	Krailas	mountain	in	time	of	60	minutes	.		

Ban-Maisukhasem	 community,	 the	major	 events	 of	 Songkran	 festival	 is	 

dedication	to	died	people,	making	of	sand	pagoda,	chanting	for	home,	showing	of	

Pheetakon,	taking	a	bath	for	Buddha	Image	and	Buddhist	monks,	taking	a	bathe	for	

senior	 people,	 giving	 freedom	 to	 fishes,	 parade	 of	 bee	 castle	 and	 to	 do	 good	 

environment	in	home	of	them.	

Ban-Maisukhasem	believes	in	the	Songkran	festival	as	a	high	value.	The	major	

point	 is	 the	moral	question	of	 gods	as	3	 zodiacts,	namely:	 -	 in	 the	morning,	 the	 

zodiac	glues	his	face	meaning	take	care	his	health	beautifully	before	working	outside	

home.	In	the	afternoon,	the	zodiac	glues	his	chest	meaning	cool	water	glues	his	chest	

for	patient	in	hot	weather.	In	the	night,	the	zodiac	glues	his	foot	meaning	watching	

foot	before	going	to	bed	for	cleaning	of	couch.	There	is	physical	value;-	for	oneself,	

family,	religion,	holistic	society.	All	areas	of	Thailand	in	Songkran	festival,	people	take	

union	for	the	conservation	of	this	 festival.	There	 is	mental	value;-	apology	for	all	

although	 after	 Songkran.	 It	 is	 regarded	 as	 Dhammadana	 as	mentioned	 by	 the	 

Buddha;-	to	give	Dhamma,	it	wins	all	gifts.

Keywords:	Songkarn	Festival,	Valuable,	Community

บทน�า

คุณภาพชีวติ	คอืชวีติทีด่มีสีขุ	การมชีวีติทีด่มีสีขุ	มกัจะมุง่เน้นการมกีนิมใีช้	หรอืความอิม่ปาก

อิ่มท้องเป็นความสุขในชีวิตของแต่ละคน	 และจะมีผลไปถึงทุกชีวิตในสังคมด้วย	 และแหล่งความสุข

อกีอย่างหนึง่คอืสนัตสิขุ	เป็นความสขุท่ีเกดิจากความสงบเรยีบร้อยในถิน่ฐานบ้านเกดิของตน	ทีส่�าคญั

คือ	คุณภาพชีวิตได้จากการปฏิบัติหลักทางพระพุทธศาสนา	ใช้พระพุทธศาสนาเป็นมาตรวัดคุณภาพ

ชีวิตได้ดีท่ีสุด	 ปัจจุบันประเทศไทยเรา	 ไม่มีความสันติในสามจังหวัดชายแดนใต้	 คือยะลา	 ปัตตาน	ี 

และนราธิวาส	ท�าให้ผู้คนในสามจังหวัดนี้อยู่ได้อย่างไม่เป็นสุข	กินไม่ได้	นอนไม่หลับ	เพราะต้องคอย

หลบหลกีอันตรายทกุเวลา	หลายคนต้องอพยพย้ายถ่ินฐานบ้านเกดิไปอยูท่ีส่งบ	เหตกุารณ์นี	้อย่าถาม
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ว่าคุณมีความสุขดีไหม	ค�าตอบที่ต้องได้คือ	ไม่มี	เมื่อถิ่นฐานบ้านเกิดไม่มีความสงบสุขแล้ว	จะมีผลต่อ

การผลิตความคิด	 เกิดสติปัญญาที่ละเอียดอ่อน	 เพราะนักคิดนักปรัชญาจะเลือกเกิดสงบเย็น	 

มีภูมิประเทศหรือภูมิอากาศที่เหมาะสมและที่ท�ามาหากินเป็นปฏิรูปเทส	 ที่ท�าเกษตรกรรมก็ต้อง	 

สัปปายะด้วย	ตัวอย่างพระพุทธเจ้าเลือกเกิดในปัญจมหาวิโลกนะ	ประกอบด้วย	กาล	ทวีป	ประเทศ	

ตระกลู	และพทุธมารดาทีเ่หมาะสม	เพราะมุง่จะเผยแผ่ค�าสอนของพระองค์ทีม่ผู้ีคนสมควรรองรับค�า

สอนและเผยแผ่ไปกว้างไกลได้	 ซึ่งมองมาที่	 อนาถปิณฑิกเศรษฐี	 นางวิสาขา	 พระเจ้าพิมพิสาร	 

พระเจ้าปเสนทิโกศล	เป็นต้น	ล้วนแต่เป็นผู้มีบารมี	มีบริวารมากมาย	จะน�าพาบริวารของท่านเหล่านี้

มาปฏิบัติตามค�าสอนของตนได้	นอกจากนี้พื้นที่ภูมิประเทศส�าคัญมาก	เพราะเป็นแหล่งเกษตรกรรม	

มีแหล่งน�า้เพยีงพอ	มดีนิฟ้าอากาศท่ีสมเหมาะแก่ชวีติ	เมือ่คนมสีปัปายะดีแล้ว	สิง่ทีต่ามทีเ่กดิสติปัญญา	

จะเห็นได้ว่า	อารยธรรมต่างๆ	เกิดตามลุ่มน�้า	เช่น	ภูมิปัญญาของนักปรัชญาชาวกรีก	เช่น	โสคราตีส	

เพลโต	อริสโตเติล	ก็ถือก�าเนิดลุ่มน�้าไนน์	จนเรียกขานกันว่า	อารยธรรมลุ่มน�้าไนน์	

พระพุทธศาสนาก็เกิดจากลุ่มน�้าสินธุ	และลุ่มน�้าคงคา	เป็นต้น	ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีไทย

กล็กัษณะเดยีวกนั	เป็นผลผลติจากชวีติท่ีด	ีมคีณุภาพ	ถอืว่า	เป็นอารยธรรมของชวีติ	อารยธรรมทีเ่ป็น

ธรรมค�าสอนก็ดี	 เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุก็ดี	ที่เป็นเทศกาลประเพณีก็ดีนี้	มีขึ้นเพื่อให้พลเมืองปฏิบัติ

ตาม	เช่น	ความสามัคคีปองดองของคนในชาติ	ซึ่งรัฐบาลสมัยของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง

ชาติ	(คสช.)	โดย	ฯพณฯ	พลเอกประยุทธ	จันโอชา	เป็นนายกรัฐมนตรีก�าหนดขึ้น	นอกจากนี้ยังมีค่า

มาตรการสร้างจติส�านกึและค่านยิม	12	ประการดงักล่าวแล้ว	ซึง่เน้นลงไปยงัเยาวชน	ทัง้หลายทัง้ปวง

นี้ถือว่าเป็นกระบวนการสร้างจิตส�านึกของคนในชาติได้อย่างดี	ท�าให้เกิดสันติภาพ	คือ	สงบ	แต่ตาม

นัยพระพุทธศาสนา	 รวมไปถึงสันติภาพทางกายและสันติภาพทางกาย	 และยังรวมถึงความหลุดพ้น

จากกิเลสตัณหาต่าง	ๆ 	ด้วย	เพราะค�าว่าสันติภาพ	เป็นชื่อของความสุข	ตามพุทธพจน์ที่ว่า	“นตฺถิ	สนฺ

ติ	ปร�	สุข�	แปลว่า	สุขอื่น	ยิ่งกว่าความสงบไม่มี”	

ส่วนประเพณีสงกรานต์ของชุมชนต�าบลบ้านใหม่สุขเกษม	อ�าเภอกงไกรลาศ	จังหวัดสุโขทัย	

ก็มีการระเล่นเหมือนกัน	เช่น	

1.		กิจกรรมการท�าบุญตักบาตรของชุมชนฯ	

2.		กิจกรรมการสรงน�้าพระพุทธรูปและพระสงฆ์ของชุมชนฯ	

3.		กิจกรรมการรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ของชุมชนฯ	

4.		กิจกรรมการก่อเจดีย์ทรายของชุมชนฯ	

5.		กิจกรรมการปล่อยนก-ปล่อยปลาของชุมชนฯ	

6.		กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวของชุมชนฯ	หรืออื่นๆ	เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผูว้จัิยก�าหนดวตัถปุระสงค์ศึกษาไว้	ดงันี	้(1)	เพ่ือศกึษาประวติัพัฒนาการและแนวคดิประเพณี

สงกรานต์	 (2)	 เพื่อศึกษากิจกรรมประเพณีสงกรานต์ของชุมชนบ้านใหม่สุขเกษม	 อ�าเภอกงไกรลาศ	

จังหวัดสุโขทัย	 (3)	 เพื่อศึกษาคุณค่าจริยธรรมของประเพณีสงกรานต์ท่ีมีต่อชุมชนบ้านใหม่สุขเกษม	

อ�าเภอกงไกรลาศ	จังหวัดสุโขทัย

ขอบเขตการวิจัย

การวจัิยนีเ้ป็นแบบการวิจยัเชงิคณุภาพทีเ่น้นเอกสาร	(Documentary	Research)	จึงก�าหนด

เนื้อหาและแหล่งข้อมูลไว้	ดังนี้

(1)		ขอบเขตเนือ้หา	โดยศกึษาประวตัพัิฒนาการประเพณสีงกรานต์ทีม่กีจิกรรมในประเพณี

สงกรานต์ของชุมชนบ้านใหม่สุขเกษม	อ�าเภอกงไกรลาศ	 จังหวัดสุโขทัย	 และศึกษาคุณค่าจริยธรรม

ของประเพณีสงกรานต์ที่มีต่อชุมชนบ้านใหม่สุขเกษม	อ�าเภอกงไกรลาศ	จังหวัดสุโขทัย 

(2)		ขอบเขตแหล่งข้อมูล	โดยศึกษาคัมภีร์ปฐมภูมิ	ได้แก่	พระไตรปิฎก	ภาษาไทย	ฉบับมหา

จุฬา	พ.ศ.2539	และศึกษาเอกสารทุติยภูมิ	ได้แก่	ต�ารา	หนังสือ	เอกสาร	วารสาร	รวมถึงรายงานวิจัย

วิทยานิพนธ์	ดุษฎีนิพนธ์	สื่ออีเลคทรอนิคส์   

วิธีด�าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัยนี้	ดังนี้	

(1)	 รูปแบบการวิจัย	รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นเอกสาร	

(2)		การศึกษาข้อมูล	 โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล	 2	 แหล่ง	 คือ	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 ได้แก่ 

พระไตรปิฎก	และอรรถกถา	ข้อมูลทุติยภูมิ	ได้แก่	เอกสาร	ต�ารา	หนังสือ	วิทยานิพนธ์	รายงานการ

วิจัย	และจากการสัมภาษณ์	โดยน�ามารวบรวมข้อมูล	

(3)		การเก็บข้อมูล	 ผู้วิจัยเก็บข้อโดยตรงโดยการสัมภาษณ์ชุมชน	 ต�าบลบ้านใหม่	 สุขเกษม	

อ�าเภอกงไกรลาศ	จังหวัดสุโขทัยจ�านวน	20	ท่าน	

(4)		การวิเคราะห์ข้อมูล	โดยการเรียบเรียงข้อมูลเชิงแบบบรรยาย

(5)		การเผยแพร่รายงานวิจัย	 โดยสร้างบทความวิจัยตามรูปแบบของผู้รับพิมพ์เผยแพร่นั้น

แล้วเสนอรายงานการวิจัยนี้โดยเสนอปากเปล่าบนเวทีหรือลงตีพิมพ์บนฐาน	TCI	 หรือเผยแพร่ใน 

รูปแบบของโพสเตอร์เวทีสัมมนาระดับชาติหรือนานาชาติ	
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ผลการด�าเนินงาน วิเคราะห์และสรุปสาระส�าคัญ

จากการศึกษาพบว่า สงกรานต์	มีประวัติที่มา	2	นัยด้วยกัน	กล่าวคือ	มีนัยมาจากอินเดียมี

ต�านานอยู่ว่า	 เศรษฐีสองผัวเมียแต่งงานกันแล้วไม่มีบุตรด้วยกัน	 ท�าให้นักเลงสุราข้างบ้านพูดจาเย้ย

หยันท่านเศรษฐีที่มีแต่เงินมั่งคั่งแต่งงานแล้ว	แต่ไม่มีบุตร	เป็นโมฆบุรุษ		ไม่มีเชื้อไม่มีหน่อแตกเหล่า

แตกกอ	สูญพันธุ์มนุษย์	 เศรษฐีคิดดูแล้วว่าจริง	จึงเกิดมีความละอาย	คิดอยากได้บุตรไว้สืบสกุลบ้าง	

จึงไปบวงสรวงต่อพระอาทิตย์	พระจันทร์	แต่ก็ไม่สมปรารถนา	จนในปีหนึ่งเมื่อถึเดือน	4	คนทั้งหลาย

มีการละเล่นร่ืนเริงกันทั่วชมพูทวีปเศรษฐีจึงพาบริวารไปยังต้นไทรริมน�้า	 เอาข้าวสารล้างน�้าเจ็ดคร้ัง	

แล้วหุงบูชารุกขเทวดา	ณ	ต้นไทรนั้น	ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรต่อรุกขเทวดา	ต่อมาธรรมบาลกุมาได้ลง

มาปฏิสนธใินครรภ์ภรรยาของเศรษฐีเมือ่คลอดแล้วได้ชือ่ว่า	“ธรรมบาลกมุาร”		เมือ่คดิดแูล้ว	จนกว่า

จะให้ก�าเนดิสงกรานต์ได้น้ีต้องอาศยัส่วนประกอบหลายอย่างทัง้ถานที	่บคุคล	เวลาโอกาส	ซึง่จะล�าดบั

เหตกุารณ์ให้ดูชดัได้ว่า	เศรษฐี	2	ผวัเมียไม่มบุีตร	ท�าการบนบานขอบุตรกบัรกุขเทวดาได้บตุรในเดอืน	

4	 ตั้งช่ือบุตรนั้นว่าธรรมบาลกุมาร	 รับทายปัญหา	 3	 ราศีกับกบิลพรหม	พนันปัญหากันด้วยการตัด

เศียร	กบิลพรหมยอมตัดเศียรของตัวเอง		มอบให้ธิดาคนโตชื่อนางทุงษะบรรจุไว้ที่เขาภูเขาสิเนรุมาศ

ก่อนเดือนเมษายน	น�าเศียรของบิดามาสรงน�้าเมื่อครบปีในเดือนที่ราศีมีนกับราศีเมษบรรจบกัน	

การทีส่งกรานต์เกดิขึน้ในเดือนเมษายนกเ็พราะถอืเอาคติทีร่าศ	ี2	ราศคีอืราศมีนีกบัราศเีมษ

โคจรมาบรรจบกันแล้วตัดกันคือทาบเกี่ยวกันในเดือน	2	เดือนนี้	ก็สอดคล้องรับกันกับชื่อประเพณีที่

ว่าสงกรานต์	 ท่ีแปลว่าโคจรมาบรรจบกันแล้วตัดกันพอดี	 เมื่อเป็นดังนี้จะเป็นประเพณีสงกรานต์ใน

เดือนอื่น	ๆไม่ได้	การเล่นน�้ากันในประเพณีนี้ก็มาจากคติตรงที่ธิดาทั้ง	7	คนที่ต้องเปลี่ยนวาระกันน�า

เศียรของบิดามาสรงน�้าแล้วเวียนรอบเขา	60	นาที	แต่บังเอิญว่าเป็นเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูร้อนก็จึง

ถือคติเล่นน�้ากันในฤดูร้อนก็เท่ากับวันสงกรานต์เดือนเมษายนนั่นเอง	

กิจกรรมทั่วไปในวันสงกรานต์

เม่ือถงึประเพณสีงกรานต์มาถงึ	ทกุคนกต่ื็นเต้นเตรยีมตัวเตรียมใจพร้อมจะเล่นสงกรานต์กนั

แล้ว	สิ่งแรกที่ต้องเตรียมนานหน่อยคือเสื้อผ้าลายดอก	เพราะดูแล้วมีสีสัน	งดงามดี	จากนั้นตอนเช้า

ก็เข้าวัดท�าบุญตักบาตร	 อุทิศส่วนกุศล	 ตกตอนเย็นก็สวดมนต์ก่อเจดีย์ทราย	 ปล่อยนกปล่อยปลา	 

ในช่วงกลางวันก็เล่นน�้า	สาดน�้า	ทาแป้งทาน�้าหอมไปตามประสา	กิจกรรมบางพื้นที่นั้นน่าสนใจมาก	

มกีารแสดงผตีาโขน	เกดิความสนกุสนาน	ส่งเสรมิการท่องเทีย่วได้ดีมาก	แห่ต้นดอกไม้รอบวหิาร	บางที

ท�าต้นดอกไม้พเิศษคอืใช้ดอกผึง้แทนดอกไม้	เรยีกว่าต้นดอกผึง้	แล้วแห่รอบ	ๆ 	พระวหิารในตอนกลางคนื 

ผู้คนทั้งหลายก็แห่แหน	เต้น	ฟ้อน	ร�า	อย่างสนุก	แล้วผีตาโขนก็จะออกมาตอนนี้	การละเล่นอื่น	มีโก่ง

กบ	ขาหย่าง	เล่นสะบ้า	มอญซ่อนผ้า	
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กระบวนการของการท�าบุญ

วันที่	 13	 เมษายน	 เป็นวันมหาสงกรานต์วันแรก	 จะเริ่มต้นวันสงกรานต์กันที่วัดโดยท�าบุญ

ตักบาตร	อุทิศส่วนกุศล	แผ่เมตตา	ก่อเจดีย์ทราย	สาดน�้ากันบ้าง	เมื่อถึงกลางวันก็จะเล่นน�้ากันหนัก

หน่อย	ปัจจุบันนี้ตามถนนหนทางจะตั้งป้อมตั้งโอ่งน�้าใช้ขันสาด	บางคนใช้สายยางฉีด

วันที่	 14	 เมษายน	 เป็นวันเนา	 ผู้คนจะเล่นกันเหมือนวันที่แรก	 บางที่หน่วยงานราชการ

สนับสนุน	 โดยเฉพาะเทศบาลปิดถนนสาดน�้ากันโดยเฉพาะ	 ในกรุงเทพมหานครย่านนักเที่ยวต่าง

ประเทศพักอาศัยถือถนนข้าวสาร	บางล�าพู	ก็จะปะหน้าทาแป้ง	สาดน�้ากัน

วันที่	15	เมษายน	เป็นวันเถลิงศก	คือเข้าสู่ราศีใหม่เป็นราศีเมษ	และคนไทยถือคตินี้เป็นวัน

ปีใหม่	 ในโอกาสน้ีจะท�าการเฉลิมฉลองกันด้วยการยิงสลุท	 บ้างก็ยิงปืน	 ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก

เรียกว่าสังกาดขึ้น

คติความเชื่อ

เรามีคตคิวามเชือ่ว่า ความรูก้บัความจากปัญหา	3	ราศ	ีซีง่เป็นปัญหาเกดิคาดทีเ่ดก็กบัผูใ้หญ่

เพรีย่งพร�า้กันมากเพยีงนี	้ซึง่กบลิพรหมเป็นผูต้ัง้ปัญหาท้าทายกบัเดก็หนุม่ชือ่ธรรมบาลกมุารคล้ายว่า

เกิดเมื่อวาน	 ในที่สุดกบิลพรหมผู้ใหญ่มีกิตติศัพท์	 เป็นปรมาจารย์บอกมนต์แก่คนชมพูทวีปทั่วไป	 

ต้องมาตัดเศียรของตนบูชาความรู้แก่ธรรมบาลกุมาร	 นี่ก็เป็นอุทาหรณ์ว่า	 ไม่ควรยึดถืออายุมากว่า

ความจริง		เพราะความรู้ความสามารถไม่อาจวัดกันด้วยอายุ	นั่นคือไม่ควรดูหมิ่นคนอื่นแม้เป็นผู้น้อย	

อย่างในกรณีของธรรมบาลกุมารแม้จะอายุยังน้อยแต่มีความรู้ความสามารถมากสามารถตอบปัญหา	

3	ราศีกับกบิลพรหมผู้มีความเก่งฉกาจ	เป็นผู้ใหญ่	มีความรู้ความสามารถมากมาย	อย่าพึงดูหมิ่นคน

อื่น		คือแม้ว่า	จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีอ�านาจ	ก็ไม่อาจรังแกผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้ นั่นคือ	ความจริงที่

ว่า	 ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องได้	 ต้องอาศัยคนอื่น	 ๆ	 อย่างในกรณีที่ธรรมบาลกุมารเป็นคนมีความรอบรู	้ 

และรอบคอบ	 แต่ก็คิดค�าตอบของปัญหานั้นไม่ออก	 ในที่สุดไปได้ค�าตอบจากนกอินทรี	 เพราะความ

รอบรูด้้านภาษา		เราต้องคตว่ิา	ยดึระเบยีบวนิยั		คอืการจะท�าส่ิงใดต้องมรีะเบยีบวนิยัมกีฎกติกาและ

เคารพกฎกติกานั้นด้วยตัวอย่างที่ท้าวกบิลพรหมไม่อาศัยเหลี่ยมความรอบจัดของตนเอง	เพราะมอง

เหน็ว่าความดคีวามถูกต้องและวาจาสตัย์รวมถึงกฎกติกาจะเป็นบรรทดัฐานในสงัคม	เพือ่ให้สงัคมเกดิ

ความสงบสุขสืบต่อไป	 และรักษาความเป็นพรหมของตนเองไว้จึงยอมท�าตามกติกาที่ร่างไว้ด้วยการ

ตัดศีรษะของตน	เป็นการยอมตายเพื่อรักษาความถูกต้องชอบธรรมเอาไว้

เราต้องมคีตคิวามเชือ่ว่า	บตุรธดิาต้องกตัญญกูตเวทต่ีอบดิามารดาของตนยกท่านไว้	ณ	ทีสู่ง

ด้วยปฏิบตัเิลีย้งดทู่านให้ได้รบัความสะดวกสบาย	จะเหน็ได้จากการปฏบิติัของธดิาทัง้	7	ต่อท้าวกบลิ

พรหมแสดงความกตัญญูกตเวที	 เมื่อครบรอบปีจะพลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาอันเชิญศีรษะของ 

ท้าวกบิลพรหมออกมาแห่ประทักษิณรอบภูเขาสุเมรุพร้อมด้วยเหล่าเทพเทวาทั้งหลายประมาณหนึ่ง
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ชั่วโมงแล้วน�ากลับคืนเก็บรักษาไว้	ณ	ที่เดิม	

เราต้องมคีตว่ิา	คนทีม่วีาจาสตัย์	เคารพกฎกตกิาย่อมได้รบัเกยีรตแิละเป็นทีส่กัการบูชา	แสดง

ให้เห็นว่าท้าวกบิลพรหมแม้จะยิ่งใหญ่และมีอ�านาจมากก็ตาม	แต่ไม่อาศัยอ�านาจที่มีกระท�าสิ่งที่ผิด	

กลบักระท�าสิง่ที	่ถกูต้องชอบธรรมไว้เป็นแบบอย่าง	ด้วยการกระท�าตามทีพู่ด	ยอมตายดีกว่าอยูอ่ย่าง

คนไร้วาจาสตัย์	จะเหน็ว่าการยอมตายเพือ่ธรรมนัน้ท�าให้เป็นอมตะ	สังคมไม่ลืม	ครบรอบปีเหล่าทวย

เทพเทวาทัง้หลายต้องมารวมกนักระท�าพธิสัีกการบชูาศรีษะของท้าวกบลิพรหมและน�าไปแห่ประกาศ

ให้ปวงประชาได้รู้เห็น	ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ	เป็นการเชิดชูคุณค่าแห่งธรรมะ	(วาจาสัตย์)

คติความเชื่อเกี่ยวกับบุคลาธิษฐานเข้าสู่ธรรมาธิษฐาน

บคุลาธษิฐานจากกบิลพรหม	กบัธรรมบาลกมุาร	กล่าวกนัว่าเป็นพรหม	หมายถงึได้แก่	พรหม

วิหารธรรม	4	ประการ	ประกอบด้วยเมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา		เมื่อทุกฝ่ายอยู่สุขสบายแต่ก็

เพ่งดูอยู่อย่างพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีภัย	 หรือวางจิตให้สงบเป็นกลางเมื่อหมดหนทางท่ีจะ 

ช่วยเหลือได้แล้ว	 อนึ่ง	 นัยที่จะกล่าวต่อไปนี้	 เป็นนัยแห่งปรมัตถธรรมซึ่งเป็นการมองท่ีลึกซ้ึงกว่า	 

ท้าวมหาพรหมหรือกบิลพรหม ที่กล่าวถึงนั้นคือ	“อัตตา” ได้แก่ความรู้สึกว่ามีตัวตนจริงๆ	ซึ่งได้ถาม

ปัญหากับธรรมบาลกุมาร

ธรรมบาลกมุาร ได้แก่	“สต ิปัญญา” เมือ่เกิดปัญหาขึน้มาเช่นนีจ้งึน�าไปคิดใคร่ครวญ	แต่คดิ

อย่างไรก็คิดไม่ออก	 ว่าส่วนประกอบของชีวิต	 คือเบญจขันธ์ได้แก่	 รูป	 เวทนาสัญญา	 สังขาร	 และ

วิญญาณนี้	ไม่ใช่ตัวตนอย่างไร

ต้นตาล ได้แก่	 จิตท่ีเป็นสมาธิ	 ธรรมชาติของต้นตาลหรือต้นไม้ในตระกูลนี้นั้น	 จะเป็นไม้มี

ล�าต้นเดียวยอดเดียวไม่มีก่ิงก้านสาขา	 เมื่อจิตต้ังตรงเป็นหนึ่งสงบเกิดความสว่างทางปัญญาเข้าใจ

ปัญหาได้อย่างถูกต้องนกอินทรีคู่ผัวเมีย	ได้แก่	อายตนะ 

คติความเชื่อนัยแห่งค�าตอบปัญหา	3	ราศี	

ค�าตอบราศีตอนเช้าว่า	ตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้า จึงล้างหน้า คือหลังจากผ่านคืนแห่งการนิทรา

แล้วลุกขึ้นตื่นนอนมาเราต้องล้างหน้าเพื่อช�าระมลทินต่างๆ	 เช่นขี้ตาเป็นต้น	 ให้สะอาดแต่งหน้าและ

ร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ให้ดูดีมีสง่าราศี	 เพราะคนเวลาพบกันสิ่งแรกที่จะดูคือหน้าการกล่าวเพียง

เท่านี้อาจดูผิวเผินเกินไป	จึงต้องเจาะค�าว่าหน้าให้ลึกลงไปอีกเป็นหน้าแห่งเมตตากรุณา	มุทิตา	และ

อุเบกขา	 ได้แก่หน้าของความเป็นพรหมหน้าทั้ง	4	ต้องมีความบริสุทธิ์	 เช่นเมตตาบริสุทธิ์	 ไม่มีสิ่งใด

ซ่อนเร้นไว้หลังฉากแห่งเมตตากล่าวอีกส�านวนว่า	เมตตาต้อง	ไม่มีฉาก	เป็นเมตตาแห่งความโปร่งใส

บริสุทธิ์	จะชื่นชมยินดีก็เป็นการชื่นชมสรรเสริญที่ไม่อยู่บนฐานของผลประโยชน์	เพราะค�าชื่นชมบน

ผลประโยชน์ย่อมไม่บริสุทธิ์	

ค�าตอบราศีตอนเที่ยงคือว่า	ตอนเที่ยงราศีอยู่ที่อก จึงให้ใช้น�้าลูบอก	คือช่วงฤดูร้อน
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

โดยเฉพาะเดอืนเมษายน	ความร้อนจะข้ึนสูงมาก	เท่ียงวนัจะสมัผัสได้อย่างชดัเจนถึงอณุหภมูิ

ที่สูง	 คนต้องเอาผ้าชุบน�้าเช็ดอก	 ซึ่งอยู่กับถึงหัวใจ	 ให้เกิดความเย็นบรรเทาความร้อนทางใจ	 สื่อถึง

ความอดทน	 ไม่วู่วามไปตามความร้อน และแต่งตัวให้เหมาะสมงดงาม	 (แม้ว่าจะร้อน)	 จะได้ดูมีสง่า

ราศีราศีที่แท้ของบุคคลนั้น	 เป็นการเก็บซ่อนอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้	 อากาศร้อนก็ให้ร้อนเพียง

ภายนอกไม่ให้ร้อนเข้าไปถึงในใจโดยใช้น�า้ธรรมมาประจ�าไว้ในใจ	รูจ้กัอดทน	อดกลัน้พร้อมทัง้มคีวาม

สงบเสงี่ยม	ไม่อยู่อย่างคนร้อนอกร้อนใจด้วยความอิจฉาริษยา	อาฆาต	พยาบาท	เป็นต้น

ค�าตอบราศตีอนเยน็ว่า	ตอนเยน็ราศอียูท่ี่เท้า	จึงให้ล้างเท้า	คอืหลังจากการตรากตร�าการงาน

กลบับ้านอาบน�า้ท�าธรุะต่างๆเสรจ็ก่อนเข้านอนคนต้องล้างเท้าก่อน เพือ่ป้องกนัสิง่สกปรกท่ีตดิอยูกั่บ

เท้าไปท�าให้ที่นอนสกปรกซึ่งยากต่อการท�าความสะอาดสิ่งที่จะครอบง�าจิตใจให้ไร้ราศีที่เท้านี้ได้แก่

อกุศลมูลทั้ง	 3	 (ความโลภ	 ความโกรธ	 ความหลง)	 อันเป็นรากฐานของความชั่ว	 ที่ต้องช�าระล้างให้

หมดจดก่อน	เม่ือนอนจะได้หลบัสบายไม่ต้องมไีฟมาเผาใจให้เร่าร้อนนอนกระสบักระส่าย	ราศทีัง้สาม

ต้องช�าระล้างให้หมดจดทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดดังที่ยกมานี้ชีวิตจึงจะประสบสันติสุข

การน�าไปใช้ประโยชน์

ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการน�าไปใช้	 เมื่อถึงประเพณีนี้ให้รณรงค์ถึงเตือนสติระวังการใช้รถใช้

ถนน	ไม่ให้คึกคะนองจนเกินดี	ไร้สติในตามความสนุกสนาน	โดยถือคติจากผีตาโขน	ที่ชอบมาหลอก

หลอนคนที่ก�าลังสนุกสนานในการละเล่นต่าง	ๆ 	มีเล่นสะบ้า	ขาหย่าง	ซ่อน	วิ่งถุง	ซักเย่อ	เป็นต้น	แล้ว

จะได้หนีได้ทัน	ไม่จนตรอก	รณรงค์ให้มีเห็นความส�าคัญของประเพณีสงกรานต์ด้วยปฏิบัติการจริงให้

เหน็โดยจัดกจิกรรมรดน�า้ด�าหัวผูใ้หญ่	เพือ่ขอศลีขอพร	แสดงความเคารพท่านเหล่าน้ัน	เป็นการปฏบิตัิ

ตามธรรมความกตัญญกูตเวท	ี	จดัให้มพีธิปีล่อยนกปล่อยปลา	โดยคดัเลอืกพนัธ์ุปลาต่าง	ๆ 	มปีลาไหล	

ส�าหรับคนที่ต้องการความลื่นไหวในการท�าการค้า	 พันธุ์ปลาดุก	 ส�าหรับคนท่ีต้องการความมั่นคงใน

หน้าที่การงาน	 พันธุ์ปลาหมอ	 ส�าหรับคนที่ต้องการความเฉลียวฉลาด	 สัตว์พันธุ์เต่า	 ส�าหรับคนที่

ต้องการอายุยืนยาว	จัดให้มีพิธีท�าบุญตักบาตรทุกวันสงกรานต์นั้น	เพื่อเป็นริเริ่มต้นแห่งการกิจกรรม

ต่าง	ๆ	จัดพิธีขนทรายเข้าวัด	ก่อเจดีย์ทรายให้เป็นรูปพุทธศิลป์	เพื่อทดแทนดินทรายที่ติดเท้าเราไป	

เพือ่มใิห้เป็นบาป	จดัพิธปีระกวดนางสงกรานต์	เพือ่คนให้ชมความสวยความงาม	เกดิการแข่งขนัสร้าง

ความสามัคคีในหมู่	

ประการที่ส�าคัญที่สุดคือ	 การปฏิบัติตามปัญหา	 3	 ราศีของท้าวมหาพรหมท้าทายกันว่า	 

ตอนเช้า	ตอนบ่าย	และตอนเย็นราศีของคนเราอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายเรา		ค�าตอบคือ	ตอนเช้าราศี

อยู่ที่ใบหน้า	หมายถึงว่า	ให้เราท�าราศีที่ใบหน้าให้งามตามราศี	ซึ่งรวมไปถึงการแต่งองค์ทรงเครื่องใน

การแต่งกายออกนอกบ้านด้วย	เพราะคนตื่นนอนนั้น	ยู่ยี่มอมแมม	เหม็นขี้ฟัน	ใคร	ๆ 	ก็ไม่กล้าเข้าใกล้

เพราะกลวัได้กลิน่แล้วจามป๊ีด	ๆ 	ได้	แต่ถ้าเราช�าระได้แล้วกจ็ะเกิดราศ	ีตอนบ่ายตอบว่า	ราศอียูห่น้าอก	
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หมายถึงเวลานี้อากาศร้อนจัด	 แล้วคนจะมีอารมณ์ร้อนตามด้วย	 แก้ด้วยการน�าน�้าเย็น	 ๆ	 มาลูบอก	

เพือ่ให้ใจทีอ่ยูใ่นส่วนอกเยน็ตามด้วย	ตอนกลางคนื	ราศีอยูท่ี่เท้า	หมายถึงว่า	หลังจากไปเท่ียวเตร่เฮฮา

มาแล้ว	ก่อนจะเข้ามุ้งนอนต้องล้างเท้าก่อน	ถ้าไม่ล้าง	เมื่อเท้าเปื้อนโคลนตมหรือเหยียบขี้วัว	ขี้ควาย

กจ็ะตดิทีน่อน	มผีลให้สกปรก	เกดิโรคภยัแก่ร่างกายได้ง่าย	เหล่านีเ้ป็นปัญหาจรยิธรรม	ทีส่ร้างระเบยีบ

วินัยให้เราแท้	ๆ	

มข้ีอคดิว่า	การประกวดนางสงกรานต์นัน้	นอกจากเพ่ือความบนัเทิงจากการล�าลองความงาม

ของนางสงกรานต์แล้ว	ยังเป็นการแสดงความสวยงามสาธิตราศีที่ต้องปฏิบัติในตอนเช้าด้วย	ก็คือถ้า

ปฏบิตันิีแ้ล้ว	หากเป็นหญงิกจ็ะสวยงามอย่างนี	้หากเป็นชายกดู็ทะมดัทะแมง	แข็งขัน		ในการประกวด

นางสงกรานต์นี้เป็นการท�าในระดับหน่วยสาธารณะ	 คือ	 ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานแข็งขันกัน	

แต่ทว่ารวมไปถึงระดับบุคคลด้วย
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อทราบคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์ตามความ

คิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	และเพื่อเปรียบเทียบ

ระดับคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของอาจารย์ตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 จ�าแนกตามเพศ	 อายุ	 ชั้นปีที่ศึกษา	 ประเภทนักศึกษา	

และสาขาวิชาที่ศึกษา

ผลการวิจัย	พบว่า	คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์	 โดยสรุปตามความคิดเห็น

ของนักศึกษา	ข้อที่	8	ความว่า	มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู	มีความส�านึกและตระหนักที่จะเป็น

ครูอาจารย์ที่ดี	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	โดยมีค่า	 =4.23	ค่า	S.D.=0.58	รองลงมาคือ	ข้อที่	4	ความมีวินัย	

ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหน่วยงานและท�างานที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้	มีค่า	 =4.18	ค่า	

S.D.=0.56	และประการที่	2	มีความยุติธรรม	มีความเป็นธรรมต่อผู้เรียน	เอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอย่าง

สม�่าเสมอ	ไม่ล�าเอียง	มีค่า	 =	3.93	ค่า	S.D.=0.57	มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	

ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของนกัศกึษาเกีย่วกบัคณุธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์

ของอาจารย์	พบว่า	นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์

ของอาจารย์	ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ.05	ส่วนนกัศกึษาทีมี่อายตุ่างกนัมรีะดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์	โดยรวมทุกข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั.01	นกัศกึษาทีเ่รยีนอยูช้ั่นปีทีศ่กึษาต่างกนัมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคณุธรรมจรยิธรรม

ของอาจารย์	โดยรวมทกุข้อแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.01	นกัศกึษาทีเ่รียนอยูภ่าค

1	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง
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การศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์โดยรวมทั้งทุก

ข้อแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05	นกัศกึษาทีเ่รยีนในสาขาวชิาต่างกนั	มรีะดบัความ

คดิเหน็เกีย่วกบัคณุธรรมจรยิธรรมของอาจารย์	โดยรวมทกุข้อแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิที่

ระดับ.01	เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

ที่พึงประสงค์ของอาจารย์	 โดยรวมทั้งทุกข้อเป็นรายคู่	 พบว่า	 กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	 

มรีะดบัความคดิเหน็ต่อคณุธรรมจรยิธรรมทีพึ่งประสงค์ของอาจารย์มากกว่ากลุ่มสาขาวชิารัฐศาสตร์

การปกครอง	ส่วนสาขาวิชาพุทธศาสตร์ไม่มีความแตกต่าง

นอกจากนี้นักศึกษายังได้เสนอแนะเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์	

ได้แก่	 1)	อาจารย์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ด้านความประพฤติ	 ความซื่อสัตย์	 ความเพียร	

ความอดทน	และการท�างาน	ไม่เฉพาะในมหาวทิยาลัย	2)	อาจารย์ควรให้ความเป็นกนัเองกับนกัศกึษา	

ไม่ถือตัว	3)	อาจารย์ควรพูดค�าสุภาพ	อาจารย์ไม่ควรเคร่งเครียดมากจนเกินไป	ไม่ควรท�าให้นักศึกษา

เครียดในการเรียนมากเกินไป	

ค�าส�าคัญ : คุณธรรม,	จริยธรรม,	อาจารย์,	คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์

ABSTRACT

The	objectives	of	the	research	were	to	study	desirable	morality	and	ethics	of	

lecturers	in	Mahamakut	Buddhist	University,	Srilanchang	Campus	(MBUSLC),	through	

opinions	 of	MBUSLC	 students,	 and	 to	 compare	 desirable	morality	 and	 ethics	 of	

MBUSLC	lectures	through	opinions	of	MBUSLC	students,	classified	by	their	gender,	

age,	class,	status	and	major	subject.	

The	research	findings	were	found	as	follows:	1.	The	eighth	item	“Having	love	

and	faith	in	the	teaching	profession	and	awareness	of	a	good	teacher”	of	desirable	

morality	and	ethics	of	MBUSLC	lecturers	through	opinions	of	MBUSLC	students	was	

found	to	be	at	the	highest	level	of	the	mean	( =	4.23,	S.D.	=	0.58),	followed	by	the	

fourth	item	“Holding	discipline,	conducting	the	organizational	regulations	and	playing	

a	role	model	for	others”	( =	4.18,	S.D.	=	0.56);	and	the	second	item	“Having	justice	

and	fairness,	and	paying	attention	to	all	students	without	biases”	was	found	to	be	

at	the	lowest	level	of	the	mean	( =	3.93,	S.D.	=	0.57)	

The	comparison	of	opinions	of	MBUSLC	students	with	different	gender	on	

desirable	morality	and	ethics	of	MBUSLC	lecturers	was	found	not	to	be	different	at	
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a	statistically	significant	level	of	.05.	The	comparison	of	opinions	of	MBUSLC	students	

with	different	age	on	desirable	morality	and	ethics	of	MBUSLC	lecturers	was	found	

to	be	overall	different	at	a	statistically	significant	 level	of	 .01.	The	comparison	of	

opinions	of	MBUSLC	students	with	different	classes	on	desirable	morality	and	ethics	

of	MBUSLC	lecturers	was	 found	to	be	overall	different	at	a	statistically	significant	

level	of	.01.	The	comparison	of	opinions	of	MBUSLC	students	with	different	major	

subjects	 on	 desirable	morality	 and	 ethics	 of	MBUSLC	 lecturers	was	 found	 to	 be	 

overall	 different	 at	 a	 statistically	 significant	 level	 of	 .01.	 The	 test	 of	 paired	 

differences	was	found	that	opinions	of	MBUSLC	students	majoring	English	Teaching	

on	desirable	morality	and	ethics	of	MBUSLC	lecturers	were	found	to	be	higher	than	

those	of	MBUSLC	students	majoring	political	science;	but	not	to	be	different	from	

those	of	MBUSLC	students	majoring	Buddhism.	

Besides,	 recommendations	of	MBUSLC	students	on	desirable	morality	and	

ethics	of	MBUSLC	lecturers	were	that	1)	MBUSLC	lecturers	should	be	role	models	of	

good	 behavior,	 honesty,	 perseverance,	 patience	 and	working	 for	 their	 students,	 

2)	MBUSLC	 lecturers	 should	 be	 friendly	 and	 readily	 accessible,	 and	 3)	MBUSLC	 

lecturers	should	speak	politely,	not	be	too	serious	and	not	place	pressure	on	students.	

Keywords	:	Morality,	Ethics,	Lecturer,	Desirable	Morality	and	Ethics

บทน�า

คณุธรรมจรยิธรรมของอาจารย์เป็นสิง่ทีส่�าคญัต่อการเรียนการสอน	เพราะการเรียนการสอน

จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้	 ท้ังอาจารย์ผู้สอนทั้งนักศึกษาจะต้องมีคุณธรรม	 จริยธรรมที่ดีงาม	 ถึง

แม้ว่าอาจารย์ผู้สอนจะมีความรู้ความสามารถดีเพียงใดก็ตาม	แต่หากขาดคุณธรรม	จริยธรรมที่ดีงาม

แล้ว	การเรียนการสอนนั้นก็จะไม่เกิดประสิทธิผลอย่างแน่นอน	เพราะความเลื่อมใสศรัทธาของศิษย์

ที่มีต่อครูจะท�าให้ศิษย์เกิดฉันทะและวิริยะในการฝึกหัดอบรมตน	การที่ครูจะสร้างศรัทธาได้ต้องเป็น

ผู้มีคุณธรรม	บ�าเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตร	มีความรู้ลึกซึ้ง	มีวิธีสั่งสอนที่ดีและมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 เป็นสถาบันอุดมศึกษาได้จัดการ

ศึกษาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	 มีนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุและคฤหัสถ	์

เข้ารบัการศกึษาทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	ถือว่าเป็นสถานท่ีให้การศกึษาในระดับ

ท้องถ่ิน	 มีอาจารย์ท้ังประเภทประจ�าและอาจารย์พิเศษ	 ซึ่งมีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับ
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ปริญญาเอก	แต่อย่างไรก็ดีอาจารย์เหล่านี้ตา่งก็มีพื้นฐานทางวิชาการ	อันได้แก่	คุณวุฒทิางการศึกษา	

สาขาวชิาและสถาบนัการศกึษา	ตลอดถงึอาย	ุและประสบการณ์ในชีวติและการท�างานด้านการเรียน

การสอนที่แตกต่างกัน	ซึ่งอาจหมายถึงความแตกต่างกันทางด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วย	

จรยิธรรมของอาจารย์นบัว่ามคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในเรียนการสอน	เพราะการเรียนการสอน

จะบรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์กต่็อเมือ่อาจารย์มจีริยธรรมทีพึ่งประสงค์ของนกัศกึษาหรอือาจารย์

มีจริยธรรมท่ีดี	 เพราะถึงแม้ว่าอาจารย์ผู้สอนจะมีความรู้ความสามารถดีเพียงใดก็ตาม	 แต่หากขาด

จรยิธรรมทีด่แีล้วการสอนนัน่ย่อมจะไม่เกดิประสทิธผิลอย่างแน่นอน	เพราะความเลือ่มใสศรทัธาของ

ลูกศิษย์ที่มีต่อครูจะท�าให้ศิษย์เกิดฉันทะและวิริยะในการฝึกหัดอบรมตน	 การที่ครูจะสร้างศรัทธาได้

ต้องเป็นผูม้คุีณธรรม	บ�าเพญ็ตนเป็นกลัยาณมติร	มคีวามรูล้กึซ้ึง	มวีธิสีัง่สอนทีดี่และมบีคุลกิภาพทีน่่า

เชื่อถือ	(สุมนต์	อมรวิวัฒน์.	2530:94)	

ส�าหรับคุณธรรมจริยธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นปลูกฝังนั้นมีทั้งหมด	8	ประการอัน

ได้แก่	ความขยนั	ประหยดั	มวีนิยั	ซือ่สตัย์	สภุาพ	สะอาด	สามคัคี	และ	มนี�า้ใจ	ซ่ึงเมือ่พิจารณาคณุธรรม

เหล่านี้แล้ว	พบว่าสอดคล้องเป็นอย่างดีกับนิยามของค�าว่า	“คุณธรรม”ซึ่งให้ไว้โดยพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสภา	 พ.ศ.2542	 ซึ่งระบุว่า	 “คุณธรรม”	 หมายถึง	 “สภาพคุณงามความดีที่บุคคลมี”	

(ราชบัณฑิตยสถาน,	2546)	แต่ทั้งนี้	เมื่อพิจารณาโดยละเอียดดังที่จะกล่าวถึงในล�าดับต่อไปจะพบว่า	

คุณธรรมความสะอาดนั้นจ�าต้องได้รับการส่งเสริมทั้งความสะอาดทางกายภาพและความสะอาดทาง

จิตใจ	จึงจ�าเป็นต้องแบ่งย่อยเพิม่เตมิจ�าแนก	ความสะอาดในแต่ละกรณ	ีท�าให้คณุธรรมทีศ่กึษาในครัง้

นี้มีด้วยกันทั้งหมด	9	ประการ	

1.	 ขยัน	หมายถึง	การมีพฤติกรรมเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย	การลงมือท�างานทันที

ทีไ่ด้รบั	มอบหมาย	โดยไม่ต้องให้ผูอ้ืน่มาบงัคบัการท�างานอย่างตัง้ใจเตม็ความสามารถ	เมือ่มอีปุสรรค	

พยายามแก้ไขเพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วงโดยไม่ละท้ิงงาน	 เมื่อมีเวลาว่างก็มักใช้ไปในการทบทวนฝึกฝน

สิ่งที่ได้เรียนรู้มา	หรือท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

2.	 ประหยัด	หมายถึง	หมายถึง	การรู้จักเก็บออม	ใช้สิ่งของต่างๆ	เท่าที่จ�าเป็น	และคุ้มค่า

3.	 ซื่อสัตย์	หมายถึง	การท�าตามข้อตกลง	ตรงไปตรงมา	ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม	ไม่คดโกง	พูดตาม

ความเป็นจริงไม่เสแสร้ง	ไม่กลับกลอก	รักษาสัจจะ	ไม่ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง

4.		มีวินัย	 หมายถึง	 การยึดมั่นที่จะประพฤติตนตามแบบแผน	 ระเบียบข้อบังคับ	 และ 

ข้อปฏิบตัทิีถ่กูต้องดงีามอย่างสม�า่เสมอด้วยตนเองทัง้ต่อหน้าและลับหลังผู้อืน่	โดยไม่หวัน่ไหวตามสิง่

ยั่วยุภายนอกหรือความต้องการอื่น	ที่จะมาเบี่ยงเบนแบบแผนพฤติกรรมของตน

5.		สุภาพ	หมายถึง	การมีมารยาทเรียบร้อย	 ใช้กิริยาวาจา	รวมถึงการแต่งกายที่เหมาะสม

กับบุคคล	เวลาและสถานที

6.		สะอาดกาย	หมายถึง	การรักษาร่างกายและสภาพแวดล้อมให้สะอาด
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7.		สะอาดใจ	หมายถึง	การคิดดีต่อผู้อื่น	ไม่มุ่งร้าย	ไม่อิจฉาริษยา

8.	 สามัคคี	 หมายถึง	 การมีพฤติกรรมร่วมมือร่วมใจท�างาน	 อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล	รักช่วยเหลือเกื้อกูลเสียสละ	ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน	ไม่ใช้ความ

รุนแรงในการแก้ปัญหา	และไม่สร้างความแตกแยก

9.		มีน�้าใจ	 หมายถึง	 การแสดงออกถึงการอาสาหรือเต็มใจที่จะช่วยเหลือหรือท�าเพื่อผู้อื่น	

ส่วนรวม	สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ

ดังนั้น	คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์จึงถือว่ามีความส�าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาในด้าน

การเรียนการสอนและการเป็นแบบอย่างที่ดี	หากอาจารย์ในสถาบันการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมก็

ย่อมจะเป็นทีป่รารถนาและพงึประสงค์ของนกัศกึษาด้วยการเป็นแม่แบบท่ีด	ีซึง่จะมีอิทธพิลต่อทศันคติ

ของนักศึกษา	 แต่เน่ืองจากปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นปัญหาทางปรัชญาความคิดเห็นในเรื่อง

ถูกผิดจึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันด้วยการหาหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์	 คณะผู้วิจัย

ในฐานะท่ีเป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิาพทุธศาสตร์และดูแลรบัผดิชอบเกีย่วกับการเรยีนการ

สอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ได้เล็งเห็นปัญหาความส�าคัญด้าน

คุณธรรมจรยิธรรมของครูอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิง่สถาบนัการศกึษาแห่งน้ีเป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์ซึง่

มีปรัชญาของมหาวทิยาลยัว่า	“ความเป็นเลศิทางวชิาการตามแนวพระพทุธศาสนา”	อนัเป็นหลกัการ

ส�าคญัทีค่รอูาจารย์ทุกท่านจะต้องประพฤตปิฏบิติัตนในหลกัธรรมค�าสอนทางพระพทุธศาสนาและจะ

ต้องมีความโดดเด่นทางด้านศีลธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไป	จึง

ได้ท�าการวจิยัเรือ่งนีเ้พือ่ต้องการหาค�าตอบท่ีน่าจะเป็นข้อเทจ็จรงิและเป็นท่ียอมรับกนัในทางวชิาการ

มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.	 เพื่อทราบคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์ตามความคิดเห็นของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง

2.		เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัคณุธรรมจรยิธรรมของอาจารย์ท่ีพึงประสงค์ตามความคดิเหน็ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ในละข้อจ�าแนกตามเพศ	 อายุ	 

ชั้นปีที่ศึกษา	ประเภทนักศึกษา	และสาขาวิชา

วิธีด�าเนินการวิจัย 

การวจิยัเรือ่งคุณธรรมจรยิธรรมท่ีพงึประสงค์ของอาจารย์มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	

วิทยาเขตศรีล้านช้าง	คณะผู้วิจัยได้เสนอวิธีในการด�าเนินการวิจัย	ดังนี้
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1.		ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ	นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรี

ล้านช้าง	ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ	จ�านวน	200	รูป/คน	

2.  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

	 2.1		ศกึษาเอกสาร	ทฤษฎ	ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัหลกัและวธิกีารประเมนิประสทิธภิาพ

การสอน

			 2.2		น�าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม	แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	

ระดับ

			 2.3		น�าแบบทดสอบทีส่ร้างขึน้ให้ทีป่รกึษาพจิารณาตรวจแก้ความถกูต้องและเหมาะสม

ของเนื้อหา

			 2.4		น�าแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขตามที่ปรึกษาแนะน�า

3.		ลักษณะเครื่องมือ

 เครือ่งมอืทีใ่ช้การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นแบบสอบถามส�ารวจความคดิเหน็ของนกัศกึษามหาวทิยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	มีทั้งหมด	2	ตอน	คือ

	 ตอนที่	1	เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม

	 ตอนที	่2	ความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมทีพ่งึประสงค์ของอาจารย์มหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั	เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมของอาจารย์ตามความ

คิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	แบ่งออกเป็น	4	ตอน

ดังนี้

ตอนที	่1 ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	ลกัษณะข้อมลูทัว่ไป	

คือ	เพศ	อายุ	ชั้นปีที่ศึกษา	ประเภทนักศึกษา	และสาขาวิชาที่ศึกษา

ตอนที่	 2 ข้อค�าถามเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ท่ีพึงประสงค์ตามความคิดเห็น

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลัย	วทิยาเขตศรีล้านช้าง	ลักษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	ตามวิธีการของลิเคิร์ท	(Likert)	แบ่งออกเป็น	5	ระดับ

ตอนที่	 3	 เป็นค�าถามลักษณะปลายเปิด	 (Open	 Form)	 เป็นค�าถามท่ีต้องการให้ผู้ตอบได้

แสดงข้อเสนอแนะเกีย่วกับคณุธรรมจริยธรรมของอาจารย์ตามความคดิเหน็ของนกัศกึษามหาวทิยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ซ่ึงผู้วิจัยจะประมวลค�าตอบโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	

(Content	Analysis)	
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การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศกึษาครัง้นี	้ผูว้จัิยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปโปรแกรม	SPSS	for	Windows	ในการวเิคราะห์ 

ข้อมูลทางสถิติ	เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้	ดังนี้

1.		ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ	เพื่อคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์

ไว้แล้วน�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนน

2.		ส่วนทีเ่ป็นข้อมลูส่วนตวัของข้อมลู	เมือ่รวบรวมได้แล้วน�ามาคดิเป็นร้อยละหาค่าเฉลีย่ของ

คะแนนคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ตามความเห็นของนักศึกษาซึ่งได้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

3.		การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	โดยหาค่าความถี่	ร้อยละ	แล้วน�า

เสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

4.		วเิคราะห์ตวัแปร	เพศ	อาย	ุชัน้ปีทีศ่กึษา	ประเภทนกัศกึษา	สาขาวชิาทีศ่กึษา	โดยใช้สถติิ	

ความถี่	และร้อยละ

5.		วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ	 อายุ	 ชั้นปีที่ศึกษา	 ประเภทนักศึกษา	

สาขาวิชาที่ศึกษาที่แตกต่างกัน	 กับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ใช้การทดสอบค่าที	 (t-test)	 การ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	 (One-Way	 ANOVA)	 ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ	เชฟเฟ่	(Scheffé)	

สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

ในการศึกษาครั้งน้ี	 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 เพื่อตอบ

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้	ดังนี้

1.	 สถิติพรรณนา	เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ตัวแปร	เพศ	อายุ	ประเภทนักศึกษา	ชั้นปีที่

ศึกษา	สาขาวิชาที่ศึกษา	โดยหาค่าร้อยละ	(Percentage)	

2.	 สถติพิรรณนา	เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล	ตวัแปร	คณุธรรมจริยธรรมทีพ่งึประสงค์ของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย	(Mean)	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

ผลการวิจัย 

ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ผูว้จิยัใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	ในการน�าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูและ

แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้	 ได้น�าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค�าอธิบายโดยแบ่งการเสนอ

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเป็น	5	ตอน	ดังนี้
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ตอนที ่1	ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบคุคลของนกัศกึษาทีต่อบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ชั้นปีที่ศึกษา	

ประเภทนักศึกษา	และสาขาวิชา	ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percent-

age)	และน�าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

ตอนท่ี 2	ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นเกีย่วกับคณุธรรมจรยิธรรมทีพึ่งประสงค์ของอาจารย์	

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย	 ( )	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 และน�าเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย

ตอนที ่3	ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับคณุธรรมจรยิธรรมทีพ่งึประสงค์ของอาจารย์	ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย	( )	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	ชั้นปีที่ศึกษา	

ประเภทนักศึกษา	และสาขาวิชา	และน�าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

ตอนที่ 4	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์	 นักศึกษาที่ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์แตกต่างกัน	 ใช้การทดสอบค่าที	 (t-test)	 การทดสอบ

ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 (One-Way	ANOVA)	ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ	เชฟเฟ่	(Scheffé)	

ตอนที่ 5	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกตามจ�านวนค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)	 เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์ตามความคิดเห็นของ

นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1	คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์	มมร.	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ข้อที่	1

ที่
ข้อที่ 1 มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและสังคม

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

1 อาจารย์มีความเมตตาต่อศิษย์	 4.32 0.70 มาก

2 อาจารย์มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อศิษย์	 4.29 0.68 มาก

3 ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและสังคมโดยส่วนรวม 4.20 0.71 มาก

4 ตั้งใจท�าหน้าที่จริงจังกับการเรียนการสอนในหน้าที่ 4.25 0.67 มาก

5 มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทุกด้าน 4.21 0.69 มาก

6 วางตัวอย่างเหมาะสมกับอาชีพ	ไม่ถือตัว 4.33 0.68 มาก
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ที่
ข้อที่ 1 มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและสังคม

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

7 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและศิษย์ 4.35 0.65 มาก

8 อาจารย์มีบุคลิกท่าทางน่าเคารพ 4.35 0.62 มาก

9 อาจารย์แต่งกายสุภาพ	เหมาะสมตามกาลเทศะ 4.42 0.63 มาก

10 อาจารย์ใช้วาจาสุภาพในขณะที่บรรยาย 4.43 0.65 มาก

รวม 4.31 0.52 มาก

ตารางที่ 2 คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์	มมร.	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ข้อที่	2

ที่ ข้อที่ 2 มีความยุติธรรม มีความเป็นธรรมต่อนักศึกษา ไม่ล�าเอียง

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

1 อาจารย์มีความยุติธรรม	ปราศจากอคติต่อนักศึกษา 4.22 0.72 มาก

2 เอาใจใส่นักศึกษาทุกคนสม�่าเสมอ	ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง	 4.15 0.79 มาก

3 ตัดเกรด	ผลการเรียน	โดยไม่มีอคติ	ไม่ล�าเอียงต่อนักศึกษา	 4.16 0.75 มาก

4 อาจารย์ตัดสินปัญหาต่างๆ	ด้วยความยุติธรรม 4.15 0.77 มาก

5 อาจารย์ให้ความช่วยเหลอืนกัศกึษาเรือ่งอืน่ๆ	นอกจากการเรยีนการสอน

ตามปกติ

3.61 1.36 มาก

6 มีความยุติธรรมต่อนักศึกษา	ไม่ล�าเอียง	ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 4.18 0.83 มาก

7 พูดกระทบกระทั่งต่อนักศึกษา 3.60 1.27 มาก

8 แสดงความโมโหฉุนเฉียวต่อนักศึกษา 4.21 0.69 มาก

9 ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง 4.28 0.66 มาก

10 ให้ค�าปรึกษาเป็นประโยชน์ด้านอื่นๆ	นอกจากการเรียนการสอน 4.22 0.69 มาก

รวม 4.07 0.59 มาก
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ตารางที่ 3 คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์	มมร.	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ข้อที่	3	

ที่
ข้อที่ 3 มีความรับผิดชอบ วางแผนการใช้เวลา

เหมาะสมคุ้มค่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

1 อาจารย์มีความรับผิดชอบต่อรายวิชาที่สอนอย่างเต็มที่	 4.30 0.68 มาก

2 มีความมุ่งมั่นในผลงานการสอน	 4.28 0.65 มาก

3 มเีทคนคิวธิกีารสอนใหม่ๆ	เป็นทีน่่าสนใจ	ท�าให้นักศกึษาไม่เบือ่ในวิชาที่

เรียน	

4.18 0.77 มาก

4 วางแผนการใช้เวลาการเรียนการสอนเหมาะสมและคุ้มค่า 4.23 0.70 มาก

5 ปฏิบัติหน้าที่บรรยายในรายวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน 4.23 0.70 มาก

6 มีความรับผิดชอบ	ตรงต่อเวลา	ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนไม่บกพร่อง 4.23 0.71 มาก

7 อาจารย์เข้าสอนตรงตามเวลา	ออกตามเวลาตามตารางสอน 4.21 0.73 มาก

8 อาจารย์สอนตรงกับเนื้อหาวิชา	ไม่พูดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง 4.18 0.73 มาก

9 อาจารย์มีความรู้ตรงตามเนื้อหารายวิชาที่สอนครบถ้วน 4.35 0.66 มาก

10 อาจารย์มีการวางแผนการสอนทุกครั้งที่เข้าสอน 4.30 0.71 มาก

รวม 4.22 0.56 มาก

ตารางที่ 4 คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์	มมร.	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ข้อที่	4

ที่
ข้อที่ 4 มีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานท�างาน

ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

1 อาจารย์เป็นผู้มีวินัยในตนเอง	 4.31 0.66 มาก

2 อาจารย์มีการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 4.32 0.68 มาก

3 ตั้งตนอยู่ในธรรมนองคลองธรรม	 4.32 0.69 มาก

4 ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหน่วยงาน	 4.32 0.70 มาก

5 ท�างานที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ 4.35 0.64 มาก

6 มีวินัยในตนเอง	ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 4.36 0.67 มาก

7 ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น 4.33 0.63 มาก

8 อาจารย์ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 4.37 0.66 มาก

9 อาจารย์มีพฤติกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง 4.31 0.69 มาก

10 อาจารย์มีคุณธรรมประจ�าใจในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ�าวัน 4.31 0.68 มาก

รวม 4.32 0.56 มาก
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ตารางที่ 5 คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์	มมร.	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ข้อที่	5

ที่ ข้อที่ 5 มีความขยัน มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

1 อาจารย์มีความขยัน	ไม่เกียจคร้าน	 4.34 0.64 มาก

2 อาจารย์มีความตั้งใจ	จริงจังกับการสอน	 4.36 0.67 มาก

3 อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการสอนสม�่าเสมอ	ไม่ขาดการเข้าสอน	 4.36 0.68 มาก

4 อาจารย์ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาในการท�างาน 4.32 0.73 มาก

5 อาจารย์มีความพยายามท่ีจะสอนแนะน�านักศึกษาให้บรรลุถึงจุดมุ่ง

หมายของการศึกษาอย่างแท้จริง

4.35 0.66 มาก

6 อาจารย์มีความพยายามช่วยให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ดีได้เข้าใจ

และเรียนรู้ให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอย่างจริงใจ

4.26 0.71 มาก

7 อาจารย์มีการเตรียมการสอนก่อนเข้าสอน 4.28 0.66 มาก

8 อาจารย์ปฏิบัติตนถูกต้องตามท�านองคลองธรรม	 ไม่เถลไถล	 ออกนอก

ลู่ทางของศีลธรรม	

4.26 0.75 มาก

9 อาจารย์มีความตั้งใจปรารถนาดีต่อศิษย์ทุกคน	 4.29 0.64 มาก

10 อาจารย์ปฏบิตักิารสอนอย่างตัง้ใจ	ไม่น�าเรือ่งส่วนตวัมาเป็นข้ออ้าง	เป็น

เหตุให้ไม่เข้าสอน

4.24 0.72 มาก

รวม 4.30 0.58 มาก

ตารางที่ 6	คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์	มมร.	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ข้อที่	6

ที่
ข้อที่ 6 มีความอดทน สามารถควบคุมอารมณ์

ของตนเองได้

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

1 อาจารย์สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมกับ

โอกาสและสถานการณ์	

4.27 0.70 มาก

2 อาจารย์ไม่ลงโทษนักศึกษาจนเกินกว่าเหตุ	 4.30 0.71 มาก

3 เมื่อเกิดความโกรธขึ้น	สามารถควบคุมอารมณ์ได้	 4.31 0.65 มาก

4 ท�าตามอารมณ์ของตัวเอง	โดยไม่สนใจต่อความรู้สึกของนักศึกษา 3.92 1.13 มาก
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ที่
ข้อที่ 6 มีความอดทน สามารถควบคุมอารมณ์

ของตนเองได้

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

5 มีความอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักศึกษาได้	 ไม่แสดงออก 

ถึงความไม่พอใจ

4.28 0.71 มาก

6 อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา	ไม่ถือตัว 4.33 0.61 มาก

7 อาจารย์วางตัวเหมาะสมกับฐานะและวุฒิภาวะ 4.36 0.63 มาก

8 ประพฤติตนตามหลักธรรม	ของศาสนาที่ตนนับถือ 4.36 0.66 มาก

9 ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจ 3.88 1.14 มาก

10 อาจารย์ไม่กระท�าผิดเรื่องชู้สาว 4.18 0.87 มาก

รวม 4.21 0.54 มาก

 

ตารางที่ 7	คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์	มมร.	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ข้อที่	7

ที่ ข้อที่ 7 ประหยัดและอดออม ไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตน

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

1 อาจารย์มีพฤติกรรมแสดงออกถึงประหยัดมัธยัสถ์	อดออม	 4.23 0.70 มาก

2 ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตน 4.24 0.74 มาก

3 อาจารย์สอนให้นักศึกษารู้จักออมทรัพย์เพื่อความมั่นคง 4.33 0.67 มาก

4 มีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีความซื่อสัตย์สุจริต 4.37 0.68 มาก

5 อาจารย์ให้ความสนใจช่วยเหลือกิจกรรมของนักศึกษา 4.26 0.72 มาก

6 อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความพอเพียง 4.32 0.66 มาก

7 ไม่หลงมัวเมาไปกับอบายมุข 4.25 0.79 มาก

8 มีความซื่อสัตย์	สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์จากนักศึกษา 4.39 0.64 มาก

9 กล่าวค�าตักเตือนนักศึกษาเมื่อประพฤติไม่ถูกต้อง 4.35 0.68 มาก

10 ไม่ใช้เวลาในการสอนไปท�ากิจกรรมอื่นที่สร้างผลประโยชน์ต่อตนเอง 4.26 0.78 มาก

รวม 4.29 0.57 มาก
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ตารางที่ 8 คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์	มมร.	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ข้อที่	8

ที่
ข้อที่ 8 มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 

มีความส�านึกและตระหนักที่จะเป็นครูอาจารย์ที่ดี

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

1 รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	ไม่พูดวิจารณ์สถาบันในทางเสียหาย 4.39 0.67 มาก

2 มีความตระหนัก	ส�านึกในความเป็นครูอาจารย์ที่ดี	 4.35 0.66 มาก

3 รักษาชื่อเสียงของวิชาชีพครูอาจารย์ 4.40 0.66 มาก

4 สร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพครู	 4.35 0.68 มาก

5 เกิดความส�านึกและตระหนักที่จะเป็นครูอาจารย์ที่ดี 4.34 0.65 มาก

6 มีความรักและศรัทธาในความเป็นครูบาอาจารย์ 4.34 0.68 มาก

7 มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของตนเองและ

เป็นที่ยอมรับ

4.33 0.70 มาก

8 ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ตามศักยภาพ

4.26 0.71 มาก

9 มคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการชัน้เรียนเพือ่ส่งเสรมิบรรยากาศการ

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.34 0.68 มาก

10 ส่งเสริมความสามัคคี	ไม่สร้างความแตกแยกในสถาบัน 4.37 0.64 มาก

รวม 4.34 0.56 มาก

ตารางที่ 9 คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์	มมร.	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ข้อที่	9

ที่
ข้อที่ 9 มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

1 อาจารย์มีความมั่นคงในหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 4.37 0.70 มาก

2 อาจารย์ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา	 เปิดโอกาสให้นักศึกษา

แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง	

4.34 0.74 มาก

3 อาจารย์ยอมรับและปฏิบัติตามความคิดที่ดีอย่างมีเหตุผล	 4.39 0.67 มาก

4 อาจารย์มีความตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 4.38 0.64 มาก

5 ใช้หลักการและเหตุผลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 4.35 0.66 มาก

6 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 4.31 0.73 มาก
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ที่
ข้อที่ 9 มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

7 อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามปัญหาอย่างเสรีภาพ 4.32 0.71 มาก

8 อาจารย์ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาอย่างตั้งใจ 4.27 0.74 มาก

9 อาจารย์ตัดสินปัญหาต่างๆ	 แบบเผด็จการ	 ไม่ยอมรับฟังความเห็นของ

คนอื่น

3.79 1.27 มาก

10 อาจารย์มีพฤติกรรมชอบข่มขู่นักศึกษาให้เกรงกลัว	 3.65 1.38 มาก

รวม 4.21 0.60 มาก

ตารางที่ 10	ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์โดยรวมทั้ง	9	ข้อ

ที่ คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์รวมทั้ง	9	ข้อ

ระดับความคิดเห็นคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล

1 มีความเมตตากรุณา	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 4.31 0.52 มาก

2 มคีวามยตุธิรรม	มคีวามเป็นธรรมต่อผูเ้รยีน	เอาใจใส่ผูเ้รยีนทกุคนอย่าง

สม�่าเสมอ	ไม่ล�าเอียง	

4.07 0.59 มาก

3 มีความรับผิดชอบ	 วางแผนการใช้เวลา	 เหมาะสมคุ้มค่า	 และปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างครบถ้วน	

4.24 0.56 มาก

4 มวีนิยั	ปฏบัิตติามกฎและระเบยีบของหน่วยงาน	และท�างานทีเ่ป็นแบบ

อย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้	

4.32 0.56 มาก

5 มีความขยัน	มีความตั้งใจ	กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	 4.30 0.58 มาก

6 มีความอดทน	สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้	 4.21 0.54 มาก

7 ประหยัดและอดออม	ไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตน	 4.29 0.57 มาก

8 มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู	 มีความส�านึกและตระหนักที่จะเป็น

ครูอาจารย์ที่ดี	

4.34 0.56 มาก

9 มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการด�ารงชีวิต	 รับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น	

4.21 0.60 มาก

รวม 4.25 0.56 มาก
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ตารางที่ 11	 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 โดยรวมทั้ง	 9	 ข้อ

ของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาต่างกัน

แหล่งความแปรปรวน SS df MS f Sig.

ระหว่างกลุ่ม 2.235 2 1.118 4.616* .01

ภายในกลุ่ม 46.001 190 .242

รวม 48.236 192

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

จากตารางที่	 11	 พบว่า	 นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาต่างกัน	 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	โดยรวมทั้ง	

9	ข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

ตารางที่ 12 	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 โดยรวมท้ัง	 9	

ข้อ	ของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาต่างกัน	ด้วยวิธีการของ	เชฟเฟ่	(Scheffé)

สาขาวิชา
พุทธศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์การปกครอง

4.00 4.10 4.30

พุทธศาสตร์ 4.00 - 0.10 0.30

การสอนภาษาอังกฤษ 4.10 - 0.20*

รัฐศาสตร์การปกครอง 4.30 -

จากตารางท่ี	 12	 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ

คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์	 โดยรวมทั้ง	9	ข้อ	นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาต่างกัน	

เป็นรายคู่	 พบว่า	 กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	 มีระดับความคิดเห็นต่อคุณธรรมจริยธรรมท่ี

พึงประสงค์ของอาจารย์มากกว่ากลุ่มสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง	ส่วนสาขาวิชาพุทธศาสตร์ไม่มี

ความแตกต่าง
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อภิปรายผล 

ผลการวจิยัพบว่า	นกัศกึษามหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย	วทิยาเขตศรีล้านช้างทีม่ช่ีวง

อายุ	การศึกษา	ชั้นปีที่ศึกษา	และสาขาวิชาต่างกันมีความแตกต่างกัน	คือมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยว

กับคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์	กล่าวโดยสรุป	ผลการวิจัยก็คือคุณธรรมจริยธรรมที่

พงึประสงค์ของอาจารย์ตามความคดิเหน็ของนกัศกึษามหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย	วทิยาเขต

ศรีล้านช้างโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของครูอาจารย	์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่ง

เน้นปลกูฝังนัน้มทีัง้หมด	8	ประการอนัได้แก่	1)	มคีวามเมตตากรุณา	เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่	2)	มคีวามยติุธรรม	

มีความเป็นธรรมต่อผู้เรียน	 เอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอย่างสม�่าเสมอ	 ไม่ล�าเอียง	 3)	 มีความรับผิดชอบ	

วางแผนการใช้เวลา	เหมาะสมคุ้มค่า	และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน	4)	มีวินัย	ปฏิบัติตามกฎและ

ระเบียบของหน่วยงาน	 และท�างานที่เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อ่ืนได้	 5)	 มีความขยัน	 มีความต้ังใจ	

กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	6)	มีความอดทน	สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้	7)	ประหยัด

และอดออม	 ไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตน	 8)	 มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู	 มีความส�านึกและ

ตระหนักที่จะเป็นครูอาจารย์ท่ีดี	 และ	 9)	 มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการด�ารง

ชีวิต	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณธรรมเหล่านี้แล้ว	พบว่า	มีความสอดคล้องเป็น

อย่างดีกับนิยามของค�าว่า	 “คุณธรรม”ซึ่งให้ไว้โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา	 พ.ศ.2542	 

ซึ่งระบุว่า	 “คุณธรรม”	 หมายถึง	 “สภาพคุณงามความดีที่บุคคลมี”	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	 2546)	 

และ	“จริยธรรม”	หมายถึง	ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ	ศีลธรรม	กฎศีลธรรม	(ราชบัณฑิตยสถาน.	2525)	

แต่ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่า	 คุณธรรมจริยธรรม	 ความสะอาดน้ันจ�าต้องได้รับการส่ง

เสริมทั้งความสะอาดทางกายภาพและความสะอาดทางจิตใจ	จึงจ�าเป็นต้องแบ่งย่อยเพิ่มเติมจ�าแนก	

ความสะอาดในแต่ละกรณ	ีท�าให้คุณธรรมจรยิธรรมทีศ่กึษาในครัง้นีมี้ด้วยกนัทัง้หมด	9	ประการ	ทัง้นี้

สอดคล้องกับแนวคดิของกระทรวงศกึษาธกิาร	(2556)	ก�าหนดให้สถานศกึษาต้องร่วมกบัชมุชนก�าหนด

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	เพือ่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านคณุธรรม	จริยธรรมและค่านยิม	

ซึง่คณุธรรม	จริยธรรม	และค่านยิมทีส่ถานศึกษาจะก�าหนดเป็นคณุลักษณะอนัพึงประสงค์นัน้	สามารถ

ก�าหนดข้ึนได้ตามความต้องการ	 โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจาเป็นที่จะต้องปลูกฝัง

คุณธรรม	จริยธรรมและค่านยิมดงักล่าวให้แก่ผูเ้รยีนเพิม่จากทีก่�าหนดไว้ในกลุม่สาระการเรยีนรูต่้างๆ	

ในแต่ละภาคเรยีนหรอืปีการศกึษา	ครูผูส้อนต้องวดัและประเมนิผลรวมด้านคณุลักษณะอนัพึงประสงค์

ของผู้เรียนโดยประเมินเชิงวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงพัฒนาและส่งต่อ	ทั้งนี้ควรประสานสัมพันธ์กับผู้เรียน	

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง	 ร่วมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายปีหรือรายภาคดังนั้น

สถานศึกษาต้องจดัให้มกีารวดัและประเมนิผลรวมด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผูเ้รยีนในแต่ละ

ช่วงชั้น	 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน	 และน�าไปก�าหนดแผนกลยุทธ์ในการ

ปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 และแนวคิดของสุธนชัย	 ปานเกลียว	
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ได้กล่าวถงึขัน้ตอนและวธิกีารปลกูฝังคณุลกัษณะด้านคุณธรรมทีพ่งึประสงค์ของกระทรวงศกึษาธกิาร

ไว้	ได้แก่	1)	สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรมใช้บุคคลเป็นตัวอย่าง	เช่น	จะสอนเรื่องความขยันหมั่น

เพียรก็เล่าเรื่องบุคคลที่ทางานแล้วประสบความส�าเร็จในชีวิต	2)	สอนโดยจากประสบการณ์ตรงเช่น

ฝึกมารยาทต่างๆ	โดยให้นักเรียนออกมาปฏิบัติเช่นการกราบพระการแสดงความเคารพ	3)	สอนโดย

ใช้อุปกรณ์จริยศึกษาเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมฉะนั้นเพ่ือให้นักเรียนเกิดมโนภาพขึ้นในใจจึงต้องใช้

อุปกรณ์เข้าช่วย	 4)	สอนให้ฝึกความคดิเหน็เช่นให้นกัเรยีนเล่าเรือ่งต่างๆทีต่นมปีระสบการณ์หรอืครู

จดัให้มกีารอภิปรายโดยยกคณุธรรมข้อใดข้อหนึง่ให้นกัเรียนแสดงความคิดเหน็	5)	สอนโดยครูทาตน

ให้เป็นตัวอย่างครูทุกคนโดยเฉพาะครูผู้สอนจริยศึกษาควรปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียน

อยู่เสมอ	 6)	 สอนโดยค�านึงถึงความแตกต่างของบุคคลในด้านวัยสติปัญญาส่ิงแวดล้อมและการสอน

ต้องรูจ้กัการใช้ภาษาท่ีง่ายเสยีงชดัเจมภีาพประกอบการอธบิายแต่ละครัง้ไม่ควรนานเกนิไปควรจะหา

กิจกรรมอื่นมาแทรกสลับไปบ้างเช่นการร้องเพลง	7)	สอนโดยการปฏิบัติจริงควรส่งเสริมให้นักเรียน

นาคณุธรรมไปใช้ในชวีติประจาวนัทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนให้มากท่ีสุดการพูดจาสุภาพไพเราะ

ไม่โกหกหรือพูดคาหยาบ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านจริยธรรมของพระธรรมโกศาจารย์	 (พุทธทาส

ภิกขุ)	ได้อธิบายไว้ว่า	“คุณ”	หมายถึง	ค่าที่มีอยู่ในแต่ละสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ	เป็นไปได้	ทั้ง

ทางดีและทางร้าย	คือ	ท�าให้จิตใจยินดีก็เรียกว่า	คุณ	ท�าให้จิตใจยินร้ายก็เรียกว่า	คุณ	ซึ่งเป็นไปตาม

ธรรมชาติของมัน	ผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยประการทั้งปวงจะอยู่เหนือ	ความหมายของค�าค�านี้	ส่วนค�า

ว่า	“ธรรมะ”	มีความหมาย	4	อย่าง	คือ	1)	ธรรมะ	คือ	ธรรมชาติ	เรามีหน้าที่ต้องเกี่ยวข้อง	2)	ธรรมะ	

คือ	กฎของธรรมชาติ	เรามีหน้าที่ต้องเรียนรู้	3)	ธรรมะ	คือ	หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ	เรามีหน้าที่

ต้องปฏิบัติ	4)	ธรรมะ	คือ	ผลจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น	 เรามีหน้าที่จะต้องมีหรือใช้มัน	อย่างถูกต้อง	

คณุธรรม	คอือปุนสิยัอันดงีามท่ีอยูใ่นจิตใจของคน	อยูใ่น	ความรูส้กึผดิชอบชัว่ดี	ซ่ึงเป็นสิง่ทีจ่ะควบคมุ

พฤติกรรมที่แสดงออกสนองความปรารถนา	คุณธรรมแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	1)	คุณธรรมแบบ

ทาส	(Slave	Virtue)	เป็นลักษณะคุณธรรมที่ยึดถือและปฏิบัติตาม	แบบอย่างของผู้ที่ทรงไว้ด้วยคุณ

งามความดี	เช่น	ถือแบบอย่างที่ดีจากผู้ใหญ่	ผู้บังคับบัญชา	เป็นต้น	2)	คุณธรรมแบบนาย	(Master	

Virtue)	เปน็ลักษณะคุณธรรมที่ยดึถือและปฏบิตัิตาม	มโนธรรมของตนเองทีเ่หน็ว่าถกูต้องดงีาม	เชน่	

การให้ความยุติธรรมแก่ลูกน้อง	 หรือ	 บุคคล	 รอบข้าง	 เป็นต้น	 สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทาง

จริยธรรมของโคลเบอร์ก	 โคลเบอร์กได้ศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมโดยศึกษาตามแนวทฤษฎีของ

เพียเจท์แล้วพบว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์ส่วนมากไม่ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดเมื่ออายุ	 10	 ปี	

แต่จะมีพัฒนาการอีกหลายขั้นตอนจากอายุ	11	ปี	ถึง	25	ปี	 โคลเบอร์เชื่อว่าการบรรลุนิติภาวะเชิง

จริยธรรมของบุคคลนั้นจะแสดงออกทางการให้เหตุผลทางจริยธรรม	ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของสังคม

ใดสังคมหนึ่ง	เป็นเหตุผลที่ลึกซึ้งบริสุทธิ์	มีลักษณะเป็นสากล	กว้างขวาง	มีหลักการไม่ขัดแย้ง	ไม่เข้า

ข้างตนเอง	และเป็นอุดมคติ	สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลียว	บุรีภักดิ์	และคณะ	(2550)	ได้ท�าการ
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ศกึษาวจิยัเรือ่งลักษณะของครทูีด่	ีพบว่า	1)	ความส�าคญัของครอูยูท่ีบ่ทบาทการสอนและการประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่างท่ีด	ี2)	ครท่ีูมคีนไม่ชอบมากทีส่ดุคือ	ครทูีข่าดความรบัผดิชอบ	เจ้าอารมณ์	ขาดความ

ยุติธรรม	 เห็นแก่ตัวและประจบสอพลอ	3)	ครูที่คนชอบมากที่สุดคือ	ครูที่ตั้งใจสอน	 เข้าใจและเป็น

กันเอง	ยุติธรรม	ตรงเวลา	เสียสละ	และมีเมตตาธรรม	4)	ความบกพร่องของครูโดยเฉพาะครูชายคือ	

ชอบยุ่งกับอบายมุข	การแต่งกาย	กิริยามารยาทไม่ดี	ส่วนครูผู้หญิงจะบกพร่องทางด้านการแต่งกาย

และอารมณ์จูจ้ีช้อบบ่น	5)	หน้าทีส่�าคญัของคร	ูคอื	การสอน	การอบรมเด็ก	การสอดส่องความประพฤติ

ดี	การแนะแนว	และช่วยดูแลอาคารสถานที่	เป็นต้น	6)	ลักษณะของครูที่ได้จากการตอบโต้อิสระ	คือ	

ครูดีจะต้องประพฤติดีลักษณะดี	รับผิดชอบต่อการสอนและสอนดี	ยุติธรรม	มีมนุษย์สัมพันธ์	7)	ส่วน

ลักษณะของครูที่ดี	พบว่า	ความเที่ยงธรรม	ความซื่อสัตย์	ความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบงาน	

ความประพฤต	ิการยดึมัน่ในสถาบนัชาต	ิศาสนา	และพระมหากษตัรย์ิ	การค้นคว้าหาความรู้อยูเ่สมอ	

และความสามารถในการใช้ภาษาสือ่สาร	ดงันัน้	คณุธรรมจรยิธรรมของอาจารย์จงึถอืว่ามคีวามส�าคญั

ต่อการพฒันาการศกึษาในด้านการเรยีนการสอนและการเป็นแบบอย่างท่ีดี	หากครูอาจารย์ในสถาบนั

การศกึษามคีณุธรรมจรยิธรรมกย่็อมจะเป็นทีป่รารถนาและพงึประสงค์ของนกัศกึษาด้วยการเป็นแม่

แบบทีดี่	ซึง่จะมอิีทธิพลต่อทัศนคติของนักศกึษา	แต่เนือ่งจากปัญหาทางคณุธรรมจรยิธรรมเป็นปัญหา

ทางปรชัญาความคดิเหน็ในเร่ืองถูกผดิจงึเป็นเรือ่งทีจ่ะต้องศกึษากนัด้วยการหาหลักเกณฑ์และวธีิการ

ที่เป็นวิทยาศาสตร์	 คณะผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสตร์และดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง	ได้

เลง็เหน็ปัญหาความส�าคญัด้านคณุธรรมจริยธรรมของครอูาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิง่สถาบนัการศกึษา

แห่งน้ีเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งมีปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่า	 “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนว

พระพุทธศาสนา”	อนัเป็นหลกัการส�าคญัทีค่รอูาจารย์ทกุท่านจะต้องประพฤตปิฏบิตัตินในหลกัธรรม

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาและจะต้องมีความโดดเด่นทางด้านศีลธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่นกัศกึษาและบคุคลโดยทัว่ไป	จงึได้ท�าการวจัิยเร่ืองนีเ้พ่ือต้องการหาค�าตอบท่ีน่าจะเป็นข้อเท็จจริง

และเป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

การน�าไปใช้ประโยชน์

การวิจัยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วทิยาลยั	วทิยาเขตศรล้ีานช้าง	ท�าให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้ทราบแนวทางในการพัฒนาด้านคณุธรรม

จริยธรรมส�าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในโอกาสต่อไปในฐานะท่ีเป็นบุคคล

ตวัอย่างด้านคุณธรรมจรยิธรรมแก่นักศกึษาและสคัมโดยท่ัวไป	และเป็นพืน้ฐานในการท�าวจิยัทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับนักวิจัยและนักวิชาการที่จะท�าการวิจัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ดังนี้	 เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนตามหลัก 

ค่านิยม	12	ประการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	ในเขตจังหวัดเลย	ทั้ง	3	สถาบันคือ	มหาวิทยาลัย 

มหามกฏุราชวทิยาลยั	วิทยาเขตศรล้ีานช้าง	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	วทิยาลยัสงฆ์เลย 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	

ข้อที่	1	ความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	มีค่าเฉลี่ย	3.50,	ข้อที่	2	ซื่อสัตย์	 เสียสละ	

อดทน	มี	อุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม	มีค่าเฉลี่ย	3.88,	ข้อที่	 3	กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	

ครูบาอาจารย์	มีค่าเฉลี่ย	 2.17,	ข้อที่	 4	 ใฝ่หาความรู้	 หมั่นศึกษาเล่า	 เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม	 

ค่าเฉลี่ย	2.99,	ข้อที่	5	รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย	อันงดงาม	ค่าเฉลี่ย	3.04,	ข้อที่	6	มีศีลธรรม	

รักษาความสัตย์	 หวังดีต่อผู้อื่น	 เผื่อแผ่และแบ่งปัน	 ค่าเฉลี่ย	 2.78,	 ข้อท่ี	 7	 เข้าใจเรียนรู้การเป็น

ประชาธิปไตยอันมี	พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง	ค่าเฉลี่ย	3.34	,	ข้อที่	8	มีระเบียบวินัย	

เคารพกฎหมาย	 ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ค่าเฉลี่ย	 4.21	 ,	 ข้อที่	 9	 มีสติรู้ตัว	 รู้คิด	 รู้ท�า	 รู้ปฏิบัติ	 

ตามพระราชด�ารัสของ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ค่าเฉลี่ย	2.79	,	ข้อที่	10	รู้จักด�ารงตนอยู่โดย

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ค่าเฉลี่ย	2.96,	ข้อที่	11	มีความเข้มแข็งทั้งทาง	ร่างกายและ

จิตใจ	 ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจใฝ่ต�่าหรือกิเลส	 มี	 ความละอายเกรงกลัวต่อบาป	 ตามหลักของศาสนา	 

ค่าเฉลี่ย	 3.26,	 ข้อที่	 12	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ของ	 ส่วนรวมและของชาติ	 มากกว่าผลประโยชน์ 

ของตน	ค่าเฉลี่ย	3.77	

1	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตศรีล้านช้าง
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การปฏิบตัตินตามหลักค่านยิม	12	ประการของนกัศกึษาจดัอยูใ่นระดบัความเข้าใจและปฏบิตัิ

ตนอยู่ในระดับบางครั้ง

ค�าส�าคัญ :	การปฏิบัติตน,	ค่านิยม	12	ประการ,	นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Abstract

The	objective	of	the	research	was	to	study	self-practice	Twelve	Values-based	

Self-Practice	of	Undergraduate	Students	in	Loei	from	three	educational	institutions:	

Mahamakut	Buddhist	University	Srilanchang	Campaus,	Mahachulalongkornrajavidyalaya	

University,	Loei	Buddihst	College	and	Loei	Rajabhat	University.	

The	research	results	were	found	as	follows:	

The	first	value	“Adore	the	nation,	religion,	and	HM	the	King,”	was	found	to	

be	with	the	mean	of	3.50,	the	second	“Be	honest,	dedicated,	patient,	and	have	a	

fine	ideology	for	public,”	with	the	mean	of	3.88,	the	third	“Be	grateful	to	parents,	

guardians,	and	teachers,”	with	the	mean	of	2.17,	the	fourth	“Study	hard,	always,”	

with	the	mean	of	2.99,	the	fifth	“Maintain	good	Thai	customs	and	traditions,”	with	

the	mean	of	3.04,	the	sixth	“Be	ethical,	honest,	well-intentioned,	and	generous,”	with	

the	mean	of	2.78,	the	seventh	“Learn	and	understand	the	democracy	headed	under	

HM	the	King	properly,”	with	the	mean	of	3.34	,	the	eighth	“Be	disciplined,	obey	the	

laws,	 and	pay	 respect	 to	elderly	people,”	with	 the	mean	of	4.21,	 the	ninth	“Be	 

conscious,	thoughtful,	and	make	good	things	by	following	HM	the	King’s	statement,”	

with	 the	mean	 of	 2.79,	 the	 tenth	 “Live	 philosophically	with	 the	 self-sufficiency	

economy,”	with	the	mean	of	2.96,	the	eleventh	“Set	the	mind	and	the	body	strong,	

overcome	desires,	and	be	afraid	of	sins	as	stated	in	religion,”	with	the	mean	of	3.26,	

and	the	twelfth	“Be	dedicated	to	the	public’s	and	the	nation’s	benefits	rather	than	

one’s	own	benefits,”	with	the	mean	of	3.77.	

The	national	twelve	values-based	self-practice	of	undergraduate	students	in	

Loei	was	found	to	be	at	the	level	of	understanding	and	self-practice	from	time	to	

time.	

Keywords : Self-practice,	Twelve	Values,	Undergraduate	Student
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บทน�า

สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมพีืน้ฐานทางวฒันธรรมและจรยิธรรมอนัดีงามมาต้ังแต่อดีตโดยเฉพาะ

ศีลธรรมของศาสนาพุทธ	 สังคมไทยน้ันจึงมีลักษณะเป็นสังคมแบบชาวพุทธกล่าวคือ	 ประชาชนชาว

ไทยนบัตัง้แต่องค์พระมหากษตัรย์ิลงมา	ได้อาศยัหลกัค�าสอนในพระพทุธศาสนายดึถอืเป็นหลกัปฏบิติั

ในการด�าเนินชีวติตลอดมา	จนท�าให้อุปนสิยัใจคอของคนไทยมลัีกษณะพเิศษ	ซึง่แตกต่างจากชนชาติ

อื่นอย่างเห็นได้ชัด	 เช่น	การยิ้มแย้มแจ่มใส	การมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ

คนไทยทีมี่ต่อทกุคนและแขกแปลกหน้าท่ีมาเยีย่มเยยีนด้วยน�า้ใจอนัอบอุ่น	ปัญหาความขดัแย้งระหว่าง

คนไทยกับตนต่างชาตินับว่ามีน้อยมาก	 ท้ังนี้เพราะคนไทยได้รับนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง	

ประชากรประมาณร้อยละ	 95	 นับถือพระพุทธศาสนา	ประมาณร้อยละ	 3.5	 นับถือศาสนาอิสลาม	 

ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ	 1.5	 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น(กรมการศาสนา	 กระทรวง

ศึกษาธิการ,2559:28)	พิศวง	ธรรมพันทา	(2544	:	259)	พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นรากฐานของศีล

ธรรมจริยธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยตลอดมา	การด�าเนินชีวิตของคน

ไทยมีลกัษณะเรยีบง่าย	มคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน	สงัคมไทยจงึอบอุน่	จติใจคนไทยจงึอ่อนโยน	มคีวาม

ยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่นิยมความรุนแรงในการแก้ปัญหา	

ปัญหาการขาดคณุธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคมนบัวนัจะเพิม่มากขึน้	ซึง่เป้าหมายของการ

พัฒนาสังคมในยุคโลกาภิวัตน์	 คือ	 ต้องสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคั่งทางวัตถุ	 ความงอกงาม

ทางด้านจิตใจและความเอื้ออาทรต่อธรรมชาติ	 โดยต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมเอื้อต่อการ

พฒันา	น�าไปสูส่งัคมทีม่คีณุภาพ	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้มคีณุภาพทีจ่ะเอือ้อ�านวยต่อการพัฒนา

ประเทศน้ัน	 ปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุดคือการศึกษา	 ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะหลากหลายมี

คุณธรรมสงูมคีวามรบัผดิชอบสงูไม่เป็นภาระต่อสังคม	เป็นผูม้คีวามสามารถในการจดัการ	เป็นบคุคล

ทีม่สีขุภาพพลานามยัสมบรูณ์แขง็แรง	การศกึษาทีส่มบรูณ์ต้องพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ให้มคีณุลักษณะ

สองประการ	คือ	เป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้มีคุณธรรม	ดังที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	

กล่าวไว้ว่า	ชีวิตจะดีงามมีความสุขประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงและสังคมจะร่มเย็นเกษมศานต์

ด้วยปัจจัยส�าคัญที่สุดคือการพัฒนาคน	ซึ่งจะท�าให้คนเป็นคนดีมีความสุขและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่

มีคุณภาพ	 การพัฒนาคนก็คือการศึกษา	 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่	 12	 (2560-2564)	 

ซึง่ถือว่าเป็นแม่บทส�าคญัในการจดัการศึกษาของประเทศได้ก�าหนดนโยบายในการพฒันาผูเ้รยีนให้มี

ความรู้คู่คุณธรรม	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความสุขในสังคม	มีความรอบรู้	รอบคอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์

สุจริต	 ขยันอดทน	 สติปัญญา	 แบ่งปัน	 ซึ่งเป็น	 2	 เง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

มีอาชีพ	มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ในการด�ารงชีวิต	มีความอยู่ดีมีสุข	สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง

เอือ้อาทร	มีความสามคัคีปรองดอง	(ส�านกันายกรัฐมนตร,ี	2560	:	51)	ซึง่เป็นไปตามหลกัค่านิยมของ

คนไทย	12	ประการ	ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน	คือ



165

Buddhist Education: The Education For Socio-Sustainable Development

1.		มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	

2.	 ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม	

3.		กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์	

4.		ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง	และทางอ้อม	

5.		รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม	

6.		มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	หวังดีต่อผู้อื่น	เผื่อแผ่และแบ่งปัน	

7.		เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง	

8.		มีระเบียบวินัย	เคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่	

9.		มีสติรู้ตัว	รู้คิด	รู้ท�า	รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

10.		รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�าเป็น	 มีไว้พอกินพอใช้	 ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�าหน่าย	

และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม	เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี	

11.		มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย	 และจิตใจ	 ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า	 หรือกิเลส	 มีความ

ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา	

12.		ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

จากสภาพปัญหาของนกัเรยีน	นกัศึกษาเกีย่วกบัการขาดจติส�านกึในการพลเมอืงทีด่ขีองชาติ

และปัญหาการขาดระเบียบวนิยัในตนเองซึง่มผีลกระทบต่อสงัคมและประเทศชาตบ้ิานเมอืงโดยส่วน

รวมดังที่ดังกล่าว	คณะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสตร์	คณะศาสนาและ

ปรัชญา	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 ซึ่งมีหน้าที่ในการอบรมบ่มนิสัย	

ปลกูฝังความรู	้คณุธรรม	จรยิธรรม	ค่านยิมและคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ทีพึ่งปรารถนาอืน่	ๆ 	ให้กบั

นกัเรยีน	นกัศกึษาและเยาวชน	มคีวามสนใจศกึษาเกีย่วกับการปฏบิตัตินตามหลักค่านยิม	12	ประการ

ของนักศึกษาระดบัอดุมศกึษา	ในเขตจงัหวดัเลย	ผลการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ

ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน	นักศึกษาในส่วนที่บกพร่อง

เพื่อให้มีคุณธรรมที่เหมาะสม	สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่ม

เติม	พ.ศ.2553	ที่มีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรม	ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน

คุณธรรมของนกัศกึษาเพือ่เป็นพลเมอืงดขีองครอบครวั	สงัคม	และประเทศชาตต่ิอไปในอนาคตต่อไป

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	11	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง

การพฒันาทกุด้านและเป้าหมายของการพฒันากเ็พือ่ให้คนสามารถพึง่ตนเองได้โดยยดึหลกัเศรษฐกจิ

แบบพอเพียงเป็นส�าคัญ	 ดังน้ัน	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต้องเน้นคนให้มีความรู้และ

คุณธรรมในการด�ารงชีวิตอันจะเป็นก�าลังส�าคัญของสังคมในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ

รุง่เรอืงเท่าเทยีมนานาอารยประเทศต่าง	ๆ 	ได้	โดยเฉพาะอย่างยิง่สถาบนั	องค์กรต่างๆ	ทีจ่ดัการศกึษา
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พัฒนาคนนั้นต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้

คนได้รบัการศึกษาอย่างเท่าเทียมกนัและอย่างท่ัวถงึ	โดยมเีป้าหมายการพฒันาคนต้องมคีวามสมบรูณ์

ทั้งทางร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญามีศีลธรรม	คุณธรรม	และจริยธรรม	ซึ่งตรงกับ

นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้คนได้รับการศึกษาพัฒนาอย่างเต็มที่	 และส่งเสริมพัฒนาคนให้มีศีล

ธรรม	 คุณธรรม	 อันดีงาม	 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของตนอย่างเคร่งครัด	 เพราะเหตุนี	้

สถาบันการศึกษาต่างๆจึงมีบทบาทส�าคัญในการอบรม	 ส่ังสอน	 พัฒนาคน	 สามารถให้การพ่ึงพา	 

เป็นทีป่รกึษาประชาชนตลอดถึงองค์กรต่าง	ๆ 	ในการพฒันาและร่วมกัน	แก้ปัญหาชวีติ	ดังนัน้	สถาบนั

การศกึษาต้องพยายามจดัการเรยีนการสอนให้คนมคีณุภาพ	คณุธรรม	และอกีประการหนึง่สถาบนัที่

ส�าคญัในการอบรม	สัง่สอน	คณุธรรม	จรยิธรรมให้กบัประชาชนทัว่ไป	ได้แก่	วดัในทางพระพทุธศาสนา	

ซึ่งได้ด�ารงอยู่คู่กันกับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน

ในปัจจุบันสังคมไทยเริ่มประสบปัญหาทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างมาก	 เพราะ

การปลูกฝังทางด้านศีลธรรมจริยธรรมและความเชื่อถือต่อหลักของศาสนาเริ่มลดน้อยลงในกลุ่มของ

คนไทยโดยเฉพาะในกลุม่ของวยัรุน่	เช่นมหีนงัสอืพมิพ์ลงข่าวเดก็นกัเรยีนยกพวกตกีนั	ซึง่ท�าให้สงัคม

เดอืดร้อนทัง้ด้านชวีติและทรพัย์สนิเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างไม่น่าทีจ่ะเกดิขึน้ในสังคมไทย	หลาย

คนจะมองว่าปัญหาความเสือ่มโทรมทางด้านจรยิธรรมของคนไทยในปัจจุบนัสืบเนือ่งมาจากวฒันธรรม

ของชาติตะวันตกท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย	 โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาว	 ซ่ึงถือว่า

เป็นก�าลังที่ส�าคัญของชาติในอนาคต	ปัญหาวัฒนธรรมจึงโยงมาถึงปัญหาทางด้านศีลธรรม	จริยธรรม

ด้วย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.ปยุตฺโต)	(2559	:	2)	กล่าวว่า	พระพุทธศาสนาเป็นสถาบัน

ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของคนไทยทุกด้าน	 ทั้งทางด้านการเมือง	 การปกครอง	

เศรษฐกิจ	 สังคม	 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม	 ตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม

จรยิธรรม	เป็นหลกัส�าหรบัการประพฤติปฏบิตัทิีด่งีาม	เพือ่บรรลถุงึความสงบสขุของชวีติและ

ของสังคม	จัดเป็นกรอบแห่งการประพฤติที่ได้รับการตีค่าว่ามีความสูงส่งดีงาม	สมควรแก่การปฏิบัติ

ตาม	 แนวการปฏิบัติหรือการปฏิบัติท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นจริยธรรม	 เช่น	 ศีลธรรมทางศาสนา	

กฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม	 มารยาท	 ประเพณี	 พิธีกรรม	

ขนบธรรมเนียมต่าง	ๆ	ที่สังคมได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ	ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า	มีความหมาย

และท�าให้สังคมมีความสงบสุข

การที่บุคคลจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่ดีงามได้อย่างต่อเนื่อง	จ�าเป็นต้องได้รับการอบรม

ให้มคีณุธรรมเป็นพืน้ฐานอย่างจรงิจงั	และหนกัแน่นให้มีจิตส�านกึรับรู้ความหมายและความส�าคญัของ

คุณธรรมโดยปราศจากการบังคับ	มิฉะนั้นแล้วการปฏิบัติจริยธรรมจะไม่ได้ผล
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ส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(ส�านักนายกรัฐมนตรี,	

2555	:	41)	เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านศีลธรรม	จริยธรรม	รัฐบาลได้ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต	ิฉบับที	่11	พ.ศ.2555-2559	แนวทางการพฒันาเกีย่วกับการปฏริปูการศกึษาและ

การเรยีนรู้ตลอดชวีติ	ต้องปฏริปูกระบวนการพฒันาครทูีม่อียูค่วบคูก่บัการปรบัปรงุกระบวนการผลติ

ครูเพื่อให้ได้คนดี	 คนเก่ง	 มาเป็นครู	 โดยพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม	ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาการ

และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ที่มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

การพัฒนาประเทศชาติให้ประสบผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาประเทศ	 จะไม่

ส�าเรจ็เลย	หากไม่ได้รบัความร่วมมอืจากบคุคลในกลุ่มต่างๆ	ในสังคม	พระสงฆ์เป็นกลุ่มสังคมกลุ่มหนึง่

ทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาสงู	การศกึษาวิชาชีพต่างๆ	จ�าเป็นต้องควบคูก่บัคุณธรรมจึงจะเป็นท่ียอมรับ

ของสังคมส่วนใหญ่	ปัญหาจริยธรรมจึงเป็นปัญหาใหญ่ของชาติ	มนุษย์รู้จักแยกแยะความถูกผิด	ชั่วดี	

และมีการพัฒนาตนอยู่เสมอ	 โดยเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกรณีพิเศษด้วย	

เป็นการศึกษาควบคู่กับคุณธรรม	 และการปฏิบัติจริง	 ผู้วิจัยเห็นความจ�าเป็นในการปฏิบัติตามหลัก

ธรรมทางศาสนาจึงได้มีแนวคิดในการท�าวิจัยเรื่องนี้

ตามหลกัยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสังคม	ได้ให้ความส�าคญักบั

การพัฒนาคนไทยทุกคนให้มีคุณภาพ	 มีสุขภาพแข็งแรง	 เป็นคนเก่ง	 คนดี	 มีระเบียบวินัย	 รู้หน้าที่	 

มีความซื่อสัตย์สุจริต	รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	การเสริมสร้างความเข้ม

แขง็ของกลไกทางสงัคมทกุระดบั	โดยเฉพาะสถาบนัครอบครวั	องค์กรทางศาสนา	องค์กรส่วนท้องถิน่	

ภาคเอกชน	 สื่อมวลชนและประชาชน	 เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังปัญญา	 ศีลธรรมและ

วฒันธรรมของคนไทย	รวมท้ังพฒันาการบรหิารจดัการหลกัประกนัทางสงัคมทีม่อียูใ่ห้มปีระสิทธภิาพ

ครอบคลุมประชาชนทุกคน	 และพึ่งตนเองได้ในระยะยาว	 ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและ

พฒันากลไกทีท่�าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิ	โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพ

ตดิและปัญหาอาชญากรรม	การพฒันาคุณภาพชวีติตามหลกัการบรหิารงานทางพทุธศาสนาได้ยกเอา

หลักอริยมรรคมีองค์	8	ประการซึ่งเป็นหลักการด�าเนินชีวิตโดยทางสายกลาง	(มัชฌิมาปฏิปทา)	โดย

ไม่เคร่งครัดจนเกินไปและไม่ย่อหย่อนจนเกินไป	 แต่ให้ใช้หลักการด�าเนินโดยทางสายกลางในการ

บรหิารงานในองค์การหรอืหน่วยงานต่าง	ๆ 	โดยอาศยัหลักจริยธรรมเพ่ือให้เกดิความสันติสุขในสังคม

อย่างแท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้

1.		เพือ่ศึกษาระดบัการปฏบิตัตินตามหลักค่านยิม	12	ประการของนกัศกึษาระดับอดุมศกึษา	

ในเขตจังหวัดเลย
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2.		เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 เพศ	 อายุ	 ชั้นปีท่ีศึกษา	 ที่พักอาศัย	 รายจ่าย 

ต่อเดือน	 อาชีพของผู้ปกครอง	 กับระดับการปฏิบัติตนตามค่านิยม	 12	 ประการของนักศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	ในเขตจังหวัดเลย

3.		เพื่อศึกษาเปรียบการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม	 12	 ประการของนักศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	ในเขตจังหวัดเลย

วิธีด�าเนินการวิจัย 

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ	โดยมปีระชากรในการวจัิยเป็นนกัศกึษาก�าลงัศกึษาอยู่

ในระดบัอุดมศึกษาในเขตจงัหวดัเลย	คอื	1)	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั	วทิยาเขตศรล้ีานช้าง	

2)	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาลัยสงฆ์เลย	3)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ในปีการ

ศึกษา	2560	รวมทั้งหมดจ�านวน	300	คน	ที่ศึกษาก�าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา	2560

โดยมีวิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่าง	 เทคนิคและวิธีการได้มาซึ่งกลุ ่มตัวอย่าง	 คือการแจก

แบบสอบถามโดยการสุม่ตวัอย่างจากนกัศกึษาภาคปกติท่ีก�าลังศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลัยมหามกฏุราช

วทิยาลยั	วทิยาเขตศรล้ีานช้าง	จ�านวนท้ังหมด	20	คน	ซ่ึงได้มาจากการค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	

โดยใช้สูตรทาโร	 ยามาเน่	 (Taro	 Yamane)	 ก�าหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่

ยอมให้เกิดได้ร้อยละ	5	หรือ	0.05	ซึ่งค�านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรดังนี้

	 	 สูตร		 n		=	 N

			 	 	 	 1+	Ne2

		 	 เมื่อ	 N			 แทน		 ขนาดของประชากร

		 	 	 n		 แทน		 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

		 	 	 e	 แทน	 ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง	

	 	 แทนค่าในสูตร

	 	 		 n		 =	 980

	 	 			 	 	 1	+	750	(.05	)	=	300

การเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยครั้งนี้	ด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

1.		ศึกษาส�ารวจสภาพโดยทั่วไปของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเลย

2.		ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	 เพื่อขอความ		

ร่วมมือในการทดสอบเครื่องมือในการตอบแบบสอบถาม
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3.		สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก�าหนดไว้

4.		ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องของแบบสอบถาม

5.		แก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน�าเพิ่มเติม

6.		น�าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญแจกแบบสอบถามแก่นักศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของการวิจัย

7.		เมือ่ได้แบบสอบถามกลบัคนืมาแล้ว	น�ามาจดัเรยีงข้อมลูลงรหสั	ตรวจน�าข้อมลูและตรวจ

สอบความสมบูรณ์	เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามจ�านวนที่ต้องการ

8.		ผู้วิจัยได้ติดตามและรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง	 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	 3	 สถาบัน	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตศรีล้านช้าง	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วิทยาลัยสงฆ์เลย	 ที่ได้รับ

แจกแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา	จ�านวน	263	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	87.6	

9.		น�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลต่อไป

ผลการศึกษาวิจัย 

การวิจัยการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม	 12	 ประการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต

จังหวัดเลย	นี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจโดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้	

1.		เพือ่ศึกษาระดบัการปฏบิตัตินตามหลักค่านยิม	12	ประการของนกัศกึษาระดับอดุมศกึษา	

ในเขตจังหวัดเลย

2.		เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	เพศ	อายุ	ชั้นปีที่ศึกษา	สถานที่พักอาศัยในขณะ

เรยีน	บคุคลทีพ่กัอาศยัด้วยขณะเรยีน	อาชพีของผูป้กครอง	รายได้ของผูป้กครอง	กบัระดบัการปฏบิตัิ

ตนตามค่านิยม	12	ประการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	ในเขตจังหวัดเลย

3.		เพือ่ศกึษาเปรียบการปฏบิตัตินตามหลกัค่านยิม	12	ประการของนกัศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ในเขตจังหวัดเลย

ผลการวิจัยการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม	12	ประการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต

จังหวัดเลยมีผลการการวิจัยด้านการปฏิบัติดังนี้
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ตารางที่ 3.1.1 ค่านิยมข้อที่	1	มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

นักศึกษาได้ยืนเคารพธงชาติ	เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ

นักศึกษามีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน

นักศึกษาได้ร่วมท�าบุญหรือไปวัดเพื่อท�าบุญ

เมื่อพบเจอพระสงฆ์	นักศึกษาได้แสดงความเคารพ

นักศึกษารู้สึกว่า	ศาสนามีประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของเรา

นักศึกษามีความรู้สึกสนใจเมื่อได้ดูข่าวในพระราชส�านัก

เมื่อถึงวันพ่อหรือวันแม่	นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อได้ดูภาพพระราชกรณียกิจต่างๆมีความรู้สึกปีติยินดี

เมื่อมีผู้ไม่หวังดี	พูดดูหมิ่นสถาบัน	มีความรู้สึกไม่ชอบใจ

เคยกล่าวค�าปฏิญาณตนว่า	เราจะจงรักภักดีต่อสถาบัน

4.00

3.60

3.68

4.06

4.19

3.63

4.16

4.18

4.35

4.07

0.83

0.94

0.84

0.84

0.81

0.86

0.73

0.80

0.86

0.91

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

รวม 3.99 0.84 เกือบทุกครั้ง

ตารางที่ 3.1.2	ค่านิยมข้อที่	2	ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	มี	อุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

นักศึกษามีความเชื่อว่าคนทุกคนก็มีส�านึกที่ดีต่อสังคม

นักศึกษาเชื่อว่าปัจจุบันศีลธรรมของศาสนาเป็นสิ่งจ�าเป็น

นักศึกษาเคยหยิบเอาสิ่งของของผู้อื่นเมื่อเจ้าของเผลอ

เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น	นักศึกษามักจะเป็นฝ่ายถอย

นักศึกษามักจะทะเลาะกับคนอื่นโดยไม่มีเหตุผล

เมื่อมีคนมาขอบริจาค	มักจะเกิดความไม่พอใจเสมอ

นักศึกษาเคยดูหมิ่นผู้อื่น	เพราะความรู้สึกไม่ชอบเขา

นักศึกษามักจะเกิดความสลดใจ	เมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์

นักศึกษาเคยพูดให้คนที่ก�าลังทะเลาะกัน	หยุดทะเลาะ

นักศึกษาเคยได้รับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากคนอื่น

	นักศึกษาเชื่อว่าธรรมะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกเรื่อง

3.84

3.99

2.19

3.04

2.47

2.48

2.59

3.60

3.43

3.59

3.88

1.02

1.06

1.46

1.31

1.45

1.51

1.46

1.30

1.06

0.97

0.92

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

บางครั้ง

เกือบทุกครั้ง

บางครั้ง

บางครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

รวม 3.19 1.22 เกือบทุกครั้ง
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ตารางที่ 3.1.3	ค่านิยมข้อที่	3	กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

นักศึกษาแสดงความเคารพเชื่อฟังต่อพ่อแม่สม�่าเสมอ	

นักศึกษาแสดงความเคารพเชื่อฟังต่อครูอาจารย์สม�่าเสมอ

นักศึกษาได้ช่วยเหลืองานพ่อแม่อย่างสม�่าเสมอ

นักศึกษาได้ช่วยเหลืองานครูอาจารย์	สม�่าเสมอ

เคยแสดงความก้าวร้าว	เกลียดชังต่อพ่อ	แม่

เคยแสดงความก้าวร้าว	เกลียดชังต่อครูอาจารย์

4.35

4.30

4.17

3.94

2.34

2.17

0.90

0.91

1.06

1.10

1.42

1.33

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

บางครั้ง

บางครั้ง

รวม 3.54 1.12 เกือบทุกครั้ง

ตารางที่ 3.1.4 ค่านิยมข้อที่	4	ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่า	เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ในช่วงเวลาว่าง	นักศึกษามักจะอ่านหนังสือ	ค้นคว้า

นักศึกษาตั้งใจท�างานที่ได้รับมอบหมายจนส�าเร็จทุกครั้ง

ชอบค้นข้อมูล	แสวงหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต

มคีวามเข้าใจเทคโนโลยแีละระบบสือ่สาร	เป็นอย่างดนีกัศึกษา

มาเข้าห้องเรียนสายทุกวัน

นักศึกษาท�ารายงานหรือแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง

ช่วยเหลือเพื่อน	ในห้องที่เรียนไม่ทัน/ไม่เข้าใจบทเรียน

3.30

3.89

3.94

3.67

2.99

3.92

3.63

1.00

0.90

0.86

0.96

1.13

0.89

0.88

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

รวม 3.62 0.94 เกือบทุกครั้ง

ตารางที่ 3.1.5 ค่านิยมข้อที่	5	รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย	อันงดงาม

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

5.

เข้าร่วมกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นทุกครั้ง

นักศึกษารู้สึกว่า	การอนุรักษ์วัฒนธรรม	เป็นสิ่งจ�าเป็น

มีความซาบซึ้งและเข้าใจประเพณีในท้องถิ่นของตนเอง

มีความภูมิใจทุกครั้ง	ที่ได้ใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในท้องถิ่น

นักศึกษารู้สึกในใจว่า	ประเพณีท้องถิ่นล้าหลัง	ไม่ทันสมัย

3.74

3.97

4.04

3.96

3.04

0.91

0.82

0.75

0.93

1.33

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

รวม 3.75 0.94 เกือบทุกครั้ง
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ตารางที่ 3.1.6 ค่านิยมข้อที่	6	มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	หวังดีต่อผู้อื่น	เผื่อแผ่และแบ่งปัน	

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

นักศึกษารักษาศีล	๕	เป็นประจ�า

นักศึกษามีสัจจะความจริงใจ	ต่อตนเองและผู้อื่นเสมอ

เมื่อเพื่อนได้รับรางวัล	นักศึกษารู้สึกยินดีด้วยใจจริง

นักศึกษารู้สึกอิจฉาหรือนินทาเพื่อนลับหลัง

มักจะให้ความช่วยเหลือคนอื่น	โดยไม่หวังผลตอบแทน

นักศึกษามักจะแบ่งปันสิ่งของต่างๆ	แก่เพื่อนๆ	เสมอ

4.10

4.06

3.68

2.78

4.08

4.11

1.11

0.85

1.00

1.52

1.11

1.08

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

รวม 3.80 1.11 เกือบทุกครั้ง

ตารางที่ 3.1.7	ค่านิยมข้อท่ี	 7	 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมี	 พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขที่ถูกต้อง

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

5.

นักศึกษายอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	อย่างมีเหตุผล	

นักศึกษาปฏิบัติตามข้อกฎกติกาและระเบียบของสถาบัน

นักศึกษารู้สึกไม่ชอบกฎกติกาและระเบียบต่างๆ

นักศึกษาสนใจข่าวเกี่ยวกับการเมือง	การปกครอง

นักศึกษามีความเข้าใจการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4.26

4.00

3.34

3.52

4.06

0.81

0.97

1.22

1.13

0.86

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

รวม 3.83 0.99 เกือบทุกครั้ง

ตารางที่ 3.1.8	ค่านิยมข้อที่	8	มีระเบียบวินัย	เคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

5.

เมื่อเดินสวนทางกับอาจารย์	มักจะไหว้แสดงความเคารพ

เมื่อเข้าห้องประชุม	มักจะถอดวางรองเท้าเป็นระเบียบ

ชอบแต่งกายสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกครั้ง

มีความตระหนักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย

เคารพเชื่อฟังค�าสอนของพ่อแม่	ครูอาจารย์เสมอ

4.23

4.30

4.42

4.21

4.42

0.77

0.76

0.68

0.77

0.68

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

รวม 4.31 0.73 เกือบทุกครั้ง
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ตารางที่ 3.1.9	ค่านิยมข้อที่	9	มีสติรู้ตัว	รู้คิด	รู้ท�า	รู้ปฏิบัติ	ตามพระราชด�ารัสของ	พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

5.

เมื่อเกิดความโกรธขึ้น	สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น	นักศึกษาคิดและแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุผล	

เมื่อมีประชุมกิจกรรม	ชอบแสดงข้อคิดเห็นในที่ประชุม

เป็นผู้มีสติ	ตั้งใจเรียน	รู้ตัวอยู่สมอ	ไม่เผลอสติ

ชอบนั่งหลับขณะที่เข้าห้องเรียนหรือฟังบรรยาย

3.81

4.02

3.29

3.53

2.79

1.81

0.81

1.23

0.99

1.26

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

รวม 3.48 1.22 เกือบทุกครั้ง

ตารางที่ 3.1.10  ค่านิยมข้อที่	10	รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

นักศึกษาชอบซื้อสิ่งของที่มีราคาแพง

นักศึกษารู้จักประมาณตนเองในการใช้จ่าย

นักศึกษาเป็นคนประหยัด	อดออมเป็นนิสัย

นักศึกษามีการวางแผนการใช้จ่าย	และการหารายได้

2.96

3.62

3.81

3.92

1.21

1.00

0.94

0.92

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

รวม 3.57 1.01 เกือบทุกครั้ง

ตารางที่ 3.1.11	ค่านยิมข้อที	่11	มคีวามเข้มแข็งท้ังทาง	ร่างกายและจิตใจ	ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจใฝ่ต�า่

หรือกิเลส	มี	ความละอายเกรงกลัวต่อบาป	ตามหลักของศาสนา

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

5.

นักศึกษาชอบไปออกก�าลังกายในโอกาสต่างๆ	สม�่าเสมอ

นักศึกษาเล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่างสม�่าเสมอ

เมื่อกระท�าผิดกฎระเบียบ	มีความรู้สึกส�านึกต่อความผิด

เมื่อท�าความไม่ดี	รู้สึกละอายใจว่าเราท�าสิ่งไม่ดี

เมื่อขี้เกียจอ่านหนังสือ	มักจะฝืนใจอ่านบ่อยๆ

3.67

3.39

4.10

4.33

3.26

0.95

1.09

0.80

0.80

1.20

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

รวม 3.75 0.96 เกือบทุกครั้ง
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ตารางที่ 3.1.12		ค่านิยมข้อท่ี	 12	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ของ	 ส่วนรวมและของชาติ	 มากกว่าผล

ประโยชน์ของตน

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1.

2.

3.

4.

เมื่อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรม	นักศึกษามีจิตอาสาช่วยงาน	

เมื่อออกจากห้องเรียนปิดไฟ	ปิดแอร์	ปิดพัดลมทุกครั้ง	

ชอบอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

เมือ่ชมุชนทีเ่ราอาศยัอยูม่งีาน	นกัศกึษามกัจะเข้าไปมส่ีวนรวม

เสมอ

3.78

4.15

4.13

3.77

0.96

0.84

0.81

0.99

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง

รวม 3.95 0.90 เกือบทุกครั้ง

สรุปผลการวิจัยโดยภาพรวม

ที่ ข้อความ S.D. แปลผล

1. มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์ 3.99 0.84 เกือบทุกครั้ง

2 ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	มี	อุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม 3.88 0.92 เกือบทุกครั้ง

3 กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์ 2.17 1.42 เกือบทุกครั้ง

4 ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่า	เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 2.99 1.13 เกือบทุกครั้ง

5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย	อันงดงาม 3.04 1.33 เกือบทุกครั้ง

6 มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	หวังดีต่อผู้อื่น	เผื่อแผ่และแบ่งปัน 2.78 1.52 เกือบทุกครั้ง

7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมี	 พระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขที่ถูกต้อง

3.34 1.22 เกือบทุกครั้ง

8 มีระเบียบวินัย	เคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 4.21 0.77 เกือบทุกครั้ง

9 มีสติรู้ตัว	รู้คิด	รู้ท�า	รู้ปฏิบัติ	ตามพระราชด�ารัสของ	พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.79 1.26 เกือบทุกครั้ง

10 รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.96 1.21 เกือบทุกครั้ง

11 มคีวามเข้มแขง็ทัง้ทาง	ร่างกายและจติใจ	ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจ

ใฝ่ต�่าหรือกิเลส	มี	ความละอายเกรงกลัวต่อบาป	ตามหลักของ

ศาสนา

3.26 1.20 เกือบทุกครั้ง

12 ค�านึงถึงผลประโยชน์ของ	 ส่วนรวมและของชาติ	 มากกว่าผล

ประโยชน์ของตน

3.77 0.99 เกือบทุกครั้ง

รวม 3.29 1.15 เกือบทุกครั้ง
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อภิปรายผล 

ผลการวจิยั	คอืนักศกึษาระดบัอุดมศกึษาในจงัหวดัเลย	ทีป่ฏบัิตติามหลักค่านยิม	12	ประการ

บางข้อที่ปฏิบัติได้ง่ายและเหมาะสม	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันของตนได้	แต่บางข้อ

ทีข่ดักับวิถชีีวติปฏบัิติได้ยากหรือไม่สามารถปฏบิตัไิด้เช่นกนั	อาจเป็นเพราะสภาวการณ์ในปัจจบุนัไม่

เอ้ืออ�านวยต่อการปฏิบัติ	 ซึ่งเศรษฐกิจตลอดถึงความเป็นอยู ่ของคนในสังคมปัจจุบันได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง	อีกประการหนึ่งกลุ่มเพื่อนที่นักศึกษาคบด้วยกันนั้นมีส่วนส�าคัญ

ในการปฏิบัติตามหลักค่านิยม	 12	 ประการอีกด้วย	 ทั้งนี้	 สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาวุฒิชัย	 

วชิรเมธี	(ว.	วชิรเมธี)	ผู้อ�านวยการสถาบันวิมุตตยาลัย	กล่าวว่า	ค่านิยม	12	ประการ	ซึ่งรัฐบาลโดย	

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุม่นกัเรยีน	นกัศกึษา	เดก็และเยาวชน

ของชาตไิด้ถอืปฏบัิต	ิซึง่หลกัการนัน้เหมอืนกบัหลกัธรรมะทางพระพทุธศาสนา	หลงัจากทีค่ณะรกัษา

ความสงบแห่งชาติ	 ได้มอบค่านิยม	12	ประการให้ทุกหน่วยทหาร	ก�าลังพล	และครอบครัว	 เพื่อให้

ยดึถอืและปฏบิตัติาม	เพือ่เสรมิสร้างคณุธรรมและจริยธรรมอนัดีงามให้กบัสงัคมไทย	พร้อมกบัให้สอด

แทรกค่านิยมหลัก	 12	 ประการ	 ไว้ในหลักสูตรทหาร	 รวมถึงให้รณรงค์เผยแพร่ค่านิยมนี้อย่างกว้าง

ขวาง	 เมื่อวันท่ี	 4	 สิงหาคม	 2557	พระมหาวุฒิชัย	 วชิรเมธี	 ได้กล่าวถึงเร่ือง	 “ค่านิยมหลักคนไทย	 

เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง”	 ในรายการเดินหน้าประเทศไทยว่า	 นโยบายการสร้างค่านิยมหลักของ 

คนไทย	12	ประการ	ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	หรือ	คสช.	นัน้	เมือ่น�ามาเปรียบเทยีบกบัหลัก

ธรรมะ	 ถือว่ามีความคล้ายคลึงกัน	 เพราะเป็นหลักจริยธรรมที่ทุกคนควรยึดถือและประพฤติปฏิบัติ

ขณะนีถ้อืว่าเป็นช่วงเวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะฟ้ืนฟคู่านยิมเหล่านีใ้ห้กลับคนืสู่สังคมไทย	การสร้างค่านยิม

ให้ประสบผลส�าเร็จนั้น	ต้องปลูกฝังลงไปในรากฐานจิตใจของเด็กและเยาวชน	โดยผู้ใหญ่จะต้องเป็น

แบบอย่างทีด่ใีห้ด้วย	ขณะเดียวกนั	สือ่มวลชนและโรงเรยีนกต้็องร่วมปลูกฝังเช่นกนั	ด้วยการ	“อบรม

บ่มเพาะ”เริ่มต้นจากการจุดประกายให้คนรับรู้จากน้ันน�าไปสู่การพัฒนาและต่อยอดจนกลายเป็น

วัฒนธรรม	และแนวคิดของลัอเฟอร์วี	และวัลโลซิน	ที่กล่าวไว้ว่า	กลุ่มเพื่อนเด็กวัยรุ่นจะยึดถือเพื่อน

เป็นแบบอย่าง	 และคล้อยตามลักษณะของเพื่อนได้โดยง่าย	 ลเอเฟอร์วี	 และวัลโลซิน	 ได้ให้เด็กชาย

และเดก็หญงิรบัฟังเหตผุลของเพือ่นๆ	ผูแ้สดงเหตุผลสูงหรือต�า่กว่าระดับจริยธรรมของวยัรุ่นผู้หนึง่นัน้	

ผลปรากฏว่า	 กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลรุนแรงมากสามารถท�าให้เกิดการเพิ่ม	 หรือลดขั้นการพัฒนาทาง

จริยธรรมได้	และการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลคงทน	พบได้หลังจากฝึก	100	วัน	แต่การเปลี่ยนจริยธรรม

เป็นขัน้สงูข้ึนกว่าเดมินัน้มผีลคงทนมากกว่าการเปล่ียนจริยธรรมเป็นข้ันทีต่�า่กว่าเดิม	ทัง้นีย้งัสอดคล้อง

กับทฤษฎีสกินเนอร์	 (Skinner)	 ซึ่งได้กล่าวถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อมทางสังคม	 ได้แก่	 จารีต

ประเพณ	ีตลอดจนค่านยิมต่าง	ๆ 	ซึง่จะเป็นสิง่ส�าคญัทีก่�าหนดเงือ่นไขทางสงัคมให้เด็กประพฤติปฏบิติั

ตั้งแต่เกิด	เงื่อนไขทางสังคมเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั้นๆ	พ่อแม่และ

ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เด็กถึงแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนภายในสังคม	ชี้แนะความถูกผิด
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ชั่วดี	 ถึงแม้ว่าบุคคลจะไม่มีจริยธรรมหรือความต้องการจริยธรรมมาต้ังแต่เกิด	 แต่เมื่อโตขึ้นก็ต้องมี

จริยธรรมและพฤติกรรมไปตามแนวโครงสร้างทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น	 นอกจากนี้	 ดีไรท์	

(D.Wright)	 ยังเช่ือว่าสังคมจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคล	 กลุ่มสังคมท่ี

บคุคลเป็นสมาชกิอยูจ่ะเป็นเบ้าหลอมจรยิธรรมให้แก่บคุคลนัน้	เดก็ๆ	จะเรยีนรูส้ิง่ทีด่ทีีเ่ลวจากผูท้ีอ่ยู่

ใกล้ชดิ	ซึง่เป็นตวัแทนของสงัคมด้วยขบวนการเทยีบเคยีง	เด็กจะใช้วธิกีารเลยีนแบบ	ผูท้ีม่อี�านาจและ

ผู้ที่ตนเคารพรัก	 จนในที่สุดจะยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมมาเป็นหลักปฏิบัติของตนเองโดยอัตโนมัติ	

ดงัน้ันถ้าผูท้ีอ่ยูใ่กล้ชิดกับเด็กเป็นผูท้ีม่จีรยิธรรมสงู	เดก็กจ็ะเลยีนแบบและจะเป็นผูท้ีม่จีรยิธรรมสงูไป

ด้วย	แต่ขัดแย้งกับแนวคิดของโครว์เลย์	ซึ่งมีแนวคิดว่า	การให้ความรู้สูงขึ้น	เป็นวิธีการฝึกฝนเด็กให้

ใช้หลักเหตุผลเชิงจริยธรรมจากขั้นต�่าไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น	โดยใช้วิธีการที่เหนือกว่าเด็กใช้	ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก

ได้ความรูข้ัน้ทีส่งูขึน้กว่าทีต่นมอียูเ่ม่ือเดก็ได้รบัเหตผุลอนัใหม่	เดก็จะน�ามาคดิเปรยีบเทยีบกบัเหตผุล

เดิมของตน	 ซึ่งจากการเปรียบเทียบน้ีเด็กจะเกิดการรู้ที่ขัดแย้งกัน	 หรือเกิดความไม่สมดุลทางความ

คิดขึ้น	 ความไม่สมดุลนี้จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เด็กมีการปรับปรุงโครงสร้างทางความคิดของตน	 

เพือ่ให้เดก็เกิดความสมดลุข้ึนใหม่	ซึง่จะช่วยให้เดก็เข้าใจ	และยอมรบัเหตุผลในขัน้ทีส่งูกว่าขัน้ของตน

ได้	โครว์เลย์	ใช้หลกัการขัดแย้ง	หรอืหลกัการไม่สมดลุ	ยกระดบัเหตผุลเชงิจรยิธรรมของเดก็ชัน้ประถม

ปีทีห่นึง่	ซึง่เดมิใช้หลักตดัสนิจรยิธรรมตามปรมิาณความเสยีหายทางวตัถมุาเป็นการใช้หลกัตดัสนิตาม

ความจูงใจที่จะกระท�าผิดแทน	พบว่าวิธีการนี้ใช้ได้ผลดี	และยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคงทน

อยู่ต่อไปอีกนานหลังการฝึกไปแล้ว	 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมเพื่อปลูกฝัง

และเสรมิสร้างจรยิธรรมของบุคคล	ทฤษฎีน้ีเกดิขึน้จากการน�ามาประสมประสานของกลุม่	3	กลุม่	คอื	

กลุ่มอิทธิพลทางสังคมต่อการพัฒนาทางจริยธรรม	 กลุ่มพัฒนาการลักษณะที่ส่งเสริมจริยธรรม	 

และกลุ่มเรียนรู้ทางสังคม	 จึงมาเป็นทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมเพ่ือปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมของ

บุคคล	 แนวคิดพิจารณานี้ความสอดคล้องตรงกับหลักธรรมเมตตาวจีกรรม	 และหลักธรรมมโนธรรม	

เม่ือเป็นบคุคลจะกล่าวอะไรออกไปควรทีจ่ะพดูด้วยความเมตตา	หากผูส้นทนาด้วยเป็นผูท้ีม่อีายนุ้อย

กว่า	ควรสนทนาด้วยการอบรมสั่งสอนด้วยคุณธรรม	มโนธรรม	ตักเตือนแนวทางการด�าเนินชีวิตที่ดี	

เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข	ตัวอย่าง	:	วิธีการปลูกฝังและเสริมสร้าง

ความซือ่สตัย์สจุรติแก่เยาวชนไทย	เยาวชน	หมายถึง	บคุคลทีม่อีายต้ัุงแต่	11-25	ปี	โดยเฉพาะเยาวชน

ในช่วงอายุ	 17-25	 ปี	 ก�าลังเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่	 ลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลจะเร่ิมคงท่ี	 

ดงันัน้พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมมกัจะมีความสม�า่เสมอมากกว่าในวยัเด็กแต่มใิช่ความว่าผู้ใหญ่จะดีกว่า

เดก็	ผูใ้หญ่อาจท�าดสีม�า่เสมอ	หรือกระท�าไม่ดอีย่างสม�า่เสมอกไ็ด้	ในการปลูกฝังและเสริมสร้างลักษณะ

ความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นลักษณะทางจิตใจ	 และพฤติกรรมของเยาวชนนั้นส่ิงส�าคัญอย่างยิ่งก็คือ	 

การที่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักและเข้าใจธรรมชาติทางจิตใจของเด็ก	 และเยาวชน	 แต่ละประเภทเพื่อได้

ปฏิบัติต่อเขาอย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งจะท�าให้เกิดผลดีตามท่ีต้องการและไม่เกิดผลเสียโดยรู้เท่าไม่
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ถึงการณ์	 ถ้าพิจารณาถึงความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นจริยธรรมชั้นสูงของบุคคลตามทฤษฎีของโคลเบอร์ก	 

แล้วจัดว่าอยู่ถึงขั้นที่	4	ตอนปลาย	และขั้นที่	5	เป็นการกระท�าตามหน้าที่ของตนเองและสังคมอย่าง

มีเหตุผลและการเคารพตนเอง	ถ้ามองในด้านของพฤติกรรมก็เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่แสดงออก

ถึงการโกง	และแสดงออกตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าที่และลับหลังผู้อื่น	ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม	

ผู้ท่ีจะท�าหน้าท่ีในการปลูกฝังและเสริมสร้างลักษณะความซื่อสัตย์สุจริตแก่เยาวชนที่เหมาะสมก็คือ	

บดิามารดา	หรอืผูป้กครองของเยาวชนในส่วนของครอบครวั	ส่วนโรงเรียนนัน้โดยเฉพาะเยาวชนแล้ว

มีส่วนส�าคัญมากในการปลูกฝังและเสริมลักษณะความซื่อสัตย์สุจริต	เนื่องจากเยาวชนมักจะสัมพันธ์

กับสังคมของเพื่อนค่อนข้างครู	ซึ่งส่วนหนึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่เขาเหล่านั้นสังกัดอยู่	ดังนั้น

ครูจึงมีบทบาทท่ีส�าคัญของพฤติกรรมท่ีท�าหน้าที่พึงท่ีในที่พึงปรารถนาแก่เยาวชน	การลงโทษอย่าง

เหมาะสม	การเป็นตัวแบบแก่เยาวชน	การควบคุมเหล่านั้นกับเยาวชน	โดยจะต้องพัฒนาตั้งแต่ยังอยู่

ในเยาว์วัย	และจะต้องเป็นบุคคลที่เด็กรักใคร่	และศรัทธา	ดั้งนั้นครูที่เด็กรักคือ	ครูที่ทราบว่ามีความ

รักและความความหวังดีต่อเด็กอย่างจริงใจ	 เป็นครูที่ปฏิบัติต่อเด็กยึดเอาความเจริญเติบโตของเด็ก	

และเยาวชน	กล่าวโดยสรุปว่า	ทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคคล	

เป็นวิธีการปลูกฝังและเสริมสร้าง	 เมตตาวจีกรรม	 และเมตตามโนกรรมแก่เยาวชนไทยโดยประสม

ประสานกนัระหว่าการสร้างเหตผุลเชงิจริยธรรมโดยใช้วธิปีรบัเปล่ียนพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัความ

ตระหนักดังกล่าวโดยใช้หลักของการเรียนรู้แบบการกระท�าสอดแทรกเข้าไปอย่างเหมาะสมถึงแม้ว่า

กระบวนการปลูกฝังและเสริมสร้างดังกล่าวจะค่อนข้างซับซ้อน	โดยการอบรมสั่งสอน	ตักเตือน	เมื่อ

กระท�าผิดด้วยความรัก	ศรัทธาที่ดีแก่เยาวชน	การลงโทษและให้รางวัลแก่เยาวชนอย่างมีเหตุผลและ

ไม่ใช้อารมณ์	ท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดี	และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	ภัคจิรา	น้อยจันทร์	(2557)	

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 “การปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม	 12	 ประการของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์”	 ผลการวิจัยพบว่า	 1.จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มีค่า

เฉลี่ยการน�าค่านิยมหลัก	12	ประการ	ไปใช้ในชีวิตประจ�า	วันในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น�าค่านิยมหลัก	 12	 ประการ	 ข้อที่	 3	 กตัญญูต่อพ่อแม	่ 

ผูป้กครอง	ครบูาอาจารย์มากทีส่ดุ	รองลงมาเป็นค่านยิมหลัก	12	ประการ	ข้อที8่	มรีะเบยีบวนิยั	เคารพ

กฎหมาย	 ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่	 2.การปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม	 12	 ประการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ศุจิรัตน์	ภูผานี	และรชฏ	สุวรรณกูฏ	(2559)	ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	“การปฏิบัติตนตามค่านิยมพื้นฐาน	

12	ประการของนกัเรยีนโรงเรยีน	ในอ�าเภอโคกศรสีพุรรณ	สงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาสกลนคร	เขต	1”	ผลการวจิยัพบว่า	การปฏิบตัตินตามค่านยิมพืน้ฐาน	12	ประการของนักเรยีน	

โรงเรียนในอ�าเภอโคกศรีสุพรรณ	 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร	 เขต	 1	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามค่านิยมพ้ืนฐาน	 12	 ประการของ
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นกัเรยีนโรงเรยีนในอ�าเภอโคกศรสีพุรรณ	จ�าแนกตามความคดิเหน็	ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน

โดยรวมไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	และ

ด้านซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยครูผู้สอนมีความ

คดิเหน็ในการปฏบิตัตินตามค่านยิมพืน้ฐาน	12	ประการของนกัเรียนโรงเรียนในอ�าเภอโคกศรีสุพรรณ

มากกว่า	ผูบ้ริหารสถานศกึษา	ส่วนอืน่ๆไม่แตกต่างกนั	จ�าแนกตามประเภทของโรงเรยีน	โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน	และแสงระวี	 เทพรอด	(2553)	ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	“ความสัมพันธ์ระหว่าง

การปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา	พฤติกรรมทางพุทธศาสนากับพฤติกรรมป้องกันสารเสพย์ติด	 :	

กรณีศึกษาในนักเรียนวัยรุ่น	จังหวัดปทุมธานี”	พบว่า	ความสัมพันธ์ระหว่างการปลูกฝังคุณธรรมทาง

พุทธศาสนา	พฤติกรรมทางพุทธศาสนากับพฤติกรรมป้องกันสารเสพย์ติด	:	กรณีศึกษาในนักเรียนวัย

รุ่น	 จังหวัดปทุมธานี	 พบว่า	 นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนาจากบิดา	

มารดา	โรงเรยีน	และมคีวามเชือ่ทางพุทธศาสนาอยูใ่นระดับปานกลาง	ร้อยละ	52.1,	48.7,	43.2	ตาม

ล�าดบั	ส่วนการด�าเนนิชวีติทางพทุธศาสนา	และพฤตกิรมป้องกนัสารเสพย์ตดิ	นกัเรยีนส่วนใหญ่มกีาร

ปฏิบตัใินระดบัต�า่	ร้อยละ	72.3	และ	58.9	ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมป้องกนัสาร

เสพย์ติดของนักเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ได้แก่	การได้รับการปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนา

จากบิดามารดา	(r	=	.3762,	p	<	.001	)	จากโรงเรียน	(r	=	.3432,	p	<	.001)	ความเชื่อทางพุทธ

ศาสนา	(r	=	.3026,	p	<	.001)	และการด�าเนินชีวิตทางพระพุทธศาสนา	(r	=	.5080,	p	<	.001)	ผล

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน	พบว่า	การได้รับการปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนาจาก

บิดามารดา	 จากโรงเรียน	 และการด�าเนินชีวิตทางพระพุทธศาสนาสามารถร่วมท�านายพฤติกรรม

ป้องกนัสารเสพย์ตดิได้ร้อยละ	31.21	(R²=.3121,	p<	.001)	โดยการด�าเนนิชวีติทางพระพุทธศาสนา

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันสารเสพย์ติดมากกว่าการปลูกฝังคุณธรรมทางพุทธศาสนาจาก

บดิามารดา	และการปลกูฝังคณุธรรมทางพทุธศาสนาให้แก่เยาวชนทัง้ในส่วนบดิามารดา	และโรงเรียน	

โดยมีบิดารมารดา	และครู	เป็นตัวแบบที่ดี	เพื่อให้เยาวชนใช้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ

การน�าไปใช้ประโยชน์

1.		ท�าให้ทราบระดับการปฏบิตัติามหลกัค่านยิม	12	ประการของนกัศกึษาในระดบัอุดมศึกษา

ในเขตจังหวัดเลย	

2.		ท�าให้ทราบว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเลย	ได้ปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม	

12	ประการ	ในชีวิตประจ�าวันอย่างไร	มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร

3.		ท�าให้ทราบข้อมูลทางวิชาการและสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการอบรมพัฒนา

นักศึกษาด้านจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะ

สมกบัสงัคมไทยตลอดถงึสามารถน�าผลการวจิยันีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิการวจิยัและพฒันา
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โครงการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณธรรมน�าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	

12	ประการ	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.		ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในภาพรวม	พบว่า	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

1-6	ผ่านการประเมินค่านิยมหลัก	12	ประการ	อยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ	88.60	

2.		ผลการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก	12	ประการ	โดยภาพรวม	มีระดับ

การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด	( =	4.52,	S.D.	=	0.55)		

3.		ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมน�าความ

รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	ในภาพรวม	มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	( =	4.50,	S.D.	=	0.57)

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาคุณธรรมน�าความรู้,	ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ

Abstract

The	purposes	of	this	study	were	to	reporting	on	the	project	of	moral	and	

knowledge	development	on	the	way	of	self-sufficient	economy	for	the	12	Thai	core	

values		The	findings	were	as	follows	;

1.		The	 result	 of	 prathomsuksa	 1-6	 student’s	 characteristics	 in	 overall	 

evaluation	were	pass	 at	 an	excellent	 level	of	 88.60	percent	of	 the	12	Thai	 core	 

values.
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2.		The	 results	 of	 the	 evaluation	 of	 the	 12	 Thai	 core	 values	 promotion	 

activities	in	overall	were	practicing	at	the	highest	level.	( =	4.52,	S.D.	=	0.55)		

3.		The	 results	 of	 the	 stakeholders’s	 satisfaction	 evaluation	 on	 project	 of	

moral	and	knowledge	development	on	the	way	of	self-sufficient	economy	for	the	

12	Thai	core	values	in	overall	were	at	the	highest	level.

Keyword :	Morality	and	Knowledge	Development,	The	12	Thai	core	values	

1.  บทน�า

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบับชัว่คราว)	พทุธศกัราช	2557	ในมาตรา	27	ได้ก�าหนด

ให้มสีภาปฏริปูแห่งชาตมิหีน้าทีศ่กึษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกดิการปฏรูิปในด้านต่างๆ	ได้แก่	การเมอืง		

การบริหารราชการแผ่นดิน	 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 การปกครองท้องถิ่น	 การศึกษา	

เศรษฐกิจ	พลังงาน	สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สื่อสารมวลชน	สังคม	และอื่นๆ	ให้มีความเหมาะสม

กับสภาพสังคมไทย	(ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	2557	:	22-23)	ซึ่งการปฏิรูปการศึกษา

นั้นมีความ	 มุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 เป็นคนดี	 มีความ

สามารถ	และมีความสุขการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง	และมีประสิทธิภาพจ�าเป็นที่จะ

ต้องมีการกระจายอ�านาจ	 และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและได้เน้นย�้านโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณธรรมไว้อย่างชัดเจน	ประกอบกับนโยบายรัฐบาล	ที่ระบุว่าประชาชนต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความ

สุขความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงพร้อมทั้งมีการก�าหนดค่านิยมหลัก

ของคนไทย	 12	 ประการ	 ขึ้นมาให้ชัดเจน	 เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง	 ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2559	 :	 4-15)	 ได้ก�าหนดหลักการส�าคัญในการ

พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	พุทธศักราช	 2560	 –	 2564	

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล	 

มีความพอประมาณ	มีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี	ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ

พฒันา	เนือ่งจาก	“คน”	เป็นทัง้เป้าหมายสดุท้ายท่ีจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา	

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปีคือประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็น

ประเทศพฒันาแล้วด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่	10	(พ.ศ.	2545-2559)	ข้อ1	ระบุไว้ว่าจะต้องพัฒนาคนอย่างรอบ

ด้านและสมดลุ	เพือ่เป็นฐานหลกัของการพัฒนาซึง่มีแนวนโยบายเพือ่การด�าเนนิการคอืการปฏริปูการ

เรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง

ที่พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นคนดีและมีความสุขตลอดจนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับ
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การพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัเพราะการศกึษา

เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดจนพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน

ต่างๆ	 ที่จะด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นพลัง

สร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2553	:	37-44)	ดัง

นัน้กระทรวงศกึษาธกิาร	(2560	:	1-4)	จงึตระหนกัถึงความส�าคญัทีจ่ะสร้างพลเมอืงทีม่คีณุภาพ	พัฒนา

เดก็และเยาวชนไทยให้เป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตใินอนาคต	ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลทีส่ร้าง

ความมั่นคงแก่ประเทศชาติและแก้ไขวิกฤตของสังคมโดยให้คนในชาติมีค่านิยมหลักของคนไทย	 12	

ประการ	ในปีงบประมาณ	2558	ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	น�าไป

สูก่ารปฏิบตัใิห้เกดิเป็นรปูธรรมกบัสถานศกึษาในสงักดั	และจัดท�าแนวทางการพฒันาและประเมนิค่า

นยิมหลกัของคนไทย	12	ประการซ่ึงมุง่เน้นการปลูกฝังค่านยิม	และปลุกจิตส�านกึให้เกดิข้ึนบนพ้ืนฐาน

ของความตระหนักและน�าไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	 ตลอดจนรักษาหรืออนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้

เนื่องจาก“สถานศึกษา”	 เป็นหน่วยงานหลักส�าคัญในการปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมหลัก	 12	

ประการ	ให้แก่	ผูเ้รยีน	คร	ูบคุลากร	และผูเ้กีย่วข้องได้เรยีนรู	้ซมึซบัค่านยิมทีก่�าหนดไปปฏบิตัใินชวีติ	

สถานศึกษาควรมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมหลัก	 12	 ประการสู่การปฏิบัติ

ในสถานศึกษา	ปลกูฝังและพฒันาค่านยิมหลกั	12	ประการให้กับนกัเรยีนอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	

เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�าวัน	 จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน	 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก	เขต	1,	2557	:	2)	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬก�าหนด

นโยบายด้านคณุธรรมน�าความรู	้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้รับการศกึษาทีม่คีณุภาพ	ให้

กว้างขวางและทัว่ถงึ	โดยค�านงึถงึการพฒันาผูเ้รยีนอย่างรอบด้าน	ครอบคลมุทัง้ด้านพฤตกิรรม	จติใจ	

และปัญญา	นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	นอกจากนี้ได้ส่งเสริมสร้าง

ความตระหนัก	 จิตส�านึกในคุณค่าในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ความสมานฉันท์	 สันติวิธี	 วิถี

ประชาธิปไตย	ตลอดจนสร้างจิตส�านึกในความเป็นชาติไทยแก่เด็กและเยาวชนมาโดยตลอด

โรงเรยีนบ้านป่าไร่โนนม่วงตระหนกัในความจ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนนิการ	ในเรือ่งการเสรมิสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา	 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก�าหนดความสงบสุขของสังคมไทย	 จึงได้

ด�าเนนิการพฒันาคณุธรรมน�าความรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูค่่านยิมหลกัของคนไทย	

12	ประการขึน้	โดยสอดคล้องกับแนวทางด�าเนนิการทีผ่่านมาของโรงเรยีน	ซึง่ได้รับรางวลัสถานศกึษา

แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ประจ�าปี	2556	ของกระทรวงศกึษาธกิาร	ซึง่ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2554	ถึงปัจจุบัน	โดยมีแนวคิดในการพัฒนาให้

ความรู้	 แก่ผู้บริหาร	 ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียนในการด�าเนินการตาม	

แนวทางการบรหิารจดัการทีส่่งเสริมหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง	และพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม
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นกัเรยีนควบคูกั่บการพฒันาทกุด้านอย่างเป็นองค์รวม	ให้การขัดเกลาอบรมบ่มนสัิยและพัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นผู้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม	 สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข	

ตามความสามารถของตน	ซึ่งเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพแก่ประเทศชาติในอนาคต		

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมน�าความรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	ของโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง	ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	ในประเด็นต่อไปนี้	การประเมินผลคุณลักษณะของนักเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ	 การประเมินการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมน�าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	

12	ประการ	และการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง	

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย

3.1	กลุ่มตัวเป้าหมาย	

	 กลุม่เป้าหมาย	จ�านวน	63	คน	ประกอบด้วย	ครู	จ�านวน	6	คน	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี	1-6	โรงเรยีนบ้านป่าไร่โนนม่วง	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ	จ�านวน	57	คน 

ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง	

3.2	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

		 3.2.1	แบบประเมนิผลคณุลกัษณะของนกัเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

สู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	จ�านวน	1	ฉบับ

		 3.2.2	แบบประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมน�าความรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	จ�านวน	1	ฉบับ

	 3.2.3	แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เกีย่วข้อง	ต่อการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณธรรม

น�าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ	 จ�านวน	 1	

ฉบับ

3.3		กรอบแนวคิดของการวิจัย

	 ผู้วิจัยได้น�าหลักวงจรคุณภาพ	 (Quality	Circle)	มาใช้เป็นแนวทางด�าเนินงาน	 ในการ

พฒันาคณุธรรมน�าความรูต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสูค่่านยิมหลกัของคนไทย	12	ประการ	

มุง่เน้นการส่งเสริมให้นกัเรยีน	ครแูละบคุลากรทางการศกึษา	และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายมคีวามตระหนกั

ถงึความส�าคญัของการมคุีณธรรมน�าความรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง	และความจ�าเป็น

ในการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก	ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะสร้างให้โรงเรียน
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เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการของทุกคนในชุมชน	ดังปรากฏใน	

ภาพที่	1

 

การตรวจสอบและประเมินผล  (Check : C)

1.		นเิทศติดตาม	ดแูลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้ในระดบั

ชั้นเรียน	ระดับโรงเรียน	แบ่งเป็น	3	ระยะ	

				1.1		ระยะก่อนด�าเนินการ

				1.2		ระยะระหว่างด�าเนินการ

				1.3		สิ้นสุดการด�าเนินการ

2.		ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	 โดยเน้น

ข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์		เชื่อถือได้

  การลงมือปฏิบัติงาน  (Do : D)  

1.		ถ่ายทอดแนวทางการด�าเนนิการ	

โดยการประชุมเชิงปฎิบัติการ/

อบรมให้ความรู้

2.		ปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนดใน

โครงการ

การวางแผน  (Plan : P)   

1.		ส�ารวจความต้องการ

2.		น�าผลการส�ารวจมาจดัท�าแผนพัฒนาคณุภาพการ

ศกึษา	แผนปฏบิตักิาร	และโครงการพฒันาคุณธรรม 

น�าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ

3.		สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ

4.		ก�าหนดผู้รับผิดชอบ	คณะท�างานและมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ	

5.	ระดมทรัพยากรทุกประเภท	 เพื่อใช้ในการจัด

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อการ

จัดการเรียนรู้

ภาพที่ 1		 แสดงการด�าเนินการพัฒนาคุณธรรมน�าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	ของโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง

3.4		กิจกรรมการด�าเนินการ	ตามวงจรคุณภาพ

	 3.4.1	ขั้นการวางแผน	(Plan	:	P)	

	 	 3.4.1.1	 ส�ารวจความต้องการในการจัดท�าโครงการ	 ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	

ร่วมคิด	ร่วมท�า	ตลอดจนร่วมรับผลที่เกิดขึ้น	เพื่อความมั่นคง	และยั่งยืน
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	 	 3.4.1.2		น�าผลการส�ารวจมาจดัท�าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา	แผนปฏบิติัการ	

ประจ�าปี	โดยก�าหนดวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	จุดเน้น	วิสัยทัศน์	และแผนงาน	ที่สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาความต้องการจ�าเป็นท่ีแท้จรงิ	ในการด�าเนนิการจดักจิกรรมพัฒนาคณุธรรมน�าความรูต้ามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	

		 	 3.4.1.3		ประชุมผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและ	 ก�าหนดกรอบในการด�าเนินกิจกรรม	 ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ

	 	 3.4.1.4		จัดท�าโครงการพฒันาคณุธรรมน�าความรูต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ	 โดย	 ระดมความคิดเห็นและเขียนโครงการเสนอ

โครงการเพื่อขออนุมัติ	แต่งตั้งคณะกรรมการ	และประชุมมอบหมายหน้าที่แก่ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม

ตามโครงการ	 ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ

กิจกรรมนอกห้องเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	 12	

ประการให้กับนักเรียน

	 	 3.4.1.5	 จัดเตรียมสภาพแวดล้อม	ภูมิทัศน์	 และแหล่งเรียนรู้	 โดยจัดสภาพทาง

กายภาพของสถานศึกษา	ได้แก่	อาคารสถานที่	ห้องเรียน	แหล่งเรียนรู้	สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม	

และมุ่งเน้นทีจ่ะส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาคณุธรรมน�าความรูต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่

ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	โดยการระดมทรัพยากรทุกประเภท

	 3.4.2	ขั้นการลงมือปฏิบัติงาน	(Do	:	D)

	 	 3.4.2.1	 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินการจัดกิจกรรมจัดการ

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร	ประชาสมัพันธ์	และถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัแนวทางการด�าเนนิการจดักจิกรรม

พฒันาคณุธรรมน�าความรูต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสูค่่านยิมหลกัของคนไทย	12	ประการ	

ให้กับนักเรียน	ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 	 3.4.2.2		ด�าเนนิกจิกรรมตามโครงการปฏบิติัตามแผนงาน	โครงการท่ีก�าหนดโดย

บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 เช่น	 การผนวกในกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร	 กิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	 กิจกรรมการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงสู่การปฏิบัติ	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ	 เพลง	 วีดีทัศน์	 กิจกรรมใน

และนอกห้องเรยีน	กจิกรรมประจ�าวนั/	ประจ�าสปัดาห์และกจิกรรมวถิชีวีติต่างๆ	ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียน

เกิดค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	

			 3.4.3	การตรวจสอบและประเมินผล	(Check	:	C)

			 	 3.4.3.1	 นิเทศติดตาม	 ดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดนิเทศ

ติดตาม	ดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ในระดับ	ชั้นเรียน	ระดับโรงเรียน	แบ่งเป็น	
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3	ระยะ	ระยะก่อนด�าเนินการ	ระหว่างด�าเนินการ	และหลงัด�าเนนิการ	โดยการให้ค�าปรกึษาและชีแ้นะ

ผู้ปฏิบัติ	การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	การรวบรวมข้อมูล	

	 	 3.4.3.2		ตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตังิานตรวจสอบ

และประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยเน้นข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์	เชื่อถือได้	

	 3.4.4	การปรับปรุงแก้ไข	(Action	:	A)

	 	 3.4.4.1	 น�าข้อมูลที่ได้	 มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมน�าความรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

	 	 3.4.4.2	 สนับสนุนทรัพยากร	ข้อมูล	และเครื่องมือที่จ�าเป็น	รวมทั้งข้อมูลต่างๆ	

ในการด�าเนินการให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น	

	 	 3.4.4.3	 น�าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี	น�าข้อค้นพบและองค์ความรู้ที่ได้รับน�าเสนอเกี่ยว

กับวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ

	 	 3.4.4.4	 เผยแพร่	 และรายงานผลการปฏิบัติงาน	 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบผลการ

ด�าเนินงาน	และน�าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืนต่อไป	

3.5	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยส่ง

แบบสอบถามถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง	 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้วจึงท�าการตรวจสอบ

แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อน�าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป	

3.6	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 3.6.1	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	ร้อยละ	 (Percentage)	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

	 3.6.2	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 3.6.2.1	 การประเมินคุณลักษณะของนักเรียนตามค่านิยมหลัก	 12	 ประการ 

ใช้ค่าร้อยละ	(Percentage)	ซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ผ่านระดับดีและดีเยี่ยมร้อยละ	90

	 	 3.6.2.2	 การประเมนิการจัดกจิกรรมพัฒนาคณุธรรมน�าความรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	ใช้ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และ	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation)

	 	 3.6.2.3	 การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการพัฒนา

คุณธรรมน�าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	 ประการ	 

ใช้ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

ซึง่ผูว้จิยัได้ก�าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่	ตามหลกัเกณฑ์ทีน่ยิมโดยทัว่ไปไว้ดังนี้	

(บุญชม	ศรีสะอาด,	2554	:	121)
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	 	 คะแนน	5	ระดับปฏิบัติ/ความพึงพอใจมากที่สุด

	 	 คะแนน	4	ระดับปฏิบัติ/ความพึงพอใจมาก

	 	 คะแนน	3	ระดับปฏิบัติ/ความพึงพอใจปานกลาง

	 	 คะแนน	2	ระดับปฏิบัติ/ความพึงพอใจน้อย

	 	 คะแนน	1	ระดับปฏิบัติ/ความพึงพอใจน้อยที่สุด

	 	การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน�้าหนักของคะแนนแบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คือ

	 	 ค่าเฉลี่ย	4.50	ขึ้นไป	หมายถึง	ระดับปฏิบัติ/ความพึงพอใจมากที่สุด

	 	 ค่าเฉลี่ย	3.50-4.49		หมายถึง		ระดับปฏิบัติ/ความพึงพอใจมาก

	 	 ค่าเฉลี่ย	2.50-3.49	หมายถึง	ระดับปฏิบัติ/ความพึงพอใจปานกลาง

	 	 ค่าเฉลี่ย	1.50-2.49	หมายถึง		ระดับปฏิบัติ/ความพึงพอใจน้อย

	 	 ค่าเฉลี่ย	1.49	ลงมา		หมายถึง	ระดับปฏิบัติ/ความพึงพอใจน้อยที่สุด

4.  ผลการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้

4.1		การประเมินคุณลักษณะของนักเรียนตามค่านิยมหลัก	12	ประการ

4.2		การประเมนิการจดักจิกรรมพฒันาคณุธรรมน�าความรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอ

เพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ

4.3	การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมน�า 

ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ

ซึ่งปรากฏดังตารางที่	1-3

ตารางที่ 1	ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนตามค่านิยมหลัก	12	ประการ	ในภาพรวม

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ผลการประมิน

ระดับดีเยี่ยม

(ร้อยละ)

ผลการประมิน

ระดับดี

(ร้อยละ)

ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 100 -

ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 85.97 14.03

ข้อที่ 3 กตัญญูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 100 -

ข้อที ่4 ใฝ่หาความรู ้หมัน่เพยีรศกึษาเล่าเรยีนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 87.72 12.28

ข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 84.21 15.79
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ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ผลการประมิน

ระดับดีเยี่ยม

(ร้อยละ)

ผลการประมิน

ระดับดี

(ร้อยละ)

ข้อที่ 6 มีศีลธรรมรักษาความสัตย์ 84.21 15.79

ข้อที่ 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 84.21 15.79

ข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 87.72 12.28

ข้อที่ 9 มีสิติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�าปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
84.21 15.79

ข้อที่ 10รู้จักด�ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 84.21 15.79

ข้อที ่11 มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่าย

ต�่า
100 -

ข้อที่ 12 ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง 80.70 19.30

รวม 88.60 11.40

จากตารางที	่1	ผลการประเมนิคณุลกัษณะของนกัเรียนในภาพรวม	พบว่า	นกัเรียนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	1-6	ผ่านการประเมินค่านิยมหลัก	12	ประการ	อยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ	88.60	และอยู่

ในระดบัด	ีร้อยละ	11.40	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงสุดเรียงตามล�าดับจากมาก

ไปหาน้อย	2	ล�าดับ	ได้แก่ข้อที่	1	รักชาติ	ศาสนาพระมหากษัตริย์	ข้อที่	3	กตัญญูพ่อแม่	ผู้ปกครอง	

ครูบาอาจารย์	อยูใ่นระดบัดเียีย่มร้อยละ	100	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุคอืข้อที	่12	ค�านงึถงึประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง	อยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ	80.70

ตารางที่ 2		 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ระดับการปฏบิัตขิองผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทีม่ตีอ่

การปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก	12	ประการ	ในภาพรวม	 	 	

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ระดับปฏิบัติ

แปลผล
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 4.55 0.55 มากที่สุด

ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 4.53 0.58 มากที่สุด

ข้อที่ 3 กตัญญูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4.53 0.55 มากที่สุด
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ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ระดับปฏิบัติ

แปลผล
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ข้อที ่4 ใฝ่หาความรู ้หมัน่เพยีรศกึษาเล่าเรยีนทัง้ทาง

ตรงและทางอ้อม

4.55 0.56 มากที่สุด

ข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 4.56 0.52 มากที่สุด

ข้อที่ 6 มีศีลธรรมรักษาความสัตย์ 4.54 0.55 มากที่สุด

ข้อที่ 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 4.48 0.56 มาก

ข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก

เคารพผู้ใหญ่

4.42 0.57 มาก

ข้อที่ 9 มีสิติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�าปฏิบัติตามพระราชด�ารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4.55 0.54 มากที่สุด

ข้อที ่10รู้จกัด�ารงตนโดยใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง

4.50 0.56 มากที่สุด

ข้อที ่11 มคีวามเข้มแขง็ทัง้ร่างกายและจติใจ ไม่ยอม

แพ้  ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า

4.58 0.54 มากที่สุด

ข้อที ่12 ค�านงึถงึประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์

ของตนเอง

4.46 0.57 มาก

รวม 4.52 0.55 มากที่สุด

จากตารางที่	 2	 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมน�าความรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ	 พบว่า	 ระดับการปฏิบัติของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก	12	ประการ	โดยภาพรวมของโรงเรียนอยู่ใน

ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( =	 4.52,	 S.D.	 =	 0.55)	 	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 

ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่สูงสดุเรยีงตามล�าดบัจากมากไปหาน้อย	2	ล�าดบัคอืข้อที	่11	มคีวามเข้มแขง็ทัง้ร่างกาย

และจิตใจ	ไมย่อมแพต้อ่อ�านาจฝา่ยต�า่	( =	4.58,	S.D.	=	0.54)	ข้อที่	5	รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทย	

( =	4.56,	S.D.	=	0.52)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ	ข้อที่	8 มีระเบียบวินัย	เคารพกฎหมาย	ผู้น้อย

รู้จักเคารพผู้ใหญ่	( =	4.42,	S.D.	=	0.57)	
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ตารางที่ 3	 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ		

โครงการพฒันาคุณธรรมน�าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่ค่านยิมหลัก

ของคนไทย	12	ประการ	ในภาพรวม

ประเภทของความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

แปลผล
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ด้านนโยบายและการบริหารงาน 4.49 0.59 มาก

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน 4.48 0.59 มาก

ด้านกระบวนการท�างาน 4.50 0.55 มากที่สุด

ด้านความส�าเร็จ 4.53 0.56 มากที่สุด

รวม 4.50 0.57 มากที่สุด

จากตารางที่	 3	 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนา

คุณธรรมน�าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	 ประการ 

ของโรงเรยีนบ้านป่าไร่โนนม่วง	ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ	ในภาพรวม	มคีวาม		

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( =	 4.50,	 S.D.	 =	 0.57)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่ามีความ		 

พึงพอใจจากมากไปน้อยเรียงตามล�าดับ	 ได้แก่	 ด้านความส�าเร็จ	 ( =	 4.53,	 S.D.	 =	 0.56)	 ด้าน

กระบวนการด�าเนินงาน	( =	4.50,	S.D.	=	0.55)	ด้านนโยบายและการบริหารงาน	( =	4.49,	S.D.	=	

0.59)	และด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน	( =	4.48,	S.D.	=	0.59)	ตามล�าดับ

5.  สรุปผล

5.1	ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในภาพรวม	พบว่า	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่	1-6	ผ่านการประเมินค่านิยมหลัก	12	ประการ	อยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ	88.60	และอยู่ในระดับด ี

ร้อยละ	11.40	

5.2		ผลการประเมนิการจดักจิกรรมพฒันาคุณธรรมน�าความรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	พบว่า	 ระดับการปฏิบัติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ

การปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก	 12	 ประการ	 โดยภาพรวมของโรงเรียน	 มีระดับการปฏิบัติ		

อยู่ในระดับมากที่สุด	( =	4.52,	S.D.	=	0.55)		

5.3	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมน�า

ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ	 ของโรงเรียน
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บ้านป่าไร่โนนม่วง	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	 ในภาพรวม	 มีความพึงพอใจ		

อยู่ในระดับมากที่สุด	( =	4.50,	S.D.	=	0.57)	

ดงันัน้การพัฒนาคณุธรรมน�าความรูต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูค่่านยิมหลกัของ

คนไทย	 12	 ประการ	 ของโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา		

บึงกาฬ	สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการการเสริมสร้างคุณธรรม

ในระบบการศึกษาไทย	ยุทธศาสตร์ที่	1	ปลูกจิตส�านึก	สร้างเจตคติ	ปรับพฤติกรรม	มาตรการที่	1.1	

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย	 จึงเห็นว่าควรใช้กิจกรรมลักษณะนี้กับการพัฒนา

พฤติกรรมด้านอื่นๆ	ของนักเรียนต่อไป

6. อภิปรายผล

การรายงานผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมน�าความรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	ผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังนี้

6.1	ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในภาพรวม	พบว่า	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่	1-6	ผ่านการประเมินค่านิยมหลัก	12	ประการ	อยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ	88.60	ที่เป็นเช่นนี้		อาจ

เนือ่งมาจากโรงเรยีนให้ความส�าคัญกบัการส่งเสรมิค่านยิม	จดัหาสือ่ท่ีหลากหลาย	จดับรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสม	 บูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม	 12	 ประการในสาระการ

เรียนรู้ต่างๆ	สอดคล้องกับ	Dubrin	 (2001:	30)	 ได้ให้ความหมายของค่านิยมว่าเป็นการที่บุคคลให้

ความส�าคัญกับสิ่งต่างๆ	โดยเชื่อมโยงความเชื่อส่วนตัวของตนเอง	และยึดว่าสิ่งนั้นดีส�าหรับตนเองซึ่ง

จะมีอิทธิพลตอ่การแสดงพฤติกรรมของบุคคล	สอดคล้องกับ	Cranley	(2003	:	1531-A)	ที่ได้ศึกษา

พฤติกรรมการปฏิบัติในด้านจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนเมืองของ

ประเทศไทยการประพฤติปฏิบัติทางด้านจริยธรรมของนักเรียนประกอบด้วยมาตรการที่โรงเรียนใช้

เป็นกรอบจริยธรรมนักเรียน	 เพื่อเป็นมาตรการที่จะจัดการศึกษาโดยการน�าเอาจริยธรรมมาบูรณา

การเข้ากับวิชาอื่น	ว่ามาตรการเหล่านี้จะเกิดผลอย่างไรต่อนักเรียน	การวิจัยนี้ได้ก�าหนดกรอบความ

คดิไว้	6	ด้าน	คอื	การสอนจรยิธรรมเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสูตรการสอนจริยธรรมในหลักสูตรปกติ	การ

สอนจริยธรรมโดยใช้สถานการณ์ทางประเพณี	 การสอนจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมการสอนอย่างต่อ

เนื่อง	 การสอนจริยธรรมโดยก�าหนดระเบียบกฎของห้องเรียน	 การสอนจริยธรรมโดยด�าเนินตาม

นโยบายและระเบียบของทางราชการ	และสอดคล้องกบัแนวคดิของ	อาจอง	ชมุสาย	ณ	อยธุยา	(2553	

:	79)	ทีใ่ห้แนวคิดไว้ว่าสือ่เป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะเผยแพร่การมคีณุธรรมจรยิธรรม	และค่านยิมได้ดทีีส่ดุ		

ทีส่�าคัญต้องใช้สือ่ไปในทางทีถ่กูต้องและการแลกเปลีย่นเรียนรูจ้ะเป็นการฝึกปฏบิตัจิรงิ	นกัเรยีนกล้า

แสดงออก	มีเหตุ	มีผล	และเป็นผู้ฟังที่ดี	และสิ่งที่ได้รับการเผยแพร่ท�าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ	

และดีใจพร้อมทั้งเต็มใจที่จะท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องหัน
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มาร่วมมือกนัอย่างจริงจังเพือ่สร้างให้นักเรียนเกิดค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	ที่ยั่งยืนตลอด

ไปโดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อขยายฐานการมีค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการของนักเรียน	

6.2		ผลการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก	12	ประการ	โดยภาพรวม	มีระดับ

การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( =	4.52,	S.D.	=	0.55)	 	ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากมีการศึกษา

อย่างเป็นระบบ	ท้ังการศกึษาแนวคดิ	เอกสาร	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาคณุธรรม	น�าความ

รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	 โดยได้น�าหลักวงจร

คุณภาพ	 (Quality	 Circle)	 มาใช้เป็นแนวทางด�าเนินงาน	 สอดคล้องกับ	 จักรพงษ์	 สุขสบาย	 และ

นงลักษณ์	ใจฉลาด	(2559	:	754-767)	ที่ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมค่านิยมหลัก	12	ประการของ

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 41	 ซ่ึงสรุปไว้ว่าควรส่งเสริม

กระบวนการท�างานการส่งเสรมิค่านิยมให้ท�างานอย่างมรีะบบ	ทั้งในระดับต้นสังกัด	และสถานศึกษา

การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการ	 ที่ด�าเนินการต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มี

คุณภาพขึ้น	 โดยหลักการ	 ที่เรียกว่า	 วงจรคุณภาพ	 (PDCA)	 หรือวงจรเดมมิ่ง	 ซึ่งประกอบด้วย	 4	 

ขั้นตอน	คือ	การวางแผน	การปฏิบัติตามแผน	การตรวจสอบ	และการปรับปรุงแก้ไข	วงจรคุณภาพ	

(PDCA)	 จะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแต่สามารถเร่ิมต้นจากข้ันตอนใดก็ได้ข้ึนอยู่กับปัญหาและข้ัน

ตอนการท�างานหรือจะเริ่มจากการตรวจสอบสภาพความต้องการเปรียบเทียบกับสภาพที่เป็นจริง	 

จะท�าให้ได้ข้อสรุปว่า	 จะต้องด�าเนินการอย่างไรในการแก้ปัญหา	 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้	สอดคล้องกับสมหวัง	พิธิยานุวัฒน์	(2550	:	34-35)	ได้กล่าวไว้ว่าการท�างานต้องมี

การวางแผนและต้องก�าหนดนโยบายให้ชัดเจน	โดยการจดัท�ากจิกรรมหรอืโครงการต้องมีการวางแผน

และจัดท�านโยบายให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือให้ทราบจุดแข็ง	

จุดอ่อน	 โอกาส	อุปสรรค	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาก�าหนดเป็นทิศทางที่ต้องพัฒนานักเรียนต่อไป	ส่งผล

ให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก	12	ประการ	โดยภาพรวม	มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

ที่สุด

6.3	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมน�า

ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ	 ในภาพรวม	 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( =	 4.50,	 S.D.	 =	 0.57)	 การที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี	้ 

สืบเนื่องจาก	 สถานศึกษาได้รับการเอาใจใส่	 จากผู้บริหารการศึกษา	 ที่มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพ

แวดล้อมในการท�างานให้ดีขึ้น	สะอาด	ร่มรื่น	น่าอยู่	และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนค่านิยม	12	

ประการท�าให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย	 

ผู้บริหารมีภาวะผู้น�า	มีความตั้งใจ	มุ่งมั่น	ทุมเท	และเอาใจใส่งาน	นิเทศ	ก�ากับ	ติดตาม	อย่างต่อเนื่อง	

ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน	และแสวงหา

ความร่วมมือร่วมใจของทกุฝ่าย	ท�าให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในสถานศกึษา	พอใจกบัการบริหารจดัการของ
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โรงเรียนอยู่ในระดับมากทีสุด	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ดาวสวรรค์	พ่วงสมจิตต์	(2552	:	146)	ที่

ได้ศกึษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารท่ีส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถพุีทธ	พบว่าการทีบ่ริหารโรงเรียนวถิี

พทุธอยูใ่นระดบัดมีากนัน้มผีลมาจากการทีผู่บ้รหิารมภีาวะผู้น�าโดยภาพรวมอยูใ่นระดับดีมาก	ดังนัน้

หากต้องการให้การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธเกิดประสิทธิภาพควรมีการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารทุกด้านควบคู่กันไป	นอกจากนี้	กองบัญชาการกองทัพไทย	(2559	:	บทคัดย่อ)	ได้สรุป

การส่งเสริมที่น�าไปสู่รูปธรรมนั้นการปฏิบัติต้องเริ่มจากภายในครอบครัว	แล้วน�าไปสู่โรงเรียน	ชุมชน	

และสงัคมต่อไป	ส่งเสรมิให้มกีารน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้	เพือ่ให้เกดิความตระหนกัรูใ้นการ

ด�าเนินชีวิตอย่างมีสติ	 มีชีวิตที่สมดุล	 สังคมควรมีการยกย่องเชิดชูผู้ที่เสียสละ	 ท�าความดี	 และมีการ

ลงโทษผูท่ี้ท�าผดิอย่างจริงจงั	ส่งเสรมิให้มกีารอนรุกัษ์สบืสานวฒันธรรมประเพณีในวันส�าคญัต่างๆ	ให้

มากขึน้	และสือ่มวลชนต้องมบีทบาทส�าคญัในการประชาสัมพันธ์และชีน้�าสังคม	ให้ตระหนกัถงึความ

ส�าคัญในการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชาติ	เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งต่อไป

7.  กิตติกรรมประกาศ

วจิยัฉบบันีส้�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยความเมตตาและการช่วยเหลอือย่างดียิง่ของรองศาสตราจารย์ 

ดร.ประพัทธ์พงษ์	อุปลา	และดร.อัมพร	พินะสา	ที่ปรึกษางานวิจัยที่ได้กรุณาให้ค�าแนะน�าและข้อคิด

เห็นต่างๆ	ตลอดจนให้ก�าลังใจด้วยดีมาโดยตลอด	ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในคุณงามความดี	และ

ความเมตตาของท่านท้ังสองท่ีมต่ีอผูวิ้จยัไว้	ณ	โอกาสนี	้ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทีก่รณุาตรวจ

สอบให้ค�าแนะน�าในการแก้ไขปรับปรุงการท�าเครื่องมือการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ขอกราบ

ขอบพระคณุผูบ้งัคับบญัชาทกุท่านทัง้ในอดตีและปัจจุบัน	ทีไ่ด้ประสิทธปิระสาทความรู้ด้านการบริหาร

สถานศึกษาแก่ผู้วิจัย	ขอขอบพระคุณนักเรียน	ผู้ปกครอง	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ครู

และบุคลากรทางการศึกษา	 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง	 	 ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการท�าวิจัยเป็น

อย่างดียิ่ง	 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ขอมอบแด่นายสมพงษ์	 อุปลา	 และนาง

ประนอม	พนัธรุะทีเ่คารพบชูายิง่	มอบแด่นายรุง่อรุณ	ป้องกนั	นายปราบดา	ป้องกนั	และเด็กหญงิป้ัน

รกั	ป้องกนั	ครอบครวัอนัเป็นท่ีรกัท่ีให้ก�าลงัใจตลอดมา	และมอบแด่ผูม้พีระคณุทกุท่านซ่ึงเป็นผู้มส่ีวน

ร่วมที่ส�าคัญยิ่งในการท�าวิจัยฉบับนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรียน	เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการ

เรยีน	และความพงึพอใจต่อชดุกจิกรรมทีส่ามารถพฒันาทกัษะการฟังและการพูดส�าหรับใช้ประกอบ

การเรียน	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนวัดสุวรรณาราม	จ�านวน	22	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบทดสอบ	และแบบสอบถามความพึงพอใจ	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	คือ	

ความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบครัสครัลวอลลิสเอช	 ผลการวิจัย	

พบว่า	นกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนจากการใช้ชดุกจิกรรมทีส่ามารถพฒันาทกัษะการฟังและการ

พดูส�าหรับใช้ประกอบการเรยีน	ร้อยละ	70.86	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	0.05	ระหว่างนักเรียนกลุ่มสูง	กลุ่มปานกลาง	และกลุ่มอ่อน	และนักเรียนมีความพึง

พอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ:	ชุดกิจกรรม,	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	ภาษาอังกฤษ

ABSTRACT

The	 objectives	 of	 this	 research	 were	 to	 study	 learning	 achievement,	 to 

compare	 learning	 achievement,	 and	 to	 evaluate	 satisfaction	 with	 instructional	 

package	 to	 practice	 listening	 and	 speaking	 in	 English	 communication	 with	 
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emphasizing	of	practical	work.	The	target	group	was	22	Primary	students	grade	6	at	

Wat	Suwannaram	School.	The	research	instruments	consisted	of	test,	and	satisfaction	

form.	The	statistics	consisted	of	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	

and	 Kruskal	Wallis	 H	 Test.	 The	 research	 findings	were	 found	 that	 the	 students’	 

learning	 achievement	 were	 at	 70.86%,	 had	 significant	 differences	 in	 learning	 

achievement	at	the	0.05	level	among	the	high,	moderate,	and	low	groups	of	learning	

achievement.	Lastly,	the	students	had	satisfaction	with	learning	at	the	high	level.	

Keywords: Instructional	package,	Learning	achievement,	English	

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในโลกปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร	 ด�าเนินธุรกิจกับ

นานาชาต	ิดงันัน้ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษจงึเป็นส่ิงส�าคญั	ไม่ว่าจะเป็นทกัษะการฟัง	พูด	อ่าน	เขยีน	

ฉะนั้น	 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	 จึงเป็นส่วนส�าคัญในการผลิต	 และสร้างประสบการณ์ให้กับ

นักเรียนได้น�าไปใช้	ส่วนผู้สอนก็ควรค�านึงว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้	ทักษะทั้งหมดได้อย่างให้เหมาะสม

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ส�าคัญและมีบทบาทส�าคัญในการติดต่อสื่อสารและ 

แลกเปลี่ยนข้อมูล	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	วัฒนธรรมและการศึกษา	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

ณ	ปัจจุบัน	ประเทศไทยเราได้ก�าลังเตรียมตัวจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558	นี้	ดังนั้น	

กระทรวงศกึษาธกิาร	จะประกาศให้ปี	พ.ศ.	2555	เป็นปีของการส่งเสริมการส่ือสารภาษาองักฤษ	และ

ได้ริเริ่มโครงการ	English	Speaking	Year	2012	 เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้

มากขึ้น	โดยก�าหนดให้สถานศึกษาในทุกระดับทุกระบบในสังกัด	ใน	1	สัปดาห์จะต้องมี	1	วัน	ที่ครู

และนักเรียน	 นักศึกษา	 ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกันโดยใช้ภาษาอังกฤษ	 เช่น	 จัดมุมภาษาอังกฤษ	 

การฝึกนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์	 โดยจะทยอยด�าเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมก่อนก่อนแล้วจึง

ขยายไปอย่างต่อเนื่อง	 ระบบการศึกษาไทยต้องพยายามพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ

ไทยให้อยู่ในระดับท่ีจะรับและเข้าใจสารสนเทศได้เป็นอย่างด	ี ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารไปยังประชาคมโลกได้ถูกต้องและเหมาะสม	 ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทย	

จะช่วยให้ประเทศไทยติดต่อกับประชาคมโลกด้วยความเข้าใจอันดี	 อันจะก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม

โลกยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างไร	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2545)	

ดังนั้น	 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดี	 ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะใช้ภาษาให้

มากที่สุด	 ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 การจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับ

ธรรมชาตแิละลกัษณะเฉพาะของภาษา	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาจงัควรจดักิจกรรมให้
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หลากหลาย	 ทั้งกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝึกให้ผู้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ภาษาด้วย

ตนเองควบคู่ไปด้วย	อันจะน�าไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พึ่งตนเองได้	และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต	โดย

ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครือ่งมอืในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนรู้สาระเรียนรู้อืน่ๆ	ในการศกึษา

ต่อ	รวมทั้งในการประกอบอาชีพ	ซึ่งเป็นจดหมายส�าคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้	สังคม

โลกปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร	 ความก้าวหน้า	 ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	มผีลกระทบทัว่ถงึอย่างรวดเรว็	บคุคลในสงัคมต้องตดิต่อ	พบปะ	เพ่ือด�าเนนิ

กิจกรรมทางสงัคมหรอืเศรษฐกจิเพ่ิมขึน้	ภาษาต่างประเทศจงึกลายเป็นเครือ่งมืออนัส�าคญัยิง่	ในการ

สื่อสารความรู้สึกนึกคิด	 เพื่อให้เกิดความเข้ากันกันและกันในการศึกษาหาความรู้	 และถ่ายทอด

วทิยาการต่างๆ	ทัง้นีร้ะดบัประถมศกึษาเป็นระดับแรกท่ีผูเ้รยีน	เริม่เรยีนภาษาองักฤษและจดัเป็นการ

เรียนการสอนในขั้นพื้นฐาน	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง	พูดก่อนในระยะเริ่มเรียน

และต่อมาจึงเริ่มฝึกทักษะการอ่านและการเขียนตามล�าดับ	เมื่อผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในทักษะทั้งสี่

ดังกล่าวแล้ว	 การจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นการบูรณาการทุกทักษะเข้าด้วยกัน	 (กรมวิชาการ,	

2545)	

ในการทีจ่ะพฒันาภาษาของนกัเรยีนนัน้	ส่ิงทีจ่ะช่วยให้การพัฒนาการทางภาษาดีขึน้นัน้	คอื	

การน�าความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว	มาฝึกให้เกิดความพอใจกว้างขวางมากขึ้น	 โดยการฝึกทักษะโดยตรง	

หัวใจของการสอนวิชาทักษะอยู่ท่ีการฝึกอย่างถูกวิธีเท่านั้นที่จะท�าให้เกิดความช�านาญ	 คล่องแคล่ว	

ว่องไว	ทกัษะในด้านภาษาเป็นส่ิงจ�าเป็นจะต้องฝึกแก่เดก็	เพือ่ให้เด็กมคีวามสนใจ	และสิง่ทีจ่ะช่วยฝึก

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับประถมศึกษา	คือ	ชุดกิจกรรม	เช่น	ในการสอนของผู้วิจัย

นั้น	 จะใช้ชุดกิจกรรมเน้นสื่อผสม	 เน่ืองจากชุดกิจกรรมจะเร้าความสนใจเด็ก	 การส่งเสริมให้เด็กฝึก

ทักษะภาษาอังกฤษ	 เพื่อการสื่อสารในชุดกิจกรรมจึงน่าจะได้รับการสนับสนุนและให้ความส�าคัญใน

การกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

จากเหตุผลดังกล่าว	ผู้วิจัยได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษ	เพือ่การสือ่สารและตามทีร่ฐับาลได้ตระหนกัถงึปัญหาของการพฒันาความสามารถทาง

ภาษาองักฤษของคนไทย	และพยายามทีจ่ะปรบัปรงุให้มกีารเรียนการสอนองักฤษอย่างต่อเนือ่งตลอด

แนวตัง้แนวตัง้ระดบัประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษา	พฒันาให้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถทางภาษาองักฤษใน

ระดับที่สามารถสื่อสารได้โดยสามารถรับและส่งสาร	 จึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่

มนุษย์จะต้องอาศัยภาษาอังกฤษในการติดต่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน	

(กรมวิชาการ,	2545)	ปัญหาในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนวัดสุวรรณาราม	

จังหวัดนครปฐม	ปัญหาหนึ่งที่พบ	 คือ	 นักเรียนสื่อสารโต้ตอบไม่ได้	 อีกทั้งขั้นตอนในการสอนทักษะ

ต่างๆ	ของผูว้จัิยยงัขาดสิง่เร้าท่ีจะเป็นแรงจงูใจให้นกัเรยีนเกดิความสนใจ	และกระตอืรอืร้นท่ีจะเรยีน	

สื่อที่จะใช้ในการฝึกทักษะทางภาษาที่ดีอีกประการหนึ่ง	คือ	การฝึกเสริมการเรียนการสอนต่างๆ	จะ
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ช่วยเสริมสร้างทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนและท�าให้ประสบผลส�าเร็จในการฟัง	การพูด		

โจทย์การวิจัย

1.		การใช้ชดุกจิกรรมโดยเน้นงานปฏบิตัเิพือ่ฝึกทกัษะภาษาองักฤษ	เพือ่การสือ่สารด้านการ

ฟังและพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนวัดสุวรรณารามให้มีประสิทธิผลอย่างไร	

2.		ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	โรงเรียนวดัสุวรรณาราม	หลัง

การใช้ชุดกิจกรรมเน้นงานปฏิบัติ	เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ด้านการฟังและพูดเป็น

อย่างไร	

3.		ความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อชดุกิจกรรมโดยเน้นงานปฏบิตัเิพือ่เพือ่ฝึกทกัษะภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสาร	ด้านการฟังและพูดเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.		เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนวัด

สุวรรณาราม	 หลังการใช้ชุดกิจกรรมเน้นงานปฏิบัติ	 เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 

ด้านการฟังและพูด	

2.		เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรียนวดั

สุวรรณาราม	 หลังการใช้ชุดกิจกรรมเน้นงานปฏิบัติ	 เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 

ด้านการฟังและพูดจ�าแนกตามระดับความรู้

3.		เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติเพื่อเพื่อฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ด้านการฟังและพูด	

วิธีการด�าเนินการวิจัย

1.		กลุ ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนวัด

สุวรรณาราม	จ�านวน	22	คน	ปีการศึกษา	2561	

2.		ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั	ประกอบด้วย	ตวัแปรต้น	(Independent	Variable)	ได้แก่	คะแนน

จากการศึกษาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมเน้นงานปฏิบัติ	 โดย

การแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น	3	กลุ่ม	ตามคะแนนที่ได้	คือ	กลุ่มอ่อนมีคะแนนระหว่าง	0-10	คะแนน	

กลุ่มปานกลางมีคะแนนระหว่าง	11-20	คะแนน	และกลุ่มสูง	มีคะแนนระหว่าง	21-30	คะแนน	และ	

ตัวแปรตาม	(Dependent	Variables)	คือ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในด้านทักษะการฟังและพูด	และ	ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมเน้นงานปฏิบัติ
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3.		เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 คือ	 ชุดกิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อทักษะการฟังและพูด

วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร	 แบบทดสอบ	 และแบบสอบถามความพึงพอใจ	 มีขั้นตอนในการ

พัฒนา	ดังนี้

	 3.1	 ชุดกิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อทักษะการฟังและพูดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร	มีขั้นตอนในการด�าเนินการดังนี้

	 	 1)		ศกึษาและวเิคราะห์เนือ้หาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร	ชัน้ประถมศกึษาปี

ที่	6	ในส่วนของวิธีการจัดการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรมการเรียนและ

		 	 2)		สร้างชดุกจิกรรมแบบเน้นงานปฏบิติัเพ่ือทักษะการฟังและพูดวชิาภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสาร	สาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่	6

	 	 3)		น�าชุดกิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติเพ่ือทักษะการฟังและพูดวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร	ส�าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่	6	ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	ท่าน	ตรวจ

สอบความเหมาะสม	ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ดังนี้

	 	 	 ข้อค�าถามมีความเหมาะสมมากที่สุด	 	 ให้คะแนน	5	คะแนน

	 	 	 ข้อค�าถามมีความเหมาะสมมาก	 	 ให้คะแนน	4	คะแนน

	 	 	 ข้อค�าถามมีความเหมาะสมปานกลาง	 	 ให้คะแนน	3	คะแนน

	 	 	 ข้อค�าถามมีความเหมาะสมน้อย	 	 ให้คะแนน	2	คะแนน

	 	 	 ข้อค�าถามมีความเหมาะสมน้อยที่สุด	 	 ให้คะแนน	1	คะแนน

		 	 จากนั้น	วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	คน	

โดยแต่ละข้อค�าถามเทียบกับเกณฑ์	ดังนี้	

	 	 	 ช่วงคะแนน		4.51-5.00	 หมายถึง		 มีความเหมาะสมมากที่สุด

	 	 	 ช่วงคะแนน		3.51-4.50	 หมายถึง		 มีความเหมาะสมมาก

	 	 	 ช่วงคะแนน		2.51-3.50	 หมายถึง		 มีความเหมาะสมปานกลาง

	 	 	 ช่วงคะแนน		1.51-2.50	 หมายถึง		 มีความเหมาะสมน้อย

	 	 	 ช่วงคะแนน		1.00-1.50	 หมายถึง		 มีความเหมาะสมน้อยที่สุด

	 	 จากนั้นท�าการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของของชุดกิจกรรม	พบว่า	และในภาพ

รวมมีความเชื่อมั่นเท่ากับ	4.24	หมายความว่า	ชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

	 3.2	 แบบทดสอบ	สร้างแบบทดสอบจ�านวน	20	ข้อ	และให้ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	ท่าน	

ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	(Content	Validity)	แล้วน�ามาหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง	(IOC)	

ของข้อค�าถามแต่ละข้อว่ามคีวามสอดคล้องหรอืไม่	ข้อมลูทีไ่ด้จากผู้เชีย่วชาญมาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย

ของข้อค�าถาม	ได้ค่าความสอดคล้องคือ	1.00

	 3.3		แบบสอบถามความพึงพอใจ	มีขั้นตอนในการด�าเนินการดังนี้	
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	 	 1)	 ออกแบบสอบถามความพึงพอใจให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสาร	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5

	 		 2)		 น�าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	ท่าน	ตรวจ

สอบความเหมาะสม	ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับการ

ให้ความหมาย	ได้แก่		4.51-5.00	มีความเหมาะสมมากที่สุด	3.51-4.50	มีความเหมาะสมมาก	2.51-

3.50	มีความเหมาะสมปานกลาง	1.51-2.50	มีความเหมาะสมน้อย	และ	1.00-1.50	มีความเหมาะ

สมน้อยทีส่ดุ	จากนัน้	วเิคราะห์หาค่าเฉลีย่	พบว่า	ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมเท่ากบั	4.46	หมายความ

ว่า	แบบสอบถามความพึงพอใจมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

	 3.4		ด�าเนินการพัฒนา	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Devel-

opment)	 ท�าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว	 มีการทดสอบก่อนและหลังทดลองด้วยชุดฝึก	

(One	Shot	Cased	Design)	ดังแผนภาพ

ตารางที่ 1 แสดงแผนการด�าเนินการวิจัย

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน

กลุ่มทดลอง - X O2

เมื่อก�าหนดให้	

	 	 X		 หมายถึง	การเรียนด้วยชุดกิจกรรม	โดยมีการด�าเนินการดังนี้

	 	 ขั้นเตรียมการ

		 	 1.		ผู้วิจัยบันทึกข้อความถึงผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม	เพื่อขอความ

	 	 ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

		 	 2.		เตรียมสถานที่ที่ใช้ในการทดลองชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด

		 	 ขั้นด�าเนินการทดลอง

		 	 1.		ผูว้จิยัชีแ้จง	วตัถปุระสงค์	วธิปีระเมนิผลการเรยีนและท�าความเข้าใจ	แนะน�าวิธี

การใช้ชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

	 	 2.		ผู้วิจัยด�าเนินการประเมินก่อนเรียน	 ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการพูด	

	 	 3.		ด�าเนนิการเรยีนการสอนด้วยการใช้ชดุกจิกรรมโดยเน้นงานปฏบิติัเพือ่ฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	โดยด�าเนินการ	จ�านวน	3	แผน	ระยะเวลา	6	ชั่วโมง	วันที่	22,	24,	และ	

25	พฤษภาคม	2561
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	 	 4.	เมื่อนักเรียนศึกษากับชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสือ่สารเรยีบร้อยแล้ว	ท�าการทดสอบหลงัเรียนด้วยแบบทดสอบชดุเดมิ	จ�านวน	20	ข้อ	พร้อม

กับท�าการประเมนิความพงึพอใจด้วยแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีมี่ต่อ	ชดุกจิกรรมโดย

เน้นงานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 O2	หมายถึง	การทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรม	(Posttest)

3.4	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1)		แบบทดสอบด้วยการวเิคราะห์หาความตรงเชงิเนือ้หา	(IOC)	ความยากง่าย	ค่าอ�านาจ

จ�าแนก	และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับอิงเกณฑ์ร้อยละ	80	

	 2)		ชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	วิเคราะห์

ความเหมาะสมด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 3)	 แบบสอบถามความพึงพอใจ	 วิเคราะห์ความเหมาะสมด้วยค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 และความเชื่อมั่นรายข้อและทั้งฉบับด้วยหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามทั้งฉบับ	

โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา	 (Alpha	 Coefficient)	 ตามวิธีของครอนบาค	 (Cronbach)	 (บุญชม	 

ศรีสะอาด.	2545)

		 4)		สถิติที่ใช้ในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	คือ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน

		 5)		สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมติฐาน	คอื	การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน	ด้วยการจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มอ่อนมีคะแนนระหว่าง	0-10	คะแนน	

กลุ่มปานกลางมีคะแนนระหว่าง	 11-20	 คะแนน	 และกลุ่มสูง	 มีคะแนนระหว่าง	 21-30	 คะแนน	

วิเคราะห์ความแตกต่างด้วย	Kruskal	Wallis	H	test	ซึ่งเป็น	Non	parametric	Statistic	เนื่องจากว่า 

จ�านวนกลุ่มทดลองมีจ�านวนน้อย

สรุปผลการวิจัย

1.		การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนจากชุด

กิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติ	 เพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 พบว่า	 

ในภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	15.55	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	70.66	ดังตารางที่	2
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ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จัดกลุ่ม จ�านวน ร้อยละ

ต�่า 5 22.73

ปานกลาง 11 50.00

สูง 6 27.27

รวม 22 100.00

=	15.55	SD=	4.97	(70.86%)

2.		การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชดุกจิกรรมโดยเน้นงาน

ปฏิบตั	ิเพือ่ฝึกทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติทีิร่ะดบั	0.05	เมือ่ท�าการเปรยีบเทยีบรายคู	่พบว่า	นกัเรียนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	จ�านวน	2	คู่	คือ	กลุ่มต�่ากับกลุ่มสูง	และกลุ่มปานกลางกับกลุ่มสูง 

โดยกลุ่มสูงมีค่าเฉลี่ยอันดับสูงกว่ากลุ่มปานกลางและกลุ่มต�่า	ตามล�าดับ	ดังตารางที่	3	และ	4

ตารางที่ 3  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชดุกจิกรรมโดยเน้นงาน

ปฏิบัติ	 เพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษจ�าแนกตามการจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ตัวแปร จัดกลุ่มสูงต�่า N MR Chi-square Sig.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต�่า 5 3.00 18.545 .000*

ปานกลาง 11 11.00

สูง 6 19.50

รวม 22

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยสถิติ	Kruskal	Wallis	H	

ตัวแปร Test Statistic Sig.

กลุ่มต�่า-กลุ่มปานกลาง -8.000 .059

กลุ่มต�่า-กลุ่มสูง -16.5000 .000*

กลุ่มปานกลาง-กลุ่มสูง -8.500 .025*

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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3.	 ในภาพรวมและรายด้านนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติ	 เพื่อ

ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับมาก	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 3	

อันดับแรก	คือ	กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน	รองลงมา	คือ	ครูให้ความสนใจ

แก่นักเรียนอย่างท่ัวถึงขณะสอน	 ครูส่งเสริมให้ท�างานนอกชั้นเรียนบ่อย	 และนักเรียนน�าความรู้จาก

วิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	ดังตารางที่	5

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทางการเรียนต่อชุดกิจกรรมโดยเน้น

งานปฏิบัติ	เพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กิจกรรม  SD ระดับ

1.	 ครูมีการเตรียมการสอน	เช่น	สื่ออุปกรณ์ต่างๆ	มีความพร้อม 4.18 .59 มาก

2.	 นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน 4.18 .59 มาก

3.	 กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 4.50 .51 มาก

4.	 กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 3.95 .49 มาก

5.	 ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน 4.45 .51 มาก

6.	 ครูส่งเสริมให้ท�างานนอกชั้นเรียนบ่อย	 4.45 .51 มาก

7.	 นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า 4.32 .48 มาก

8.	 ครูตั้งใจสอน	ให้ค�าแนะน�านักเรียนในการท�ากิจกรรม 4.41 .67 มาก

9.	 นักเรียนน�าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 4.45 .51 มาก

รวม 4.32 .37 มาก

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยในนี้	มีข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	ที่มีคุณค่าทางวิชาการ	จึงน�ามาอภิปราย

ผลตามหลักตรรกวิทยา	ได้ดังนี้

1.		การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนจากชุด

กิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติ	 เพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 พบว่า	 

ในภาพรวมนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั	15.55	คะแนน	คดิเป็นร้อยละ	70.66	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปราย

ผลได้ว่า	ชดุกจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้นีช่้วยให้นกัเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจในการเรียนภาษาองักฤษสูงขึน้

จากเดมิ	นกัเรยีนได้ปฏิบัตงิานตามความสามารถ	ความถนดั	ความสนใจของตนเอง	ซ่ึงเป็นการพฒันา

	 ความสามารถของตนเองได้อย่างมีศักยภาพ	 โดยผู้วิจัยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเมื่อ

นกัเรยีนมปัีญหา	ท�าให้นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรียนวชิาภาษาองักฤษส่งผลให้มผีลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนสูงขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของระเบียบ	 สิทธิชัย	 (2540)	 พบว่า	 การเรียนการสอนโดยใช้ชุด

กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนให้นักเรียนได้มี

โอกาสแสดงความคิดเห็น	ไม่เคร่งเครียดในการเรียน	มีอิสระในการตัดสินใจ	มีความกระตือรือร้นใน

การเรยีนส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีจ่ะท�างานร่วมกัน้ระหว่างครูกบันกัเรียน	และนกัเรียนกบันกัเรียน	ท�าให้

เกิดบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียน	 ไม่เบ่ือหน่าย	 นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น	 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่

แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยเรียนมา	 สามารถเปลี่ยนสถานที่เรียนได้ตามความเหมาะสมและ

ความพอใจของนักเรียน	 ท�าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีและเต็มใจที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 ส่งให้ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณภา	สุขสังข์	(2545	:	51)	ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง

การพฒันาทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษโดยใช้กจิกรรมเพ่ือการสือ่สารของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที	่5	ว่าการออกแบบกจิกรรมได้ส่งผลให้ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและรูส้กึภมิูใจเมือ่สามารถร่วมกจิกรรม

ต่างๆ	ได้และประสบผลส�าเรจ็	สอดคล้องกบังานวจิยัของณัฐกานต์	ตนัทพิย์	(2547)	ได้ศกึษาเกีย่วกบั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการเรียนด้วยชดุกิจกรรมฝึกทักษะภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร	ระดับชัน้

ประถมศกึษาปีที	่6	และศกึษาความพึงพอใจของผู้เรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	ต่อชุดกจิกรรมฝึกทกัษะ

ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร	พบว่า	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการเรยีนชุดกจิกรรมฝึกทักษะภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านเกณฑ์ร้อยละ	70	สอดคล้องกับงานวิจัยของชิตพิมล	พลสมบัติ	(2549)	ที่

วิจัยเรื่อง	การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	ด้วยวิธีสอน	

ภาษาเพื่อการสื่อสาร	ที่เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง	ผลการวิจัยพบว่า	นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟัง-พูด	ร้อยละ	70	ขึ้นไป

	 จากผลการวจัิยข้างต้น	พอสรปุเป็นหลักการพ้ืนฐานได้ว่า	การใช้ชดุกจิกรรมโดยเน้นงาน

ปฏิบัติ	 เพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	สามารถที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนได้ร้อยละ	70	ขึ้นไป

2.		การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชดุกจิกรรมโดยเน้นงาน

ปฏิบตั	ิเพือ่ฝึกทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติทีิร่ะดบั	0.05	เมือ่ท�าการเปรยีบเทยีบรายคู	่พบว่า	นกัเรียนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั	0.05	จ�านวน	2	คู	่คอื	กลุม่ต�า่กบักลุม่สงู	และกลุม่ปานกลางกบักลุม่

สูง	โดยกลุ่มสูงมีค่าเฉลี่ยอันดับสูงกว่ากลุ่มปานกลางและกลุ่มต�่า	ตามล�าดับ	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายผล

ได้ว่า	 นักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณารามมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	โดยร้อยละ	50	เป็นนักเรียนอยู่ในกลุ่มปานกลาง	ที่เหลือเป็นนักเรียนอยู่ในกลุ่มเก่ง

	 ร้อยละ	27.27	และนักเรียนกลุ่มอ่อน	ร้อยละ	22.73	จากข้อมูลนี้	ชี้ให้เห็นว่านักเรียน

กลุม่สงูและกลุม่ต�า่มสีดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกนัมาก	อย่างไรกต็าม	เมือ่รวมนกัเรียนกลุม่ปานกลางและกลุ่ม

สงูเข้าด้วยกัน	มร้ีอยละ	77.27	ซึง่มสีดัส่วนนีเ้ป็นผลลพัธ์ทีน่่าพงึพอใจพอสมควร	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย
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ผลได้ว่า	ปัจจัยจากการสอนและการใช้ชดุกจิกรรมมส่ีวนช่วยส่งเสรมิ	ดังงานวจิยัของ	Shanmuggam	

ที่วิจัยเรื่อง	การศึกษาความแตกต่างทางด้านทัศนคตะและสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู	พบว่า	

ปัจจัยทางด้านสมรรถการสอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

3.		ในภาพรวมและรายด้านนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติ	 เพื่อ

ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับมาก	 โดยเฉพาะด้าน	 กิจกรรม

การเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน	 รองลงมา	 คือ	 ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างท่ัวถึง

ขณะสอน	ครูส่งเสริมให้ท�างานนอกชั้นเรียน	นักเรียนสมารถน�าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจ�า

วันได้	 อภิปรายผลได้ว่า	 ก่อนท่ีจะเริ่มใช้ชุดกิจกรรมครูได้ชี้ให้เห็นความส�าคัญของการเรียนภาษา

อังกฤษ	และช้ีแจงจดุประสงค์	รวมทัง้ก�าหนดเป้าหมายร่วมกนั	เพือ่ให้นกัเรยีนบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนด

ไว้	 ครูจึงเข้าไปช่วยนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง	 พร้อมทั้งให้ก�าลังใจในการเรียนในการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน	 เพื่อให้นักเรียนน�าความรู้ไปใช้ในวิชาภาษาอังกฤษที่นักเรียนก�าลังเรียนอยู่ด้วย	 ดังนั้น	

นักเรียนจึงมีความพอใจในการเรียนวิชานี้	ซึ่งจากการทดสอบความแตกต่าง	พบว่า	นักเรียนทุกกลุ่ม

ระดับความรู้มีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกัน	 นั่นแสดงว่านักเรียนทุกคนมีความพึง

พอใจต่อชุดกิจกรรมทีเ่หมอืนกัน	สอดคล้องกับงานวจัิยของ	ณฐักานต์	ตนัทพิย์	(2547)	ได้ศึกษาเกีย่ว

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการเรยีนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร	ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด		

ข้อเสนอแนะ

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 การใช้ชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติ	 เพื่อฝึกทักษะการฟังและ 

การพดูภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของนกัเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	โรงเรียนวดัสุวรรณาราม	

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ร้อยละ	 70	 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนในลักษณะนี้

อยูใ่นระดบัมาก	และสามารถใช้ชดุกจิกรรมทีพั่ฒนาขึน้มานีก้บันกัเรียนทีห่ลากหลายระดับความรู้ได้	

ฉะน้ัน	จึงมีนโยบายให้ครูพฒันาชุดกิจกรรม	เพือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน	โดยอาจจะพัฒนาชดุ

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ครูเห็นว่ามีความจ�าเป็น	 ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการที่จะพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน	

2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับการปฏิบัติ

	 ผลการวจิยั	พบว่า	นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก	คอื	ด้านครูให้ความช่วยเหลือ	

ฉะนั้น	 ครูควรให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคน	พร้อมทั้งให้ก�าลังใจในการเรียน	 ซึ่งความพึงพอใจนี้

จะท�าให้นักเรียนเกิดความเพียรที่จะเรียนภาษาอังกฤษต่อไป		
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 3. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

	 	 ในการวจิยัในครัง้ต่อไป	ควรมกีารศกึษาวจัิยเกีย่วกบัสภาวะแวดล้อมในการจัดการ

เรียนการสอนของวิชา	ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารในระดับสูงขึ้น
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การวิจัยเร่ือง	 ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในการด�าเนินชีวิตของเศรษฐีในสมัยพุทธกาลมี

วัตถุประสงค์ดังนี้คือ	 1)	 เพื่อศึกษาประวัติของเศรษฐีในสมัยพุทธกาล2)	 เพื่อศึกษาหลักธรรมในการ

ด�าเนินชีวิตของเศรษฐี3)	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในการด�าเนินชีวิตของเศรษฐีเป็นการวิจัย

เอกสาร	(Documentary	Research)เชิงคุณภาพ	โดยศึกษาค้นคว้า	รวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐม

ภูมิและทุติยภูมิ	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 เศรษฐีในสมัยพุทธกาลได้แก่	 อนาถบิณฑิกเศรษฐี	 นางวิสาขามหา

อบุาสกิา	โฆสกเศรษฐ	ีเมณฑกเศรษฐ	ีและโกสยิเศรษฐ	ีเป็นต้น	ได้อาศยัหลักธรรมต่างๆประกอบด้วย

ฆราวาสธรรม	พรหมวหิารธรรม	ธรรมของอุบาสกอบุาสิกา	และเบญจศลี	ในการด�าเนินชวีติ	หลกัธรรม

เหล่าน้ีได้	ส่งผลให้ครอบครวัของเศรษฐีทัง้หลายมแีต่ความผาสกุ	มจีติใจตัง้ม่ัน	และมศีรทัธามัน่คงอยู่

ในคุณความดีมีความเช่ือที่ถูกต้องอันเป็นหนทางสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงส่ัง

สอนไว้	 ทั้งยังประพฤติตนอยู่ในธรรมที่ท�าให้เป็นเศรษฐี	 ได้แก่	 ทิฏฐธัมมิกัตถะ	อิทธิบาทธรรม	และ

สังคหวตัถุธรรม	จึงท�าให้เศรษฐีเหล่านั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง	มั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลาย	และเป็น

แบบอย่างทีด่งีามให้กบัผูอ้ืน่ทัง้ในด้านการประพฤติปฏิบตัตินในฐานะของอบุาสก	อบุาสกิาท่ีจะอปุถมัภ์

เกือ้กลูต่อพระสงฆ์โดยการเป็นผูน้�าในการสร้างวดั	และถวายทานในพระพุทธศาสนาจนเป็นทีย่กย่อง

กันทั่วไป	ทั้งนี้	ท่านเหล่านั้นยังได้ประพฤติธรรมที่จะส่งเสริมความเป็นเศรษฐี	คือ	สัปปุริสธรรม	และ

อริยทรัพย์	 อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน	 และถึงพร้อมด้วยอริยทรัพย์อันมีค่าที่สุด	 คือการบรรลุความเป็น

พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา	 อริยทรัพย์นี้	 ได้ส่งผลให้เศรษฐีและครอบครัวของท่านได้เข้าถึง

ความสุขความเจริญทั้งโลกนี้	โลกหน้า	และโลกอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ด้วย

ค�าส�าคัญ หลักธรรม,	การด�าเนินชีวิต,	เศรษฐี
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Abstract

The	 research	has	 the	objectives	as	 follows:	1)	 to	 study	 the	history	of	 the	 

millionaires	in	the	Buddha	era	2)	to	study	Buddhist	principles	for	living	of	millionaires,	

3)	 to	 analyzed	 dhammaprinciplesfor	 living	 of	millionaires.	 This	 research	 is	 the	 

documentary	and	qualitative	approach	and	the	researcher	collected	data	from	the	

primary	and	secondary	sources.

The	result	of	research	was	found	that	the	millionaires	in	Buddhist	era	such	as	

Anatabinthikha,	 Visakhamahaupasika,	 Kosakha,	 Mainthakha,	 and	 Kosiya	 applied	 

Buddhist	principles	for	living	for	example;Gharavasadhamma,	Brahmaviharadhamma,	

Upasakadhamma	and	the	five	precepts	for	their	living.	These	principles	caused	their	

families	happily,	believed	in	virtues	and	had	the	good	faith	of	the	way	to	leave	from	

suffering	 as	 from	 the	 Buddha’s	 teaching.	 They	 also	 behaved	 in	 the	 Dharma	 for	 

making	millionaire	such	as	Ditthadhammikattha,	Iddhipadadhamma,	Sangahavatthud-

hamma	 	which	made	 them	 in	 prosperous	 live	 and	wealthy,	 and	 being	 a	 good	 

example	of	lay	disciples	for	the	others	in	patronize	the	monks	such	a	building	temples	

and	offering	dedicated	in	Buddhism,	hat	is	genarally	praised.	They	also	behaved	the	

virtue	of	promoting	the	riches	which	consist	of	Suppurisadhamma	and	Ariyadhana,	

completely.	So,	they	were	all	impeccable	with	the	most	valuable	treasures	and	reach	

to	the	noble	individuals	in	Buddhism.	This	noble	treasures	caused	them	and	their	

families	happy	for	the	present,	the	next	live	and	the	end	of	suffering	forever.

 

Keywords: Buddhist	Principles,	Lifestyle,	Millionaires

 

1. บทน�า

หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว	 ได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์	ณ	

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	 แขวงเมืองพาราณสี	 พระพุทธองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	 ซ่ึงเป็น

ปฐมเทศนาแก่ปัญจวคัคย์ี	และเมือ่จบพระธรรมเทศนา	โกณฑัญญะพราหมณ์ได้ดวงตาเหน็ธรรมแล้ว

ได้ทูลขอ	บรรพชา	และอุปสมบท	ต่อพระพุทธเจ้า	สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงตรัสว่า	“เธอจงเป็น

ภกิษมุาเถดิ”	ธรรมอันเรากล่าวดแีล้ว	เธอจงประพฤตพิรหมจรรย์	เพือ่ท�าทีส่ดุทกุข์โดยชอบเถดิ”(ว.ิม.,	

18	–	19,	19)	นับว่าพระสงฆ์รูปแรกได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก	จากนั้น	พระพุทธองค์ได้เสด็จไปแสดง

ธรรมโปรดยสกลุบตุรและเพือ่นของยสกลุบตุรอกี	54	คน	จนบรรลเุป็นพระอรหนัต์ทัง้หมด	ในครัง้นัน้
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ปรากฏว่า	มีพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธองค์ด้วยรวมทั้งสิ้น	61	รูป	สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	จึงได้

ส่งพระสาวกออกประกาศศาสนา	โดยมีพระปฐมวาจาว่า	“ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้ง

ปวง	ทั้งที่เป็นของทิพย์	ทั้งที่เป็นของมนุษย์	แม้พวกเธอก็พ้นแล้ว	จากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์	

ทั้งที่เป็นของมนุษย์	พวกเธอจงเที่ยวจาริก	เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก	เพื่ออนุเคราะห์

โลก	เพือ่ประโยชน์เกือ้กูลและความสขุแก่ทวยเทพและมนษุย์	พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดยีวกันสอง

รูป	จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น	งามในท่ามกลาง	งามในที่สุด	จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ

ทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์	บริสุทธิ์	สัตว์ทั้งหลาย	จ�าพวกที่มีธุลีคือ	กิเลสในจักษุน้อย	มีอยู่	เพราะไม่ได้

ฟังธรรมย่อมเสื่อม	ผู้รู้ทั่วถึงธรรม	จักมี	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	แม้เรา	ก็จักไปยังต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม	

เพือ่แสดงธรรม”(ว.ิม.,	32	-	33,	32)	จงึท�าให้พระพุทธศาสนามคีวามเจริญรุ่งเรือง	และแผ่ขยายไปใน

ชมพูทวีปอย่างรวดเร็ว	

การที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วนั้น	 เพราะอุบาสก	 อุบาสิกา	 โดยเฉพาะ

เศรษฐีผู้มีก�าลังทรัพย์สมบัติมากคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ปัจจัย	4	ได้แก่	จีวร	(เครื่องนุ่งห่ม)	บิณฑบาต	

(อาหาร)	เสนาสนะ	(ท่ีอยูอ่าศยั)	คลิานเภสชั	(ยารกัษาโรค)	ซ่ึงเปรยีบเสมือนเป็นกองทพัหนนุหรอืกอง

เสบยีงในกองทพัธรรม	กองทพัไม่อาจขาดกองหนนุและกองพลาธกิารฉันใด	กองทัพธรรมกไ็ม่อาจขาด

อุบาสกและอุบาสิกาได้เช่นเดียวกันฉันนั้น	อุบาสก	อุบาสิกาในคราวแรกๆ	ต่างก็เป็นพระอริยบุคคล

ส่วนมาก	ศรัทธาของท่านจงึตัง้มัน่อย่างเต็มทีใ่นพระรัตนตรัย	งานของท่านเหล่านัน้	นอกจากจะท�างาน

ตามหน้าทีข่องตนแล้ว	ยงัช่วยเหลอืในการเผยแผ่ธรรม	ชกัน�าคนเข้าหาพระพทุธศาสนา	บางท่านกลาย

เป็นนักแสดงธรรมชัน้ยอดกมี็	เช่น	จติตคฤหบด	ีนางขชุชตุตรา	เป็นต้น	บางท่านเป็นนกัสงัคมสงเคราะห์

ทีม่ชีือ่เสยีงมาก	และสงเคราะห์ด้วยทรพัย์สนิของตนเองเป็นหลัก	เช่น	อนาถบณิฑิกเศรษฐี	นางวสิาขา

มหาอุบาสิกา	(พระเทพดิลก	(ระแบบ	ฐิตญาโณ),	2551,	95-96)	โดยเฉพาะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี	

และนางวสิาขามหาอบุาสกิา	ย่อมไปสูท่ีอ่ปัุฏฐากพระตถาคตเจ้า	วนัละ	2	คร้ังเป็นประจ�า	และเมือ่ไป

ไม่เคยมมีอืเปล่าไป	ด้วยคดิเกรงว่า	“ภกิษหุนุม่และสามเณร	จกัแลดมูอืตน”	เมือ่ไปก่อนเวลาฉนัอาหาร	

ย่อมใช้ให้คนถอืของขบเคีย้ว		เป็นต้นไป	เมือ่ไปภายหลังแต่เวลาฉันอาหาร	ใช้ให้คนถือปัญจเภสัช	และ

อัฐบานไป	และในเคหสถานแห่งท่านทั้ง	2	นั้น	เขาแต่งอาสนะไว้เพื่อภิกษุแห่งละ	2	พันรูปเป็นนิตย

กาล	พระภิกษุรูปใด	ปรารถนาของสิ่งใด	จะเป็นข้าวน�้าหรือเภสัช	ของนั้นก็ส�าเร็จแก่พระภิกษุรูปนั้น

สมปรารถนา”	(คณะกรรมการแผนกต�ารามหามกุฏราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์,	2541,	5-6)	

จะเหน็ว่า	ทัง้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี	นางวสิาขา	และเศรษฐท่ีานอืน่ๆ	เป็นผูม้ส่ีวนส�าคญัต่อสงัคมใน

สมัยพุทธกาลอย่างมาก	เพราะเป็นผู้น�าด้านการค้าขายและการลงทุน	เป็นแบบอย่างการด�าเนินชีวิต

แก่ผู้พบเห็น	ทั้งยังช่วยท�านุบ�ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา	เช่น	ให้การอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร	การ

สร้างถาวรวัตถุที่ส�าคัญทางศาสนา	 หรือการเป็นปฐมเหตุท่ีท�าให้เกิดพระพุทธานุญาตและพระพุทธ

บญัญตับิางประการ	เรือ่งราวของเศรษฐีจงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ	น่าศกึษา	เพราะเป็นผูน้�าด้านเศรษฐกิจ
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ในชุมชน	 เมื่อเศรษฐีเหล่านี้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้า 

ก็เป็นเหตุจูงใจ	 และเป็นแบบอย่างให้ประชาชนเกิดความเล่ือมใสและนับถือพระพุทธศาสนาตามไป

ด้วย	นับเป็นการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง	เจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็ว	

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ผูว้จิยัเกดิความสนใจ	และต้องการทีจ่ะศกึษาวเิคราะห์หลกัธรรม

ในการด�าเนนิชวีติของเศรษฐใีนสมยัพทุธกาล	โดยจะศกึษาประเด็นต่างๆ	ได้แก่ความหมายของเศรษฐี

ในสมัยพุทธกาล	ประวัติของเศรษฐี	ประเภทของเศรษฐี	การด�าเนินชีวิตของเศรษฐี	หลักธรรมในการ

ด�าเนนิชีวติของเศรษฐี	หลกัธรรมทีท่�าให้เป็นเศรษฐ	ีและหลกัธรรมท่ีส่งเสรมิความเป็นเศรษฐ	ีทีท่�าให้

ท่านเหล่านี้มีชีวิตที่มั่นคง	 เป็นต้นแบบที่ท�าให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	

และยังเป็นก�าลังส�าคัญในการอุปถัมภ์ต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.		เพื่อศึกษาประวัติของเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

2.		เพื่อศึกษาหลักธรรมในการด�าเนินชีวิตของเศรษฐี

3.	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในการด�าเนินชีวิตของเศรษฐี

3.  ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยันีมุ้ง่ศกึษาวเิคราะห์หลกัธรรมในการด�าเนนิชวีติของเศรษฐใีนสมยัพทุธกาลได้ก�าหนด

ขอบเขตการวิจัย	ดังนี้

1.		ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 1.1		ศึกษาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล	ได้แก่	อนาถบิณฑิกเศรษฐี	นางวิสาขามหาอุบาสิกา	

โฆสกเศรษฐี	 เมณฑกเศรษฐี	 โกสิยเศรษฐี	 ประกอบด้วย	 ความหมายของเศรษฐี	 ประวัติของเศรษฐี	

ประเภทของเศรษฐี	และการด�าเนินชีวิตของเศรษฐี		

	 1.2		 ศึกษาหลกัธรรมในการด�าเนนิชวีติของเศรษฐใีนสมยัพทุธกาล	ประกอบด้วย	หลกัธรรม 

ในการด�าเนินชีวิต	หลักธรรมที่ท�าให้เป็นเศรษฐี	และหลักธรรมที่ส่งเสริมให้เป็นเศรษฐี	

	 1.3		ศกึษาวิเคราะห์หลกัธรรมในการด�าเนนิชวีติของเศรษฐ	ีหลักธรรมทีท่�าให้เป็นเศรษฐี	

และหลักธรรมที่ส่งเสริมให้เป็นเศรษฐี	 	

2.		ขอบเขตด้านเอกสาร	

	 2.1		ศกึษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกหนงัสือทางวิชาการ	เอกสารงานวิจยั	วารสาร	บทความ 

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง
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4.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ซ่ึงเน้นการวจิยัทางเอกสาร	

(Documentary	 Research)เป็นหลักเพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในการด�าเนินชีวิตของเศรษฐีใน

สมัยพุทธกาล	ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด�าเนินการวิจัยมีดังนี้

1.		ขั้นรวบรวมข้อมูล

	 1.1		ส�ารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ	(Primary	Sources)คือพระไตรปิฎก

	 1.2	 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ	 (Secondary	 Sources)	 คือ	 ต�ารา	 หนังสือ	 

งานวิจัย	วิทยานิพนธ์	เอกสาร	วารสาร	บทความ	งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

2.		ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

	 2.1	 น�าข้อมลูทีไ่ด้มาจากข้อที	่1	มาท�าการแยกแยะ	จดัประเภท	ตามความเหมาะสมกบั

เนื้อหาที่วิจัย

	 2.2		ศึกษาข้อมูลที่ได้จากข้อที่	2.1	ด้วยการวิเคราะห์	อธิบายความและตีความให้ความ

หมายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาที่วิจัย

	 2.3		วิเคราะห์ข้อมูล	 พร้อมท้ังเสนอแนวความคิดเห็นวิเคราะห์หลักธรรมในการด�าเนิน

ชีวิตของเศรษฐีในสมัยพุทธกาลประกอบกับทัศนะของผู้วิจัยต่อไป

3.		ขั้นน�าเสนอผลงานการวิจัย

	 ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์หลักธรรมในการด�าเนินชีวิตของเศรษฐีในสมัยพุทธกาลผู้วิจัย

จะน�าเสนอผลการวจิยัตามล�าดบัขัน้ตอนด้วยวธิแีบบบรรยายโวหารในเชงิคณุภาพตามความเหมาะสม 

แก่เนื้อหาในบทต่าง	ๆ	ตามล�าดับ

5.  ผลของการวิจัย

จากการศกึษาวเิคราะห์หลกัธรรมในการด�าเนนิชวีติของเศรษฐใีนสมยัพทุธกาลและได้น�ามา

วิเคราะห์จนได้ผลสรุป	ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�ามาแยกตามวัตถุประสงค์	ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

หลักธรรมในการด�าเนินชีวิตของเศรษฐี	 ได้แก่	 ฆราวาสธรรม	 พรหมวิหารธรรม	 ธรรมของ

อุบาสก	อุบาสิกา	และ	เบญจศีล	จากการศึกษาวิจัยพบว่า	เศรษฐีในสมัยพุทธกาลได้ด�าเนินชีวิตตาม

หลักฆราวาสธรรม	คือ	ธรรมส�าหรับผู้ครองเรือน	ครบทั้ง	4	ประการ	คือ	สัจจะ	ความจริงใจ	ทมะ	 

การรูจั้กข่มใจ	ขนัต	ิความอดทนไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคต่างๆ	และจาคะ	การรูจั้กเสยีสละแบ่งปันสิง่ของ

ของตนแก่บุคคลอื่นที่มีความต้องการ	ทั้งเป็นผู้ทรงพรหมวิหารธรรม	คือ	ธรรมประจ�าใจอันประเสริฐ	

หรือหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์	4	ประการ	คือ	เมตตา	ความรัก	ความปรารถนาดีอยาก

ให้ผู้อื่นมีความสุข	 มีจิตอันเป็นมิตรไมตรีและคิดท�าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า	 มีกรุณา	 ความ

สงสารอยากช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์	 และใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้องบ�าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคน
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และสัตว์โดยท่ัวไปมีจิตมุทิตา	 คือพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข	 เป็นผู้มีจิตผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานอยู่

เสมอ	และมีอุเบกขา	ความวางใจเป็นกลาง	มีจิตเรียบเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง	ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง	

พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามธรรม	 	 เศรษฐีที่กล่าวมาแล้วทุกท่านยังได้ปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของอุบาสกอุบาสิกา	กล่าวคือ	เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยและยึดถือในการ

ท�าความดเีป็นผูป้ระพฤตดิมีวีนิยัไม่ก่อเวรภัยต่อผูใ้ด	มมีารยาทอนังดงาม	ไม่ถอืมงคลต่ืนข่าวเชือ่เร่ือง

กรรมดีกรรมชั่ว	 มุ่งหวังผลจากการงานไม่ใช่จากโชคลางและสิ่งที่เข้าใจว่าขลังศักด์ิสิทธ์ิ	 ไม่แสวงหา

บุญนอกเขตหลักพุทธศาสนา	 ท�าการขวนขวายในการอุปถัมภ์	 บ�ารุงพระพุทธศาสนาด้วยการหม่ัน

เยีย่มเยยีนพระภิกษสุมณะ	ฟังพระสทัธรรมตามกาล	สนใจในธรรม	และศกึษาอธศิลี	เพือ่ควบคมุความ

ประพฤติของตนเอง	และเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระภิกษุ	ฟังธรรมด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวใน

ค�าสอน	ไม่แสวงหาหลกัค�าสอนนอกพระพทุธศาสนา	และเป็นผูข้วนขวายในการบ�ารงุอปุถมัภ์พระพทุธ

ศาสนาเป็นเบื้องต้นนอกจากนี้	ยังเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในเบญจศีล	คือ	ความประพฤติชอบทางกาย

และวาจา	ด้วยการรกัษากายวาจาให้เรยีบร้อย	ในข้อปฏบิติัของการละเว้นความชัว่	ได้แก่	1.	เว้นจาก

การฆ่าสัตว์	2.	เว้นจากการลักขโมย	3.	เว้นจากการประพฤติผิดในกาม	4.	เว้นจากการพูดเท็จ	5.	เว้น

จากการดื่มน�้าเมา	คือ	สุราและเมรัย	อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหลักธรรมเหล่านี้	เศรษฐีที่กล่าว

มาแล้วทกุท่าน	ได้ประพฤตติามหลกัธรรมในการด�าเนนิชวีติทัง้ฆราวาสธรรม	พรหมวหิารธรรม	ธรรม

ของอุบาสกอุบาสิกา	 และเบญจศีล	 ครบถ้วนทุกประการ	 จึงท�าให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ครองเรือน

ด้วยความผาสุก	 เป็นคนใจกว้าง	 ให้อภัยในสิ่งที่ผู้อื่นก้าวล่วง	พร้อมหาทางแก้ไข	จึงมีแต่ผู้เคารพนบ

น้อมนับถือในคุณวุฒิ	 ธรรมวุฒิ	 เพราะเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในความดี	 	 มีความเชื่อที่ถูกต้องอันเป็น

หนทางสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร	ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข	ท�าสิ่งใดก็เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น	

และเป็นตวัอย่างทีด่ใีห้สงัคมรอบข้างได้ประพฤตปิฏบิตัติามในความดีของเศรษฐเีหล่านัน้	ด้วยการไม่

เบยีดเบยีนกนั	สงัคมจงึมแีต่ความสงบสุข	สอดคล้องกบังานวจิยัของเอกวฒิุ	สารมาศ	(2548,	บทคดัย่อ)	

เร่ือง	 บทบาทและคุณธรรมของเศรษฐีในสมัยพุทธกาลและในสมัยปัจจุบัน	 ก็ได้กล่าวถึงคุณธรรม

ส�าคัญๆ	ของเศรษฐี	ได้แก่	สังคหวัตถุธรรม	ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	ฆราวาสธรรม	พรหมวิหารธรรม	

และเบญจศีลไว้ดังนี้เช่นกัน	

หลักธรรมท่ีท�าให้เป็นเศรษฐี	 ประกอบด้วย	 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	 อิทธิบาทธรรม	 และ	

สงัคหวัตถธุรรม	จากการศกึษาวจิยัพบว่า	เศรษฐใีนสมยัพทุธกาลได้ด�าเนนิชวีติตามหลกัธรรมดังกล่าว

อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนได้แก่ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	หมายถึง	 ธรรมที่ให้ประโยชน์ในปัจจุบัน	 ได้แก่	

อฏุฐานสมัปทา	เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยความเพยีร	หรือมคีวามเพียรพยายามในการประกอบอาชพี	อารัก

ขสัมปทา	 เป็นผู้รู้จักรักษาสมบัติที่ตนแสวงหามาได้กัลยาณมิตตตา	 เป็นผู้รู้จักคบมิตร	 หรือคบแต่

สัตบุรุษ	 และสมชีวิตา	 เป็นผู้รู้จักและเข้าใจวิธีการด�ารงชีวิตของตนและพวกพ้อง	 มีความเป็นอยู่ที่

เหมาะสมกับฐานะของตน	 และเป็นผู้มีอิทธิบาทธรรมคือ	 ธรรมเป็นหลักแห่งความส�าเร็จตามที่ใจ
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ปรารถนา	ได้แก่	ฉนัทะ	ความพอใจ	ยนิดกีระท�าสิง่นัน้	วริิยะ	ความเพียรพยายามหมัน่ประกอบกระท�า

ในสิง่น้ันๆ	จิตตะ	เอาใจฝักใฝ่สนใจในกจิการงานนัน้ไม่ทอดธรุะ	วมิงัสา	การไตร่ตรองพจิารณาหาเหตุ

หาผลในสิ่งนั้น	 หมั่นใช้ปัญญาตรวจสอบความผิดพลาด	 และแก้ไขเพ่ือให้บรรลุผลตามที่ต้องการ	

นอกจากนี	้เศรษฐีทุกท่านยงัเป็นผูมี้สงัคหวตัถุธรรมคอื	ธรรมเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจคน	ได้แก่	ทาน	

การให้	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	เสียสละ	แบ่งปัน	ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ	ตลอดให้ความรู้ให้ค�าแนะน�าในสิ่ง

ที่เป็นประโยชน์	 ปิยวาจา	 มีค�าพูดจาท่ีไพเราะ	 สุภาพอ่อนหวานสมานสามัคคี	 และกล่าวค�าจริงอัน

ท�าให้เกิดมิตรไมตรีและความรักใคร่นับถือต่อกันอัตถจริยา	 การประพฤติประโยชน์	 ขวนขวายช่วย

เหลือกิจการ	 บ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม	 และสมานัตตตา	 การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย	

ปฏบิตัตินสม�า่เสมอ	ต่อบคุคลทัง้หลายเสมอกนั	ทัง้ในยามสขุและยามทุกข์โดยร่วมกนัรับรู้แก้ไขปัญหา	

ตลอดถึงวางตัวเหมาะแก่ฐานะ	ภาวะบุคคล	เหตุการณ์	และสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามธรรมและเมื่อ

ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท�าให้เป็นเศรษฐีดังที่กล่าวมาแล้วนี้	 จึงท�าให้ท่านเหล่านั้นเป็น 

ผูป้ระกอบกิจการอนัใดกป็ระสบความส�าเรจ็	ได้ผลตามเหตตุามปัจจยั	ตรงตามเป้าหมายทีว่างไว้	และ

ยงัเป็นผูที้ส่ามารถยดึเหน่ียวจิตใจของผูอ่ื้นไว้ได้	รวมถงึเป็นทีเ่คารพเชือ่ถอืของประชาชนทัง้หลายด้วย	

การปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท�าให้เป็นเศรษฐีนี้ท�าให้เศรษฐีทุกท่านมีฐานะมั่นคง	 และเจริญรุ่งเรืองใน

กิจการงานของตน	 และด้วยความท่ีเป็นผู้มีจิตใจเมตตา	 จึงเป็นผู้ที่ให้ทานได้โดยสม�่าเสมอ	 ด้วยการ

เป็นผู้อุปถัมภ์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างยอดเยี่ยม		คือถวายทานต่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์จ�านวน

มากในพระพุทธศาสนาทุกวัน	 ได้บริจาคทานเพื่อสร้างเสนาสนะ	 และวัดต่างๆที่ส�าคัญในพระพุทธ

ศาสนาเช่น	วดัเชตวนาราม	วดับพุพาราม	และวดัโฆสติาราม	เป็นต้น	ทัง้ยงัได้ตัง้โรงทานเพือ่สงเคราะห์

ต่อผู้ยากจน	เรียกได้ว่าเศรษฐีทั้งหลายได้กระท�าแล้วอย่างครบถ้วนเพราะประพฤติตนตามหลักธรรม

ที่ท�าให้เป็นเศรษฐีได้อย่างสมบูรณ์

หลกัธรรมทีส่่งเสรมิให้เป็นเศรษฐี	ประกอบด้วย	อริยทรัพย์	และ	สัปปริุสธรรม	จากการศกึษา

วิจัยพบว่า	 เศรษฐีในสมัยพุทธกาลด�าเนินชีวิตตามหลักอริยทรัพย์	 คือ	 เป็นผู้มีความร�่ารวยท่ีแท้จริง

และยั่งยืน	ทั้งยังส่งเสริมให้เป็นเศรษฐีตลอดกาล	ได้อย่างครบถ้วน	ทั้ง	7	ประการ	คือ	เป็นผู้มีศรัทธา	

เช่ือสิ่งที่ควรเช่ือ	 อันเป็นความร�า่รวยในความเชื่อที่ถูกต้อง	 เป็นผู้มีศีล	 คือมีความประพฤติทางกาย	

วาจา	อนัเป็นความร�า่รวยจากความประพฤตทิีดี่งาม	มหีริิ	คอืมคีวามละอายต่อความชัว่	ซ่ึงเป็นความ

ร�า่รวยจากความละอายใจทีจ่ะกระท�าความชัว่เพือ่ให้ได้มาซึง่วตัถสุิง่ของทีจ่ะสนองความต้องการของตน 

โอตตปัปะ	มีความเกรงกลัวต่อความชัว่	เป็นความร�า่รวยอนัเกิดจากความเกรงกลวัผลของการกระท�า

ผิดต่างๆ	พาหุสัจจะ	เป็นผู้ศึกษาหาความรู้ไว้ได้มาก	คือ	รอบรู้ในศิลปวิทยา	จึงเป็นความร�่ารวยทาง

ความรู	้วิทยาการต่างๆ	จาคะ	คอืมจีติใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่วตัถสุิง่ของแก่คนอืน่ตามสมควร	อนัเป็นความ

ร�า่รวยจากการให้ทานและปัญญา	คอืรูจ้กัใช้ปัญญาในการด�าเนนิชวีติ	จงึมคีวามร�า่รวยทางสตปัิญญาด้วย 

และยังเป็นผู้ด�าเนินชีวิตตามหลักสัปปุริสธรรม	 คือ	 หลักปฏิบัติให้บรรลุถึงความดีงามของชีวิต	 และ
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สงัคมส่วนรวม	จงึเป็นส่ิงทีส่่งเสรมิให้เป็นเศรษฐอีย่างมัน่คงไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	อนัเป็นยุทธศาสตร์

การด�าเนินกิจการของผู้ที่จะกลายเป็นเศรษฐี	 หรือเป็นเศรษฐีอยู่แล้ว	 ได้แก่	 รอบรู้สถานการณ์บ้าน

เมือง	รู้จุดเด่นของสินค้าอย่างชัดเจน	รู้จักศักยภาพของตนเอง	คาดการณ์ต่างๆ	ได้แม่นย�า	รู้เวลาใน

การแสวงหาผลประโยชน์	มีเครือข่ายทางสังคม	และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	จึงท�าให้เป็นที่เคารพและได้

รับการยกย่องในคุณงามความดีจากประชาชนโดยทั่วไป	

6.  สรุปผลการวิจัย

จากการศกึษาวเิคราะห์หลกัธรรมในการด�าเนนิชวีติของเศรษฐีสมยัพทุธกาล	สรปุได้ว่า	เศรษฐี

ทีก่ล่าวมาทกุท่าน	ได้ประพฤตติามหลกัธรรมในการด�าเนนิชวีติ	หลักธรรมท่ีท�าให้เป็นเศรษฐี	และหลัก

ธรรมที่ส่งเสริมให้เป็นเศรษฐี	 ดังที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างครบถ้วน	 จึงท�าให้ชีวิตและครอบครัวของ

ท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข	 เป็นท่ีนับหน้าถือตาและเป็นต้นแบบแห่งการกระท�าความดี	 มีศรัทธา

มั่นคงในการประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา	ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ประกอบด้วยทรัพย์สมบัติ

อนัเป็นทรัพย์ภายนอกอย่างบรบิรูณ์แล้ว	ท่านเหล่านีย้งัมอีรยิทรพัย์อนัเป็นทรพัย์ภายในอย่างสมบรูณ์ด้วย 

พร้อมกันนัน้ท่านยงัเป็นนกัปราชญ์สตับุรษุผูเ้ฉลยีวฉลาดในการด�าเนนิชวีติ	กล่าวคอื	การมโีภคทรพัย์

ร�่ารวยม่ันคงเป็นสิ่งท่ีดี	 แต่ความเป็นเศรษฐีท่ีแท้จริงนั้นย่อมอยู่ที่อริยทรัพย์ภายในใจ	 เพราะบุคคล

สามารถท�าให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้เหมือนกันทุกคน	 ด้วยการประพฤติปฏิบัติในศีลอย่างครบถ้วน	 

มคีวามละอายและเกรงกลวัต่อความชัว่	รูจ้กัแสวงหาความรูด้้านศลิปวทิยาการต่างๆ	เพ่ือช่วยพัฒนา

ชวีติให้ก้าวหน้า	เป็นผูรู้จ้กัแบ่งปันเอือ้เฟ้ือทัง้วตัถุสิง่ของ	และเป็นผู้รู้จักใช้ปัญญา	เพ่ือให้เกดิประโยชน์

สุขทั้งต่อตัวเอง	ต่อบุคคลรอบข้าง	และต่อสังคมภายนอกด้วย		ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริม

ให้มีจิตใจที่มั่นคงอยู่ในความดี	 เพราะอริยทรัพย์นั้นเป็นเร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นในจิตใจของตน

เท่านั้น	บุคคลผู้ร�่ารวยมากมายเพียงใด	ก็ไม่อาจใช้เงินเพื่อซื้ออริยทรัพย์มาเป็นของตนได้	อริยทรัพย์	

จึงเป็นทรัพย์หาได้ยากยิ่งกว่าทรัพย์ที่เป็นวัตถุสิ่งของ	 ทั้งยังเป็นเครื่องน�าชีวิตไปสู่ความดีในขั้นที่สูง

กว่ายิ่งๆขึ้นไป	คือเข้าถึงที่สุดของชีวิตอันประเสริฐคือการพ้นอย่างทุกข์อย่างถาวร

7.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

7.1	ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	จากการศกึษาเรือ่งนี	้ผูว้จิยัพบว่า	หลกัธรรมในการด�าเนนิชวีติ

ของเศรษฐีในสมัยพุทธกาล	 เป็นหลักธรรมส�าหรับทุกคนที่เป็นคฤหัสถ์สามารถน�าไปประพฤติปฏิบัติ

ให้เกิดขึน้ในตนได้ทกุคนเพราะมนษุย์ย่อมต้องการปัจจยัสี	่สิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่ชีวติท่ีสขุสบาย	

แต่ปัจจัยสี่ที่เกิดข้ึนมาได้มิใช่การคิดเอาเอง	 แต่ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติ	 ตามหลักธรรมของ

พระพทุธเจ้าทีว่างแนวทางในการด�าเนนิชวีติทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น	ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ	มคีวาม

ขยนัหม่ันเพียรทีจ่ะกระท�ากจิการงานเหล่านัน้ให้เจรญิรุง่เรอืงยิง่ๆขึน้	ด้วยความเอาใจใส่	โดยไม่สร้าง



216

การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

ความเดอืดร้อนให้แก่ผูอ้ืน่	และเป็นผูแ้สวงหาความรู้ความเข้าใจในการทีจ่ะพัฒนากจิการงานของตน

ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป	 รวมถึงให้การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อทั้งบุคคลทั้งหลาย	 ทั้งคนในครอบครัว	

ญาติมิตร	และผู้อื่นที่อยู่ในสังคมรอบข้างด้วย	ทั้งนี้	ต้องไม่ลืมที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่ในหลัก

ธรรมอันเป็นการส่งเสริมชีวิตและจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีเป็นผู้มั่นคงในอริยทรัพย์อัน

ประเสริฐที่จะท�าให้ชีวิตก้าวไปสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างส้ินเชิงได้ด้วย	 ข้อธรรมที่ได้วิจัยมา

ทั้งหมดนี้	 เศรษฐีหลายท่านในสมัยพุทธกาลได้ประพฤติปฏิบัติ	และประสบความส�าเร็จในทรัพย์	 ใน

ชีวติครอบครวั	และในทางธรรมอย่างสมบูรณ์มาแล้วทัง้สิน้	หากผูใ้ดจะได้น�าไปประพฤตปิฏบิตักิย่็อม

เข้าถึงความสุขความเจริญ	ความดีและความสมบูรณ์ในจิตใจได้เช่นเดียวกับท่านเศรษฐีทั้งหลายที่ได้

กล่าวมาแล้วเช่นกัน	

7.2	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1.	ศกึษาวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลในเรือ่งของกรรมด	ีกรรมชัว่ทีท่�าให้เป็นเศรษฐแีละทีท่�าให้

เสื่อมจากการเป็นเศรษฐีตามหลักพระพุทธศาสนา

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.		ท�าให้ทราบประวัติความเป็นมาของเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

2.	 ท�าให้ทราบหลักธรรมในการด�าเนินชีวิตของเศรษฐี

3.		ท�าให้ทราบการวิเคราะห์หลักธรรมในการด�าเนินชีวิตของเศรษฐี

บรรณานุกรม

มหามกุฏราชวทิยาลยั.	(2552).	พระไตรปิฎกและอรรถกถา	ฉบบัของมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรม

ราชูปถัมภ์	ชุด	91	เล่ม,	เล่มที่	1,	2,	7,	11,	13,	18,	20,	21,	23,	27,	34,	36,	44,	46,	47,	

58,	68,	80.	พิมพ์ครั้งที่	3.	กรุงเทพฯ:	มหามกุฏราชวิทยาลัย.

คณะกรรมการแผนกต�ารา	มหามกฏุราชวทิยาลัย	ในพระบรมราชปูถมัภ์.	(2541).	พระธมัมปทฏัฐกถา

แปลภาค	1.	พิมพ์ครั้งที่	17.	กรุงเทพฯ	:	มหามกุฏราชวิทยาลัย.

จ�าเนียร	ทรงฤกษ์.	 (2552).	ชีวประวัติพุทธสาวก	เล่ม	1.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ	:	มูลนิธิพ่อนวล 

แม่พัวทรงฤกษ์.

.	(2552).	ชีวประวัติพุทธสาวก	เล่ม	2.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ	:	มูลนิธิพ่อนวลแม่พัวทรงฤกษ์.

พระเทพดิลก	(ระแบบ	ฐิตญาโณ).	(2551).	ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา.	พิมพ์ครั้งที่	6.	กรุงเทพฯ	

:	มหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต).	(2551).	พจนานุกรมพุทธศาสตร์	ฉบับประมวลธรรม.	พิมพ์ครั้ง

ที่	17.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.



217

Buddhist Education: The Education For Socio-Sustainable Development

รังษี	สุทนต์.	(2543).	อนาถบิณฑิกอุบาสก.	พิมพ์ครั้งที่	1.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์วิญญาณ.

เสฐยีรพงษ์วรรณปก.	(2555).	พทุธสาวก	พทุธสาวกิา.	พมิพ์ครัง้ที	่2.	กรงุเทพฯ	:	ธรรมสภาและสถาบนั

บันลือธรรม.

.	(2547).	จุดประกายแห่งชีวิต.	พิมพ์ครั้งที่	3.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักพิมพ์ยาม.



218

การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

ความต้องการในการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่ 

อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

The Need of Taxation Services Collection in Sri-cheangmai  

Municipality, Sricheangmai District, Nhongkai Province

	พีรพล	ไทยทอง

		อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่

		Author	for	Correspondence:	Email:	noina_nong@yahoo.com

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 ความต้องการของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บ

ภาษีในเขตเทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	 และ	 2)	 เปรียบเทียบความต้องการของประชาชนในการให้

บรกิารจดัเกบ็ภาษใีนเขตเทศบาลต�าบลศรเีชียงใหม่	ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี	้ได้แก่	ประชาชน

ที่เสียภาษีให้แก่เทศบาล	 จ�านวน	 2,453	 คน	 ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ยามาเน่	 

ได้จ�านวน	344	คน	เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	คอื	แบบสอบถามทีม่ค่ีาความเชือ่ม่ันเท่ากบั	

0.83	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

สถิติส�าหรับทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	t-test	และ	F-test	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.05

ผลการวจิยัพบว่า	1)	ความต้องการของประชาชนในการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษใีนเขตเทศบาล	

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	ทุกด้าน	เรียง

ล�าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต�่าสุด	 ได้แก่	 ด้านการเข้าถึงได้	 รองลงมาคือ	 ด้านความสุภาพ	

ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้	ด้านความรับผิดชอบ	ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้า	ด้านความไว้วางใจ	

ด้านความสามารถ	ด้านการตดิต่อสือ่สาร	และด้านความน่าเชือ่ถอื	2)	เปรยีบเทยีบความต้องการของ

ประชาชนในการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษใีนเขตเทศบาลต�าบล	พบว่า	ประชาชนท่ีมเีพศและอายแุตกต่าง

กนั	มคีวามต้องการของประชาชนในการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษไีม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ	

ส่วนประชาชนท่ีมีรายได้ต่อปีแตกต่างกันมีความต้องการของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษี

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ค�าส�าคัญ: ความต้องการ,	การบริการ,	การเก็บภาษี
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Abstract

This	research	aims	to	study:	1)	The	needs	of	people	in	taxation	services	in	

Sricheangmai	municipality	area,	2)	Comparison	of	the	needs	of	the	public	in	the	tax	

collection	services	in	Sricheangmai	Municipality	and	3)	Public	Opinion	on	Taxation	

Services	in	Sricheangmai	Municipality.	Population	used	in	this	study	include:	that	2,453	

taxpayers	in	the	municipality	rated	the	sample	size	of	the	Taro	Yamane	formula	344.	

The	instrument	used	for	data	collection	was	a	questionnaire	with	a	reliability	of	0.830.	

Statistics	used	in	data	analysis	were	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation.	

Statistics	for	t-test	and	F-test	were	statistically	significant	at	0.05	level.

The	results	of	 research	were	 found	as	 follows:	1)	The	needs	of	people	 in	

taxation	services	in	Sricheangmai	municipality	area.	The	overall	level	was	moderate.	

When	considering	each	aspect,	it	was	found	that	the	mean	was	highest	in	all	aspects,	

ranging	 from	the	highest	 to	the	 lowest,	namely	the	accessibility,	 followed	by	the	

politeness	 What	 can	 be	 tangible?	 Responsibility	 Understanding	 and	 Knowing	 

Customers	Trust	Ability	Communication	and	reliability,	2)	Comparing	the	needs	of	

the	people	in	taxation	services	in	Sricheangmai	municipality	showed	that	people	with	

different	sex	and	age.	There	was	no	statistically	significant	difference	in	the	needs	of	

the	public	in	collecting	tax	services.	There	was	a	statistically	significant	difference	at	

the	.05	level	between	the	people	with	different	income	per	year	and	

Keyworld :	Need,	Service,	Taxation	Collection

ความเป็นและความส�าคัญของปัญหา

เม่ือพิจารณาการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	 อ�าเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัด

หนองคาย	 หากไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล	 อาศัยเพียงรายได้ท่ีจัดเก็บเองคงไม่เพียงพอในการ

พฒันาท้องถิน่	เทศบาลยงัคงพึง่พงิรายได้จากทีร่ฐับาลจดัสรรให้อยูเ่ป็นอย่างมาก	การปรบัสถานภาพ

การคลงัท้องถ่ิน	จงึเป็นเรือ่งท่ีมคีวามจ�าเป็นและเร่งด่วน	งานด้านบรกิารจงึเป็นปัจจยัด้านหนึง่ทีท่�าให้

เทศบาลสามารถจดัเกบ็รายได้เพิม่ขึน้	ดงันัน้เทศบาลต�าบลศรเีชียงใหม่	ได้ตระหนกัถึงความส�าคัญใน

การให้บรกิารด้านการคลงั	โดยเฉพาะด้านจดัเกบ็ภาษ	ีโดยมกีารเร่งรดัและจดัพัฒนากรจดัเก็บรายได้

ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	สามารถเก็บได้อย่างครบถ้วนทัว่ถงึ	เป็นธรรม	และเพ่ือให้ประชาชนใช้

บริการตรงกับความต้องการการให้บริการการจัดเก็บภาษี	เทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	ได้มีการจัดท�า
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แผนการจัดเก็บรายได้และแผนปฏิบัติการของงานจัดเก็บรายได้ตลอดปี	 มุ่งเน้นการปรับปรุงการให้

บริการในการจัดเก็บภาษีและท�าการประขาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลภาษีที่ต้องช�าระ	 เช่น	 

การจัดการด้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ต้องช�าระภาษี	 เช่น	 ประชาสัมพันธ์

เสียงตามสาย	ทางวิทยุกระจายเสียง	การแจกแผ่นพับ	การปิดประกาศ	ณ	ส�านักงานเทศบาลต�าบล

การปฏิบัตข้ิางต้นน�าไปสูก่ารให้บริการของเทศบาล	ซ่ึงต้องมกีระบวนการและขัน้ตอนในการ

ให้บริการไม่ซับซ้อนยุ่งยาก	การบริการต้องมีความเหมาะสม	มีความชัดเจนในขั้นตอนของการขอรับ

บรกิารต่าง	ๆ 	ในส่วนของเจ้าหน้าที	่บุคลากรผูใ้ห้บรกิารต้องเอาใจใส่และกระตอืรอืร้นในการให้บรกิาร

ตลอดจนสามารถให้ค�าแนะน�าชี้แจงข้อสงสัยแก่ผู้รับบริการ	ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ	ทั้งนี้เพื่อ

ให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความประทับใจ	ตรงต่อความต้องการของประชาชน	และมีทัศนคติที่

ดีต่อเทศบาล	 ดังนั้นเพ่ือให้การบริการของเทศบาลสามารถอ�านวยความสะดวกและตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนได้ดยีิง่ขึน้	อกีทัง้เพือ่ให้สอดคล้องกบัพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์

และวิธีการบริหารจัดการท่ีดี	 พ.ศ.	 2546	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�านวยความสะดวก	 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน	 และเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นความต้องการของ

ประชาชน	(ขวัญตา	อริยพิทยาภรณ์:2554	:	4)

จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการ

ของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	 อ�าเภอศรีเชียงใหม่	 

จังหวัดหนองคาย	 เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขหารให้บริการการจัดเก็บภาษีให้ประชาชนผู้มา

รบับรกิารได้ตรงกบัความต้องการ	ซึง่จะช่วยท�าให้เทศบาลต�าบลศรีเชยีงใหม่	มรีายได้จากการจัดเกบ็

ภาษีเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอส�าหรับการพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1		 เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาล

ต�าบลศรีเชียงใหม่	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย

1.2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขต

ศรีเชียงใหม่	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย

วิธีด�าเนินการวิจัย

1.		ประชากร	(Population)	ประชากรชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ตัวแทนครัวเรือน

ทีเ่สยีภาษใีห้แก่เทศบาลต�าบลศรเีชยีงใหม่	อ�าเภอศรเีชียงใหม่	จงัหวดัหนองคาย	จ�านวน	2,453	ครวัเรอืน

2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sample)	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ตัวแทนครัวเรือนที่เสีย

ภาษีให้กับเทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	จ�านวน	344	คน	ได้จาก
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การค�านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร	Taro Yamane	(1970)	อ้างถึงใน	สุวิมล	ติรกานันท์	(2546:	

48)	โดยมีสูตรการก�าหนดจ�านวนกลุ่มอย่างดังนี้

	 	 n		=		

	 	 n		=		 จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

	 	 N		=		 จ�านวนประชากร

	 	 e	 =	 ความคาดเคลื่อนจากการประมาณค่า	(การศึกษาครั้งนี้ใช้ค่า	e	=	0.05)	ที่

ระดับความเชื่อมั่น	95%

	 	 แทนค่าด้วย		 N		 =	

	 	 	 	 	 n		 =	

	 	 จะได้		 	 n		 =			344

ดังนั้นเพื่อให้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	344	ครัวเรือน

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย	ได้ก�าหนดขอบเขต	ไว้ดังนี้

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา	ได้แก่

	 1)		ความไว้วางใจ

	 2)		ความรับผิดชอบ

	 3)		ความสามารถ

	 4)		การเข้าถึงได้

	 5)		ความสุภาพ

	 6)		การติดต่อสื่อสาร

	 7)		ความน่าเชื่อถือ

	 8)		ความเข้าใจและรู้จักลูกค้า

	 9)		สิ่งที่สามารถจับต้องได้

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

		 ได้แก่	เทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	

3. ขอบเขตด้านเวลา

	 ท�าการศึกษาระหว่าง	เดือนมกราคม	2561	ถึงเดือน	กรกฏาคม	2561
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ

ตอนที่	1	เป็นแบบสอบถามทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ค�าตอบมีลักษณะเป็นแบบตรวจ

สอบรายการ	 (Check	 list)	 ถามเกี่ยวกับ	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพหลัก	 และรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน	

ตอนที	่2	เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความต้องการในการให้บริการจัดเกบ็ภาษใีนเขตเทศบาล

ต�าบลศรีเชียงใหม่	 อ�าเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัดหนองคาย	ตามความคิดเห็นของประชาชน	ค�าตอบมี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	ผู้วิจัยสร้างจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง	เป็นขั้นตอนตามล�าดับ	ดังนี้	

1.		ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	 การจัดเก็บภาษี	 แล้วรวบรวม

ข้อมูลที่ได้สร้างเป็นข้อค�าถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย	 ได้แก่	 ความไว้วางใจ	ความรับผิดชอบ	

ความสามารถ	การเข้าถงึได้	ความสภุาพ	การตดิต่อสือ่สาร	ความน่าเชือ่ถอื	ความเข้าใจและรูจ้กัลกูค้า	

และสิ่งที่สามารถจับต้องได้

2.		ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืทีเ่ป็นแบบสอบถามส�าหรบัการวจิยั	ตามกรอบแนวคดิทีไ่ด้จาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.		น�าแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างข้ึน	 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 โดยให้ผู้

เชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา	(Content	Validity)	และพิจารณาความเหมาะสมของ

ส�านวนภาษาทีใ่ช้สือ่ความหมายให้ชดัเจน	และใช้ดัชนคีวามสอดคล้อง	(Index	of	Item	;	Objective	

Congruence	 :	 IOC)	 โดยการน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่านลงความเห็น	 ซึ่ง

ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาแบบสอบถามแต่ละข้อ	ดังนี้

	 	 	 	 สอดคล้อง	 	 =	+1

	 	 	 	 ไม่แน่ใจ		 	 =	0

	 	 	 	 ไม่สอดคล้อง	 	 =	-1

4.		น�าเครือ่งมือไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม	(Try	out)	กบัประชากร

ทีเ่ป็นอาศัยอยูใ่นเขตเทศบาลต�าบลศรเีชียงใหม่	อ�าเภอศรเีชยีงใหม่	จงัหวดัหนองคาย	และไม่ถกูเลอืก

ให้เป็นกลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	30	ชดุ	เพือ่หาค่าสมัประสทิธิข์องความเชือ่ม่ัน	(Reliability	Coefficient)	

ของครอนบาคสัมประสิทธิ์แอลฟา	(α-Coefficient)	ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	ไม่ต�่ากว่า	0.80	ผล

ซึ่งการหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	ได้เท่ากับ	0.830
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5.	 น�าเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและ

เหมาะสมแล้วน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยผลครั้งนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.		ท�าหนังสือแนะน�าตัวผู้วิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย	 จากผู้วิจัยถึง	

ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	 อ�าเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัดหนองคายเพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนที่ถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง

2.		ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยจ�านวน	 2	 คน	 ลงพ้ืนที่ในเทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	 อ�าเภอ

ศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	ท�าการชี้แจงแล้วแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนที่เสียภาษีเพื่อให้

ตอบแบบสอบถาม	จากนั้นส่งข้อมูลกลับมายังผู้วิจัย	

3.		น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์	ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้	

1.		ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	list)	ใช้หาค่าความถี่	

(Frequency)	และร้อยละ	(percentage)	แล้วน�าเสนอในรูปตาราง

2.		วิเคราะห์ความต้องการในการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม	่

อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เสียภาษีให้กับเทศบาลต�าบล	

โดยค�านวณหาค่าเฉลี่ย	 ( )	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด	โดยพิจารณาจากขอบเขตของคะแนนเฉลีย่ทีไ่ด้จากการแบบสอบถามผลทีไ่ด้จากการแปลผล	

ดังนี้	(ส�าเริง	จันทร์สุวรรณ,	2547	หน้า	58)

	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	4.51-5.00	หมายถึง		 มีความต้องการระดับมากที่สุด

	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.51-4.50	หมายถึง		 มีความต้องการระดับมาก

	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	2.51-3.50	หมายถึง		 มีความต้องการระดับปานกลาง

	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.51-2.50	หมายถึง		 มีความต้องการระดับน้อย

	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.00-1.50	หมายถึง		 มีความต้องการระดับน้อยที่สุด	

3.		วิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการในการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลต�าบล	

ศรีเชียงใหม่	 อ�าเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัดหนองคาย	 จ�าแนกตาม	 เพศ	 อายุ	 และรายได้	 โดยใช้สถิติ

ทดสอบค่าที	(Independent	t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	way	ANO-

VA)	มีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1.	 ผลการวิจัย

		 1.1	 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการในการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาล

ต�าบลศรีเชียงใหม่	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	พบว่า	ความต้องการของประชาชนในการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลต�าบล	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

พบว่า	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ทกุด้าน	เรยีงล�าดบัด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่จากสงูสุดไปหาต�า่สดุ	ได้แก่	ด้านการ

เข้าถึงได้	รองลงมาคือ	ด้านความสุภาพ	ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้	ด้านความรับผิดชอบ	ด้านความ

เข้าใจและรู้จักลูกค้า	ด้านความไว้วางใจ	ด้านความสามารถ	ด้านการติดต่อสื่อสาร	และ	ด้านความน่า

เชื่อถือ

	 1.2		เปรยีบเทยีบความต้องการของประชาชนในการให้บริการจัดเกบ็ภาษใีนเขตเทศบาล

ต�าบลศรีเชียงใหม่	 อ�าเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัดหนองคาย	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศและอายุแตกต่าง

กนั	มคีวามต้องการของประชาชนในการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษไีม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ	

ส่วนประชาชนท่ีมีรายได้ต่อปีแตกต่างกันมีความต้องการของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษี

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

2.		อภิปรายผล

	 จากผลการศกึษาการวจัิยเรือ่ง	ความต้องการในการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษใีนเขตเทศบาล

ต�าบลศรเีชยีงใหม่	อ�าเภอศรเีชยีงใหม่	จงัหวดัหนองคาย	พบประเด็นทีน่่าสนใจทีผู้่วจัิยน�ามาอภปิราย

ผล	ดังนี้

	 2.1	 ความต้องการของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลต�าบล

ศรีเชียงใหม่	 อ�าเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัดหนองคาย	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ทกุด้าน	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ในการให้บรกิารจัดเกบ็ภาษี

ท้องถิ่นทางองค์การบริหารส่วนต�าบลด�าเนินการจัดเก็บภาษีในต้นป	ี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

สมสุข	 ฐานะวร	 (2552,	บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการศึกษาคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษี	 :	 กรณีศึกษา

เทศบาลต�าบลตะกุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี	ผลการวิจัยพบว่า	มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้

บริการจัดเก็บภาษี	กรณีศึกษาเทศบาลต�าบล	ตะกุด	อ�าเภอเมืองสระบุรี	จังหวัดสระบุรี	ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง	สอดคล้องกับผลการศกึษาของ	สอดคล้องกับผลการศกึษาของสริลิกัษณ์	อกัษร

แก้ว	(2557,	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการจัดเกบ็รายได้

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนมีความ

คิดเหน็ต่อการให้บรกิารจัดเก็บรายได้ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเสมด็	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดับุรรีมัย์	

อยูใ่นระดบัปานกลาง	และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	 ชญัญาภคั	วฒันสกลุชล	(2558,	บทคดัย่อ)	

ได้ท�าการศึกษาทศันคตขิองประชาชนต่อการให้บรกิารจดัเกบ็รายได้ของเจ้าหน้าทีอ่งค์กรบรหิารส่วน
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ต�าบลหนอง	 บอนแดง	 อ�าเภอบ้านบึง	 จังหวัดชลบุรี	 ผลการศึกษาพบว่า	 ทัศนคติของประชาชน 

ต่อการให้บริการจัดเก็บรายได้ด้านการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง

 2.2		ผลการเปรยีบเทียบความต้องการในการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษใีนเขตเทศบาลต�าบล

ศรเีชยีงใหม่	อ�าเภอศรเีชยีงใหม่	จงัหวดัหนองคาย	จ�าแนกตามประชาชนผูร้บับรกิารทีม่เีพศ	อาย	ุและ

รายได้	ที่แตกต่างกันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	สรุปได้ดังนี้

  2.2.1		ประชาชนท่ีม	ีเพศ	ต่างกันมคีวามต้องการในการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษใีนเขต

เทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	แตกต่างกัน	ซึ่งผลการวิจัย	พบว่า	

ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความต้องการของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาล

ต�าบลศรีเชียงใหม่	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	โดยรวม	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการที่

คล้ายคลึงกัน	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมสุข ฐานะวร	 (2552,	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการศึกษา

คุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษี	:	กรณีศึกษาเทศบาลต�าบลตะกุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี	ผล

การวิจัยพบว่า	ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

	 	 2.2.2		ประชาชนท่ีมอีาย	ุต่างกนัมคีวามต้องการในการให้บริการจดัเกบ็ภาษใีนเขต

เทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	แตกต่างกัน	ซึ่งผลการวิจัย	พบว่า	

ประชาชนทีม่อีายแุตกต่างกนั	มรีะดับความต้องการในการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษใีนเขตเทศบาลต�าบล

ศรีเชียงใหม่	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	โดยรวม	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่าผู้รับบริการในการเสียภาษีไม่ว่าอายุเท่าใดก็ตามหรือทุกระดับอายุมีความ

ต้องการรับบริการเสียภาษีเหมือนๆ	 กัน	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ	 จรรยา	 จันทร์เตี้ย	 (2553,	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการศึกษาความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อการให้

บรกิารจดัเก็บภาษขีององค์องค์การบรหิารส่วนต�าบลขีเ้หลก็	อ�าเภอปทมุรตัต์	จงัหวดัร้อยเอด็	ผลการ

ศึกษาพบว่า	 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีท่ีมีอาย	ุ แตกต่างกันมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์องค์การบริหารส่วนต�าบลข้ีเหล็ก	อ�าเภอปทมุรัตต์	จังหวัดร้อยเอด็	

โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

   2.2.3	 ประชาชนท่ีมรีายได้ต่อปี	ต่างกนัมีความต้องการในการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษี

ในเขตเทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	 อ�าเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัดหนองคาย	 แตกต่างกัน	 ซึ่งผลการวิจัย	

พบว่า	พบว่า	ประชาชนที่มีรายได้ต่อปีแตกต่างกัน	มีระดับความต้องการในการให้บริการจัดเก็บภาษี

ในเขตเทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	 อ�าเภอศรีเชียงใหม่	 จังหวัดหนองคาย	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าไม่ว่าผู้เสียภาษีจะมีรายได้เท่าใดก็ตามจะส่ง

ผลให้มีความต้องการรับบริการที่แตกต่างกับ	สอดคล้องกับผลการศึกษาของอโนทัย	ทองสุข	(2555,	
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บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บรายได้ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหันตรา	 อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ผลการวิจัยพบว่า	

ประชาชนทีม่	ีรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	ต่างกัน	มคีวามคดิเหน็ต่อการใช้บริการจัดเกบ็รายได้ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหันตรา	แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่	.05	และสอดคล้องกับผลการ

ศกึษาของ	สมสขุ	ฐานะวร	(2552,	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการศกึษาคณุภาพการให้บริการจัดเก็บภาษ	ี:	กรณี

ศึกษาเทศบาลต�าบลตะกุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี	ผลการวิจัยพบว่า	ผู้รับบริการที่มีรายได้	แตก

ต่างกัน	มคีวามคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บรกิารแตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	ชวนพิศ	พันธุ์โคตร	(2554,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาคุณภาพการให้

บริการการจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องท่ีขององค์การบริหารส่วนต�าบลชีทวน	 อ�าเภอเขื่องใน	 จังหวัด

อุบลราชธานี	ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่างกัน	เห็นว่าคุณภาพการให้บริการการจัดเก็บ

ภาษบี�ารงุท้องทีข่ององค์การบรกิารส่วนต�าบลชีทวน	ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ	.05	

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

จากผลการศึกษาพบว่า	 ความต้องการของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีในเขต

เทศบาลต�าบลศรีเชียงใหม่	อ�าเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	ได้แก่	ด้านการเข้าถึงได้	ประชาชน

มีความต้องการด้านนี้สูงสุด	 ดังนั้นเทศบาล	 ควรจัดให้ประชาชนผู้เสียภาษีการเลือกใช้บริการช�าระ

ภาษหีลายช่องทาง	เช่น	ช�าระผ่านไปรษณีย์	ธนาคาร	สามารถติดต่อของรบับรกิารได้อย่างสะดวกหรอื

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลได้อย่างสะดวก	โดยผ่านเสียงตามสาย	ป้ายประชาสัมพันธ์	และ

ทางอนิเตอร์เนต็	เป็นต้น	และควรจดัสถานท่ีส�าหรบัผูม้าช�าระภาษเีพยีงพอเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและ

ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ในการเสียภาษีให้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.		ควรมกีารศกึษาเก่ียวกบัการให้บรกิารจดัเก็บภาษขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในระดบั

จังหวัดเพื่อที่จะได้รับผลการด�าเนินงานและปัญหาการบริหารการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่กว้างขวาง 

ยิ่งขึ้น	

2.		ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อการบรหิารการจดัเก็บภาษ	ีทัง้นีเ้พือ่ให้ทราบ

ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เอื้อต่อการบริหารการจัดเก็บภาษี	ให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
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บทคัดย่อ

บทความเรื่องอุดมคติการเข้าถึงนิพพานในพุทธศาสนามหายาน	 มีวัตถุประสงค์ดังนี้	 เพ่ือ

ศึกษาอุดมคติของพระโพธิสัตว์,คุณลักษณะของพระโพธิสัตว์และการเข้าถึงนิพพานในพุทธศาสนา

มหายาน	ผลการศึกษาพบว่า	อุดมคติการเข้าถึงนิพพานในพุทธศาสนามหายานคือให้ความส�าคัญต่อ

ความเป็นพระโพธิสัตว์	ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละด้วยใจที่ประกอบด้วยมหากรุณา	ปรารถนาที่จะช่วย

เหลอืสรรพสตัว์ให้หลดุพ้นจากความทกุข์ทัง้มวล	ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไป	พุทธภาวะของ

พระโพธิสัตว์จึงเป็นสิ่งที่สูงส่งและประเสริฐกว่าความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวก	ที่พุทธ

ศาสนิกมหายานถือเป็นอุดมคติส�าคัญในการประพฤติปฏิบัติตน

ค�าส�าคัญ :	อุดมคติ,	นิพพาน,	พระพุทธศาสนามหายาน

Abstract

The	 article	 on	 the	 ideology	 of	 Nirvana	 Attaining	 in	Mahayana	 Buddhism.	 

The	 purpose	 of	 this	 article	 was	 to:	 1)	 study	 the	 ideal	 of	 the	 Bodhisattva,	 the	 

characteristics	 of	 the	 Bodhisattva	 and	 to	 attain	 Nirvana	 in	Mahayana	 Buddhism.	 

The	research	found	that	the	ideal	of	attaining	nirvana	in	Mahayana	Buddhism	is	to	

emphasize	 the	 importance	 of	 being	 Bodhisattva	 as	 a	 generous-hearted	 person,	 

wishing	 to	 help	 all	 creature	 beings	 from	 the	 suffering	 before	 his	 enlightenment.	 

According	to	Mahayana	Buddhism,	The	concept	of	Buddha	nature	in	the	Bodhisattva	

are	 the	highest	 and	noblest	 of	 all.	 The	doctrine	of	 Bodhisattva	 is	 considered	by	 

Mahayana	Buddhism	to	be	the	greatest	ideology	in	the	conduct	of	oneself.
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บทน�า

หลักส�าคัญของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน	 คือหลักแห่งพระโพธิสัตวภูมิ	 ซ่ึงเป็นหลักท่ี

มหายานแต่ละนิกายยอมรับนับถือ	 มหายานทุกนิกายย่อมมุ่งหมายโพธิสัตวภูมิ	 ซ่ึงเป็นเหตุให้บรรลุ

พทุธภูมิ	กล่าวคอื	บุคคลหนึง่บุคคลใดทีจ่ะบรรลถุงึพทุธภูมไิด้	ต้องผ่านการบ�าเพญ็จรยิธรรมแห่งพระ

โพธิสัตว์มาก่อน	และขณะบ�าเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์	ก็ยังสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์

ในสังสารวัฏได้มากมาย	 จุดหมายสูงสุดของมหายานจึงอยู่ที่การบ�าเพ็ญบารมี	 ตามแนวทางพระ

โพธิสัตว์	 เพื่อน�าพาสรรพสัตว์สู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารให้หมดส้ิน	 ก่อนที่ตนจะเข้าถึงความเป็น

พระพุทธเจ้า	และบรรลุนิพพานต่อไป	ดังนั้น	อุดมคติของการเข้าถึงนิพพานในพุทธศาสนามหายาน

จึงเป็นสิ่งที่สูงส่งหลักส�าคัญของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน	คือหลักแห่งพระโพธิสัตวภูมิ	 ซึ่งเป็น

หลักที่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแต่ละนิกายยอมรับนับถือ	มหายานทุกนิกายย่อมมุ่งหมายโพธิ

สัตวภูมิ	ซึ่งเป็นเหตุที่ให้บรรลุพุทธภูมิ	กล่าวคือ	บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จะบรรลุถึงพุทธภูมิได้	ต้องผ่าน

การบ�าเพ็ญจรยิธรรมแห่งพระโพธสิตัว์มาก่อน	เพราะฉะนัน้	จงึถอืว่าโพธสิตัวภมูเิป็นเหต	ุพทุธภมูเิป็น

ผล	 เมื่อบรรลุพุทธภูมิเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมโปรดสัตว์ให้ถึงความหลุดพ้นได้กว้างขวาง	และ

ขณะบ�าเพญ็บารมเีป็นพระโพธสิตัว์	กย็งัสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ท่ีตกทุกข์ในสังสารวฏัได้มากมาย	

อุดมคติอันเป็นจุดหมายสูงสุดของมหายานจึงอยู่ที่การบ�าเพ็ญบารมี	 ตามแนวทางพระโพธิสัตว์	 เพื่อ

น�าพาสรรพสัตว์สู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารให้หมดสิ้น	 ก่อนที่ตนจะเข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้า	

และบรรลุนพิพานต่อไป	อดุมคตขิองการเข้าถึงนพิพานในพุทธศาสนามหายานจึงเป็นส่ิงทีสู่งส่งส�าหรับ

พทุธศาสนกิชนทีจ่ะปฏบิตัตินในฐานะของความเป็นพระโพธสัิตว์	ซ่ึงประกอบด้วยเมตตาบารมทีีส่�าคญั

อย่างยิ่ง

อุดมคติ	 (Ideal)	หมายถึงการด�าเนินชีวิตที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี	ความงาม	และ

ความจริง	 หรือการใช้ชีวิตอย่างไม่สูญเปล่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิต

ของตน	 	 ในทางพระพุทธศาสนานั้น	 เป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ย่อมหมายถึงความหลุดพ้นจาก

ทุกข์ทั้งปวง	หรือที่เรียกว่า	“นิพพาน”		

ค�าว่า	“นิพพาน”	(Nippana)	คือ	การดับกิเลสและกองทุกข์เป็นโลกุตตรธรรม	และเป็นจุด

หมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา	เป็นค�าที่ใช้กันในปรัชญาหลายระบบในอินเดีย	โดยใช้ในความหมาย

ของความหลุดพ้น	 ในภาษาบาลี	 นิพพาน	 หมายถึง	 การไม่มีกิเลสตัณหาอันเป็นเคร่ืองร้อยรัดให้

กระวนกระวายใจ	 แต่ในพระพุทธศาสนาอธิบายว่านิพพานคือการหลุดพ้นจากอวิชชา	 ตัณหา	 

ซึ่งแสดงออกในรูปของโลภะ	 โทสะ	 และโมหะ	 มิได้หมายความว่าเป็นการหลุดพ้นของอัตตาหรือตัว

ตนในโลกนี้	ไปสู่สภาวะของนิพพานเช่นเดียวกับค�าสอนอุปนิษัท	แต่หมายถึงความดับสนิทแห่งความ
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เร่าร้อนและเคร่ืองผกูพันร้อยรดัทัง้ปวง	ซึง่เรยีกว่าเป็นความทกุข์	(พระธรรมปิฎก,2546:45)		“ปทมจฺ

จุตฺ มจฺจนฺต� อสงฺขตมนุตฺตร� นิพฺพานมีติ ภาสนฺติ วานมุตฺตามเหสโย”ความว่า	 “พระพุทธเจ้าทั้ง

หลาย	ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่	ผู้พ้นแล้วจากตัณหาเครื่องร้อยรัด	ทรงตรัสถึงสภาวะธรรมชาติหนึ่งที่

เข้าถงึได้	เป็นธรรมชาตทิีไ่ม่จุต	ิพ้นจากขนัธ์	5	ไม่ถูกปรงุแต่งด้วยปัจจยัใด	ๆ 	เลย	หาสภาวะอืน่เปรยีบ

เทยีบไม่ได้	ว่าสภาวธรรมนัน้คอืพระนพิพาน”	และปรากฏในมหาปรนิริวาณสตูรว่า		“สรรพจรยิาเป็น

อนิจจังหามั่นคงเที่ยงแท้อยู่ไม่	อันคือธรรมแห่งการเกิดขึ้นและดับลงของสรรพสิ่งทั้งปวง		เมื่อความ

เกดิขึน้และดบัลงได้สิน้สญูเสยีแล้ว	ย่อมมคีวามเกษมศานต์ิด้วยสุขแห่งพระนริวาณ”(นิพพาน)	ดังนัน้	

หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนามหายานได้กล่าวถึงยาน	3	ประการเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้น	อันได้แก่	

1.	 สาวกยานหมายถึงยานของพระสาวกที่มุ่งสู่อรหัตภูมิ	ซึ่งรู้แจ้งในอริยสัจ	4	ด้วยการสดับ

ธรรมจากพระพุทธเจ้า	

2.		ปัจเจกยาน	 หมายถึง	 ยานของพระปัจเจกพุทธเจ้า	 ผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง	 แต่ไม่อาจแสดง

ธรรมสั่งสอนผู้อื่นได้	

3.	 โพธิสัตวยาน	 คือยานของพระโพธิสัตว์	 ซึ่งได้แก่ผู้มีใจคอกว้างขวาง	 ประกอบด้วยมหา

กรณุาในสรรพสตัว์	ไม่ต้องการอรหตัภมู	ิ	ปัจเจกภมู	ิแต่ปรารถนาพทุธภมู	ิเพือ่โปรดสตัว์ได้กว้างขวาง

กว่า	2	ยานแรก	และเป็นผู้รู้แจ้งในศูนยตาธรรม		หลักพระโพธิสัตวยานนั้น	ถือว่าจะต้องโปรดสรรพ

สัตว์ให้หลุดพ้นทุกข์เสียก่อนแล้วตัวเราค่อยหลุดพ้นทุกข์ทีหลัง	 คือจะต้องชักพาให้สัตว์โลกอื่น	 ๆ	 

ให้พ้นไปเสียก่อน	 ส่วนตัวเราเป็นคนสุดท้ายที่จะหลุดพ้นไป นี่เป็นหลักแห่งโพธิสัตวยาน	(สุวัฒน์	 

จันทรจ�านง,	2540:	72)

ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น	ด้วยความหมายของ	ค�าว่ามหายานซึ่งไม่ได้มีหมายความถึง

แต่ความเป็นยานใหญ่หรือยานท่ีสูงที่สุดเท่านั้น	 แต่ยังหมายถึงความมุ่งหมายที่จะเป็นยานที่รื้อขน

สรรพสัตว์ได้ทุกประเภททุกวัย	รวมทั้งสัตว์โลกทุกรูปนาม	เพื่อไปสู่พระนิพพาน	ยังหมายถึงยานที่จะ

ไปถึงพุทธภูมิ	แล้วส�าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย	ดังปรากฏในสัทธรรมปุณฑริกสูตรกล่าวว่า			

	 “ถ้าสรรพสัตว์ได้สดับธรรมจากพระผู้มีพระภาค	 แล้วบังเกิดศรัทธาความเช่ือ	 ปสาทะ

ความเลื่อมใส	 ได้วิริยะบ�าเพ็ญบารมีเพื่อสรรเพชรดาญาณอันเป็นธรรมชาติ	 ญาณอันปราศจากครู

อาจารย์	ญาณแห่งพระตถาคต	ก�าลงัความกล้าหาญ	มคีวามกรุณาปรารถนาต่อความสขุของสรรพสตัว์ 

บ�าเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ต่อทวยเทพและมนุษย์	โปรดสรรพนิกรให้พ้นทุกข์	นั่นชื่อว่า	“มหายาน” 

(เสฐยีร	โพธนินัทะ,2543:	86-87)	พทุธศาสนามหายานยงัมอีดุมคตอิกีว่าทกุคนสามารถเข้าถึงสภาวะ

ความเป็นพุทธธาต	ุหรอื	ทกุคนสามารถตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าเหมอืนกบัสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ได้เหมอืนกนัหมด	พทุธศาสนามหายานมแีนวคดิว่าพทุธภาวะคือธรรมชาตขิองมนุษย์ทกุคน	ทีส่ามารถ

พฒันาตนได้จนถงึความพ้นทกุข์		โดยความหมายและความเป็นพทุธภาวะ	ตามแนวของท่าน	เว่ยหล่าง	

(ฮุ่ยเล้ง)	สังฆปรินายกองค์ที่	6	แห่งนิกายธยานหรือเซน	ในประเทศจีน	ซึ่งท่านได้อรรถาธิบายไว้ใน
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เรือ่ง	“มหาปรชัญาปารมติาสตูร”		ว่า	“กปั็ญญาทีท่�าสตัว์ให้ลถุงึการตรสัรูน้ัน้	มอียูใ่นตวัเราทกุ	ๆ 	คน	

แต่เป็นเพราะมีอวิชชาความมืดบอดที่ครอบง�าใจของเราไว้		 เราจึงมองไม่เห็นมันด้วยตนเอง	 จนเรา

ต้องเสาะแสวงค�าแนะน�าตักเตือนจากผู้อ่ืน	ที่เขาได้เห็นแจ้งแล้วก่อนหน้าที่เราจะรู้จักจิตเดิมแท้ของ

เราเอง		...”	(พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร,2523:	68	)	(ข้อนี้	ฝ่ายมาธยามิกะถือว่าสัตว์ทั้งหลาย

มคีวามสามารถทีจ่ะบรรลคุวามเป็นพทุธได้เพราะสัตว์ท้ังปวงไม่มภีาวะอนัคงท่ีด้ังเดิม	ท�ากรรมใดย่อม

ได้รบัผลกรรมนัน้เมือ่ลงสร้างทศบารมีเมศสมบรูณ์กจ็กับรรลเุป็นสมัพทุธะได้		แต่ไม่ใช่ว่ามพีทุธภาวะ)

อุดมคติของพระโพธิสัตว์

อุดมคตสิ�าคญัของพทุธศาสนามหายานอยูท่ีว่่า	การสิน้กเิลสเฉพาะตนโดยล�าพงั	ทัง้	ๆ 	ทีบ่ดิา

มารดา	มติรสหายและเพือ่นร่วมทกุข์ยงัคงเวยีนว่ายอยูใ่นห้วงอวชิชาและความทกุข์นัน้เป็นการเหน็แก่ตวั 

การเป็นพระโพธสิตัว์จงึหมายถงึ	การมปีณธิานทีจ่ะช่วยเหลอืสรรพชวีติ	ให้หลดุพ้นจากทกุข์ไปกบัตน

ด้วย		ในนิกายตันตระ	(วัชรยาน)	ถือว่า	ถ้าเรายอมรับในเรื่องการตายแล้วเกิดใหม่ก็หมายความว่าใน

แต่ละครั้งแห่งการเกิดต้องมีบุพการี	 1	 กลุ่ม	 และในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้แต่ละคน

ได้มีบุพการีมาแล้วเป็นจ�านวนนับไม่ถ้วน	 ด้วยเหตุผลนี้ต้องยอมรับว่าสรรพสัตว์ท่ีบังเกิดข้ึนได้เคย	

ด�ารงสถานภาพความเป็นบุพการีมาแล้วเช่นกัน	ฉะนั้นการแสวงหาทางหลุดพ้นจึงควรเป็นไป	พร้อม

กันหรือให้บุพการีไปก่อนแล้วตนเองจึงค่อยหลุดพ้นตามไป	นี่คือความเป็นพระโพธิสัตว์	แม้จะต้องใช้

เวลานานเพียงใดก็ตาม	การปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ประกอบด้วยมหากรุณาที่จะตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้าเพื่อช่วยชี้อริยสัจแก่ผู้หลงในห้วงอวิชชาให้พ้นทุกข์นั้น	มีหลักว่า	 เมื่อตนเห็นธรรมแล้ว

ต้องประกาศให้ผูอ้ืน่เหน็ด้วยตนจะหลดุพ้นกต้็องช่วยผูอ้ืน่ให้หลดุพ้นด้วย	อดุมคติส�าคญัของพระพทุธ

ศาสนาฝ่ายมหายาน	จึงเป็นอุดมคติแห่งพระโพธิสัตวภูมิ	และเป็นหลักที่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานทุก

นิกายยอมรับนับถือ	และย่อมมุ่งหมายโพธิสัตวภูมิ	ซึ่งเป็นเหตุให้บังเกิดพุทธภูมิขึ้น	และการที่บุคคล

หนึ่งบุคคลใดที่จะบรรลุถึงพุทธภูมิได้	 จะต้องผ่านการบ�าเพ็ญจริยธรรมแห่งพระโพธิสัตว์มาก่อน	 

ดังค�ากล่าวว่า	“โพธิสัตวภูมิเป็นเหตุ	พุทธภูมิเป็นผล”	(อภิชัย	โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์,2539:135.)	เมื่อ

บรรลพุทุธภมูเิป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้ากจ็ะมโีอกาสได้โปรดสตัว์ให้ถงึความหลดุพ้นได้อย่างกว้างขวาง	

และขณะบ�าเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์	 ก็ยังสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ในสังสารวัฏได้

มากมาย	 อุดมคติอันเป็นจุดหมายสูงสุดของการเข้าถึงนิพพานในพุทธศาสนามหายานจึงอยู่ที่การ

บ�าเพ็ญบารมตีามแนวทางพระโพธสิตัว์	ปฏบัิตติามหลกัโพธสิตัวมรรคเพือ่การบรรลเุป็นพระโพธสิตัว์	

เพือ่บ�าเพญ็ตนเป็นประโยชน์แก่โลก	จนบารมคีรบบรบิรูณ์กจ็ะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าองค์ต่อ	ๆ 	เป็น

ปณิธานเพื่อสืบทอดพุทธวงศ์ของพระพุทธเจ้าและเพื่อน�าพาสรรพสัตว์สู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร

ให้หมดสิ้นนั่นเอง	(เสถียร	พันธรังษี,	2541:	31)
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พระโพธิสัตว์ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีอยู่	2	ประเภท	ประเภทหนึ่ง

เกิดจากฌานของพระอาทิพุทธ	คือ	พระธยานิโพธิสัตว์	อีกประเภทหนึ่งเป็นอวตารของพระอาทิพุทธ	

พระโพธิสัตว์ประเภทที่สอง	มีมากมายสุดคณานับ	สรรพสัตว์ใหญ่น้อยสูงต�่าแตกต่างกันเพียงใด	ต่าง

ก็สามารถตัง้จิตปรารถนา	และมุง่บ�าเพญ็บารมเีพือ่ให้ตนบรรลเุป็นพระโพธสัิตว์และเป็นพระพทุธเจ้า

ต่อไปได้ทัง้นัน้	เมือ่ได้เป็นพระโพธสิตัว์แล้วกถ็อืว่าเป็นอวตารของพระอาทพุิทธ	การได้บรรลุเป็นพระ

โพธสิตัว์เป็นความปรารถนาสงูสดุของผูท้ีน่บัถอืพทุธ	ศาสนาฝ่ายมหายาน	การบ�าเพญ็บารมขีองบุคคล

เพือ่ให้ได้บรรลเุป็นพระโพธสิตัว์จะได้รบัความช่วยเหลือจากพระธยานโิพธสิตัว์	ผูท้ีจ่ะเป็นพระโพธสิตัว์

และจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปนั้น	จะต้องด�าเนินวิถีชีวิตตามหลักค�าสอนที่เรียกว่า	โพธิสัตวมรรค	คือ

จะต้องสร้างบารมีธรรม	(ปารมิตา)	ให้มากพอที่จะส�าเร็จพระโพธิญาณได้	บารมีธรรมนี้ก็คือ	คุณชาติ

ทีท่�าให้ข้ามถงึฝ่ังพระนพิพานอนัประกอบด้วยคุณลกัษณะ	3	บารม	ี6	อปัปมญัญา	4	และมหาปณิธาน	

4	ดังนี้

คุณลักษณะ 3 ประการของพระโพธิสัตว์ ได้แก่

1.  หลักมหาปรัชญาหรือปัญญา	 ในหลักการข้อนี้	 ฝ่ายมหายานได้อธิบาย	 หลักอนัตตา	 

ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษในพุทธศาสนาออกไปอย่างกว้างขวางลึกซ้ึง	 มหายานนิยมเรียกค�าว่า	 

“ศูนยตา”	 แทน	 ค�าว่า	 “อนัตตา”	 ในส่วนปฏิบัติของบุคคล	 ถือว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้	 ก็ด้วยการ 

เข้าถึง	ศูนยตา	หมายความว่าจะต้องเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในหลักธรรม	ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส

2.  หลักมหากรุณา	 หมายความว่า	 จะต้องเป็นผู ้มีจิตใจกรุณาต่อเวไนยสัตว์ทั้งหลาย	 

อย่างปราศจากขอบเขต	พร้อมทัง้สละตนเองเพือ่ช่วยเหลือเวไนยสัตว์ให้พ้นทกุข์	ซ่ึงได้แก่	การต้ังโพธิ

จติมุง่สูพุ่ทธภมู	ิในขณะทีย่งัมไิด้บรรล	ุต้องสร้างบารมเีพ่ือช่วยสตัว์	ฉะนัน้จงึเน้นเรือ่งการบ�าเพญ็บารม	ี

10	ซึ่งประกอบด้วย

	 1.		ทานปารมิตา	หรือ	ทาน	

	 2.		ศีลปารมิตา	หรือ	ศีลบารมี	

	 3.		กฺษานฺติปารมิตา	หรือ	ขันติบารมี				

	 4.		วีรฺยปารมิตา	หรือ	วิริยบารมี

	 5.		ธฺยานปารมิตา	หรือ	ฌานบารมี																	

	 6.		ปรชฺญาปารมิตา	หรือ	ปัญญาบารมี

	 7.		อุปายปารมิตา	หรืออุบายบารมี																			

	 8.		ปฺรณิธานปารมิตา	หรือประณิธานบารมี

	 9.		พลปารมิตา	หรือ	พลบารมี																									

	 10.	ชญานปารมิตา	หรือ	ญาณบารมี
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	 บารมีนั้น	ความจริงมีอยู่	10	แต่ย่อลงเป็น	6	มีทาน	ศีล	วิริยะ	ขันติ	ฌาน	และ	ปัญญา	 

(รวมถึง	อุปาย	ปุรณิธาน	พละ	ชญาน)	ความหมายของบารมี	6	ในทัศนะของพระโพธิสัตว์นั้น	มีดังนี้

	 ทานบารมี	คอื		วตัถทุาน	อภยัทาน	และธรรมทาน		ทานทัง้	3	ชนดินี	้ใน	มนัตภทัรปณธิาน

จรยิาวรรค	กล่าวว่าธรรมทานเป็นเลศิ		เหตุไฉนจงึว่าธรรมทานน้ันเป็นเลศิกว่าทานทุกชนดิ	ทัง้นีเ้พราะ

ว่า	การให้ซึ่งธรรมนี้	เป็นการให้ปัญญาแก่ตนเอง	และท�าให้ผู้อื่นได้ปัญญาด้วย	

	 ศีลบารมี	มี	ศีล	5		ศีล	8		ศีล	10	และศีล	227		แต่ว่าทางฝ่ายมหายานพิเศษออกไปอีก	

คือสิกขาบทมี	 250	 และมีศีลพระโพธิสัตว์อีก	 58	 ข้อ		 แบ่งเป็นครุ	 10	 และลหุ	 48		 ผู้ใดล่วงศีล 

พระโพธสิตัว์คร	ุ10	ข้อถอืว่าปาราชกิ		ส่วนลหุ	48	ข้อนัน้		มอียูข้่อหนึง่ถอืว่า	พระโพธสัิตว์ผู้ถอืศลีนัน้	

เมื่อออกจากสถานที่อยู่	 หรือว่าเดินไปตามถนนหนทาง	 ถ้าพบปะส่ิงมีชีวิตจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์

เดรัจฉานก็ตาม	พระโพธิสัตว์ต้องแผ่เมตตาตั้งปรารถนาขอให้สัตว์นั้น	ๆ	ถึงซึ่งความสุข	และบรรลุถึง

พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ	ถ้าพระโพธิสัตว์องค์ใดไม่ตั้งความปรารถนาอย่างนี้ถือว่าผิดศีล	

	 วิริยบารมี	และ	ขันติบารมี	 โดยเฉพาะข้อขันติบารมีหรือความอดทน	พระโพธิสัตว์ต้อง

บ�าเพ็ญให้เกิดม	ีเป็นธรรมดาทีผู่ป้ฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนามกัจะต้องผจญกบัอปุสรรค	ทีอ่าจเกดิ

จากสิ่งแวดล้อม	หรือเกิดจากกิเลสในตัวเราเองได้	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าผู้ปฏิบัติขาดขันติธรรมแล้ว	 ก็ไม่

อาจก้าวหน้าบรรลุถึงธรรมเบ้ืองสูงได้		 ขันติมีอธิบายหลายนัย	 เช่น	 ความอดทนต่อความหนาวร้อน	

ความอดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บ	และความอดทนต่อกิเลส	พระโพธิสัตว์จะต้องมีความอดทนบริบูรณ์ทั้ง	

๓	ชนิด	จึงจะสามารถผจญต่อสูก้บัอปุสรรคเครือ่งกดีขวางต่อการบรรลุธรรมได้		อนึง่	ถ้าพระโพธสิตัว์

ใดขาดวิริยะ	 กล่าวคือความเพียร	 พระโพธิสัตว์นั้นก็ไม่สามารถจะก้าวไปสู่คุณธรรมเบ้ืองสูงได ้

อันคุณธรรมความดีน้ัน	 เราไม่ควรจะหยุดยั้งพอใจในชั้นใดชั้นหนึ่ง	 เราควรประกอบกิจให้ก้าวล่วง 

ขึน้ไปสูภ่มูธิรรมขัน้สงูยิง่	ๆ 	ขึน้	จนในทีส่ดุให้เข้าถึงความไม่เกดิ	ไม่แก่	ไม่เจ็บ	ไม่ตาย	อนัเป็นขัน้สูงสุด	

	 ฌานบารมี	หรือ	สมาธิ		กับ	ปัญญาบารมี			ฌานบารมีเป็นข้อส�าคัญอีกข้อหนึ่ง	ที่พระ

โพธสิตัว์จะต้องม	ีส�าหรบัสงบระงบัความหว่ันไหวของจิตต่อโลกธรรม	ผู้ปฏบิติัธรรมในพระพุทธศาสนา

ถ้าขาดฌานหรอืสมาธแิล้ว	กง่็ายต่อการถกูโลกธรรมชกัจูงให้ผันแปรไป	เช่น	พระธรรมกถกึทีส่ามารถ

ในเทศนาจนเป็นที่ไพเราะจับใจของผู้ฟัง		ท่านย่อมได้รับความยกย่องนับถือและสรรเสริญ	ตลอดจน

ลาภสักการะจากประชุมชน	ถ้าพระธรรมกถึกรูปนั้นไร้ความเข้มแข็งแห่งจิตแล้ว	ก็เกิดความยินดีติด

ในลาภสักการะนั้น	 ลาภสักการะก็กลายเป็นอาวุธประทุษร้ายท่านทันที	 ตรงกันข้ามกับผู้ที่ผ่านการ

อบรมจิตมาพอ		ย่อมไม่หวั่นไหวไปกับลาภสักการะเลย	สามารถเอาชนะความใคร่	ความอยากที่จะ

มชีือ่เสยีงเกียรตยิศได้	และผูน้ัน้กช็ือ่ว่าเป็นผูช้นะโลกธรรมด้วย		ส่วนปัญญาบารมกีค็อืการสร้างความ

เห็นที่ถูกให้เกิดมีข้ึน	 ความเห็นท่ีถูกคือสัมมาทิฏฐิ	 อันตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิ	 อันนี้ส�าคัญมาก	 

ความตรัสรู้รอดพ้นจากปวงทุกข์	 ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิจึงเกิดมีขึ้นได้	 และสัมมาทิฏฐินี้เป็นแม่บท 

แห่งคุณธรรมทั้งหลายด้วย		 พระโพธิสัตว์องค์ใดบ�าเพ็ญบารมีทั้ง	 6	 อย่างนี้บริบูรณ์เต็มที่แล้วเมื่อใด	
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

เมื่อนั้นก็ย่อมบรรลุแก่พระปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณได้	(เสถียร	โพธินันทะ,2541:124)

3.  หลักมหาอุปาย	 คือ	 พระโพธิสัตว์จะต้องประกอบด้วยกุศโลบายนานัปการ	 ในการช่วย

เหลือ	ปวงสัตว์	ต้องประกอบด้วยไหวพริบ	ปฏิภาณในการเข้าถึง	อธิมุติของปวงสัตว์	หมายความว่า	

พระโพธิสัตว์จะต้องมีวิธีการชาญฉลาดในการแนะน�าอบรมสั่งสอนผู้อื่น	ให้เข้าถึงสัจธรรม

มหาจตุรปณิธาน 4 

พระโพธสิตัว์	จะต้องปฏญิาณตนด้วยมหาจตุรปณธิาน	4	กบัตนเอง	กบัอาจารย์	หรอืด้วยการ

น้อมจิตร�าลึกถึงพระพุทธเจ้า	ก็ได้	เพื่อเป็นอุปกรณ์	น�าผู้ปฏิบัติ	สู่จุดมุ่ง	หมาย	คือ

1. สรรพสตัว์ทัง้หลายอนัประมาณมไิด้	เราจกัโปรดให้หมดสิน้	เราจะต้องปลดเปลือ้งให้พ้นทกุข์ 

ข้อนีเ้ทยีบด้วยอรยิสจั	4	ในข้อทกุขสจั		ซึง่มหีน้าทีต้่องก�าหนดรู้	คอืเมือ่เรารู้ว่าเราทกุข์	เรากย่็อมแจ้ง

ให้คนอื่น	 ๆ	 ทราบว่า		 เขาก็มีทุกข์เช่นเดียวกัน	 แต่พระโพธิสัตว์จะต้องปรารถนาความพ้นทุกข์แห่ง

สรรพสัตว์อีกด้วย	

2.	 กิเลสท้ังหลายทีไ่ม่สงบระงบั	เราจะก�าจดัให้หมดสิน้		เราจะต้องละทิง้ท�าลายให้หมด		และ

ปรารถนาทีจ่ะให้สรรพสตัว์ท�าลายกิเลสเหล่านัน้ด้วย		ข้อนีเ้ทยีบด้วยข้อสมทุยัคอืตณัหาซึง่เราจะต้อง

ละ		จะเจรญิไม่ได้		ข้างฝ่ายมหายานถอืว่า	นอกจากตัวเราจะท�าลายกเิลสของเราเองแล้ว	จึงต้องช่วย

แนะน�าให้สรรพสัตว์ท�าลายกิเลสของเขาด้วย	

3.		ธรรมทัง้หลายอนัไม่มปีระมาณ	เราจะต้องศกึษาให้เจนจบ		เราจกัต้องเรยีนรู้และท�าความ

ศึกษาปฏิบัติ		 เทียบด้วยมรรคสัจซึ่งต้องเจริญให้มีขึ้น		 เราจึงจะก�าหนดรู้ทุกข์และสมุทัยได้	 และจะ

ต้องยังสรรสัตว์ให้ศึกษาในพระธรรมด้วย	

4. พทุธมรรคอนัประเสรฐิ	เราจะต้องบรรลใุห้จงได้	เทยีบด้วยท�านโิรธสจัให้แจ้ง	และจะต้อง

ยังสรรพสัตว์ให้บรรลุถึงด้วย		เพราะฉะนั้น	ตามปณิธานทั้ง	4	นี้		เมื่อเทียบกับหลักอริยสัจแล้วจะเห็นว่า 

ฝ่ายมหายานต้องการจะปลดเปลื้องสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์

อัปปมัญญา หรือพรหมวิหาร 4 

พระโพธิสัตว์จะต้องมีคุณธรรม	4	ประการ	ที่เรียกว่า	อัปปมัญญา	แผ่ไปในสรรพสัตว์อันหา

ประมาณมไิดไม่เจาะจงหรอืจ�ากดัมนษุย์ชาตใิด	ภาษาใด	แม้สตัว์ดิรัจฉาน	ไม่ว่าจะเล็ก	เท่าไร	กม็ส่ีวน

ได้รับเมตตากรุณาจากคุณธรรมอันสูงนี้

1.		เมตตา	ความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข

2.		กรุณา	ความเอ็นดูสงสาร	คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์

3.		มุทิตา	ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

4.		อเุบกขา	ความวางเฉย	ไม่ดใีจ	ไม่เสยีใจ	วางใจเป็น	กลาง	(ประยงค์	แสนบรุาณ,	2548:61)
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ดังนั้น	 ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนจึงมีสิทธิและมีความสามารถที่จะบ�าเพ็ญบารมีเป็นพระ

โพธิสัตว์	 และสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้	 หากฝึกฝนช�าระจิตใจจนบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยเมตตา

บารม	ีพระโพธสิตัว์ของฝ่ายมหายานจงึมมีากมาย	แม้พระพุทธเจ้ากม็ปีรมิาณทีไ่ม่อาจคาดค�านวณได้	

และพระโพธิสัตว์ทุกองค์ย่อมโปรดสรรพสัตว์เช่นเดียวกับจริยาของพระพุทธเจ้า	 ค�าสอนของพระ

โพธิสัตว์จึงมีน�้าหนักเท่ากับพระไตรปิฎก	ในพุทธศาสนามหายานจึงมีคัมภีร์ส�าคัญระดับเดียวกับพระ

ไตรปิฎกเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก	 เพื่อให้เหมาะสมกับจริตและอินทรีย์ของสรรพสัตว์แต่ละจ�าพวก	 อีกทั้ง

เพื่อเป็นกุศโลบายในการสั่งสอนพุทธธรรม	ทั้งนี้ก็เพื่อเจตจ�านงจะเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมวลให้ถึงพุทธ

รรมและบรรลคุวามหลดุพ้นจากสงัสารวฏั	พทุธศาสนามหายานจึงให้ความส�าคญักบัพระโพธสัิตว์มาก	

ด้วยเชื่อว่ามีคุณธรรมมากกว่าพระอรหันต์		เพราะว่าการเข้าถึงภาวะแห่งโพธิสัตว์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

นั้นสูงกว่าพระอรหันต์	จุดมุ่งหมายของการปรารถนาพุทธภูมิ	คือความส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า 

ในระหว่างท่ียังไม่ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า	 พระโพธิสัตว์ของพุทธศาสนามหายานก็เป็นผู้ประพฤติตน

อยู่ในโพธิสัตว์ธรรม	และเป็นผู้ข้องอยู่ใน	โพธิจิตหรือจิตรู้แจ้ง	คือ	ความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาโพธิจิต

ขึ้นเพื่อการก้าวไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้า	 ด้วยการปฏิญญาเพื่อตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสรรพสัตว์

อ่ืนๆ	 ทั้งยังเป็นผู้บ�าเพ็ญบารมีธรรม	 สร้างบารมีเพื่อความหลุดพ้น	 ใครก็ตามสามารถจะตั้งความ

ปรารถนาในพุทธภูมิก็บ�าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยการตั้งปณิธาน	 4	 เท่านั้น	 นอกจากนี้ยังมี 

พระโพธิสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่บริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสแล้ว	แต่ยังไม่ยอมเข้าอนุปาทิเสสนิพพาน	 

ทรงประกอบด้วยมหากรุณาเป็นที่ตั้งเที่ยวจาริกในเพศต่าง	ๆ	เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกในภพภูมิต่าง	ๆ 

ให้พ้นทกุข์	ความเชือ่ของพทุธศาสนกิชนฝ่ายมหายาน	จึงมว่ีาเมือ่ใดท่ีโลกประสบกบัความยคุเข็ญหรือ

ไม่มหีนทางในการดบัทกุข์เป็นหน้าทีข่องพระโพธสิตัว์	ทีจ่ะต้องลงมาถอืชาตกิ�าเนดิ	เป็นมนษุย์เพือ่สัง่

สอนมนุษย์	 ชี้ทางให้พ้นจากความทุกข์	 เหมือนกับที่พระโคดมพระพุทธเจ้าทรงได้ท�ามาแล้วเมื่อสิ้น

สมัยของพระโคดมพระพุทธเจ้า	 ก็เป็นหน้าที่ขององค์อื่นจะต้องลงมาท�าหน้าที่อย่างเดียวกันต่อไป	

มหายานมพีระโพธสิัตว์อยูน่บัจ�านวนพนัโกฏ	ิและอาจจะเปลีย่นเวรกนัลงมาช่วยบ�าบดัทกุข์มนษุยไ์ด้

โดยไม่รูจ้กัหมดสิน้	เมือ่หมดหน้าทีแ่ล้วกก็ลบัไปประทับอยูใ่นโลกเบือ้งสูงท่ีเรียกว่า	สุขาวดีพุทธเกษตร	

ในคัมภีร์ของมหายานกล่าวว่า	 สุขาวดีพุทธเกษตรอยู่ห่างจากโลกธาตุนี้แสนโกฏิ	 ผู้ไปอุบัติในพุทธ

เกษตรนั้นล้วนเป็นอุปปาติกะเกิดข้ึนในดอกบัว	 ไม่มีทุกข์โศก	 โรคภัย	 มีอายุอันนับประมาณมิได	้ 

เป็นแดนเสมือนที่พักระหว่าง	 สังสารวัฏกับพระนิรวาณ	 ผู้ไปอุบัติในที่แห่งนี้ล้วนเป็นผู้เที่ยงต่อ 

พระนิพพาน	อันได้แก่พระโพธิสัตว์ผู้บ�าเพ็ญบารมีครบถ้วนบริบูรณ์จะอุบัติยังแดนสุขาวดีนั้น	ไม่ต้อง

เกิดอีก	 เพียงได้สดับฟังพระธรรมเทศนาและบ�าเพ็ญก็จะหลุดพ้นในชาติที่ได้มาอุบัติยังแดนสุขาวด ี

นั้นเลย	
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สรุป

จากที่กล่าวมาแล้วนั้น	จึงสรุปได้ว่า	อุดมคติการเข้าถึงนิพพานในพุทธศาสนามหายานคือให้

ความส�าคัญต่อความเป็นพระโพธิสัตว์	 ในฐานะท่ีเป็นผู้เสียสละด้วยใจท่ีประกอบด้วยมหากรุณา	

ปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวล	 ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

ต่อไป	 พุทธภาวะของพระโพธิสัตว์จึงเป็นสิ่งที่สูงส่งและประเสริฐกว่าความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

และพระสาวก	ที่พุทธศาสนิกมหายานถือเป็นอุดมคติส�าคัญในการประพฤติปฏิบัติตน	อย่างไรก็ตาม	

แม้บคุคลทัง้สามจะมคีวามหลดุพ้นอย่างเดยีวกนั	แต่พระพุทธเจ้ากย็งัคงมคีวามหลุดพ้นท่ีสมบรูณ์กว่า

ในฐานะที่ทรงค้นพบและแสดงหนทางนั้น	ซึ่งไม่มีใครค้นพบมาก่อนนั่นเอง	และแม้ว่าในพุทธศาสนา

มหายานไม่ว่าจะเป็นส�านัก	 ไวภาษิกะ	 เสาตรานติกะ	 	จิตตมาตระ	หรือวิชญาณวาท	หรือโยคาจาร	

และ	 มาธยมิกะที่ต่างก็พยายามอธิบายเรื่องจิตไปในแง่ต่างๆก็ตาม	 เช่นในคัมภีร์มหายานลังกาวตา

รสตูร	ของฝ่ายโยคาจารจะเน้นให้ความส�าคญัแก่จติบรสิทุธิ	์ในการอธบิายค�าว่า	นริวาณ	เพ่ือทีจ่ะเน้น

ถึงการรู้แจ้งความจริงสูงสุดว่าหมายถึงจิตบริสุทธิ์	 อันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง	 ไม่มีความเกิด	 

ไม่เปลี่ยนแปลง	และเป็นสิ่งที่บุคคลจะพึงรู้ได้เฉพาะในตนเองเท่านั้น	หรือแม้แต่ในค�าสอนของนิกาย

ศูนยวาท	หรือมาธยามิกะ	ที่กล่าวว่า	 นิรวาณเป็นมายา	 แต่ยอมรับในมัชฌิมาปฏิปทาและปฏิจจสมุ

ปบาท	ก็มีความเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับหลักส�าคัญ	4	ประการ	คือ

(1)	สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง	

(2)	สาสวสังขาร	(สังขารที่มีกิเลส)	ทั้งปวงเป็นทุกข์

(3)	ธรรมทั้งปวงเป็นศุนยะและเป็นอนัตตา

(4)	นิพพานเป็นความสุขสงบอย่างยิ่ง

พุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นนิกายใดก็ตาม	แม้จะมีรายละเอียดของความเชื่อและการปฏิบัติ

ที่แตกต่างกัน	แต่ทุกนิกายต่างมีจุดยืนที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน	คือ	พระนิพพาน	อันเป็นสภาวะ

ที่สุดของความทุกข์ทั้งปวง	มุมมองที่แตกต่างกันเช่นนี้	ท�าให้เห็นว่า	พุทธศาสนามีทุกสิ่งที่ถูกต้องกับ

จรตินิสยัของมนษุย์	เพยีงแต่พทุธศาสนามหายานได้อนโุลมแก้ไขการปฏบิตัใิห้กลมกลนืกนัได้กบัลทัธิ

ธรรมเนยีม	อปุนสิยั	ตลอดจนความต้องการของประชาชน	จงึมผีลในทางจงูใจประชาชนให้มาเลือ่มใส	

ด้วยต้องการเผยแพร่พุทธศาสนาให้ได้ปริมาณของพุทธศาสนิกชนให้มากท่ีสุด	 อันเป็นผลมาจากสัพ

พัญญุตญาณแห่งพระศาสดาองค์เดียวกัน		 แต่เพราะกาลเวลาที่ยาวนานท�าให้ผิดแผกกันไปบ้างเป็น

ธรรมดา		 ซึ่งก็โดยเปลือกนอกเพราะโดยแก่นแล้วก็คือพุทธวิธีเพื่อความหลุดพ้นไม่ต่างกันเลย	และ

ด้วยความมุ่งหวังอนัเดียวกนัคือ	ปฏบิตัติามค�าสัง่สอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า		ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม	ดังค�าอุปมาว่า		“แม่น�้าทุกสายที่ไหลลงมาจากทิศต่าง	ๆ	กันย่อมไหลรวมลงสู่

ทะเลเป็นทีส่ดุฉนัใด		ค�าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลายทีท่รงประทานแก่สรรพสัตว์	ต่างกนัโดยสถาน

ที่	ต่างกันโดยวาระ		ก็ย่อมสนับสนุนโน้มน�าไปสู่นิพพานฉันนั้น.”
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บทคัดย่อ

การศกึษาศาสนากบัการพฒันานี	้เป็นการศกึษาถงึความส�าคญัของศาสนาต่าง	ๆ 	ทีม่บีทบาท

และอิทธิพลของหลักค�าสอนที่มีต่อสังคมชาวโลก	 ไม่ว่าจะเป็นท้ังทางด้านการปกครอง	 เศรษฐกิจ	 

ด้านวิชาการ	และด้านอุดมคติของชีวิต	ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า	เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า	จริง	ๆ	แล้ว 

ชีวิตเราต้องการท่ีพึ่งพิงทางด้านจิตใจ	 ซึ่งอยู่นอกเหนือจากระบบ	 กฎเกณฑ์	 ทางด้านปกครอง	 

ด้านเศรษฐกจิการเป็นอยูก่ารเลีย้งชพี	และด้านความสัมพันธ์กนัระหว่างมวลมนษุยชาติ	ในฐานะมนษุย์

เป็นสตัว์สงัคม	ดงันัน้	ศาสนาวฒันธรรม	ประเพณ	ีจงึมบีทบาททีส่�าคญัต่อสงัคมมนษุย์	นบัว่าเป็นความ

ส�าคญัและความจ�าเป็นท่ีมนษุย์จะต้องมกีารศึกษา	การถ่ายทอด	การรกัษาค�าสอน	วฒันธรรม	ประเพณี

ต่าง	ๆ	ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นไว้	เช่นเดียวกับวิชาชีพต่าง	ๆ	ที่มนุษย์ต้องมีการถ่ายทอดและรักษาอาชีพ

เพื่อเป็นเครื่องเลี้ยงชีพ	ตลอดชั่วระยะเวลารุ่นลูกหลานสืบต่อไป

ค�าส�าคัญ :	ศาสนา,	การพัฒนา,	ชีวิตอุดมการณ์

Abstract

This	 study	 on	 religions	 and	 its	 development	 is	 the	 study	 concerning	 the	 

significance	of	each	religion	which	pays	a	role	and	has	an	influence	on	the	world	

society	in	governance,	economy,	academic	and	ideology	of	life	both	in	the	present	

world	and	future	world.	 It	 is	undeniable	that	all	humans	need	a	spiritual	anchors	

which	is	beyond	the	rules,	government	system,	economic	and	living	system,	as	well	
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as	the	relationship	among	humans.	Humans	are	social	beings	hence,	religions,	cultures,	

and	traditions	play	a	significant	role	to	the	human	society.	Its	teaching	is	regarded	to	

be	significant	and	needed	to	be	studied,	spread,	and	kept	as	well	as	its	culture	and	

tradition	which	has	been	created	by	humans,	as	 same	as	 the	significance	on	 the	

profession	in	career	which	need	to	be	passed	on	their	next	generations.

Keywords :	Religion,	Development,	Ideological	Life

บทน�า

การที่จะอธิบายชีวิต	 และ	อุดมการณ์ชีวิต	 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นต้องอาศัยหลักการและวิธีการ 

ทางศาสนาเข้ามาช่วยอธิบาย	 ประกอบกับเครื่องมือที่ใช้ในการพิสูจน์ความจริงในโลกยุคปัจจุบัน 

(โลกยุคใหม่,	 โลกาภิวัฒน์	 คือโลกวัตถุ-เทคโนโลยีสื่อสารและด้านพลังงาน)	 คือเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์	ซึง่สามารถพสิจูน์ได้ว่า	พลังงานอนัเกดิจากพลงัจติทีมุ่ง่มัน่เข้มแขง็ทีจ่ะสร้างและกระท�า

การใด	ๆ	นั้นมีอยู่จริง	คนจึงคิดได้	ท�าอะไร	ๆ	ก็ได้	เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้มากมาย	ในโลกวัตถุทุกอย่าง	

วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้และยอมรับว่าเป็นเซลล์ต่าง	ๆ	ที่ประกอบกันขึ้นจากปรมาณู	อนู	และอะตอม	

จากอะตอมเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ขึ้น	เป็นสาขา	รูปร่างที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา	เคลื่อนไหวได้	เป็น

สิ่งที่มีชีวิต	ไม่ใช่เพียงแต่สัตว์เท่านั้น	พืชอย่างเช่นต้นไม้ก็อาศัยกฎเดียวกัน	คือการบริโภค	การถ่ายเท

ของเสยี	เป็นโรคและตาย	การพสิจูน์ด้วยวทิยาศาสตร์ไม่สามารถบอกเกีย่วกบัเรือ่งบาปและบญุได้	ยก

ตวัอย่างเช่น	เชือ้โรคซึง่เป็นเซลล์เลก็	ๆ 	รวมตวัเป็นครอบครัวหรือกลุม่ใหญ่อาศยัร่างกายคนและสตัว์

เป็นอยู่	แล้วก็ท�าให้สัตว์หรือมนุษย์พิกลพิการป่วยไข้	แล้วก็ตายไป	อย่างนี้เราจะบอกว่า	เชื้อโรคเป็น

บาป	คนและสัตว์ทีเ่สยีสละชวีติให้กบัเชือ้โรคเป็นบญุได้หรอืไม่	เรือ่งบญุ-บาปเป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อน

และต้องใช้สติปัญญาอย่างมากจนถึงขั้นญาณก�าหนดรู้จึงเป็นเรื่องของศาสนาที่จะอธิบาย	(เป็นบุญที่

ท�าใจให้พ้นจากทกุข์ได้	เป็นบาปทีแ่ก้ไขและท�าจิตให้หลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้)	และกไ็ม่ใช่เร่ืองท่ีเสียหาย

อะไร	ทีแ่บคทเีรยีช่วยย่อยสลายซากพชืและซากสตัว์ท่ีตายแล้วเพือ่มใิห้เกดิเป็นมลพษิต่อสิง่แวดล้อม	

โดยเฉพาะสัตว์เหล่าอืน่ทีด่�าเนนิชวีติอยูใ่นโลกใบนี	้วทิยาศาสตร์เพาะเลีย้งเชือ้โรคและท�ากรรมวธีิเอา

เชื้อโรคมาฉีดใส่ร่างกายมนุษย์และสัตว์เพื่อให้มันต่อสู้ท�าลายกันเองจะถือว่าเป็นบุญหรือบาป	แต่เรา

เรียกวิธีนี้ว่า	เป็นการรักษาชีวิต	

ในกรณีเช่นนี้	 เราจึงต้องนิยามศัพท์ที่เราต้องใช้เพ่ือเรียกให้ถูกต้องตรงกัน	 ระหว่าง 

นักวิทยาศาสตร์กับนักการศาสนา	เพราะมิฉะนั้นแล้วจะต้องทะเลาะกันด้านภาษาแน่นอน

นอกจากน้ีแล้ววทิยาศาสตร์จะยอมรบัในพลังงานของสิง่มชีีวติแล้วยงัยอมรับว่า	สิง่ทีไ่ม่มชีวีติ

คือธาตุประจ�าโลกสามารถท�าให้เกิดพลังงานได้	 เช่น	พลังงานลม	พลังงานน�้า	 พลังงานไฟ	พลังงาน
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นอกจากโลกอันได้แก่พลังจักรวาลและดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อกันและกัน	มีแรงดึงดูด	มาแรงผลักดัน	

มีแรงโน้มถ่วง	มีแรงเหวี่ยง	ซึ่งหลักการเดียวกันนี้	ทางด้านศาสนาพุทธน�ามากล่าวไว้ในเรื่องกรรม	12	

เป็นแรงบญุบาปและกรรมท่ีมอีทิธพิลต่อการด�าเนนิชีวติ	ส่วนในทางความเชือ่ทางโหราศาสตร์แนะน�า

ให้เปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีผลกระทบนั้นด้วยวิธีของโหรเหมือนกัน	 ถ้าชื่อของใครท่ีถูกต้ังข้ึนแล้วไม่เป็น

ผลดต่ีอการด�าเนนิชวีติ	โหรกแ็นะให้เปลีย่นชือ่ใหม่	สถานทีข่องบ้าน	หรอืทีท่�างาน	อยูแ่ล้วไม่มคีวามสขุ 

โหรก็แนะน�าให้ปรับเปลี่ยนตามที่เห็นสมควรแก่วิธีการเป็นต้น

อย่างไรกต็าม	ด้วยหลกัการเดยีวกนันี	้ในทางศาสนาและลทัธไิด้น�ามาอธบิายไว้เป็นหลกัการ

ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน	 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษา	 โดยจะแบ่งการศึกษาออกไปเป็นแต่ละศาสนา

ตามล�าดับ	 เพ่ือให้เห็นรูปแบบของแนวคิดของศาสดา	 ผู้น�าลัทธิความเชื่อ	 การพัฒนาหรือความ

เปลี่ยนแปลง	 ตลอดทั้งสาวกหรือบริษัทที่ได้ด�าเนินรอยตามแนวความคิดของศาสดา	 เจ้าลัทธิต่างๆ

ความขัดแย้ง	 หรือความสัมพันธ์ทางศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อมวลมนุษยชาติ	 ทั้งในอดีต	 ปัจจุบัน	 และ

ตลอดจนความคาดหวงัของผูป้ฏบิตัธิรรมเพือ่การเผยแผ่คณุธรรมจริยธรรมไปในโลกเบือ้งหน้าในขณะ

ที่วิทยาศาสตร์เองก็พยายามแสวงหาโลกเบ้ืองหน้าเพราะกลัวว่าโลกนี้จะต้องดับสูญไปเพราะน�้ามือ

ของมนุษย์แล้วมนุษย์จะสูญพันธุ์

อุดมการณ์ : IDEOLOGY

ค�าว่า	“อุดมการณ์”	 นี้	 เป็นค�าที่นายทหารม้า	 (Calvalry	 Leeader)และนักปรัชญาชาว

ฝรั่งเศส	 ช่ือ	 Destutt	 Tracy	 (1755-1836)	 เป็นผู้น�ามาใช้เป็นครั้งแรก	 โดยใช้หนังสือ	 Element	

d’ideology		ที่เขาเขียนขึ้นและพิมพ์ในปารีสมี	4	เล่ม	เมื่อปี	1801-1815	โดยมีประสงค์ที่จะใช้ค�านี้

เป็นศาสตร์เกี่ยวกับแนวความคิดเห็นต่าง	ๆ 	(Science	of	ideas)	ที่มีทั้งความความถูกต้องและความ

ผิดพลาด

วัตถุประสงค์ในการใช้ค�านี้ก็เพื่อให้ท�าหน้าท่ีในการวิเคราะห์บรรดากระบวนการต่าง	 ๆ	 

ตามความเป็นจริง	อันเกิดขึ้นกับจิตใจ	(Actual	Processes	of	Mind)	ของมนุษย์	ต่อมาค�านี้เลยแพร่

หลายออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว		และสร้างความส�าคัญให้ไม่เฉพาะแต่เพียงศาสตร์

ทางความคิดต่าง	 ๆ	 เท่านั้น	 แต่ยังสร้างความสัมพันธ์ต่อระบบสังกัปทางความความคิด	 

ทางอารมณ์	 และทัศนคติที่มีต่อโลก	 ต่อสังคม	 และต่อมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย	 และยิ่งไปกว่านั้น	

อดุมการณ์ยังได้ถกูน�ามาประยกุต์ใช้กบัความคิด	อารมณ์	ทศันคตต่ิาง	ๆ 	ทางรฐัศาสตร์	ความเชือ่หรอื

ศรทัธา	(Credenda)	ตามหลกัการต่าง	ๆ 		ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งอนัเป็นการแสดงออกมาทางด้านการปกครอง

ทีป่ระกาศออกมา	โดยเปิดเผยกด็	ีทีย่อมรบักนัโดยปรยิายกดี็	ถอืว่าเป็นการก�าหนดให้เป็นไปโดยการ

จูงใจ	และหรือถูกต้องตามกฎหมาย
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การน�าอุดมการณ์มาใช้ในภาษาไทย

ก่อนอืน่ต้องท�าความเข้าใจกบั	ค�าว่า	“Ideology”	ให้ดีเสียก่อนซ่ึงปัจจุบนันี	้ตามพจนานกุรม

ศัพท์สังคมวิทยาของราชบัณฑิตยสถาน	 ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการ	 ได้แปลว่า	 “คตินิยม”	 หรือ	

“อุดมคติวิทยา”	ฉะนั้น	หากพบค�าว่า	“อุดมการณ์”	ขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วย	ฯ

การน�าอุดมการณ์มาใช้ในภาษาไทย	โดยมีรูปค�าเป็น	2	แบบด้วยกัน	ซึ่งแต่ละแบบมีวิธีการ

ใช้และความหมายไม่เหมือนกัน		จะขอน�ามาอธิบายดังต่อไปนี้	:-

1.  อุดมการ	(ไม่มีตัว	ณ	การันต์)	มีความหมายที่ควรทราบก็คือ	:-

	 1.1		อุดมการณ์เป็นกิจที่อุดม	 โดยมุ่งถึงหน้าท่ีท่ีจะต้องกระท�าหรือปฏิบัติอันสูงส่ง	 

ซึ่งตามความหมายนี้	ดูไม่ค่อยจะตรงกับความหมายของค�าว่า	Ideology	เท่าไรนัก

	 1.2		เป็นภาพความคิดที่มีแบบแผน	ก่อให้เกิดแรงดลใจให้กระท�าหรืองดเว้นการกระท�า

ในอันที่จะให้บรรลุถึง	ซึ่งสภาพอันดีเลิศในขณะนั้น

2.  อุดมการณ์	(มีตัว	ณ	การันต์)	มีการใช้และความหมายดังนี้	:-

	 2.1		สิ่งที่มีเค้ามูลเหตุ	 เกี่ยวกับความสมบูรณ์ทางโลก	 มีความหมายตรงกับค�าฝรั่งว่า	

Ideology	ซึง่หมายถงึระบบความคดิทีท่�าให้คนเราเชือ่ว่า	สถานการณ์อย่างหนึง่อย่างใด	เป็นสิง่ดเีลศิ	

และเม่ือเช่ือเช่นนีแ้ล้ว	กชั็กจงูให้คนอืน่เหน็ชอบและกระท�าหรอืปฏบิตักิารต่าง	ๆ 	เพือ่สร้างสถานการณ์

นั้นให้บังเกิดขึ้น	หรืองดเว้นการกระท�าหรือปฏิบัติการใดที่อาจมีผลท�าลายสภาวการณ์ที่เห็นว่าดีเลิศ

น้ันเสยี		มีทัง้บวกและลบ	ซึง่เป็นระบบความคดิ	อดุมการณ์เป็นลกัษณะแบบระบบความคดิ	อดุมการณ์

จึงประกอบด้วยอนาคต

	 2.2	 อุดมการณ์	 เน้นหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด	 หรือลัทธิกับวิธีด�าเนิน

การ	 เพื่อบรรลุสภาวการณ์อันเลิศนั้นมากกว่า	 เน้นหนักในความส�าคัญระหว่างแนวความคิด	 กับวิธี

ด�าเนินการ	ไม่ใช่ไปเน้นหนักในตัวลัทธิ	หรือตัวทฤษฎี	อุดมการณ์จึงเป็นการกระท�าที่มีความหมายที่

แน่นอน	 มีขอบเขตที่วางไว้อย่างแน่ชัด	 แต่ก็สามารถเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมทันสมัย

อยู่เสมอ	 อุดมการณ์จึงเป็นเครื่องผูกพันจิตใจของคนเข้าด้วยกัน	 เพ่ือด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

เดียวกัน	โดยเฉพาะคนในชาติ	อาจจะมีอุดมการณ์แห่งชาติเป็นเครื่องเชื่อมจิตใจของคนที่อยู่ร่วมกัน

เข้าเป็นกลุ่มใหญ่	ๆ	ในชาติ	ก็เป็นอุดมการณ์แห่งชาติ	อุดมการณ์จึงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมือง

เป็นส่วนมาก

	 2.3		อุดมการ	แปลตามศัพท์ว่า	เป็นภาวะอันสมบูรณ์	(คืออันอุดม)	อาจใช้ได้ทั้งในความ

หมายที่ดีและไม่ดี	ซึ่งหมายถึง	:-

	 	 ก.		 สงักัปหรอืความคดิรวบยอดจ�านวนหนึง่ทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกนัแบบง่าย	ๆ 	หรอื

เผิน	 ๆ	 เห็นเป็นเหตุผลสอดคล้องกัน	 คือดูเหมือนว่าเป็นปัจยาการซ่ึงกันและกันอันเป็นปัจจัยซ่ึงกัน

และกัน	คือเกี่ยวเนื่องกัน
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	 	 ข.		 เป็นทฤษฎีแบบชาวบ้าน	คือไม่ลึกซึ้งนัก

	 	 ค.		 ส่วนมากมักเน้นในเรื่องความเชื่อ,	ศรัทธา	โดยไม่ใช้หลักตรรกวิทยา	คือ	ไม่ใช้

หลักเหตุผลประกอบ

	 	 ง.	 โดยปกตคิวามเชือ่แบบอดุมการณ์	มกัเป็นไปในรปูของการมอีปุาทานกบัค�าขวญั	

หรือค�าโฆษณาซ�้า	ๆ	ซาก	ๆ	(Slogans)	โดยที่ไม่เข้าใจถ่องแท้

	 	 ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	จึงขอใช้ค�าว่า	“อุดมการณ์”	เพราะเห็นว่าสมควรและ

เหมาะสมกว่าค�าว่า	“อดุมการ”	ดงัระบุไว้แล้วข้างต้น	เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ทางวชิาการและ

ความเป็นไปที่มีความหมายสมบูรณ์	แต่จะอย่างไรก็ดี	เรื่องของอุดมการณ์นั้น	ถือเป็นแนวคิดที่ก่อให้

เกิดการก�าหนดตัวกระท�าขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	หรือพูดง่าย	ๆ 	ก็คือตัวด�าเนินการเพื่อจะให้บรรลุ

เป้าประสงค์น่ันเอง	 แต่จะเป็นไปตามเป้าประสงค์หรือไม่นั้น	 ไม่เป็นปัญหา	 ฉะนั้น	 เมื่อเป็นเช่นน้ี	

อดุมการณ์จงึเป็นตวัด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไประหว่างจุดเร่ิมต้น	กบัจุดหมายปลายทาง	แต่ยงัไม่ถงึจุด

หมายปลายทาง	เป็นแต่เพยีงด�าเนนิการหรอืตวัควบคมุแนวด�าเนนิเท่านัน้	ไม่ใช่ตัวจดุหมายปลายทาง	

เพราะหากบรรลุจุดหมายปลายทางแล้ว	ถือว่าไม่ใช่อุดมการณ์	ซึ่งมาจาก	Ideology	แต่เป็น	Utopia	

ซึ่งพ้นวิสัยของอุดมการณ์ไป

	 	 ตามปกติ	ค�าว่าอุดมการณ์จะมีปรากฏอยู่ทั่วไป	แต่ให้เข้าใจเสียก่อนว่าจะเน้นหนัก

ด้านใด	ก็จะติดอยู่ด้านนั้น	ฉะนั้น	เรามักจะเห็นว่าอุดมการณ์นั้นเน้นหนักทางด้านการเมือง	อันท�าให้

กลายเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองไป	แต่ความจริงแล้วในศาสตร์ประเภทอื่นก็มีเหมือนกัน	แต่ไม่ค่อย

ปรากฏเด่นชัดเหมือนอุดมการณ์ทางการเมือง	 มีผู้สืบต่อและประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอ	 จึงท�าให้

อุดมการณ์ทางการเมืองสามารถด�ารงอยู่ได้จนทุกวันนี้

3.  ลักษณะทั่วไปของอุดมการณ์

	 อุดมการณ์นั้น	ตามปกติเป็นเพียงภาพอนาคต	(Vision)	อันเป็นการเก็งถึงเหตุการณ์ที่ยัง

ไม่มาถงึ	หรอืยงัไม่ปรากฏขึน้	แต่โดยลกัษณะทัว่	ๆ 	ไปของอดุมการณ์นัน้	ถอืเป็นพฤตกิรรมทีเ่น้นหนกั

ไปในทางด้านการเมือง	 อันมีความขัดแย้งกันทางการเมืองเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดอุดมการณ์ขึ้น	

เพ่ือจะให้เป็นไปตามเป้าหมาย	หรอืวตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ตามทีก่�าหนดไว้	โดยจะด�าเนนิการ

ให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก�าหนดไว้นั้น	ๆ	วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเหล่านี้	จึงถือเป็นอุดมการณ์อย่าง

หนึง่		ซึง่มีลกัษณะตามภาวะดงัที	่	Maurice	Palmeler		จดัลกัษณะของอดุมการณ์ไว้	2	ประเภทด้วย

กัน	คือ	:-

	 3.1		อุดมการณ์ประจ�ากลุ่ม	 เป็นอุดมการณ์ที่แสดงถึงแนวความคิด	 ความเชื่อถือและ

ระบบต่าง	ๆ	ร่วมกัน	ตามลักษณะการคิดที่มีประจ�ากลุ่ม	เช่น	ชาติ	ชั้น	วรรณะ	งานประจ�า	หรืองาน

อาชีพ	 การยึดนิกายทางศาสนา	 พรรคการเมือง	 เป็นต้น	 อันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์	 และดินฟ้า

อากาศ	กิจนิสัย	 (habitual	 activities)	 และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมประจ�ากลุ่มตามสายพันธ์ที่มี
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ต่อกัน

	 3.2		อุดมการณ์ส่วนบุคคล	เป็นอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายกับอุดมการณ์ประจ�ากลุ่ม	แต่

ในด้านความรบัผดิชอบ	ไม่จ�าเป็นต้องร่วมกนักไ็ด้	ดังจะเหน็ได้จากบคุคลสองคน	ทีม่เีชือ้ชาติเดียวกนั	

หรืออาจจะมีอุดมการณ์แห่งชาติร่วมกัน	แต่อาจจะแตกต่างกันทางสายงานอาชีพก็ได้

	 ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นนี้	ท�าให้มองเห็นว่า	อุดมการณ์นั้นเป็นการแสดงให้เห็นภาพ

อนาคตที่จะก่อให้เกิดความเช่ือม่ันโดยตั้งใจท่ีจะด�าเนินการเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่ได้

ตั้งไว้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดทางการเมืองอีกด้วย

4.  ความหมายของอุดมการณ์

	 อดุมการณ์นัน้	ปกตจิะเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วทางจติใจของคน	เพือ่ใช้เป็นแนวคดิคอยก�ากบั

แนวทางปฏบิติัท่ีจะด�าเนนิไปสูเ่ป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	โดยยดึถือเป็นลัทธศิาสนา แต่ไม่จ�ากัดขอบเขต

เหมอืนศาสนา (ดอูงค์ประกอบของศาสนาซึง่จะได้กล่าวในบทต่อไป)	ดังนัน้	อดุมการณ์	จึงเป็นเสมอืน

ของกลางของส่วนรวม	 ซึ่งร่วมยึดถือในอุดมการณ์ร่วมกัน	 ฉะนั้น	 ลัทธิอุดมการณ์จึงเป็นของกลาง

เหมือนธรรมทีทุ่กศาสนาต้องใช้เหมอืนกนัหมด	แต่ว่าใครจะเอามาใช้ถกูหรอืไม่ถกู	เหมาะหรือไม่เหมาะ

เท่านั้น	จะอย่างไรก็ดี	อุดมการณ์เท่าที่ปรากฏโดยทั่วไปแต่ดั้งเดิมนั้น	มักไม่ค่อยจะด�าเนินการให้เป็น

ไปติดต่อกันนัก	ทั้งนี้เพราะขาดการสืบต่อด้านความคิด		จึงท�าให้ขาดตอนไป

	 เพื่อให้เข้าใจค�าว่า	“อุดมการณ์”		ดีขึ้น	ควรจะหาความหมายมาใช้ก่อน	เพื่อความเข้าใจ

แจ่มแจ้งยิง่ขึน้		ดงันัน้	อดุมการณ์จงึเป็นค�าทีเ่ราน�ามาใช้ในภาษาไทย	โดยแปลมาจากค�าว่า	Ideology 

ซึ่งตามพจนานุกรมจะให้นิยามคล้าย	 ๆ	 กัน	 ซึ่งจะขอยกเอานิยามจาก	 Chamber’s	 Twentieth	

Century	Dictionary	ซึ่งเห็นว่ามีข้อความรัดกุมกว่าพจนานุกรมเล่มอื่น	ๆ	นั่นก็คือว่า	อุดมการณ์	เป็น	:-

	 	 1.	ศาสตร์ทางความคิด	(Science	of	ideas)

	 	 2.	อภิปรัชญา	(Metaphysics)

	 	 3.	การคาดคะเนที่เป็นนามธรรม	(Abstract	speculation)

	 	 4.	การคาดคะเนเกี่ยวกับภาพอนาคต	(Virsionary	speculation)

	 	 5.	ตัวแนวความคิด	(Body	of	ideas)

	 	 6.	วิถีแห่งความคิดค�านึง	(the	ways	of	thinking)

	 เกี่ยวกับความหมายของอุดมการณ์นี้	มีผู้แสดงความคิดเห็นไว้หลายแนวด้วยกัน	ซึ่งอาจ

จะได้น�าเอาแนวความคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ท่ีมีปรากฏตามต�าราต่าง	 ๆ	 หลาย	 ๆ	 แนวความคิดมา

อธิบาย	เพื่อชี้ให้เห็นความหมาย	และวัตถุประสงค์ของอุดมการณ์	ตามแนวคิดของนักวิชาการต่าง	ๆ	

แต่ละสาขาเหล่านั้น	ซึ่งพอจะประมวลได้ดังนี้	:-
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

 ทรรศนะของ Karl Mannheim

Karl	Mannheim	มีความเห็นว่า	อุดมการณ์เป็นตัวการที่บัดเบือนแนวความคิดทุกประเภท	

โดยมีความปรารถนาที่จะรักษาระเบียบทางสังคมในปัจจุบัน	หรือฟื้นความหลัง	(restore	the	past)	

อุดมการณ์จึงเป็นการเปิดเผยสภาวะท่ีปกปิดไว้	 (vested)	 หรือการให้รายละเอียดเกี่ยวกับปฏิกิริยา

อันขัดกับองค์พิธีการ	(Usage)	ของหัวข้อ	Utopia

ฉะนั้น	การศึกษาอุดมการณ์จึงถือเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญยิ่งประการหนึ่งของสังคมวิทยา	

สาขาต่าง	ๆ	ทางศาสนา	และรัฐศาสตร์	และยังเป็นเนื้อหาที่เป็นแกนกลางของสังคมวิทยาแห่งความรู้ 

อีกด้วย

ถึงกระนั้น	 Karl	 Mannheim	 ยังได้กล่าวถึงอุดมการณ์โดยเน้นหนักทางด้านการเมืองใน

ลักษณะที่ว่า

1.  มุ่งถึงการศึกษาค้นคว้าอย่างหนึ่ง	ซึ่งว่าตามชื่อของมันแล้ว	คือ	:-

	 ก.		 เกดิขึน้จากความคดิเหน็ขดัแย้งกนัในด้านการปกครอง	(Political	conflict)	ทีค่วบคมุ

กลุ่มต่าง	ๆ	ไว้เพื่ออุดมการณ์

	 ข.		 เพื่อเกิดความขัดแย้งกันทางการเมืองแล้ว	ความคิดเห็นในเรื่องลัทธิต่าง	ๆ	ก็เกิดขึ้น	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมการณ์ในเรื่องการปกครองโดยมุ่งถึงอุดมรัฐเป็นที่ตั้ง

2.  ผูกพันอย่างใกล้ชิดกับลัทธิมาร์กซ์ (Marxism) และปฏิกิริยาต่าง	 ๆ	 ของอุดมการณ์

เหล่าน้ีที่มีต่อลัทธิมาร์กซ์นั้น	 แม้จะอยู่กับการตัดสินใจของสมาคมนั้น	 ๆ	 ก็ตาม	 แต่พึงเข้าใจว่า	

อุดมการณ์นั้น	ถ้าพูดโดยส่วนรวมแล้ว	ถือสมาคมหรือเสียงข้างมากเป็นหลัก	ฉะนั้น	อุดมการณ์จึงขึ้น

อยู่กับการตัดสินใจ

  ทรรศนะของ Davis Apter

	 Davis	Apter	ได้อธิบายอุดมการณ์ไว้ว่า	เป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิดกับการกระท�าที่มี

ความหมายทีแ่น่นอน		มขีอบเขตทีว่างไว้ตายตวั	อดุมการณ์เป็นเร่ืองของการเน้นหนกัถึงความสัมพันธ์

ระหว่างการกระท�ากับหลักการ	 ดังนั้น	 อุดมการณ์จึงหมายถึงแนวความคิดที่ก�าหนดถึงสภาวะหรือ

พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงลงไป	อุดมการณ์จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง	และการที่อุดมการณ์เป็น

ตวัเชือ่มระหว่างการกระท�ากบัความเช่ือข้ันพืน้ฐาน	อดุมการณ์จงึช่วยให้พืน้ฐานในทางศลีธรรมของ

การกระท�านั้น ๆ เด่นชัดขึ้นมา

  ความหมายตามแนวจิตวิทยา

	 อดุมการณ์ตามความหมายทางจติวทิยาถอืว่า	อดุมการณ์ตามความรู้สึกทัว่	ๆ 	ไป	จัดเป็น

ปรัชญาทางโลกอย่างหนึ่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นหนักไปในทางปรัชญาทางสังคมและการปกครอง

 ทฤษฎีที่ว่าด้วยธรรมชาติ อุดมคติ เช่นเดียวกับจิตวิทยา 

	 ซึ่งมีมาก่อนความพอเหมาะพอควร	 (Fixing)	 ที่ได้ก�าหนดไว้ตามหัวข้อที่กล่าวถึงนั้น	 ใน
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ด้านวิทยาศาสตร์

 ด้านการศึกษา

	 อุดมการณ์ในด้านการศึกษา	ได้ให้ความหมายไว้ว่า	เป็นตัวอุดมคติ	ความเชื่อ	ลัทธิหรือ

อุดมคติร่วม	ความเชื่อถือหรือลัทธิต่าง	ๆ	อันเป็นที่ยอมรับนับถือปฏิบัติกันมาโดยบุคคล	กลุ่ม	หรือ

สังคม

 ทรรศนะของ Maurice Palmelre

	 Maurice	Palmelre	ให้ความหมายไว้ว่า	อดุมการณ์นัน้เป็นการร่วมแนวคดิความเชือ่ถอื	

และบรรดาแบบอย่างอันเป็นไปตามเงื่อนไข		ภายใต้อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์		ดินฟ้าอากาศ	

	 กิจนิสัย	 และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมประจ�ากลุ่มที่เป็นไปโดยความสืบเนื่องเฉพาะตัว	

(Motivation	force)	ของมันเอง

 ทรรศนะของ Destutt De Tracy

	 Destutt	 De	 Tracy	 มีความคิดเห็นโดยบ่งถึงอุดมการณ์ว่า	 	 เป็นศาสตร์เกี่ยวกับแนว	 

ความคิด	ที่เป็นทั้งความถูกต้องและความผิดพลาด	โดยการท�าหน้าที่คลุมถึงทฤษฎีด้านการวิเคราะห์

เกี่ยวกับกระบวนการต่าง	ๆ	ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับจิตใจ

 ทรรศนะของ Toqueville

	 Toqueville	 ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ไว้ว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับสังคม	 โดยให้ความส�าคัญ

ไว้ว่า	หากปราศจากอดุมการณ์เสยีแล้ว	สงัคมกม็อิาจตัง้อยูห่รอืเจรญิเตบิโตต่อไปได้	เหตวุ่าเมือ่มนษุย์

ไม่มีความเชื่อมั่นร่วมกันในความคิดอันใดอันหนึ่ง	มนุษย์ก็ไม่อาจด�าเนินการใด	ๆ	ร่วมกันได้	เมื่อขาด

พฤติกรรมร่วมดังกล่าว	มนุษย์ก็ยังคงมีอยู่ในโลก	แต่จะปราศจากสิ่งที่รู้จักกันว่า	“สังคม”

	 ตามความหมายต่าง	ๆ	เหล่านี้	ซึ่งบรรดานักวิชาการต่างมีทรรศนะและแนวคิดแตกต่าง

กันออกไปตามความคดิเหน็ของตน	ๆ 	ความหมายจากนกัวชิาการเหล่านี	้แม้จะต่างสาขาวชิากนักจ็รงิ	

แต่จุดมุ่งหมายที่ส�าคัญของอุดมการณ์ก็คือจุดด้านแนวความคิดที่ได้ก�าหนดไว้หรือวางไว้ตายตัว	เพื่อ

ให้คนนั้น	ๆ		ด�าเนินไปตามกระบวนการทางอุดมการณ์อันมีความมุ่งมั่นต่อวัตถุประสงค์	หรือ

	 จุดหมายที่ตั้งไว้เป็นหลัก		ฉะนั้น	การปฏิบัติไปตามอุดมการณ์	หากจะว่าไปแล้วก็ถือว่า

เป็นการบ�าเพ็ญความเพียรอย่างหนึ่ง	อันเป็นไปตามอุดมคติหรือความตั้งใจที่มีมาแต่เดิม

	 แต่จะอย่างไรก็ตาม	เป็นที่ยอมรับกันว่า	อุดมการณ์นั้นเป็นการแสดงแนวน�าความคิดให้

สังคมมีความกระตือรือร้นที่จะด�าเนินการ		ก็ต้องขึ้นอยู่กับการเร้าทางอารมณ์		เพื่อให้อุดมการณ์นั้น	

ๆ	เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	

	 ตามนัยต่าง	ๆ	ดังที่ได้กล่าวมานี้	จะเห็นได้ว่า	อุดมการณ์นั้นเป็นแนวคิดทางสังคมวิทยา	

รัฐศาสตร์	ศาสนา	ปรัชญา		ฉะนั้น	อุดมการณ์จึงอาจถือเป็นแห่งก�าเนิดของบรรดาศาสตร์ต่าง	ๆ	ก็ได้
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5. หลักส�าคัญที่ก่อให้เกิดอุดมการณ์นั้น 

	 มีเกณฑ์ที่ควรพิจารณาในลักษณะที่อุดมการณ์เป็นตัวการก่อให้เกิดแนวทางพฤติกรรม	

ซึ่งหลักการนี้หากพิจารณาจากการศึกษาในแนวพฤติกรรม	 และการทดสอบกับสภาพความเป็นจริง	

(behavioral	empirical)	โดยกล่าวถึงหลักต่าง	ๆ	ของอุดมการณ์ไว้โดยถือว่า	:-

	 5.1		อุดมการณ์เป็นแรงชักจูงใจ (Motivation Force) เป็นพลังผลักดันที่ท�าให้เกิด

การกระท�านานาประการในสังคม

	 5.2		อุดมการณ์เป็นแรงดลใจ (inspiration)	ให้มนุษย์เกิดการเชื่อฟัง	และในที่สุดก็จะ

น�าไปสู่หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 5.3		อุดมการณ์เป็นลกัษณะของความเช่ือถอื	ความไว้เนือ้เชือ่ใจ	หรอืการยดึมัน่ทีม่คีวาม

แน่นอนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	(Consistance	and	integrated)	มีอิทธิพลในการสร้างทัศนคติ	(at-

titude)ของมนุษย์	ให้เป็นไปในแนวใดแนวหนึ่งโดยเฉพาะ

6. หลักการแพร่อุดมการณ์

	 อดุมการณ์น้ันมลีกัษณะประจ�าท่ีส�าคญั	ๆ 	เฉพาะตวัของมนัเอง	ทัง้นีเ้พราะเป็นพฤตกิรรม

ที่แฝงอยู่กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้เดิม	 การที่จะให้อุดมการณ์สัมฤทธิผล	 เป็นไปตามเป้า

หมายที่ประสงค์นั้น	ๆ	จะต้องมีวิธีการในการด�าเนินการของมันเอง	ซึ่งวิธีการที่จะแพร่อุดมการณ์นั้น	

อาจจะด�าเนินการเป็นขั้นตอนไป

 6.1 วิธีการแพร่	ถือเป็นตัวแบบในการด�าเนินการเกี่ยวกับการแพร่อุดมการณ์	คือ	:-

  6.1.1 สาธารณมติ	(Public	Opinion)	เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีอุดมการณ์ร่วมได้

แสดงความคิดเหน็ของตนต่อสาธารณชน		และมจีดุหมายในการแสดงออกให้เป็นทีป่ระจกัษ์	โดยการ

แสดงออกน้ันจะสามารถจงูใจให้ผูอ้ืน่ได้ทราบแนวความคดิทีเ่ป็นอดุมการณ์	พร้อมทัง้มคีวามเหน็คล้อย

ตามและยินดีร่วมบทบาทในอุดมการณ์นั้น	ๆ	ด้วย		การแสดงออกในรูปนี้เป็นการประกาศแนวความ

คิดเห็นของตนให้ปรากฏต่อสาธารณชน	เพื่อที่จะให้เป็นที่นิยมยอมรับของสาธารณชนนั้น	ๆ

  6.1.2 การโฆษณาชวนเชือ่ (Propraganda)	เป็นการประกาศมุง่แนวความคดิเห็น

ของตน	เพื่อเร้าให้เกิดอารมณ์ร่วมกับอุดมการณ์นั้น	ๆ	ของสาธารณชน	อันเป็นการปลุกใจหรือเร้าใจ

ให้สังคมหรือสาธารณชนนั้น	 ๆ	 	 มีความกระตือรือร้น	 ยินดีที่จะยอมรับปฏิบัติตามอุดมการณ์นั้น	 ๆ		

หลกัการข้อนี	้เน้นการปฏบิตับ่ิอย	ๆ 	เพือ่จะเร้าให้มีผู้เหน็คล้อยตามไปด้วย	เช่น	การปลกุระดมมวลชน 

เป็นต้น

 6.2 การขยายตัวของอุดมการณ์	(Dissimination	of	Ideology)

	 	 การขยายตัวของอุดมการณ์ก็เช่นเดียวกับระบบอื่น	 ๆ	 ทางสังคม	 และมีที่มาหลาย

แห่งอันมีการขยายตวัโดยการยอมรบัของผูท้ีไ่ม่เหน็ด้วยให้เหน็คล้อยตามไปด้วย	พอสรปุวธีิการขยาย

ตัวของอุดมการณ์ได้ดังนี้	:-
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  6.2.1  การบังคับ (Coersion)	 เป็นการใช้ก�าลังบังคับ	 อันเป็นตัวการส�าคัญที่จะ

ท�าให้ยอมรับอุดมการณ์นั้น

   6.2.2  การขูเ่ขญ็คกุคาม	(intimidation)	อนัเป็นการเน้นถงึลกัษณะในทางจติวิทยา	

หรือการกระท�าใด	ๆ		ที่จะท�าให้หมดก�าลังใจที่จะต่อต้านการรับอุดมการณ์นั้น	ๆ

  6.2.3  การปลูกฝังให้เชื่อถือ	 (inculiation)	 เป็นการปลูกฝังให้เชื่อถือโดยศรัทธา	

มักจะมีตัวอย่างให้เห็น

7.  แหล่งของอุดมการณ์ (The Source of Ideology)

	 แหลง่ก�าเนิดอนัเป็นทีม่าของอดุมการณ์นั้น	ส่วนมากมกัเกดิจากบคุคลหลายประเภทอนั

เป็นทีย่อมรบันบัถอืของคนแต่ละสงัคม	ซึง่ได้แก่บคุคลส�าคญัทีม่อีทิธพิลในด้านต่าง	ๆ 	กนั	เช่น	ทรัพย์

สมบัติ	ปัญญา	กิริยาท่าทางที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่าง	ๆ 		ที่เรียกว่า	บุคลิกภาพ	เป็นต้น	อัน

เป็นการแสดงให้เหน็ถึงจดุเด่น	ซึง่เป็นการจงูใจให้ผูพ้บเหน็เกดิความเชือ่ถือ	สามารถน�าไปด�าเนนิการ

เป็นบทบาทของชีวิตได้	เช่น	นักแสดง	นักวิทยาศาสตร์	ศาสดา	เจ้าลัทธิต่างๆ	เป็นต้น

	 บุคคลที่สามารถถ่ายทอดความคิดของตนให้ผู้อื่นทราบและยินดีปฏิบัติตามความคิดนั้น	

ซึ่งบุคคลประเภทนี้จะต้องเป็นบุคคลพิเศษ	 อยู่ในฐานะบุคคลชั้นน�าในด้านใดด้านหนึ่งท้ังดีและเลว	

และมีคุณลักษณะประจ�าตัวตัวพอจะโน้มน้าวจิตใจของผู้อื่น	 และเป็นที่นิยมชมชอบของผู้อื่นอีกด้วย	

คุณลักษณะที่กล่าวถึงนี้เรียกว่า	บารมี หรือบารมีวิสัย (Charisma)	ซึ่งหมายถึง	บุคคลพิเศษ บุคลิก

แบบซู (Tzu) หรอืดงึดดูใจคนอืน่	ลกัษณะเด่นเหนอืมนษุย์ธรรมดา	อนัเป็นอ�านาจทีเ่กีย่วข้องกบัแรง

ศรทัธาทีค่นอืน่	ๆ 	มต่ีอบารมชีน	อาจเป็นเพราะเป็นทีป่ระจกัษ์ว่ามคีวามสามารถพเิศษในการสงคราม	

ในการเป็นผู้สามารถรักษาโรคหรือขจัดภัยพิบัติต่างๆ	ได้

8.  บารมีหรือบารมีวิสัย (Charisma)

 บารม ีหรอืบารมวีิสยั	เปน็คณุลกัษณะเสรมิให้เกดิลกัษณะพเิศษเฉพาะตวั	มลีักษณะดัง

ที่	Max	Weber	จ�าแนกไว้ดังนี้	:-

	 8.1		มีคุณลักษณะผิดแผกแตกต่างจากธรรมดา	 โอ่อ่า	 เฉียบแหลม	 หรือมีอ�านาจใน

บุคลิกภาพ	หรือมีอ�านาจสูงส่งในตัวเอง

	 8.2		คุณลักษณะดังกล่าวนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอิทธิพลท่ีเกิดขึ้นมาจากบุคคลต่าง	 ๆ	 

อันเป็นที่ยอมรับกันโดยให้เป็นมนุษย์พิเศษและมีคุณลักษณะปานเทพเจ้า	 อันเป็นที่ยอมรับกันว่า	 

เป็นผูน้�าในความสามารถของผูป้กครอง	หวัหน้าพรรคการเมอืง	ศาสดาพยากรณ์		ผูต้ัง้ศาสนา	เป็นต้น

 สรุปได้ว่า การที่เราจะศึกษาในเรื่องเก่ียวกับศาสนาเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ

อย่างกว้างขวางและชัดเจนที่สุดนั้น	 เราต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์	หรืออุดมคติทั้งที่เป็น

ของตวัผูศึ้กษาเองและเป็นของผูต้ัง้ศาสนาตลอดทัง้ผู้มส่ีวนช่วยเหลือเผยแพร่	หรือน�าเอาข้อวตัรปฏบิติั

ทางด้านศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในสังคมนั้น	ๆ	ด้วย	ถ้าผู้ศึกษาตั้งอุดมคติไว้ผิด	การศึกษาค้นคว้า
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นัน้อาจน�าเอาศาสนาไปอธบิายให้เกดิความเสยีหายได้	หรอืมกัพบเหน็การโจมตศีาสนาว่าร้ายศาสนา	

แทนที่จะไปกล่าวโทษบุคคลท่ีประพฤติไม่ดีนอกรีตนอกรอย	 ถ้าหากตั้งอุดมคติไว้ผิดต่อผู้ตั้งศาสนา

หรอืศาสดา	ผูศึ้กษากม็กัจะเอาความคดิของตนเองไปตดิสนิผูน้�าศาสนาหรอืศาสดาในทางทีผ่ดิว่าเป็น

นักการเมืองบ้าง	 หรือท�าให้มนุษยชาติขาดความกระตือรือร้นบ้าง	 และถ้าหากว่าไม่ศึกษาผู้ท่ีน�าเอา

หลกัศลีธรรมทางศาสนาไปประพฤตปิฏบิตัใิห้ดก็ีจะเข้าข้าง	โดยถอืเอาพวกทีต่นนบัถอืนัน้เข้าท�าลาย

หรอืโจมตนีกิายอืน่	ท้ังๆ	ท่ีอยูใ่นศาสนาเดียวกนั	กเ็ป็นการท�าลายศาสนาและช่วยเสรมิความแตกแยก		

อย่างนี้ผู้เขียนจึงของฝากท่านผู้ศึกษาได้ช่วยพิจาณาเรื่องของการศึกษาอุดมการณ์และอุดมคติเกี่ยว

กับเรื่องศาสนานี้ไว้เป็นกรณีพิเศษ	เพื่อมิให้เกิดอคติและความเสียหายต่อศาสนา.
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บทคัดย่อ

ผู้ศึกษาต้องการท�าความเข้าใจ	1.สัมมากัมมันตะ	2.ธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน	3.ความส�าคัญของ

การน�าหลักธรรมไปใช้ในชีวิต	 สิ่งที่มีคุณค่า	 มีประโยชน์เป็นความดีเป็นมโนธรรม	 เป็นความคิดดีที่

กระตุน้ให้มีการประพฤตปิฏิบัตอิยูใ่นกรอบท่ีดงีามและสามารถจ�าแนกความถกูผิดได้	มสีตสิมัปชญัญะ	

มีความรับผิดชอบชั่วดี	มีอุปนิสัยความตั้งใจและเจตนาที่ดีงาม	ส่วนจริยธรรม	หมายถึง	พฤติกรรมที่

แสดงออกให้เหน็เป็นการปฏิบัตดิปีฏิบัตไิด้ถูกต้องทีเ่ป็นผลมาจากความคดิทีส่งัคม	หรอืบคุคลเหน็ร่วม

กันว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามท่ีพึงปฏิบัติซ่ึงก�าหนดไว้	 ส�าหรับสังคม	 เพ่ือให้เกิด

ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยงดงาม	ความร่มเยน็เป็นสุข	ความรักสามคัคคีวาม	อบอุน่	มัน่คงปลอดภยั

ในการด�าเนินชีวิต

ค�าส�าคัญ : สัมมากัมมันตะ,	ธรรมส�าคัญแห่งชีวิต

Abstract

The	researcher	desires	to	study	about	1.	righteousness,	2.	related	Buddhist	

teachings	 3.	 The	 significance	 of	 the	 Buddhist	 Teaching’s	 adaptation	 into	 lives.	 

Valuable	 issues	 refer	 to	something	useful	with	morality	 in	conscience.	 It	 is	also	a	

moral	 thinking	which	 drives	 humans	 to	 perform	 good	 deeds	 in	which	 they	 can	 

distinguish	good	and	bad,	as	well	as	having	apperception	with	moral	responsibility	

and	good	intention.	On	the	other	hand,	ethics	refers	to	a	behavior	with	morality	that	
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is	 considered	 right	 and	 is	 also	 a	 result	 of	 the	 set	 rules	 of	 the	 society.	 People’s	 

opinions	were	considered	right	given	the	standards	and	norms	in	the	society	in	order	

to	have	a	peaceful,	harmonious	stable,	and	secured	life.

Keywords :	The	Righteousness,	Significant	Dhamma	of	Life

บทน�า

ค�าว่า	 คุณธรรม	 มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน	พ.ศ.

2542	 กล่าวว่า	 คุณธรรม	 หมายถึง	 สภาพคุณงามความดี	 ส่วนจริยธรรม	 หมายถึง	 ธรรมที่เป็นข้อ	

ประพฤติปฏิบัติ	 ส�าหรับความหมายอื่น	 ๆ	 มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้	 ประภาศรี	 สีหอ�าไพ	 (2531)	 

ให้ความหมายว่าคุณธรรมหมายถึง	 หลักธรรมจริยธรรม	ที่สร้างความรู้สึกผิดชอบ	 ชั่วดีทางศีลธรรม	 

มีคุณงามความดีภายในจิตใจจนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข	ความยินดีการกระท�าที่ดีย่อมได้รับผลของ

ความดคีอืความชืน่ชมยกย่อง	ในขณะที	่การกระท�าช่วยย่อม	ได้รับผลของการกระท�าชัว่คอืความเจ็บ

ป่วยการเป็นผู้มีคุณธรรม	 คือการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบที่ดีงาม	 ความเขาใจเลือกกระท�าดีมีคุณธรรม	

เป็นกฎเกณฑ์ที่สากลตรงกัน	ดวงเดือน	พันธุมนาวิน	(2548)	กล่าวว่าคุณธรรม	หมายถึง	สิ่งที่สังคมว่าดี 

ควรท�า	จริยธรรมตามความหมายทางจิตวิทยา	หมายถึงระบบการท�าความดีละเว้นความชั่ว	นอกจากนี้ 

ค�าว่า	 จริยธรรมยังใช้ครอบคลุมค�าว่าคุณธรรมค่านิยมกฎหมายกฎระเบียบ	 หลักศาสนากฎจราจร

บรรทัดฐานของสังคม	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	(2548)	สรุปความหมายของ	

คุณธรรม	 จริยธรรม	 ไว้ว่า	 คุณธรรม	 หมายถึง	 กรอบความประพฤติ	 ความคิดที่สังคม	 หรือบุคคลมี	

ความเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งดี	มีประโยชน์มากกว่าโทษ	ส่วนจริยธรรม	หมายถึง	การปฏิบัติ	การท�าดี	

ละเว้นความชั่วอันเป็นผลมาจากการคิดดี	 กรมการศาสนา	 (2551)	 ให้ความหมายของคุณธรรม	 

ว่า	หมายถงึ	สิง่ทีม่คีณุค่า	ม	ีประโยชน์เป็นความดเีป็นมโนธรรม	เป็นเครือ่งประคบัประคองใจให้เกลยีด

ความชั่ว	กลัวบาป	ใฝ่ความดีเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ	เกิดจิตส�านึกที่ดีมี

ความสงบเย็นภายใน	 และเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้นและให้เหมาะสมกับความ

ต้องการในสังคมไทย	 วิทย์	 วิทเวทย์และเสถียรพงษ์	 วรรณปก	 (2530)	 ให้ค�านิยามว่าจริยธรรม	 

หมายถงึ	หลกัค�า	สอนว่าด้วยความประพฤตสิ�าหรบัเป็นหลกัให้บคุคลยดึถอืในการปฏบิตัติน	พระเมธี

ธรรมาภรณ์(2541)	ได้กล่าวว่า	จริยธรรม	(Ethics)	มาจากภาษากรีกว่า	Ethos	คือ	Habit	นั่นคือนิสัย

ดังนั้น	 จริยธรรมและจริยศาสตร์จึงเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยตามทฤษฎีของชาว	 กรีกกล่าวว่าคนเรา

เกิดมาเหมือนผ้าขาวแล้วมาฝึกกันโดยต้องท�าบ่อยๆ	ท�าซ�้าๆ	จนเป็นนิสัย	แล้วจะ	กลายเป็นคุณธรรม	

เป็นการเริ่มจากภายนอกเข้าไปสู่ภายใน	เป็นลักษณะนิสัย	เป็นคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ	ฉะนั้นการท�าดี

ต้องท�าบ่อยๆ	จนเป็นนิสัย	พระธรรมปิฎก	(2543)	ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่าจริยธรรม	คือ
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การน�าความรู้ในความจริง	 หรือกฎของธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต้อการด�ารงชีวิตที่ดีงาม 

ที่ก่อให้เกิด	ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	

หลักธรรมส�าคัญของพุทธปรัชญา

เดือน	ค�าดี	 (2541)	กล่าวไว้ว่า	ในพระพุทธศาสนา	พระพุทธเจ้าทรงแสดง	หลักธรรมไว้มา

ก่อนที่ถือว่าเป็นจริยธรรมเบื้องต้น	อาจจ�าแนกเป็น	3	ระดับ	คือ		

1.  ระดับมูลฐาน	คือ	ศีลห้า	ได้แก่			 	 	 	 	 	 	

	 	 1)	งดเว้นจากการฆ่าสัตว์			 	 	 	 	 	 	

	 	 2)	งดเว้นจาก	การลักทรัพย์ของผู้อื่น		 	 	 	 	 	

	 	 3)	งดเว้นจากการประพฤติผิดทางกาม		 	 	 	 	 	

	 	 4)	งดเวนจากการพูดปด		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 5)	งดเว้นจาก	การดื่มสุราเมรัยและยาเสพติดให้โทษ		

	 หลักการพัฒนามนุษย์โดยการอบรมทางด้านศีล	(สีลสิกขา)		 	 	 	

	 ศีล	คือ	การฝึกความประพฤติให้สุจริตทางกาย	วาจา	และอาชีพ	การรักษาระเบียบวินัย	

การด�ารงตนด้วยดีในสังคม	 ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้อง	 เป็นการควบคุม	

พฤติกรรมในการแสดงออก	ซึ่งบุคคลจะต้องควบคุมพฤติกรรมภายนอกทั้งหมด	รวมความได้ว่า	ศีลก็

คอืความปกตทิางกาย	และวาจา	เป็นเจตนาของผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์	จากการลักทรัพย์	จากการ

ประพฤติผิดในกาม	 จากการพูดเท็จ	 และจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุ	 

แห่งความประมาท	อีกอย่างหนึ่ง	กล่าวได้ว่า	ศีลคือเจตนา	เจตสิก	สังวร	และอวีติกกมะ	ชื่อว่า	ศีล	 

ดังที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้า	กล่าวไว้ว่า	“เจตนาชื่อว่าศีล	เจตสิกชื่อว่าศีล	สังวร	ชื่อว่า

ศีล	และอวีติกกมะก็ชื่อว่าศีล

ศีลภาวนา	 (Moral	 Development)	 หมายถึงการเจริญศีล	 พัฒนาความประพฤติการ	 

ฝึกอบรมศีล	 ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย	 ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย	 อยู่ร่วมกับผู้อื่น	

ได้ด	ีมกีารเกือ้กลูกนั	ศลีภาวนา	คอื	การเจรญิศีลให้มพีฤติกรรมทางสังคมทีพั่ฒนาแล้ว	ไม่เบยีดเบยีน

ก่อให้	ความเดอืดร้อนให้ผูอ้ืน่	แก่สงัคม	และประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เกือ้กลูต่อสังคมมรีะเบยีบวนิยั	

ประกอบอาชีพสุจริต	ฝึกตนเองให้อยู่ในสังคมด้วยดีและเป็นประโยชน์	ระดับต้นก็คือ	ศีล	5	ศีล	8	ศีล

เหล่านี	้มุง่ไปทีก่ารไม่เบยีดเบยีนกนั	สร้างความไว้วางใจเพ่ืออยูร่่วมกนัอย่างสันติสขุ	ศลีเป็น	คณุสมบติั

ของตัวบุคคล	เพราะศีลเป็นเรื่องของบุคคลมีระเบียบมีวินัยในการด�าเนินชีวิต	มีการอยู่	ร่วมกับผู้อื่น

ด้วยดี	ส่วนวินัยเป็นการจัดระเบียบ	ศีลกับวินัยจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่มาคู่กัน	จะเป็นตัว	เอื้ออ�านวยให้เรา

มีโอกาสมีเวลาที่จะพัฒนาชีวิตได้สะดวกขึ้น	 เพราะถ้ามนุษย์ในสังคมมีความ	 ประพฤติทางกาย	 

ทางวาจา	อยู่ในศีลแล้ว	การจะปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	ความ	ร่มเย็น	 เป็นชีวิตที่
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พร้อมจะรับการพัฒนา	และ	มีโอกาสท�าประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นอัน	มาก	ท�าให้เป็นคนที่

มคีวามมัน่ใจในตนเอง	เพราะได้เว้นในสิง่ทีค่วรเว้น	ท�าในส่ิงท่ีควรท�า	การด�าเนนิชวีติกป็ราศจากความ

กังวล	ในทางตรงกันข้ามหากมีชีวิตที่ไม่มีวินัย	ไม่มีศีลเสียแล้ว	จะเป็น	การด�ารงชีวิตที่ไร้เดียงสา	ไม่รู้

เรื่องการครองชีวิต	 ว่าจะไปอยู่อย่างไร	 จะอยู่ในระยะที่ด�าเนินชีวิตไม่	 ตรง	 เพราะมีการมีการคบแต่

มติรเทยีม	มติรปอกลอก	ประพฤตชิัว่ท้ังทางกายและทางวาจา	จนไม่ได้	พฒันาคณุค่าความเป็นมนษุย์

ขึ้น	ไม่ได้ก้าวเดินไปในทางที่ดี	ชีวิตที่ได้มามืดมาก็จะมืดไป	เข้าสู่	อบายภูมิเหมือนเดิม	แต่ถ้าหากชีวิต

ทีไ่ด้มา	มกีารอบรมด้านการพฒันาทางศลี	เมือ่มกีารฝึกพร้อม	แล้ว	จึงเป็นคณุสมบติัของผู้พัฒนาทาง

ศีลเรียกว่า	ภาวิตสีโล		

2. ระดับกลาง	คือ	กุศลกรรมบถ	10	คือ	กายสุจริต	3	ประการ	คือ		 	 	 	

	 	 1)	งดเว้น	จากการฆ่าสัตว์		 	 	 	 	 	 	

	 	 2)	งดเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่น		 	 	 	 	 	

	 	 3)	งดเว้นจากการประพฤติผิดทางกาม	วจีสุจริต	4		

	 ความหมายของกุศลกรรมบถ	10	ประการ	

	 ค�าว่า	“กุศลกรรมบถ	10”	หมายถึง	ทางแห่งกุศลกรรม,	ทางท�าความดี,	กรรมดีอันเป็น	

ทางน�าไปสู่ความเจริญหรือสุคติ	มี	10	อย่าง	คือ		 	 	 	 	 	 	

	 ก.		กายกรรม	 3	 ได้แก่	 1.	 ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์	 2.	 ละการลักทรัพย์ 

เว้นขาดจากการลักทรัพย์	3.	ละการประพฤติผิดในกาม	เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม		 	

	 ข.	 วจีกรรม	 4	 ได้แก่	 4.	 ละการพูดเท็จ	 เว้นขาดจากการพูดเท็จ	 5.ละค�าส่อเสียดเว้น	 

ขาดจากค�าส่อเสียด	5.	ละค�าหยาบ	เว้นขาดจากค�าหยาบ	7.	ละค�าเพ้อเจ้อเว้นขาดจากค�าเพ้อเจ้อ		

	 ค.		มโนกรรม	 3	 ได้แก่	 8.ไม่โลภคอยจ้องอยากได้ของเขา	 9.ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขา	

10.เห็นชอบตามคลองธรรม

	 ค�าว่า	กุศลกรรมบถ	10	ในบาลีเรียกชื่อหลายอย่าง	 เช่นว่า	ธรรมจริยา	ความประพฤติ	

ธรรมบ้าง	 โสไจย	ความสะอาดหรือเครื่องช�าระตัวบ้าง	อริยธรรม	อารยธรรม,	ธรรมของผู้เจริญบ้าง 

อรยิมรรค	มรรคาอนัประเสรฐิบ้าง	สทัธรรม	ธรรมด,ีธรรมแท้บ้าง,	สปัปริุสธรรม	ธรรมของ	สตับรุุษบ้าง

	 ความส�าคัญของหลักกุศลกรรมบถ	 10	 ประการ	 ความส�าคัญของหลักกุศลกรรมบถ	 

โดยความหมาย	หลกักศุลกรรมบถนัน้	คอืหลกั	ของสีลสิกขาส่วนหนึง่	ถอืว่ามคีวามส�าคญัมากต่อการ

พัฒนามนุษย์ในปัจจุบัน	 เพราะว่า	 เป็นหลัก	ช่วยให้มนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วอาศัยอยู่ในสังคมนี้

ได้อย่างเป็นสุข	สามารถช่วยลดปัญหาของ	ประเทศชาติได้จ�านวนมาก	ตลอดจนเป็นเหตุให้โลกนี้ได้

รับความสงบสุข	เพราะว่า	ในหลักของ	กุศลกรรมบถ	10	ประการนั้น	ครอบคลุมการพัฒนามนุษย์ให้

ดีทั้ง	3	ทวาร	คือ	กาย	วาจา	และใจ	



253

Buddhist Education: The Education For Socio-Sustainable Development

	 อกุศลกรรมบถ	 10	 ประการนี้	 เป็นของไม่สะอาด	อีกทั้งยังเป็นตัวการที่ท�าให้มนุษย์ไม่

สะอาด	การที่โลกมนุษย์ของเราเกิดภาวะวิกฤต	มีปัญหาสงคราม	หรือดินฟ้าอากาศวิปริตไปจากเดิม	

ล้วนมสีาเหตมุาจากมนษุย์ทีประพฤตผิดิศลีผดิธรรม	เมือ่มกีารรบราฆ่าฟันกนัท�าให้ต้องหลบหลกีลีภ้ยั

เอาตวัรอด	ต้องสะดุ้งหวาดกลวัอยูเ่ป็นนจิ	หาความเยน็กายสบายใจได้ยาก	เป็นเหมอืนกบัการจ�าลอง

อบายภูมิย่อม	ๆ	มาไว้ในโลกมนุษย์	เมื่ออกุศลกรรมบถหนาแน่นมากขึ้น	ทุคติภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งก็

จะบังเกิดขึ้นตอนนี้

โลกเปลี่ยนไปเพราะใจมนุษย์แปรปรวน

โลกมนุษย์นี้เป็นชุมทางของการสั่งสมบุญและบาป	ส่วนภพภูมิต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นสุคติหรือ

ทคุต	ิเป็นเพยีงผลท่ีมารองรบัการกระท�าของมนษุย์ทัง้สิน้เป็นผลทีเ่กดิจากความสะอาดและไม่สะอาด

ทางกาย	 วาจา	 ใจ	 โลกจะฟูขึ้นหรือยุบลง	 เจริญข้ึนหรือเส่ือมลง	 วัฒนะหรือหายนะ	 ก็เพราะการ

ประพฤตกิศุลกรรมบถ	10	ประการนี	้อกีท้ังความสัน้ยาวของอายขุยัมนษุย์กย็งัขึน้อยูกั่บกุศลกรรมบถ

เป็นตวัแปรส�าคญัอกีด้วย	ดงันัน้	หากต้องการมอีายขุยัยนืยาว	ต้องการให้โลกใบนีร่้มเยน็เป็นสุข	และ

มีสุคติภูมิมารองรับชีวิตของเราในปรโลก	ก็ต้องเพิ่มเติมความสะอาดกายวาจา	และใจอยู่เสมอ	จิตฺเต	

อสงฺกิลิฏฺเฐ	สุคติ	ปาฏิกงฺขา	เมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง	สุคติเป็นที่ไป

ดกู่อนคฤหบดทีัง้หลายเพราะเหตทุีป่ระพฤตธิรรมสม�า่เสมอสัตว์บางเหล่าในโลกนีเ้บือ้งหน้า

แต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์	(พุทธพจน์)

พระพุทธศาสนาได้แบ่งจุดหมายของชีวิตออกเป็น	2	ระดับ	คือ	จุดหมายระดับโลกิยะ	และ

ระดับโลกุตตระ	การจะเข้าถึงแต่ละจุดหมายนั้นมีวิธีการที่แตกต่างกันและคุณสมบัติของ	ผู้ส�าเร็จใน

แต่ละเป้าหมายก็แตกต่างเช่นกัน	ดังมีรายละเอียด	ดังนี้

1. จุดหมายระดับโลกิยะ	 ในการเข้าถึงจุดหมายระดับโลกิยะนั้น	 สามารถท�าได้โดยการ

ด�าเนินชีวิตให้บรรลุ	ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของการมีชีวิตในปัจจุบันและในเบื้องหน้า		 	 	

	 2)		ทิฏฐธัมมิกัตถะ	จุดหมายขั้นตาเห็นหรือประโยชน์ปัจจุบัน	ที่ส�าคัญคือ

	 	 (ก)		มีสุขภาพดี	ร่างกายแข็งแรง	ไร้โรค	งามสง่า	อายุยืนยาว		 	 	 	

	 	 (ข)		มีเงิน	มีงาน	มีทรัพย์จากอาชีพสุจริต	พึ่งตนได้ทางเศรษฐกิจ		 	 	

	 	 (ค)		มีสถานภาพดี	ทรงยส	เกรียติ	ไมตรี	เป็นที่ยอมรับในสังคม		 	 	

	 	 (ง)		มีครอบครัวผาสุก	ท�าวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ

	 เมือ่มนุษย์ทกุคนตัง้อยู่ในศลีกรรมบถ	10	ประการอย่างเคร่งครดัแล้วย่อมได้รบั	อานสิงส์

ของการรักษาศีลคือ	 เป็นผู้มีกายและวาจาสงบเรียบร้อย	 ทั้งยังเป็นสาเหตุให้มีโภคสมบัติ	 มากมาย	

เป็นผูม้อีายยุนื	ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน,	ทรพัย์สมบติัทีอ่ยูใ่นความปกครอง	มคีวาม	ปลอดภัยจาก

โจรผู้ร้ายมาราวี	เบียดเบียนท�าลาย,	ระหว่างลูก	หลาน	สามี	ภริยา	อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก	ไม่มีผู้คอย

ล่วงล�้ากล�้ากรายต่างครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข,	 พูดอะไร	 มีผู้เคารพเชื่อถือ	 ค�าพูดมี	 เสน่ห์เป็นท่ี
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จับใจไพเราะด้วยสัตย์ด้วยศีล,	เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด	ไม่หลงหน้าหลงหลัง	จับโน่นชนนี่

เหมือนคนบ้าคนบอหาสติไม่ได้	ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์	ทั่วโลกให้มีแต่

ความอบอุ่นไม่เป็นระแวงสงสัย	สมกับอานิสงส์ของศีล	5	ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้	ในที่ต่าง	ๆ	มีความ

ว่า	 “คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ย่อมได้กองโภคทรัพย์	 ใหญ่หลวง	 เพราะ	 เหตุแห่งความไม่

ประมาท	ชือ่เสยีงอนัดงีามของคนมศีลี	ถงึพร้อมด้วยศีลย่อมเฟ่ืองฟุง้ไป	คนมีศลีถงึ	พร้อมด้วยศลีเข้าไป

หาบริษัทใด	 ๆ	 เช่น	 ขัตติยบริษัท	พรหมณบริษัท	 คหบดีบริษัท	 สมณบริษัท	 ย่อม	 เป็นผู้แกล้วกล้า	 

ไม่ขวยเขินเข้าไปหาบริษัทนั้น	ๆ	คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมไม่หลงท�ากาละ

	 เม่ือมนุษย์ตั้งมั่นอยู่ในหลักของศีลกุศลกรรมบถ	 10	 ประการอย่างบริบูรณ์ด้วยดีแล้ว	

นอกจากจะได้รับผลในชาติปัจจุบันคือเป็นกัลยาณชนเป็นที่เคารพยกย่องของคนอื่น	 และสามารถ	

พัฒนาไปจนบรรลุธรรมได้	 ถ้ายังไม่บรรลุผลสูงสุดในปัจจุบัน	 เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมได้รับผลสูง	 

ไปตามล�าดับข้อวัตรปฏิบัติที่สามารถท�าได้	ตั้งแต่เกิดเป็นพระราชามหาอ�ามาตย์	จนเข้าถึงชั้นพรหม	

โลกชั้นสูงสุด	สมด้วยพระด�ารัสที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แก่พราหมณ์และคฤหบดีว่า

	 พราหมณ์และคฤหบดทีัง้หลายถ้าบคุคลผูป้ระพฤตเิรยีบร้อยคอื	ประพฤตธิรรมพงึหวงัว่า	

ท�าอย่างไรหนอ	หลงัจากตายไปแล้ว	เราพงึเกดิเป็นพวกกษตัริย์มหาศาลเถดิ	ข้อนีเ้ป็นฐานะที	่จะมไีด้

คือ	หลังจากตายไปแล้ว	บุคคลนั้นพึงเกิดเป็นพวกกษัตริย์มหาศาล	นั่นเป็นเพราะ	อะไรเพราะบุคคล

นัน้เป็นผูป้ระพฤตเิรยีบร้อย	คอืเป็นผูป้ระพฤตธิรรมอย่างนัน้แหละ	กกพราหมณ์และคฤหบดีทัง้หลาย

ถ้าบคุคลผูป้ระพฤติเรยีบร้อยคอื	ประพฤตธิรรมพึงหวงัว่า	ท�าอย่างไรหนอ	หลังจากตายไป	เราพึงเกดิ

เป็นพวกพราหมณ์มหาศาลเถิด...	 ความเป็นพวก	 เทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพเถิด	 

ข้อนีเ้ป็นฐานะทีจ่ะมไีด้คอื	หลงัจากตายไป	บุคคลนัน้พงึเข้าถึงความเป็นพวกเทวดาผูเ้ข้าถงึเนวสญัญา

นาสัญญายตนภพ	นั่นเป็นเพราะ	 อะไรเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อย	 คือเป็นผู้ประพฤติ

ธรรมอย่างนั้นแหละ

	 จากพุทธพจน์ที่ยกมานั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า	 หลักกุศลกรรมบถท้ัง	 10	 ประการนั้น	

เมื่อมนุษย์ประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างบริบูรณ์แล้ว	 ย่อมสามารถพัฒนาตนให้ได้รับผลทุกระดับชั้น	

แล้วแต่ความปรารถนาของผู้นั้น	ๆ

2. จุดหมายระดับโลกุตตระ

	 จุดหมายระดับโลกุตตระนั้น	จัดเป็นจุดหมายสูงสุด	หรือประโยชน์อย่างยิ่งใน	พระพุทธ

ศาสนา	คอื	การมปัีญญารูเ้ท่าทนัความจรงิ	เข้าถึงธรรมชาตขิองโลกและชวีติ	อนัท�าให้	จติใจเป็นอิสระ	โดย	

	 ก)		ไม่หวั่นไหว	หรือถูกครอบง�าด้วยความผันผวนปรวนแปรต่าง	ๆ	

	 ข)		ไม่ผิดหวังโศกเศร้าบีบคั้นจิตเพราะความยึดติดถือมั่นในสิ่งใด	ๆ

	 ค)	 ปลอดโปร่ง	สงบ	ผ่องใส	สดชื่น	เบิกบานใจตลอดเวลา		 	 	 	

	 ง)		 เป็นอยู่และกระท�าการด้วยปัญญาซึ่งมองที่เหตุปัจจัย
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	 การพฒันาตามหลกักศุลกรรมบถ	10	ประการนัน้เป็นการพฒันาทีล่ะเอยีดเป็นการพฒันา

ทีใ่ห้ผลได้ไม่มจี�ากัด	สามารถพฒันามนษุย์ให้เจรญิขึน้ได้ตามล�าดับคือพฒันามนษุย์ท่ีเป็นปถุชุนธรรมดา

ให้บรรลุเป็นอรยิบุคคลได้	สามารถพัฒนาอรยิบคุคลชัน้โสดาบันให้บรรลเุป็น	อรยิบคุคลช้ันสกทิาคามี	

พัฒนาอริยบุคคลชั้นสกิทาคามีให้บรรลุเป็นอริยบุคคลชั้นอนาคามี	พัฒนา	อริยบุคคลชั้นอนาคามีให้

บรรลเุป็นอรยิบคุคลชัน้อรหนัต์ตามล�าดบั	ดงัเช่นเรือ่งพระพทุธเจ้าแสดง	ธรรมโปรดพระเจ้าสทุโธทนะ

พุทธบิดาให้ส�าเร็จเป็นพระโสดาบันด้วยพระคาถาว่า	“อุตฺติฏฺเนปฺปมชฺเชยฺย”	เป็นต้น	เนื้อความเป็น

ภาษาไทยว่า	“บรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุก	ขึ้นยืนรับ,	บุคคลพึงประพฤติธรรมให้

สจุริต	(กุศลกรรมบถ)	ผูม้ปีกตปิระพฤตธิรรมย่อมอยูเ่ป็นสขุใน	โลกนีแ้ละโลกหน้า”	ให้ส�าเรจ็เป็นพระ

สกทาคามี	ด้วยพระคาถาว่า	ธมฺม	จเร	สุจริต	เป็นต้น	เนื้อความเป็นภาษาไทยว่า	“บุคคลพึงประพฤติ

ธรรมให้สุจริต	(กุศลกรรมบถ),	ไม่พึงประพฤติธรรม	นั้นให้ทุจริต	(อกุศลกรรมบถ),	ผู้มีปกติประพฤติ

ธรรมย่อมอยูเ่ป็นสขุในโลกนีแ้ละโลกหน้า”	ให้	ส�าเร็จเป็นพระอนาคามด้ีวยการแสดง	“มหาธรรมบาล

ชาดก	และทรงประกาศสัจธรรม”

	 จากพระธรรมเทศนาทั้งสามนั้นโดยใจความแล้วพระองค์ได้แสดงถึงหลักของกุศล	

กรรมบถ	10	ประการอันเป็นการยืนยันว่า	หลักกุศลกรรมบถ	10	ประการนั้น	 เป็นหลักการพัฒนา	

มนุษย์ให้เจริญขึ้นตามล�าดับได้อย่างดี		 	 	 	 	 	 	 	

	 พระพทุธศาสนาตัง้จดุมุ่งหมายสงูสดุไว้ทีก่ารบรรลุนพิพาน	ซ่ึงจัดว่าเป็นจุดหมายที	่มนษุย์

สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุถึงได้ด้วย	 “การพัฒนา”	 ซึ่งในพระพุทธศาสนาใช้ค�าว่า	 “ภาวนา”	 

แปลว่า	การท�าให้มี	ท�าให้เป็น	และการบรรลุนิพพาน	มีความสัมพันธ์กับบุคคลและ	เงื่อนไขต่าง	ๆ 	ใน

การบรรลุนิพพาน	ซึ่งจะขอเสนอเป็น	2	ประเด็น	คือ			 	 	 	 	 	

	 1)		 นิพพานเป็นจุดหมายที่ทุกคนเข้าถึงได้	 ไม่จ�ากัดชาติ	 ชั้น	 หญิง	 ชาย	 เมื่อบุคคลใด	 

มีฉันทะ	เพียรพยายาม	มีความพร้อมแล้ว	ก็สามารถบรรลุได้	ไม่มี	ข้อจ�ากัดว่าจะต้องเป็นคนชาติชั้น

วรรณะใด	มีฐานะอย่างไร	ยากจน	มั่งมี	เป็นหญิงหรือชาย	เป็น	คฤหัสถ์หรือบรรพชิต	ดังมีพุทธพจน์

ตรัสไว้ดังนี้	ทางนั้น	ชื่อว่าทางสายตรง	ทิศนั้นชื่อว่าทิศไม่มีภัย	รถชื่อว่าไร้เสียง	ประกอบด้วยล้อคือ	

ธรรม	มหีริเิป็นฝา	มสีตเิป็นเกราะกัน้	ธรรมนัน้เราบอกให้มสัีมมาทิฏฐิน�าหน้าเป็นสารถี	บคุคลใดมยีาน

เช่นนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตาม	เขาย่อมใช้ยานนั้นถึงในส�านักแห่ง	นิพพาน

	 2)		 นิพพานเป็นภาวะที่ทุกคนอาจบรรลุได้ในชาตินี้	คุณลักษณะอย่างหนึ่งของนิพพาน

ที่ว่า	“สนฺทิฏฺ	ก”	แปลว่า	เห็นได้เอง,	ประจักษ์ได้ใน	ชีวิตนี้	และ	“อกาลิก”	หมายถึง	ไม่จ�ากัดกาล,	

ไม่ขึน้ต่อเวลา	เหล่านีเ้ป็นการแสดงถงึการบรรลุ	นพิพาน	เป็นส่ิงทีส่ามารถบรรลุได้ในชาตินี	้ดังมพุีทธ

พจน์ตรัสไว้ดังนี้		

	 	 บุรุษเป็นวิญญู	 ไม่โอ้อวด	 ไม่มีมารยา	 เป็นคนตรง	จงมาเถิด	 เราจะสั่งสอน	 เราจะ	

แสดงธรรม	เมื่อเขาปฏิบัติตามค�าสั่งสอนก็จักประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งขึ้นเองซึ่ง	ประโยชน์ยอด
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เยี่ยม	ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือน	บวชเป็นอนาคาริกโดยชอบ	อันเป็น	จุดหมายของพราหมณ์	

เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ทีเดียว	 	 	

3.  ระดับสูง	คือ	มรรค	8	คือ		 	 	 	 	 	 	 	

	 1)	สัมมาทิฏฐิ	ความเห็นชอบ	 	 	 	 	 	 	 	

	 2)	สัมมา	สังกัปปะ	ด�าริชอบ		 	 	 	 	 	 	 	

	 3)	สัมมาวาจา	เจรจาชอบ		 	 	 	 	 	 	 	

	 4)	สัมมากัมมันตะ	การงานชอบ		 	 	 	 	 	 	

	 5)	สัมมาอาชีวะ	เลี้ยงชีพชอบ		 	 	 	 	 	 	 	

	 6)	สัมมาวายามะ	ระลึกชอบ		 	 	 	 	 	 	 	

	 7)	สัมมาสติ	ระลึกชอบ		 	 	 	 	 	 	 	

	 8)	สัมมาสมาธิ	ตั้งใจชอบ		 	 	 	 	 	 	 	

	 ย่อลงเป็น	3	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เรียกอีกอย่างว่าไตรสิกขา

มรรคมีองค์ 8 ในคัมภีร์พระพุทธปรัชญาเถรวาท

จากการศึกษาหลักมรรคมีองค์	8	ในคัมภีร์พระพุทธปรัชญาวาท	มรรคมีองค์	8	จึงเป็นหลัก

ธรรมท่ีสะท้อนถึงทศันะและปัญญา	โดยให้เดนิทางสายกลาง	เพราะ	มรรคมีองค์	8	ประการเป็นธรรม

อันประเสริฐ	อันน�าไปสู่ความสงบและความหลุดพ้น	มีอยู่	8	ประเภท	คือ	 	 	 	

	 (1)	สัมมาทิฏฐิ	คือความเข้าใจถูกต้อง		 	 	 	 	 	 	

	 (2)	สัมมาสังกัปปะ	คือความใฝ่ใจถูกต้อง		 	 	 	 	 	

	 (3)	สัมมาวาจา	คือ	การพูดจาถูกต้อง		 	 	 	 	 	 	

	 (4)	สัมมากัมมันตะ	คือการกระท�าถูกต้อง		 	 	 	 	 	

	 (5)	สัมมาอาชีวะ	คือการด�ารงชีพถูกต้อง		 	 	 	 	 	

	 (6)	สัมมาวายามะ	คือความพากเพียรถูกต้อง

	 (7)	สัมมาสติ	คือการระลึกประจ�าใจถูกต้อง	และ	 	 	 	 	 	

	 (8)	สัมมาสมาธิ	คือการตั้งใจมั่นถูกต้อง

เป็นหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติทางจิตจึงละเอียดอ่อนลึกซ้ึงมากกว่า	 หลักธรรมอันเป็น 

ข้อปฏิบัติทางกายถ้ามองมรรค	8	ตามนัยพระพุทธศาสนา	คือสิกขา	3	ได้แก่	ศีล	สมาธิ	และปัญญา 

ผู้เจริญตามมรรคมีองค์	 8	บริบูรณ์แล้วย่อมได้จึงเป็นเหตุให้เกิดวิชชา	คือ	 ความรู้	 ความรู้ทั่วถึงตาม

ความเป็นจริง	หรือตรงตามความเป็นจริง	เป็นธรรมฝ่ายกุศล	มีลักษณะสามารถตัด	อวิชชาให้ขาดสิ้น	

วิชชาเปรียบเหมือนแสงสว่าง	 เพราะเป็นแสง	 สว่างท่ีส่องทางด�าเนิน	 เพ่ือความหลุดพ้น	 ทุกข์ท้ังใน

ปัจจุบัน	 และอนาคตได้	 สามารถก�าจัดกิเลสได้ตามล�าดับขั้น	 ซึ่งก็มีศัพท์ที่เป็นชื่อใช้แทนกันได้	 เช่น	
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ญาณ	ปัญญา	วิปัสสนา	และสัมมาทิฏฐิ	เป็นต้น	เป็นผลที่ได้มาจากการเจริญเจริญมรรคมีองค์	8

ดังน้ันผู้ปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์	 8	 เพื่อบรรลุธรรม	 เป็นการท�าเหตุท่ีให้เกิดสุข	 เป็นข้อ	

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	การน�าหลักมรรคมีองค์	8	ไปประยุกต์ใช้กับการด�าเนินชีวิต	เป็นหลักธรรม

เพื่อน�าไปบริหารประเทศ	 บุคคลในสังคมก็จะเจริญยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 เพื่อให้สังคมเห็นว่า	 หลักธรรมทาง	

พระพทุธศาสนามคีวามส�าคญั	ช่วยสร้างสนัตภิาพให้เกดิขึน้	เป็นหลกัค�าสอนไม่ให้ใช้ความรนุแรง	เพือ่

ให้	เกิดความสงบสุขกับตนเอง	คลอบครัว	และในสังคม	

1.3 ความหมาย ของสัมมากัมมันตะ

	 พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	ได้นิยามความหมายของศัพท์	ค�าว่า	“สัมมา”	ด้วย

ค�าภาษาไทย	๗	ค�าด้วยกัน	คือ	โดยชอบ,	ดี,	ถูกต้อง,	ถูกล้วน,	สมบูรณ์,	จริง,	แท้	ท่านพุทธทาสภิกขุ	

ได้นิยามศัพท์ค�าว่า	“สัมมา”	ด้วยค�าในภาษาไทย	๒	ค�า	คือ	ค�าว่า	“ชอบ”	และค�าว่า“ถูกต้อง”	โดย

ค�าทั้งสองนี้จะต้องเล็งไปท่ีความดับทุกข์โดยตรง	 ถ้าไม่ได้มุ่งไปที่ความดับทุกข์โดยตรงก็ไม่ชื่อว่าเป็น

สัมมา	เช่น	ความเห็นแบบคาดคะเน	หรือแนวคิดของพวกนักปรัชญา	แม้จะได้รับการยอมรับว่า	ชอบ	

หรือ	ถูกต้อง	แต่ถ้าไม่ได้มุ่งไปที่การแก้ปัญหาความทุกข์ในชีวิต	ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสัมมาเช่นเดียวกัน	

	 จากการศึกษาใน	พระวินัยปิฎก	 พระสุตตันตปิฏก	พระอภิธรรมปิฎก	 และอรรถกถา	

ตลอดทัง้คมัภร์ีอืน่	ๆ 	ได้แสดงความหมายของสัมมากมัมนัตะไว้อย่างสอดคล้องกนัว่า	สัมมากมัมันตะ	

ได้แก่	 การกระท�าดีถูกต้อง	 การกระท�าชอบ	 หรือการกระท�าการทางกายที่ไม่เบียดเบียนตนเองและ	 

ผูอ้ืน่	อนัเป็นการกระท�าท่ีน�าไปสูป่ระโยชน์สขุ	และเป็นการแสดงออกทางกายด้วยความรู้ความ	เข้าใจ

ถึงความถูกต้องของการกระท�านั้น	ที่ได้ใคร่ครวญพิจารณาอย่างรอบครอบดีแล้วแล้ว	อีกทั้งยังส่งผล

ให้ผู้ปฏิบัติได้พัฒนาตนเองไปสู่ทางสายกลางเพื่อไปถึงจุดสูงสุด	 และความถึงพร้อมในอริยมรรค	 อัน

เป็นทางหลุดพ้นอันประเสริฐนั่นเอง	โดยมีความหมายเป็น	3	ลักษณะ	คือ

	 (1)		ความงดเว้นจากปาณาติบาต	คือ	การฆ่า	การท�าลาย	การเบียดเบียน	การทรมาน	

การท�ากรรมสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย	 หรือสัตว์มีชีวิตทุกชนิด	 ไม่ว่าสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่	 ไม่ว่ามนุษย์หรือ	

สัตว์ดิรัจฉาน	 การตั้งเจตนางดเว้น	 จากการท	 าความผิดดังท่านบัญญัติไว้นี้	 คือ	 เป็นเร่ืองท่ีต้ังใจงด	

ตั้งใจเว้น	ตั้งใจไม่ท�า	ต้องมีความ	“ตั้งใจ”	ก�ากับไว้เสมอ	ไม่ใช่เพราะมีเหตุอื่นบังคับจึงไม่กระท�าผิด	

แต่หากไม่ท�าเพราะตนได้ตัง้ใจไว้ว่าจะงดเว้นดงักล่าวมา	นีเ้ป็นคณุลักษณะข้อทีห่นึง่	ความงดเว้นจาก	

ปาณาติบาตของสัมมากัมมันตะ

	 (2)	ความงดเว้นจากอทนินาทาน	คอืการลกัทรัพย์	การเบยีดเบยีนทรัพย์สมบตัอินัอยูใ่น 

สิทธิครอบครองของผู้อื่น	การละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น	ของหมู่คณะ	หรือของส่วนรวม	

เอามาเป็นของตนโดยมิชอบธรรมด้วยอาการแห่งขโมย	การตั้งเจตนางดเว้น	จากการท	าความผิดดัง	

ท่านบญัญตัไิว้นี	้คอื	เป็นเรือ่งทีต่ัง้ใจงด	ตัง้ใจเว้น	ตัง้ใจไม่ท�า	ต้องมคีวาม	“ตัง้ใจ”	ก�ากบัไว้เสมอ	ไม่ใช่

เพราะมเีหตอุืน่บังคบัจงึไม่กระท�าผดิ	แต่หากไม่ท�าเพราะตนได้ต้ังใจไว้ว่าจะงดเว้นดังกล่าวมา	นี	้เป็น
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คุณลักษณะข้อที่	2	ความงดเว้นจากอทินนาทานของสัมมากัมมันตะ	 	 	 	 	

 (3)		ความงดเว้นจากกาเมสมุจิฉาจาร	คอืการประพฤติผดิในกาม	ได้แก่	ไม่ประพฤติ	ล่วง

ละเมิดในภรรยาของผู้อื่น	 ไม่ประพฤติล่วงละเมิดในสามีของผู้อ่ืน	 การตั้งเจตนางดเว้น	 จากการ	

ท�าความผดิดงัท่านบญัญตัไิว้นี	้คอื	เป็นเรือ่งทีต่ัง้ใจงด	ต้ังใจเว้น	ต้ังใจไม่ท�า	ต้องมคีวาม	“ต้ังใจ”	ก�ากบั

ไว้เสมอ	ไม่ใช่เพราะมีเหตุอื่นบังคับจึงไม่กระท�าผิด	แต่หากไม่ท�าเพราะตนได้ตั้งใจไว้ว่าจะงด	เว้นดัง

กล่าวมา	นี้เป็นคุณลักษณะข้อที่	3	ความงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร	

1.4 เป้าหมายของการมีสัมมากัมมันตะ        

	 การประพฤตปิฏบิตัคิณุงามความดต่ีาง	ๆ 	อนัประกอบไปด้วยประโยชน์ทางกาย	คอืการ	

ถึงพร้อมด้วยกายสุจริตหรือสัมมากัมมันตะ	การปฏิบัติธรรมข้อนี้ไม่เพียงแต่จะรักษากายวาจาใจของ	

ตนเท่านั้น	 ยังช่วยพัฒนาจิตใจของบุคคลให้สมบูรณ์ขึ้นไปตามล�าดับ	 ทั้งยังมุ่งที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ	

บุคคลรอบข้างให้มีความสุขด้วยเช่นกัน	 ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 เข้าสู่	

ระบบจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา	คือ	สัมมากัมมันตะระดับโลกียธรรมหรือจริยธรรมระดับสมมติ	

สัจจะคือระดับที่สอนให้บุคคลอยู่กับความจริงของโลกได้อย่างดีมีความสุข	 ให้ได้รับประโยชน์ใน	

ปัจจุบันชาตินี้	ทั้งยังประโยชน์ในเบื้องหน้าคือการได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว	ตลอด	

ทั้งเป้าหมายสูงสุด	 คือ	 ความรู้ความเข้าใจถึงการเว้นขาดจากกายทุจริต	 และเมื่อรู้เท่าทันความเป็น

จริงคือกฎของธรรมดา	ก็สามารถใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อจิตใจ	ไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาตัวตนไป	

ยึดติดไว้ในสมมติบัญญัติ	เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต	อันเป็นทางหลุดพ้น	

อันประเสริฐนั้นเอง

1.5  อานิสงส์ของสัมมากัมมันตะ         

	 ผลอานิสงส์ของสัมมากัมมันตะมี	2	ระดับ	คือ	ผลทางโลกียะและผลทางโลกุตตระ	ผล	

ทางโลกียะ	 คืออานิสงส์ของความดี	 ได้แก่	 การมีความสุขอยู่ในกามสุข	 สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย	์

สมบตั	ิชือ่เสียง	เกยีรติยศ	ได้รบัการยอมรบันับถอืจากบคุคลอืน่	เพราะการกระท�าทีม่ปีระโยชน์	ด�าเนนิ

ชีวิตอยู่ในท�านองคลองธรรม	 มีจิตใจที่เป็นสุขเพราะไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 เข้าใจถึงคุณประโยชน์	 ของ

การประพฤติปฏิบัติตามสัมมากัมมันตะนั้น	ยังสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	สร้างสรรค์	ประโยชน์

ต่างๆ	ให้เกิดขึ้น	และร่วมมือช่วยกันในการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ	ให้ก้าวไปสู่ความดี	ขั้นสูงยิ่งๆ

ขึน้ไปนัน่เอง	ตนเองกย่็อมอยูเ่ป็นสขุ	ผูอ้ืน่กย่็อมอยูเ่ป็นสขุ	และจรรโลงสังคมให้ร่มเยน็ได้	อย่างแท้จริง	

ส่วนผลทางโลกุตตระ	 ได้แก่	 ความมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย	 ด้วยการฝึกฝนอบรม	 ตนให้มีศีล	

สมาธิ	 ปัญญา	 ก้าวไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลในทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพ้นทุกข์	 โดยสิ้นเชิง	

ได้รู้แจ้งเห็นจริงของสัจธรรมทุกอย่างในโลก	จนสามารถละสิ่งที่ควรละได้หมดสิ้น	มี	จิตใจหนักแน่น	

ไม่หวั่นไหวด้วยอาสวะกิเลสท้ังหลาย	มีจิตใจท่ีเป็นอิสระ	 และเป็นผู้ประกอบด้วย	 ความสุขอันถาวร	

คือพระนิพพาน
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1.6 หลักธรรมที่ส่งเสริมสัมมากัมมันตะในพระพุทธปรัชญา     

	 เนื่องจากการเกิดของสัมมากัมมันตะนั้น	 เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากกระบวนการรับรู้ผ่าน

การวิตกวิจาร	 หรือการคิดพิจารณาโดยประกอบด้วยกุศลธรรมซ่ึงมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวน�า	 แม้ในการ	

ประพฤติปฏิบัตใินขัน้ศลีให้มคีวามสจุรติ	ฝึกหดัอบรมกาย	วาจา	ใจ	เพือ่ไปสูอ่งค์มรรคนัน้จะ	สมบรูณ์

ไม่ได้ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวน�า	เมื่อใดมีสัมมาทิฏฐิ	เมื่อนั้นจึงจะวางใจได้ในการปฏิบัติศีล	หรือไว้ใจ

ในความสจุรตินัน้ได้	แต่ถ้ายงัไม่มสีมัมาทฏิฐติราบใดกย็งัไม่อาจวางใจในศลีได้ตราบนัน้	จึงกล่าวได้ว่า

สมัมาทฏิฐเิป็นบ่อเกดิและส่งเสรมิกศุลธรรมทัง้ปวง	ดงัพทุธพจน์ทีว่่า	“ภกิษทุัง้หลาย	เราไม่เหน็ธรรม

อย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่	เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น	หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็

เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น	เหมือนสัมมาทิฏฐิ	นี้เลย”		 	 	 	 	

	 ดังนั้น	สัมมากัมมันตะจะเกิดขึ้นได้	จ�าต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานเช่นกัน	 เพราะ	

สมัมาทฏิฐิเป็นหวัจกัรทีส่�าคญัของอรยิมรรคทกุข้อ	สมัมาทฏิฐิทีจ่ะเกดิขึน้ได้นัน้กต้็องอาศยัเหตปัุจจยั	

ก่อให้เกิดขึน้	ปัจจัยท่ีท�าให้เกดิสมัมาทิฏฐิ	ได้แก่	ปัจจัยภายนอกคอืปรโตโฆสะ	ปัจจัยภายในคอืโยนโิส	

มนสกิาร	และการลงมอืปฏิบตัคิอืธรรมานธุรรมปฏบิติัมาบรูณาการประสานเข้าด้วยกนั	เพราะ	ทัง้หมด

นี้ต่างก็อิงอาศัยซึ่งกันและกัน	 เพราะฉะนั้น	 สัมมาทิฏฐิจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด	 สัมมากัมมันตะ

ได้อย่างดียิ่ง	เมื่อเห็นถูกเข้าใจถูกต้อง	บุคคลย่อมคิด	พูด	รวมไปถึงการประพฤติ	ปฏิบัติถูกต้องตาม

ศลี	ด้วยเหตนุีส้มัมากมัมนัตะจะเกดิขึน้ได้นัน้จะต้องสร้างเสริมสัมมาทฏิฐเิป็น	พ้ืนฐานให้เกดิขึน้จึงจะ

เป็นเหตุให้เกิดสัมมากัมมันตะ

	 ความส�าคัญของสัมมากัมมันตะต่อการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน	 สัมมากัมมันตะนั้นถือว่า	

เป็นหลกัธรรมส�าคญัข้อหนึง่ในมรรคมอีงค์	8	เพราะการประพฤตปิฏบิตัธิรรมทีเ่ป็นไปเพือ่การดบั	ทกุข์	

จะต้องด�าเนินไปตามหลักอริยมรรคมีองค์	8	เท่านั้น	เพราะเป็นทางสายเดียว	(เอกายมรรค)	อันเป็น

ไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตของสัตว์ทั้งหลาย	การด�าเนินไปตามทางสายนี้จะต้องปฏิบัติให้ครบ	ทั้ง	8	

องค์ประกอบ	จะขาดเสียข้อใดข้อหนึ่งมิได้	เพราะเมื่อองค์ประกอบไม่ครบสมบูรณ์	ย่อมไม่	สามารถ

บรรลมุรรคผลนพิพานได้	ในอฏัฐังคกิมรรคนี	้สมัมากัมมนัตะกล่าวได้ว่าเป็นองค์ธรรมส�าคญั	หนึง่	เป็น

ตวัศีล	จดัเป็นศลีสกิขา	อนัเป็นสมุฏฐานยงัความบรสิทุธิใ์ห้เกดิข้ึนเป็นสมาธ	ิและปัญญา	เป็นล�าดบัไป	

เพราะคนเราจะสขุหรือทกุข์ย่อมขึน้อยูกั่บการกระท�าทีเ่ป็นตวัเจตนาให้เกดิข้ึนทัง้ส่วนที	่เป็นรูปธรรม

และนามธรรม	ถ้ากระท�าถูกต้อง	หรือด�าเนินชีวิตด้วยความถูกต้องแล้ว	ไม่ว่าในทางศีล

	 หรือทางธรรมก็ดี	 ย่อมเป็นเหตุให้น�ามาซึ่งความสุขและความเจริญ	 ในทางตรงกันข้าม

ถ้าไม่รูจ้กั	กระท�าในสิง่ทีถู่กต้องดงีาม	คอืมมีจิฉากมัมันตะแล้ว	ย่อมเป็นเหตใุห้เสือ่มจากความสขุและ

ความ	เจริญ	อันน�ามาซึ่งปัญหาต่าง	ๆ	มากมายนั่นเอง	จึงควรได้น�าหลักธรรมข้อสัมมากัมมันตะนี้มา	

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตต่อไป
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	 การเว้นสิ่งที่ควรเว้น	 กล่าวคือ	 เว้นจากการฆ่าคน	 ฆ่าสัตว์	 เว้นจากการเบียดเบียน	

ทรัพย์สินของกันและกัน	 เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร	 เมื่อเว้นสิ่งควรเว้นแล้ว	 ท่านสอนให้ท�าสิ่งท่ีควร	 

ท�า	 คือ	 ให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ท่ัวไป,	 ให้มีการเผื่อแผ่แบ่งปันลาภผลที่หามาได้โดยชอบธรรม,	 ให้	 

มีสทารสันโดษ	คือ	พอใจในคู่ครองของตน	ไม่ประพฤตินอกใจกันและกัน	นี้ย่อมเป็นไปเพื่อ	ความสุข	

ความเจริญของตน	และสังคม	ในพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่าเป็นองค์ของศีล	เป็นข้องด	เว้นการก

ระท�าความผดิทางกาย	มุง่เพือ่ให้บคุคลทัง้หลายได้ส�ารวมระวงั	และต้องการให้ทุกคน	ประพฤติปฏบิติั

ด้วยความสุจริตทั้ง	กาย	วาจา	ใจ	เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น	อีกทั้งยังท�าให้	สังคมอยู่ร่วม

กันอย่างดีมีความสุขนั่นเอง

	 สรุปได้ว่า	 สัมมากัมมันตะเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งในมรรคมีองค์	 8	 เป็นทฤษฎีวิธีการหนึ่งที่	

เป็นหลักสากล	 ซึ่งมีความส�าคัญต่อชีวิตและผู้ปฏิบัติตาม	 เหมาะสมส�าหรับบุคคลท่ัวไปทุกระดับชั้น	

เป็นหลักธรรมที่สามารถประคับประคองในการด�าเนินชีวิตของผู้คนให้รู้จักปรับตัวปรับใจให้อยู่อย่าง

มี	 สติปัญญา	 ซึ่งจะน�าตนให้รอดพ้นจากสิ่งที่เลวร้ายในชีวิต	 โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม	

ปัจจุบัน	 ยิ่งมีความจ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่งท่ีฐานของพฤติกรรมต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม	

และจริยธรรม	สัมมากัมมันตะถือว่าเป็นองค์ธรรมของศีลที่ส�าคัญ	 เป็นข้องดเว้นการกระท�าความผิด	

ทางกาย	 มุ่งเพื่อให้บุคคลท้ังหลายได้ส�ารวมระวัง	 และต้องการให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติด้วยความ	

สุจริตทั้ง	กาย	วาจา	ใจ	เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น	อีกทั้งยังท�าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างดีมี	

ความสุขอีกด้วย
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การพ้นทุกข์	 และสอนให้รู้จักทุกข์และวิธีดับทุกข์	 ให้พ้นจากอวิชชา(ความไม่รู้จริงในธรรมชาติ)	 

อนัเป็นเหตใุห้เกดิทุกข์จากกเิลสท้ังปวง	คอืความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	เพือ่ให้เหน็ถงึความส�าคญั

ของความเชื่อดังกล่าว	เพราะเมื่อมนุษย์จากโลกนี้ตายไปแล้วมีสิ่งหนึ่งที่สามารถน�าไปคือความดีและ

ความช่ัวและโลกหน้าเป็นอย่างไรมีอยู ่จริงหรือไม่ท�าให้มีความสนใจท่ีจะค้นหาค�าตอบให้แก่

พุทธศาสนิกชนคนไทยและผู้สนใจใคร่รู้ได้รับรู้และรับทราบจึงได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อ

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อส่วนรวมทัง้ในทางตรงและทางอ้อมอนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาสงัคม	ให้อยูอ่ย่าง

ยั่งยืนสืบไป

ค�าส�าคัญ : พระพุทธศาสนา,	ก�าเนิดโลก,	ชีวิตหลังความตาม

Abstract

The	author	desires	to	study	about	the	future	world	and	the	life	after	death.	

Buddhism	aims	at	the	dispensation	to	leave	from	‘Awitcha’	or	an	ignorance	without	

knowledgewhich	causes	sufferings	from	all	defilements	namely,	greediness,	delusion,	

and	anger.	In	order	to	realize	the	said	belief,	when	a	human	passes	away,	only	good	

and	bad	deeds	will	be	able	to	be	brought.	The	doubt	on	the	future	world	does	exist	

whether	it	does	exist	and	how	it	will	exist,	hence	interesting	in	this	study	has	emerged	

in	order	to	find	the	answer	for	Thai	Buddhists	and	others	who	desire	to	know	and	

realize	about	it.	Hence,	Intentional	research	has	emerged	for	the	most	benefit	in	all	

humans	both	directly	and	indirectly	for	the	sustainable	society	development.
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บทน�า

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงถึงก�าเนิดของโลกและจักรวาลแต่ไม่ได้กล่าวถึงจุดก�าเนิดของโลก	

และจักรวาลเพียงกล่าวไว้ว่าเมื่อโลกได้เสื่อมไปและได้เจริญขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง	มีสัตว์ชั้นอาภัสสร

พรหมมาเกิดซึ่งก็เป็นมนุษย์จากโลกเก่า	 ที่เสื่อมไปในอดีตนั่นเองแต่อย่างไรก็ตาม	 เราก็ได้ทรรศนะ

เกี่ยวกับความเป็นมาของโลกตามธรรมชาติของพระสูตรนี้ได้บ้าง

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้	 ในสมัยปฐมกาลโลกและจักรวาลทั้งสิ้นเต็มไปด้วยน�้า	 มืดมนมองไม่

เห็นอะไรยังไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์	และดวงดาวต่าง	ๆ	ตลอดจนกลางวันกลางคืน	ฤดูวันเดือนปี	 

กย็งัไม่เกดิขึน้เพศหญงิเพศชายยงัไม่ปรากฏสิง่มชีวีติทัง้หลายเรยีกว่าสตัว์ทัง้สิน้พระพทุธองค์ไม่ได้ตรสั

ไว้อย่างชัดเจนว่าก�าเนิดแรกของโลกและจักรวาลมาจากไหนแต่ตรัสถึงการเกิดการสลายตัวของโลก

มกีารรวมตวักนัมกีารสลายตวัวนเวยีนกลบัไปสมยัเม่ือโลกหมนุเวยีนกลับไปสู่ความพินาศสัตว์ทัง้หลาย

ไปเกิดในชั้นอาภัสสรพรหมกันโดยมาก	เมื่อโลกหมุนกลับ	หมายถึงการเกิดใหม่ภายหลังความพินาศ

คือกลับมาสู่ความเจริญสัตว์เหล่านั้นก็มาจุติในโลกนี้

คัมภีร์	 อังคุตตรนิกายติกนิบาต	 พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่านี้เรียกว่าโลกธาตุ

อย่างเล็ก	 มีพันจักรวาลโลกคูณด้วยส่วนพันแห่งโลกธาตุอย่างเล็ก	 ซ่ึงมีพันจักรวาลนั้นนี้เรียกว่าโลก

ธาตุอย่างกลาง		มีล้านจักรวาลโลกคูณด้วยส่วนพันแห่งโลกธาตุอย่างกลาง	มีล้านจักรวาลนั้นนี้เรียก

ว่าโลกธาตุอย่างใหญ่	มปีระมาณแสนโกฏิจกัรวาลจกัรวาลหนึง่มกี�าหนดเท่ากบัทีด่วงจนัทร์ดวงอาทติย์

โคจรทัว่ทศิสว่างไสวรุง่โรจน์	ในโลกมพีนัจกัรวาลนัน้มดีวงจันทร์พันดวงมีดวงอาทติย์พันดวงมขีนุเขา

สเินรพุนัหนึง่มชีมพทูวปีพนัหนึง่มอีปรโคยานทวปีพนัหนึง่มอีตุตรกรุุทวปีพันหนึง่มปีพุพวเิทหทวปีพัน

หน่ึงมีมหาสมุทรสี่พันมีท้าวมหาราชสี่พันมีเทวโลกจาตุมหาราชิกาพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นดาวดึงส์พัน

หนึง่มีเทวโลกช้ันยามาพนัหนึง่มเีทวโลกชัน้ดุสติพนัหนึง่	มเีทวโลกชัน้นมิมานรดพีนัหนึง่	มเีทวโลกชัน้

ปรนิมมิตวสวัสดีพันหน่ึง	 มีพรหมโลกพันหน่ึงจึงเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าแสนโกฏิจักรวาลนั้นมี

มากมายในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายติกนิบาต

1.	 ในทรรศนะของพระพุทธเจ้าโลกธาตุ	กับจักรวาล	มีความหมายต่างกันโดยที่โลกมีความ

หมายกว้างขวางกว่าพระองค์ตรสัว่าโลกธาตหุนึง่นัน้	ประกอบด้วยจักรวาลหลายจักรวาลรวมกนัอย่าง

น้อยที่สุดพันจักรวาล

2.		จักรวาลหนึ่ง	 นั้นพระพุทธเจ้าทรงก�าหนดเอาการโคจรของดวงอาทิตย์	 และดวงจันทร์

เป็นเกณฑ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในจักรวาลอื่นนั้นก็มีดวงจันทร์	 และดวงอาทิตย์เหมือนกันซ่ึงเหตุผลใน 

ข้อน้ี	ท�าให้นักวทิยาศาสตร์	ในยคุปัจจบัุนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและให้ความยอมรบัจงึสนันษิฐาน

ต่อไปว่าสรุยิจกัรวาลไม่น่าจะมแีต่จกัรวาลของเราเท่านัน้โดยใช้หลกัการทางวทิยาศาสตร์พสิจูน์จึงพบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

ระบบสุริยจักรวาลอื่น	ๆอีกเป็นต้น.

	 เนือ้ความในคมัภร์ียงักล่าวว่าโลกท้ังหมดไม่ใช่สิง่ทีต่ัง้อยูถ่าวรแต่มกีารเกดิขึน้เปลีย่นแปลง

และแตกสลายไปในที่สุดแล้วก็มีการตั้งขึ้นใหม่อีกส่วนอายุของโลกนั้นใช้ระยะเวลายาวนานมากโดย

ก�าหนดอายุเป็นกัปป์ท่ามกลางความเช่ือสารพัดในชมพูทวีปโบราณเมื่อ	 2,500	 ปีที่แล้วพุทธศาสนา

ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะค้นคว้าว่า	ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเมื่อใด	โลกเกิดขึ้นเมื่อใด	ในจักรวาลมีดาวกี่ดวง

เป็นต้น	ภาพพจน์ของศาสนาคงอยูใ่นกรอบว่าสอนคนให้ละความชัว่		ท�าความดี		อบรมบ่มเพาะจติใจ

ให้ดงีาม	แต่เราในฐานะชาวพทุธกอ็ดสงสยัไม่ได้ว่า	พระพุทธศาสนาท่านเอาความรู้นีม้าจากไหนหลาก

หลายความเชือ่ในเรือ่ง	การก�าเนดิข้ึนของ	โลก	จกัรวาล	และ	มนษุย์	นัน้	โดยเฉพาะ	ตามแนวคดิความ

เชือ่ของศาสนา	แตกต่างกนัไปตามความเชือ่	อนัไปทีส่งสยั	ว่าความเป็นจริงแล้ว	โลก	จกัรวาล	มนษุย์	

เกิดขึ้นมาได้อย่างไร	จะอ้างเอาตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเพื่อให้คลายความสงสัยในเรื่องเหล่านี้ 

แก่ผู้สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป

โลก ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา

ความหมายของทัศนคติ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 ได้ให้ความหมายไว้ว่าทัศนคติ	 หมายถึง	 แนวความคิด

เห็น	ซึ่งเป็นค�าสมาสที่มาจากค�า	ว่า	“ทัศนะ+คติ”	ซึ่ง	“ทัศนะ	แปลว่า	“ความเห็น”	กับ	ค�าว่า	“คติ”	

ซึ่งแปลว่า	“แบบอย่างหรือแนวทาง”	เมื่อแปลรวมกันจึงมีความหมายว่า	ความรู้สึก	ที่	เห็นด้วยและ

ไม่เห็นด้วยต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	หรือ	บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ชูชีพ	อ่อนโคกสูง	กล่าวว่า	ทัศนคติ	คือ	ความพร้อมที่จะตอบสนอง	หรือแสดง	ความรู้สึกต่อ

วัตถุ	สิ่งของ	คน	สัมผัสอื่น	ๆ	ตลอดจนสถานการณ์ต่าง	ๆ	ซึ่งความรู้สึกหรือการ	ตอบสนองดังกล่าว

อาจเป็นไปในทางชอบก็เข้าไปหา	หรือไม่ชอบก็หลีกเลี่ยงถอยหนี

ประภาเพ็ญ	สุวรรณ	กล่าวว่า	ทัศนคติเป็นความเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ	เป็นส่วน

ที่พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก

เฉลียว	บุรีภักดีกล่าวว่าว่า	ทัศนคติคือ	ความรู้สึกชอบ	หรือไม่ชอบที่บุคลมีต่อสิ่งใด	สิ่งหนึ่ง	

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 ทัศนคติที่เรามีต่อสิ่งต่าง	 ๆ	 เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้	 ทั้งสิ้น	 

ดังนั้น	 จึงอาจเปลี่ยนแปลง	 ได้ตลอดเวลา	 ตามประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มข้ึน	 แต่กระบวนการ	

เปลี่ยนแปลงอาจจะเร็วหรือช้า	สุดแต่ชนิดของทัศนคติและประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ

ประภาเพ็ญ	 สุวรรณ	 กล่าวว่าว่า	 ทัศนคติคือ	 ความคิดเห็นซึ่งถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์	 

(emotion)	ซึ่งท�า	ให้บุคคลพร้อมที่จะท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
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โลกเชิงวัตถุวิสัยและอัตวิสัย

ในการวิเคราะห์เรื่องโลกในทรรศนะต่างๆ	ซึ่งปราชญ์ผู้ได้จัดแบ่งเป็นหลายส่วน	ซึ่งรวมสรุป

ลงแล้วก็คงเหลือเพียงสองส่วนหลัก	ดังต่อไปนี้	

1.		โลกเชิงวัตถุวิสัย

	 ความหมายของโลกโดยตรงของพุทธปรัชญา	หมายถึง	โลกเชิงวัตถุวิสัยก็คือ	โลกที่มีอยู่

ตามธรรมชาติ	มันมีธรรมชาติอย่างไร	มันก็มีอยู่อย่างนั้น	ตัวเราเป็นเพียงสิ่งหนึ่งในบรรดา	สิ่งที่มีอยู่

ในโลก	 เรารับรู้การมีอยู่ของโลกโดยอาศัยประสาทสัมผัส	 ตัวเราจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่	 กระทบ

กระเทือนการมีอยู่ของโลก	เพราะการมีอยู่ของโลกเชิงวัตถุวิสัยนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของ	เรา	กล่าว

อีกอย่างหนึ่ง	โลกเชิงวัตถุวิสัยนี้	ก็คือ	โลกที่เรารู้เราเห็นอยู่ตามปกติธรรมดาทุก	ๆ	วัน	นั่นเอง

	 คือโลกท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติคือโลกที่เราเห็นอยู่ตามปกติธรรมดาทุกวันเรื่องนี้เข้ากับ

จักรวาลวิทยาที่เราพูดถึง	 ในโลกทั้ง	 2	 ลักษณะพระพุทธเจ้าทรงเน้น	 โลก	 เชิงอัตวิสัย	มากกว่าทรง

สอนให้เราสนใจโลกภายในไม่ใช่โลกภายนอกนอกจากนีย้งัมกีารแบ่งโลกออกเป็นอกีหลายนยัในอรรถ

กถาหลายแห่งได้อธิบายค�าว่าโลกนี้ออกเป็น	 3	คือสังขารโลก	 (โลกคือสังขาร)	 สัตว์โลก	 (โลกคือหมู่

สัตว์)	 และโอกาสโลก	 (โลกคือแผ่นดิน)จักรวาลวิทยาจึงมีขอบเขตอยู่เพียงโอกาสโลกในพุทธศาสนา

เท่านั้นพระองค์ทรงแสดงเรื่องโลกธาตุหรือจักรวาลไว้	ปรากฏในจูฬนีสูตร	อังคุตตรนิกาย	ติกนิบาต	

ทรงแสดงแก่พระอานนท์ว่า	“อานนท์	ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แผ่รัศมีส่องแสงท�าให้สว่างไปทั่วทิศ

ตลอดทีม่ปีระมาณเท่าใดโลกมเีนือ้ทีเ่ท่านัน้จ�านวน	1,000	ใน	1,000	โลกนัน้	มดีวงจนัทร์	ดวงอาทติย์

ภูเขาสเินรุ	อย่างละ	1,000	มชีมพทูวปี	อปรโคยานทวปี	อตุตรกรุทุวปีปพุพวเิทหทวปี	อย่างละ	1,000	

มีมหาสมุทร	มีมหาราช	อย่างละ	4,000	มีสวรรค์	6	ชั้น	และพรหมโลกชั้นละ	1,000	เรียกว่า	โลกธาตุ

อย่างเลก็มพีนัจกัรวาลโลกเท่านัน้คณูโดยส่วน	1,000	นีเ้รยีกว่า	โลกธาตกุลางมล้ีานจกัรวาลโลกเท่านัน้

คูณด้วยส่วน	1,000	นี้เรียกว่าโลกธาตุใหญ่มีแสนโกฏิจักรวาล”	

	 ในอาฏานาฏิยสูตร	 ทีฆนิกาย	 ในกล่าวถึงอุตตรกุรุทวีปไว้ในคาถา	 มีความตอนหนึ่งว่า	

“อุตตรกุรุทวีป	เป็นรมณียสถาน	มีภูเขาหลวงชื่อ	สิเนรุ	แลดูงดงามตั้งอยู่ทิศใด	พวกมนุษย์ซึ่งเกิดใน

อุตตรกุรุทวีปนั้น	 ไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนไม่หวงแหนกันมนุษย์เหล่าน้ันไม่ต้องหว่านพืช	และไม่

ต้องน�าไถออกไถหมู่มนุษย์บริโภคข้าวสาลี	อันผลิตผลในที่ไม่ต้องไถ	ไม่มีร�า	ไม่มีแกลบบริสุทธิ์	มีกลิ่น

หอม”	

	 ในคัมภีร์อรรถกถาฎีกาต่าง	 ๆได้มีการพรรณนาถึงลักษณะนิสัยใจคอของมนุษย์ในทวีป

ต่าง	ๆ แต่เมือ่วเิคราะห์ให้ละเอยีดถ่ีถ้วน	กต้็องยอมรบัว่าเรายงัไม่เคยมหีลกัฐานว่าเคยได้มใีครพบเหน็

มนุษย์ในทวีปต่าง	ๆตามลักษณะที่ได้กล่าวไว้

	 ความรูเ้กีย่วกบัโลกธาตทุีก่ล่าวมานีไ้ด้รบัอทิธพิลแนวคดิโลกทศัน์ของพราหมณ์และฮนิดู

อันเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมที่พุทธศาสนาได้อุบัติขึ้น	 แต่พุทธศาสนาอยู่บนรากฐานการตรัสรู้ของ
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พระพทุธเจ้าเร่ืองทีต่รสัรูเ้ป็นความรูท้ีอ่ยูน่อกเหนอืความรูท้ีเ่ข้ามาทางประสาทสัมผสัทัง้ห้า	พระพทุธ

พจน์ทีท่รงกล่าวถงึโลกธาตหุรอืจกัรวาลกเ็พือ่เป็นพ้ืนฐานของการแสดงธรรมทีน่�าไปสู่การปฏบิติัเพ่ือ

ความหลุดพ้นเท่านั้น	มิได้แสดงเรื่องโลกธาตุเพื่อวางรากฐานของจักรวาลวิทยาแต่อย่างใด	

2.  โลกเชิงอัตวิสัย

	 พุทธปรัชญานอกจากจะกล่าวถึงโลกเชิงวัตถุวิสัยหรือโลกตามธรรมชาติแล้ว	 ยังมีข้อที่

กล่าวถงึโลกอีกแบบหน่ึง	คือโลกเชิงอัตวิสยั	คือโลกในความหมายทีสั่มพันธ์กับตัวผู้รบัรูก้ารมอียูข่องโลก 

ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงโลกในลักษณะนี้	ดังนี้	

	 ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ	ทีเ่รยีกว่า	โลก	โลก	ดงันี	้ด้วยเหตเุพยีงเท่าไร	จงึเป็นโลกหรอืบญัญตัิ

ว่า	 โลก	 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	 ดูกร	 สมิทธิ	 จักษุ	 รูป	 จักษุวิญญาณ	 ธรรมท่ีจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ

วิญญาณ	มีอยู่	ณที่ใด	โลกหรือการบัญญัติว่าโลก	ก็มีอยู่	ณ	ที่นั่น	ฯลฯ	ใจ	ธรรมารมณ์	มโนวิญญาณ	

ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ	มีอยู่	ณ	ที่ใด	โลกหรือการบัญญัติว่า	โลก	ก็มีอยู่	ณ	ที่นั้น

	 เหมวตยักษ์	 ทูลถามว่า	 เมื่ออะไรเกิดขึ้น	 โลกจึงเกิดขึ้นโลกย่อมกระท�าความเชยชิดใน

อะไร	โลกยึดถืออะไร	เมืออะไรมีโลกจึงเดือดร้อน	

	 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า	ดูกรเหมวตะ	เมื่ออายตนะภายใน	และภายนอก	6	เกิดขึ้น	

โลกจึงเกิดขึ้น	 โลกย่อมกระท�าความเชยชิดในอายตนะภายในและภายนอก	 6	 โลกยึดถืออายตนะ

ภายในและภายนอก	6	นั่นแหละ	เมื่ออายตนะภายในภายนอก	6	มี	โลกจึงเดือดร้อน	เป็นต้น

		 สรุปว่า	เรารู้ว่าโลกมีอยู่โดยอาศัยการรับรู้การมีอยู่ของ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ของเรา	

ทีพ่ทุธปรชัญาเรยีกว่า	อายตนะภายใน	ถ้าอายตนะภายในของเรารับรู้ไม่ได้เลย	เรากไ็ม่อาจรู้ได้ว่า	โลก

ภายนอกมีอยู่หรือไม่	

โลก 3 ประเภท ตามทรรศนะพุทธปรัชญา 

ในพระพุทธศาสนายังแบ่งโลก	ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่สัตว์ต่าง	ๆ	ตามภูมิภพที่เกิดแห่งผล

กรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

1.		โลกมนุษย์			

2.		โลกสวรรค์

3.		โลกนรก

ในแต่ละโลกยังแบ่งออกอีกหลายภพหลายภูมิแล้วแต่ข้ันจิตใจของสัตว์ท้ังหลายท้ังปวงดัง 

ต่อไปนี้

1.		โลกมนุษย์

			 โลกมนุษย์คือโลกของคนเราอาศัยอยู่มนุษย์เป็นผู้มีความกล้าหาญและความสามารถใน

การประกอบกรรมต่างๆ	ทั้งทางกุศลและอกุศล	ดังนั้น	มนุษย์จึงจัดเป็น	๔	ประเภทตามผลแห่งกรรม
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ได้แก่

	 	 1.		มนุษย์นรกได้แก่	 นักโทษ	 ผู้ถูกจองจ�าหมดอิสรภาพ	 ทนทุกข์ทรมานอันเนื่อง 

มาจากอกุศลในทางโทสะมาก

	 	 2.	 มนษุย์เปรตคอื	มนษุย์ทีมี่ความเป็นอยูอ่ย่างล�าบากยากแค้นยากจนและมากไป

ด้วยความทุกข์นานาประการได้แก่	 จ�าพวกคนขอทานอยู่อย่างไร้ความหมายในชีวิต	อด	ๆ	อยาก	ๆ	

อันเกิดจากอกุศลกรรมทางโลภะ

	 	 3.		มนุษย์เดรัจฉานเป็นมนุษย์ที่ต้องอาศัยผู้อ่ืนมีความเป็นอยู่คล้ายสัตว์สุดแท้แต่

ใครเขาจะให้ท�าอะไรเป็นทาสเขาตลอดชีวิตอันเนื่องมาจากอกุศลกรรมทางโมหะมาก

	 	 4.	 มนุษย์ภูตเป็นมนุษย์ที่รู ้จักบาปบุญคุณโทษมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มี

คุณธรรมประจ�าใจพยายามบ�าเพ็ญกุศลบารมีอยู่เสมอ

2.		โลกสวรรค์

	 โลกสวรรค์คือท่ีอยู่ของผู้ประกอบกรรมดีไว้น้อยหรือมากตามล�าดับชั้นของจิตซ่ึงจัดไว	้ 

3	ชั้น	คือ	ชั้นต�่า	ได้แก่	ชั้นกามาวจร	ชั้นกลาง	ได้แก่	รูปพรหมชั้นสูง	ได้แก่	อรูปพรหม	ดังนี้

	 2.1		กามาวจรแบ่งออกเป็น	6	ภมู	ิโลกสวรรค์ชัน้ต�า่หรือ	เทวภมู	ิ6	กามาวจรภมูแิบ่งออก

เป็น	6	ภูมิ

	 	 1.		จาตมุหาราชกิาภมิู	(สวรรค์	ชัน้ที	่1)	เป็นทีอ่ยูข่องเทพยดาชาวฟ้า	มท้ีาวมหาราช	

4	พระองค์ปกครอง	คือ	ท้าวธตรฐมหาราช	ท้าววิรุฬหกมหาราช	ท้าววิรูปักษ์มหาราช	ท้าวเวสสุวัณ

มหาราช	 (ท้าวกุเวร)	 อายุ	 500	 ปีทิพย์	 (9	 ล้านปีมนุษย์)	 บุพกรรม	 เมื่อเป็นมนุษย์	 ชอบท�าความดี	

สันโดษ	ยินดีแต่ของๆ	ตน	ชักชวนให้ผู้อื่นประกอบการกุศล	ชอบให้ทาน	ในการให้ทาน	เป็นผู้มีความ

หวังให้ทาน	 มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทาน	 มุ่งการสั่งสมให้ทานให้ทานด้วยความคิดว่า	 “เรา

ตายแล้วจักได้เสวยผลแห่งทานนี้”	และเป็นผู้มีศีล	ฯลฯ

	 	 2.		ตาวติงสาภูมิ	(สวรรค์	ชั้นที่	2)	ที่เรียกว่าไตรตรึงษ์หรือดาวดึงส์	เป็นเมืองใหญ่มี	

1,000	ประตู	มีพระเกศจุฬามณีเจดีย์	มีไม้ทิพย์	ชื่อ	ปาริชาตกัลปพฤกษ์	สมเด็จพระอมรินทราธิราช

เป็นผู้ปกครอง	อายุ	1,000	ปีทิพย์	(36	ล้านปีมนุษย์)	บุพกรรม	เมื่อเป็นมนุษย์	มีจิตบริสุทธิ์ยินดีใน

การบริจาคทาน	ในการให้ทาน	เป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทาน	ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้	ไม่มี

การสัง่สมให้ทาน	ไม่ได้ให้ทานด้วยความคดิว่า	“ตายแล้วเราจกัได้เสวยผลทานนี”้	แต่ให้ทานด้วยความ

คิดว่า	“การให้ทานเป็นการกระท�าดี”	งดงามด้วยพยายามรักษาศีล	ไม่ดูหมิ่นผู้ใหญ่ในตระกูล	ฯลฯ

	 	 3.	 ยามาภูมิ	 (สวรรค์	 ชั้นที่	 3)	 เป็นที่อยู่ของเทพยดาผู้มีแต่ความสุขอันเป็นทิพย	์ 

มีท้าวสุยามเทวราชเป็นผู้ปกครอง	อายุ	2,000	ปีทิพย์	(144	ล้านปีมนุษย์)	บุพกรรม	เมื่อเป็นมนุษย์มี

จิตบริสุทธิ์	พยามสร้างเสบียง	ไม่หวั่นไหวในการบ�าเพ็ญบุญกุศล	ในการให้ทาน	เป็นผู้ไม่มีความหวัง

ให้ทาน	 ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทาน	 ไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่า	 “การให้ทานเป็นการ
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กระท�าที่ดี”	แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า	“บิดา	มารดา	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	เคยให้	เคยท�ามา	เราก็ไม่ควร

ท�าให้เสียประเพณี”	รักษาศีล	มีจิตขวนขวายในพระธรรม	ท�าความดีด้วยใจจริง

	 	 4.		ตุสิตาภูมิ	 (สวรรค์	 ชั้นที่	 4)	 เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าผู้มีความยินดีแช่มชื่นเป็นนิจ	 

มีท้าวสันดุสิตเทวราชปกครอง	อายุ	4,000	ปีทิพย์	(576	ล้านปีมนุษย์)	บุพกรรม	เมื่อเป็นมนุษย์มีจิต

บริสุทธิ์	 ยินดีมากในการบริจาคทาน	 ในการให้ทาน	 เป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทาน	 ไม่มีจิตผูกพันในผล

แห่งทานแล้วให้ทาน	ไม่มุง่การสัง่สมให้ทาน	ไม่ได้ให้ทานด้วยความคดิว่า	“บดิา	มารดา	ปู	่ย่า	ตา	ยาย	

เคยให้	เคยท�ามา	เราไม่ควรท�าให้เสียประเพณี”	แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า	“เราหุงหากิน	แต่สมณะ

หรือพราหมณ์ทัง้หลายไม่ได้หุงหากิน	เราหุงหากนิได้	จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หงุหากนิ	

ย่อมเป็นการไม่สมควร”	ทรงศลี	ทรงธรรม	ชอบฟังพระธรรมเทศนา	หรอืเป็นพระโพธสิตัว์รูธ้รรมมาก	

ฯลฯ

	 	 5.	 นิมมานรตีภูมิ	 (สวรรค์	ชั้นที่	5)	เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าผู้ยินดีในกามคุณอารมณ์	

ซึ่งเนรมิตขึ้นมาตามความพอใจ	 มีท้าวสุนิมมิตเทวราชปกครอง	 อายุ	 8,000	 ปีทิพย์	 (2,304	 ล้านปี

มนุษย์)	 บุพกรรม	 เมื่อเป็นมนุษย์มีจิตใจบริสุทธิ์	 ยินดียิ่งในการบริจาคทาน	 ในการให้ทานเป็นผู้ไม่มี

ความหวงัให้ทาน	ไม่มจีติใจผกูพนัในผลแห่งทานแล้วให้	ไม่มุง่การสัง่สมให้ทาน	ไม่ได้ให้ทาน	ด้วยความ

คิดว่า	“เราหุงหากินได้	แต่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายไม่ได้หุงหากิน	เราหุงหากินได้	จะไม่ให้ทาน

แก่สมณะหรือพราหมณ์	 ผู้ไม่หุงหากิน	 ย่อมเป็นการไม่สมควร”	 แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า	 “เราจัก

จ�าแนกแจกท่านเช่นเดยีวกบัฤๅษทีัง้หลายในกาลก่อน”	ประพฤตธิรรมสม�า่เสมอ	พยามรกัษาศลีไม่ให้

ขาดได้	 มีใจสมบูรณ์ด้วยศีล	 และมีวิริยะอุตสาหะในการบริจาคทานเป็นอันมาก	 เพราะผลวิบาก 

แห่งทาน	และศีลอันสูงเท่านั้น	จึงอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้

	 	 6.	 ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ	 (สวรรค์	 ชั้นท่ี	 6)	 เป็นท่ีอยู่ของเทพเจ้าซ่ึงเสวยกามคุณ

อารมณ์	แบ่งเป็น	ฝ่ายเทพยดา	มีท้าวปรนิมมิตเทวราช	ปกครอง	กับ	ฝ่ายมารมีท้าวปรนิมิตวสวัตตีมา

ราธริาชเป็นผูป้กครอง	อาย	ุ16,000	ปีทพิย์	(9,216	ล้านปีมนษุย์)	บพุกรรม	เมือ่เป็นมนษุย์มจิีตบริสุทธิ	์

อุตส่าห์ก่อสร้างกองการกุศลให้ยิ่งใหญ่เป็นอุกฤษฏ์	อบรมจิตใจสูงส่งไปด้วยคุณธรรม	 เมื่อจะให้ทาน

รักษาศีลก็ต้องบ�าเพ็ญกันอย่างจริงๆ	 มากไปด้วยความศรัทธาปสาทะอย่างยิ่งยวดถูกต้อง	 ในการให้

ทาน	 เป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทาน	 ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทาน	 ไม่มุ่งการส่ังสมให้ทาน	 

ไมได้ให้ทานด้วยความคิดว่า	 “เราจักเป็นผู้จ�าแนกแจกทาน	 เช่นเดียวกับฤๅษีทั้งหลายแต่กาลก่อน”	

แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า	 “เมื่อเราให้ทานอย่างนี้	 จิตของเราจะเล่ือมใส	 จะเกิดความปล้ืมใจและ

โสมนัส”	เพราะวิบากแห่งทาน	และศีลอันสูงส่งยิ่งเท่านั้น	จึงอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้
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	 รูปาวจรภูมิเป็นโลกสวรรค์ที่มีกามารมณ์ทางรูปเกี่ยวข้องอยู่แบ่งออกเป็น	16	ภูมิ

ปฐมฌานภูมิ	3	ทุติยฌานภูมิ	3	ตติยฌานภูมิ	3	และ	พรหมภูมิ	ตั้งแต่ชั้นที่	10	-	20	(แต่ละ

ชั้นห่างกันประมาณ	5,508,000	โยชน์)	อสงไขยปีเท่ากับ	เลข	1	ตามด้วยเลขศูนย์อีก	140	ตัว	1	รอบ

อสงไขยปี	เท่ากับ	1	อันตรกัป

1.	 พรหมปาริสัชชาภูมิ	 พรหมโลกชั้นที่	 1ภูมิอันเป็นที่อยู่แห่งพระพรหม	 ผู้เป็นบริษัทท้าว

มหาพรหม	พระพรหม	อายุ	21	อันตรกัปเศษ	บุพกรรม	ผู้เจริญสมถภาวนาส�าเร็จปฐมฌานได้อย่าง

สามัญ

2.	 พรหมปโุรหติาภมู	ิพรหมโลกชัน้ที	่2	ภมูอินัเป็นทีอ่ยูแ่ห่งพระพรหมท้ังหลาย	ผู้ทรงฐานะ

อันประเสริฐ	คือเป็นปุโรหิตของท่านมหาพรหม	พระพรหม	อายุ	32	อันตรกัป	บุพกรรม	ผู้เจริญสมถ

ภาวนาส�าเร็จได้ปฐมฌานอย่างปานกลาง

3.	 มหาพรหมาภูมิ	 พรหมโลก	 ชั้นที่	 3	 ภูมิอันเป็นที่อยู่แห่งพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย	 

พระพรหม	อายุ	1	มหากัป	บุพกรรม	ผู้เจริญสมถภาวนาส�าเร็จปฐมฌานได้อย่างประณีต

4.	 ปริตตาภาภูมิ	พรหมโลก	ชั้นที่	 4	ภูมิอันเป็นที่อยู่แห่งท่านพระพรหมทั้งหลาย	ผู้มีรัศมี

น้อยกว่าพระพรหมที่ศักดิ์สูงกว่าตน	พระพรหม	อายุ	2	มหากัป	บุพกรรม	ผู้ที่จะมาอุบัติบังเกิดในชั้นนี ้

ได้ต้องส�าเร็จทุติยฌานได้อย่างสามัญ

5.	 อัปปมาณาภาภูมิ	 พรหมโลกชั้นที่	 5	 ภูมิอันเป็นที่อยู่แห่งพระพรหมทั้งหลาย	 ผู้มีรัศมี

รุง่เรอืงมากมายหาประมาณมไิด้	พระพรหม	อาย	ุ4	มหากปั	บพุกรรม	ผูเ้จรญิสมถภาวนาส�าเรจ็ทุติยฌาน 

ได้อย่างปานกลาง

6.	 อาภัสราภูมิ	 พรหมโลก	 ช้ันท่ี	 6	 ภูมิอันเป็นที่อยู่แห่งพระพรหมท้ังหลาย	 ผู้มีประกาย

รุ่งโรจน์แห่งรัศมีนานาแสง	พระพรหม	อายุ	8	มหากัป	บุพกรรม	ผู้เจริญสมถภาวนาส�าเร็จทุติยฌาน

ได้อย่างประณีต

7.	 ปริตตสุภาภูมิ	 พรหมโลกชั้นที่	 7	 ภูมิอันเป็นที่อยู่แห่งพระพรหมทั้งหลาย	 ผู้มีความสง่า

สวยงามแห่งรัศมีเป็นส่วนน้อย	พระพรหม	อายุ	16	มหากัป	บุพกรรม	ผู้เจริญสมถภาวนาส�าเร็จตติย

ฌานได้อย่างสามัญ

8.	 อปัปามาณสภุาพภมู	ิพรหมโลกชัน้ที	่8	ภมูอินัเป็นทีอ่ยูแ่ห่งพระพรหมทัง้หลาย	ผูม้คีวาม

สวยงามแห่งรัศมีมากมายไม่มีประมาณ	พระพรหม	อาย	32	มหากัป	บุพกรรม	ผู้ที่จะมาอุบัติบังเกิด

ในชั้นนี้ได้ต้องส�าเร็จตติยฌานได้อย่างปานกลาง

9.	 สุภกิณหาภูมิ	 พรหมโลกชั้นท่ี	 9	 ภูมิอันเป็นที่อยู่แห่งพระพรหมทั้งหลาย	 ผู้มีความสง่า

สวยงาม	แห่งรศัมทีีอ่อกสลบัปะปนไปอยูเ่สมอตลอดสรีระกาย	พระพรหม	อาย	ุ64	มหากปั	บพุกรรม	

ผู้ที่จะมาอุบัติบังเกิดในชั้นนี้ได้	ต้องส�าเร็จตติยฌานได้อย่างประณีต
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10.	 เวหัปผลาภมู	ิพรหมโลกชัน้ที	่10	ภมูอินัเป็นท่ีอยูแ่ห่งพระพรหมท้ังหลาย	ผู้ได้รับผลแห่ง

ฌานกศุลอย่างไพบูลย์	พระพรหม	อาย	ุ500	มหากปั	บพุกรรม	ผูท้ีเ่จรญิสมถภาวนาส�าเรจ็	จตุตถฌาน

11.	 อสญัญสตัตาภูมิ	พรหมโลกชัน้ท่ี	11	ภมูอินัเป็นทีอ่ยูแ่ห่งพระพรหมทัง้หลาย	ผูไ้ม่มสีญัญา	

(พรหมลูกฟัก)	 อายุ	 500	 มหากัป	 บุพกรรม	 ผู้เจริญสมถภาวนาส�าเร็จจตุตฌานและเป็นผู้มีสัญญา 

วิราคภาวนา	 (ยึดมั่นว่ารูปมีสาระ	 นามไม่มีสาระ)	 เหลือเพียงหนึ่งขันธ์คือรูปขันธ์	 ไม่มีนามขันธ์ทั้งสี	่

(เวทนา	สัญญาสังขาร	วิญญาณ)

12.	 อวิหาสุทธาวาสภูมิ	 พรหมโลกชั้นที่	 12	 ภูมิเป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระอนาคามี	

อรยิบคุคลทัง้หลายผูไ้ม่เสือ่มคลายในสมบตัขิองตน	พระพรหมอนาคาม	ีอาย	ุ1,000	มหากปั	บพุกรรม	

ผู้เจริญสมถภาวนาได้จตุตถฌานและเจริญวิปัสสนาภาวนาจนส�าเร็จเป็นพระอนาคามีอา	 ริยบุคคล	 

โดยมีสัทธินทรีย์แก่กล้า

13.	 อตัปปาสุทธาวาสภูมิ	พรหมโลกชั้นที่	 13	ภูมิอันเป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระอนาคามี

อริยบุคคลทั้งหลาย	ผู้ไม่มีความเดือดร้อน	พระพรหมอนาคามี	อายุ	2,000	มหากัป	บุพกรรม	ผู้เจริญ

สมถภาวนาได้จตตถุฌานและเจรญิวปัิสสนาภาวนาจนส�าเรจ็เป็นพระอนาคาม	ีอรยิบคุคลโดยมวีริยินิ

ทรีย์แก่กล้า

14.	 สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ	 พรหมโลก	 ชั้นที่	 14	 ภูมิเป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระอนาคามี

อริยบุคคลทั้งหลาย	 ผู้มีความเห็นอย่างแจ่มใส	 พระพรหมอนาคามี	 อายุ	 4,000	 มหากัป	 บุพกรรม	 

ผูเ้จรญิสมถภาวนาได้จตตุถฌานและเจรญิวปัิสสนาภาวนาจนส�าเร็จเป็นพระอนาคาม	ีอริยบคุคลโดย

มีสตินทรีย์แก่กล้า

15.	 สุทัสสิสุทธาวาสภูมิ	พรหมโลก	ชั้นที่	15	ภูมิเป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระอนาคามีอาริย

บุคคลทั้งหลาย	ผู้มีความเห็นอย่างแจ่มใสมากกว่า	พระพรหมอนาคามี	อายุ	8,000	มหากัป	บุพกรรม	

ผูเ้จรญิสมถภาวนาได้จตุตถฌาน	และเจรญิวปัิสสนาภาวนาจนส�าเรจ็	เป็นพระอนาคามอีรยิบคุคลโดย

สมาธินทรีย์แก่กล้า

16.	 อกนิฎฐาสุทธาวาสภูมิ	 พรหมโลก	 ชั้นที่	 16	 ภูมิเป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระอนาคามี

อริยบุคคลท้ังหลาย	 ผู้ทรงคุณวิเศษโดยไม่มีความเป็นรองกัน	 พระพรหมอนาคามี	 อายุ	 16,000	 

มหากัป	 บุพกรรม	 ผู้เจริญสมถภาวนา	 ได้จตุถฌานและเจริญวิปัสสนาภาวนา	 จนส�าเร็จเป็นพระ

อนาคามีอริยบุคคล	โดยมีปัญญินทรีย์	แก่กล้า

 อรูปาวจรภูมิคือโลกของพรหมที่ไม่มีรูปมีอยู่ 4 ภูมิ

1.		อากาสานญัจายตนภูม	ิพรหมโลก	ชัน้ที	่17	ภมูเิป็นทีอ่ยูแ่ห่งพระพรหมผู้วเิศษ	ผู้เกดิจาก

ฌานที่อาศัยอากาสบัญญัติ	ซึ่งไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์	อรูปพรหม	อายุ	20,000	มหากัป	บุพกรรม	โยคี

ฤๅษีผู้ได้จตุตถฌานแล้ว	และส�าเร็จอากาสานัญจายตนฌาน	มีนามขันธ์สี่	แต่ไม่มีรูปขันธ์
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2.		วิญญาณัญจายตนภูมิ	พรหมโลก	ชั้นที่18	ภูมิเป็นที่อยู่แห่งพระพรหมผู้วิเศษ	ผู้เกิดจาก

ฌานทีอ่าศยัวญิญาณอนัไม่มท่ีีสิน้สดุเป็นอารมณ์	อรูปพรหม	อาย	ุ40,000	มหากปั	บพุกรรม	โยคฤีๅษี

ผู้ได้อากาสานัญจายตนฌานและส�าเร็จวิญญาณัญจายตนฌาน	มีนามขันธ์สี่	แต่ไม่รูปขันธ์

3.		อากิญจัญญายตนภูมิ	พรหมโลก	ชั้นที่	19	ภูมิเป็นที่อยู่แห่งพระพรหมผู้วิเศษ	ผู้เกิดจาก

ฌานที่อาศัยนัตถิภาวนาบัญญัติเป็นอารมณ์	อรูปพรหม	อายุ	60,000	มหากัป	บุพกรรม	เป็นโยคีฤๅษี

ผู้วิญญาณัญจายตนฌานและส�าเร็จอากิญจัญญายตนฌาน	มี่นามขันธ์สี่	แต่ไม่รูปขันธ์

4.		เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ	 พรหมโลก	 ชั้นที่	 20	 ภูมิเป็นที่อยู่แห่งพระพรหมผู้วิเศษ	 

ผู้เกิดจากฌานที่อาศัยความประณีตเป็นอย่างยิ่งมีสัญญาก็ไม่ใช่	 ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่	 อรูปพรหม	 อายุ	

84,000	มหากปั	บุพกรรม	โยคฤีๅษผีูไ้ด้อากญิจญัญายตนฌานและส�าเรจ็เนวสญัญานาสญัญายตฌาน	

มีนามขันธ์สี่	แต่ไม่รูปขันธ์		

3.		โลกนรก

	 โลกนรก	เป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ที่ท�าบาปกรรมเอาไว้		หลังจากตายไปแล้ว		จึงได้เสวยผล

กรรมที่ท�าเอาไว้อย่างทุกข์เข็ญตามบาปกรรมของแต่ละคน	โลกนรก	แบ่งออกอีกเป็น	4	โลกด้วยกัน

	 1.		โลกนรก	 ได้แก่	 ที่อยู่ของสัตว์ท้ังท่ีตายไปแล้ว	 เสวยแต่ผลกรรมชั่วของตนฝ่ายเดียว	

โดยไม่มีความสุขเลย	ส่วนมากทนทุกข์ทรมานด้วยความร้อน	อันเกิดแต่โทสะ	ในขณะเป็นมนุษย์

	 2.		โลกเปรต	 ได้แก่	 ท่ีอยู่ของสัตว์ผู้ตายไปแล้ว	 เสวยแต่ความทุกข์	 ไม่มีสถานที่อยู่ 

โดยจ�าเพาะ	ทรมานด้วยการอดอยากอาหาร	อนัเนือ่งมาแต่กรรมทีป่ระกอบด้วยโลภะในเมือ่มชีวีติอยู	่

สัตว์ในโลกเปรตนี้มีรูปร่างพิกลพิการน่ากลัวน่าเกลียดมาก

	 3.		โลกอสุรกาย	เป็นโลกที่ไม่มีความสนุกสนาน	สัตว์จ�าพวกนี้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว

ในโลกอสุรกายนี้มีแต่สัตว์ผู้ประกอบ	กรรมอันเนื่องมาจากโลภะเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์

	 4.		โลกเดรัจฉาน	คือ	ที่อยู่อาศัยของสัตว์ชั้นต�่าทั่วไป	แบ่งออกเป็น

	 	 4.1	อปทติรัจฉาน	 เป็นสัตว์ประเภทไม่มีเท้า	 ไม่มีขา	 ได้แก่	 สัตว์เลื้อยคลาน	 เช่น	 งู	

ไส้เดือน	ปลาบางชนิด

	 	 4.2		ทวิปทติรัจฉาน	ได้แก่	สัตว์ประเภทมี่สองขา	เช่น	นก	ไก่	เป็ด

	 	 4.3		จตปุปทตริจัฉาน	ได้แก่	สัตว์ประเภทมส่ีีขา	เช่น	ช้าง	ม้า	ววั	ควาย	กระต่าย	สุนขั	

แมว	เป็นต้น

	 	 4.4		พหุปปทติรัจฉาน	ได้แก่	สัตว์ประเภทมีมากกว่าสี่ขา	เช่น	ตะขาบ	ตะเข็บ	กิ้งกือ	

เหล่านี้	เป็นต้น

	 	 ในโลกสตัว์เดรจัฉาน	มคีวามเป็นอยูด่งัสตัว์ทัง้หลายทีเ่หน็อยูใ่นปัจจบุนันี	้ซึง่ไม่เหมอืน

กับสัตว์ในโลกนรก	 โลกเปรต	 หรืออสุรกาย	 อันเป็นโลกท่ีไม่มีกายปรากฏให้เห็น	 มนุษย์ธรรมดาไม่
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สามารถมองเห็นได้	 จ�าพวกสัตว์เดรัจฉานนี้เกิดจากอ�านาจกรรม	 เมื่อคร้ังเป็นมนุษย์อันมีโมหะอัน 

แรงกล้า

	 สตัว์ทกุประเภทต้องเวยีนว่ายตายเกดิภายใน	31	ภมู	ิหรอืในโลกทัง้สาม	(ได้แก่	โลกมนษุย์	

1	ภูมิ	 โลกสวรรค์	26	ภูมิและโลกนรก	4	ภูมิ)	ซึ่งเรียกว่า	วัฏสงสารเพื่อให้จ�าง่ายจึงจัดวัฏสงสารไว้	 

3	ประเภท	คือ

	 1.	เหฏฐิมสงสารการท่องเที่ยวไปในโลกเบื้องต�่าได้แก่โลกนรก

	 2.	มัชฌิมสงสารการท่องเที่ยวอยู่ในโลกเบื้องกลางได้แก่โลกมนุษย์	และโลกสวรรค์

	 3.	อุปริสงสารการท่องเที่ยวอยู่ในโลกเบื้องสูงได้แก่รูปพรหมและ	อรูปพรหม

				บรรดาสตัว์ท้ังหลายท่ีอบัุติข้ึนในภมูใิด	ๆ 	กไ็ม่แน่นอนเพราะต้องจุติและอบุติัเป็นธรรมดา

ในเมื่อถึงคราวสิ้นอายุแล้วหากท�าบาปไว้มากก็ไปเกิดในภูมิที่ต�่าถ้าท�าบุญไว้มากก็จะไปอยู่ในภูมิที่สูง

ก็มี

1.		เหฏฐิมสงสาร

				การท่องเท่ียวของสตัว์ท้ังหลายในภมูเิบ้ืองต�า่คอื	อบายภมูทิัง้	4	ม	ีโลกนรก	โลกเปรต	โลก

อสุรกาย	และโลกเดรัจฉาน	อาศัยกรรมกรรมนิมิต	และคตินิมิต	ดังนี้	เมื่อบุคคลเช่นมนุษย์เมื่อใกล้จะ

ตายปัญจทวาร	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	จะดับก่อน	คือ	มองไม่เห็น	ไม่ได้ยินไม่รู้กลิ่น	ไม่รู้รส	ไม่รู้สึกตัว 

มีความนึกคิดอยู่ทางมโนทวารคือทางใจอย่างเดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร	เป็นสรณะที่พึ่ง

อาศัยได้เลย	มีแต่กรรมที่ได้เคยกระท�ามาเท่านั้นเป็นอารมณ์ให้ผู้ที่จะไปเกิดในภูมิเปรตและอสุรกาย	

กรรมชั่วอันเป็นอกุศลกรรมในอดีตเช่น	การลักขโมย	ประพฤติในกาม	มีโลภะ	ตัณหา	ราคะ	เป็นเหตุ

ให้กรรมที่กระท�าชั่วเช่นนี้มาปรากฏทางใจให้เห็นว่าตนได้กระท�าในขณะนั้นเรียกว่า	 กรรมนิมิต	 เมื่อ

กรรมนมิิตเกดิขึน้แล้วหายไปเป็นปัจจัยให้เกดิคตินมิิต	คอื	ภมูขิองเปรต	อสรุกาย	มนีมิติเป็นโคลนตาม

สิง่สกปรกโสมมหรอื	แม่น�า้	ป่า	เป็นวถิใีห้ปฏสินธจิิตเกดิขึน้	เมือ่จิตจุติดับลงแล้วกจ็ะไปปฏสินธใินภมูิ

แห่งเปรตหรืออสุรกายถ้าปัจจุบันเคยท�ากรรมชั่วมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	มีวาจาหยาบคาย	จิตพยาบาท

ปองร้ายริษยาอันเกิดจากโทสะจริต	 เป็นเหตุให้เกิดกรรมนิมิตเสมือนหนึ่งว่าตนได้กระท�าอยู่ในขณะ

นั้นเป็นปัจจัยให้เกิดคตินิมิต	มีไฟรุมล้อมหรือมีศัตราวุธคอยทิ่มแทงให้ได้รับทุกขเวทนาเมื่อจุติจิตดับ

ลง	จะเป็นเหตุให้เกิดปฏิสนธิจิตในภูมิแห่งนรกได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสตลอดเวลาจนกว่าจะหมด

วิบากผลกรรมถ้าหากปัจจุบันชาตินี้กระท�าความชั่วไว้ด้วยอ�านาจแห่งโมหะ	คือความหลงความเผลอ	

ความไม่รูจ้กับาปบุญคณุโทษ	เหล่านีเ้ป็นกรรมนิมติ	เป็นปัจจยัให้เกดิคตนิิมติเหน็ป่า	เหน็สตัว์เดรจัฉาน	

หรือท้องของสตัว์	เมือ่จตุจิติดบัลงปฏสินธจิติกก็�าเนดิขึน้ในภมูแิห่งสตัว์เดรจัฉานทนทกุข์ทรมาน	ด้วย

การเป็นสัตว์เช่นนั้น	จะกว่าจะหมดวิบากกรรม

	 เป็นอนัว่าสตัว์ทัง้หลายผูก้ระท�าชัว่พดูชัว่คดิชัว่ด้วยอ�านาจ	โลภะโทสะโมหะย่อมเทีย่วไป

ในอบายภูมคิอืทีอ่ยูข่องผูป้ราศจากความสบายมแีต่ความทกุข์ทรมาน	ทรุนทรุายเร่าร้อนมดืมน	เรียก
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ว่า	เหฏฐิมสงสาร

2.		มัชฌิมสงสาร

				การท่องเที่ยวอยู่ในภูมิชั้นกลางได้แก่สุคติภูมิ	7	คือมนุษย์ภูมิ	1	และเทวภูมิ	6	สัตว์ผู้ใกล้

จะตายถ้าปรากฏกรรมที่เคยกระท�าไว้เป็นอกุศลธรรมประกอบด้วยศีล	5	หรือกุศลกรรมบถ	10	แล้ว

จะเกิดกรรมนิมิตคล้ายกับคล้ายกับว่าตนได้กระท�าหรือปฏิบัติในขณะนั้นเป็นเหตุให้เกิดคตินิมิตมี

อาคารบ้านเรือนครรภ์มารดาชิ้นเนื้อเมื่อจิตดับลงก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนจิตในภูมิแห่งมนุษย์

			หากในปัจจบัุนชาตนิีเ้ป็นผูม้จีติประกอบด้วยหริคิวามละอายต่อบาปโอตตปัปะความเกรง

กลวัต่อบาปตัง้ตนอยูใ่นธรรมอนับรสิทุธิป์ราศจาก	โลภะโทสะโมหะมกีารบ�าเพ็ญทาน	ศลี	ภาวนา	สร้าง

สาธารณประโยชน์แก่เพือ่นเกดิแก่เจบ็ตาย	เหล่านีก้จ็ะให้ปรากฏเป็นกรรมนมิติเสมอืนว่าตนก�าลังท�า

อยูใ่นขณะนัน้เมือ่ใกล้จะตายจะเป็นปัจจยัให้เกดิคตินมิติเหน็เป็นเทวดาเคร่ืองทรงเทวดาหรือปราสาท	

วิมานสวรรค์เมื่อจุติจิตดับลงปฏิสนธิจิตก็เกิดในภูมิเทวดาทั้ง	 6	 ในชั้นใดชั้นหนึ่งตามวิบากของกุศล

กรรมนั้น	ๆ

3.		อุปริสงสาร

				การท่องเที่ยวในภูมิเบื้องสูง	คือ	รูปาวจรภูมิ	16	อรูปาวจรภูมิ	4	ซึ่งรวมเรียกว่า	พรหม	

20	ผูใ้กล้จะตายจะปรากฏกรรมอนัเป็นกศุลกรรมใหญ่หรอืมหากศุลได้แก่การเจรญิศลีภาวนาทางสมถ

กรรมฐานซึ่งเมื่อมีชีวิตอยู่ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงขั้นใด	ๆ	 เช่นรูปฌานก็ได้บังเกิดในรูปภูมิได้อรูปฌานก็

บังเกิดในอรูปภูมิดังนี้เป็นต้น

	 บทสรุป	 โลกที่เป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์โลก	 (ภูมิภพ	 ต่างๆ)	 ในพุทธศาสนา	 โลกท่ีเป็นท่ี

อาศยัอยูข่องสตัว์โลก	(ภูมภิพ	ต่าง	ๆ )	ในพระพทุธศาสนา	ประกอบด้วย	โลกเบือ้งสงู	ได้แก่	อรปูพรหม	

4	รูปพรหม	16	(รวม	20	ภูมิ)	โลกเบื้องกลาง	ได้แก่	เทวดา	6	โลกมนุษย์	1	(	รวม	7	ภูมิ)	โลกเบื้องต�่า	

หรืออบายภูมิ	ได้แก่	สัตว์เดรัจฉาน	1	เปรต	1	อสุรกาย	1	และนรก	1	(รวม	4	ภูมิ)	รวมทั้งหมดมี	31	

ภพภูมิ	

สรุปหนทางแห่งการไปอุบัติในนรกและสวรรค์

สาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้บคุลไปอบุตัใินนรกและสวรรค์กค็อื	การประกอบกศุลกรรมคอืประพฤติ

สจุรติ	และประกอบอกศุลกรรมคอื	ประพฤตทิจุรติ	ทางกาย	วาจา	ใจ	อนึง่ในหนงัสอืทาง	7	สาย	(โชดก	

ญาณสทิธฺปิ.ธ.9)	ได้แสดงถึงการกระท�าของแต่ละชวีติไม่ว่าดีหรอืชัว่เป็นเหตุให้ได้ก�าเนดิต่างกนั	กล่าว

คือ

1.	 คนที่มีโทสะมากจะได้ก�าเนิดเป็นสัตว์นรก

2.	 คนที่มีโลภะมากจะได้ก�าเนิดเป็นเปรตอสุรกาย

3.	 คนที่มีโมหะมากจะได้ก�าเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
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4.	 คนที่รักษาศีล	5	และกุศลกรรมบท10	ประการจะได้ก�าเนิดเป็นสัตว์มนุษย์

5.	 คนที่มีมหากุศล	8	เช่น	ให้ทาน	ทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	เป็นต้นจะได้ก�าเนิดในสวรรค์

6.	 คนที่เจริญสมถภาวนา	จนได้บรรลุฌานและไม่เสื่อมจากฌานจะได้ก�าเนิดในพรหมโลก

7.	 คนที่บ�าเพ็ญวิปัสสนาภาวนา	จนบรรลุอริยผลจะถึงความดับทุกข์	คือ	นิพพาน.

จะเห็นได้ว่าทาง	7	สายนี้	คนจะดีหรือเลวย่อมเป็นไปตามอ�านาจของการกระท�าของตนเอง

เท่านั้น	มีการให้ผลที่แตกต่างกันและพระพุทธศาสนายกย่อง	“ภาวนา	“	ว่าดีที่สุด	เพราะเป็นปัจจัย

ให้บรรลุนิพพานซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

ไตรภูมิแบ่งสัตว์โลกเป็น 3 กลุ่ม

กลุม่แรก	ระดบัจติของกลุม่นีย้งัวนอยูใ่นสิง่น่าใคร่น่าพอใจ	ยงัลุ่มหลงติดหนบึอยูใ่นรูป	เสียง	

กลิ่น	รสเป็นต้น	หรือกามคุณ	5	ประการ	เรียกว่า	กามาวจรภูมิ	หมายถึง	ภูมิที่ท่องเที่ยวอยู่ในกาม 

ทั้งกิเลสกาม	และวัตถุกาม	คนธรรมดาสามัญอย่างเราท่านจะอยู่ในภูมินี้

กลุ่มที่สอง	ระดับจิตของกลุ่มนี้สามารถล่วงผ่านกิเลสกามและวัตถุกามที่คนธรมดาอย่างเรา

ท่านชอบหนกัหนาได้แล้ว	แต่ยงัปรารภรปูธรรมอย่างใดอย่างหนึง่เป็นอารมณ์		ซ่ึงกคื็อจิตของผู้บ�าเพ็ญ

เพียรจนได้ฌาน	มีกสิณหรือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์	เรียกว่า	รูปาวจรภูมิ

กลุ่มที่สาม	 ระดับจิตของกลุ่มน้ีล่วงรูปธรรมได้แล้ว	 ปรารภอรูปโยคาวจร	 ผู้บ�าเพ็ญเพียรได้

ฌาน		มีอรูปธรรมอย่างละเอียดเป็นอารมณ์		ที่เรียกว่าอรูปฌาน		(อรูปาวจรภูมิ)

กลุ่มที่สี่	 ระดับจิตของกลุ่มนี้ล่วงโลกิยธรรมได้แล้ว	 ไม่กลับกลายมาข้างฝ่ายต�่าอีก	 ซึ่งก็คือ

ระดับจิตของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป

สามกลุ่มแรกเรียกรวมกันว่า		โลกียวิสัย		 เนื่องจากยังมีกิเลส	ระดับจิตยังไม่หลุดพ้นไปจาก

ความมัวหมอง	 แม้บางคนจะพัฒนาจิตไปจนถึงชายแดนโลกียวิสัย	 เกือบจะข้ามแดนไปอยู่ในเขต

โลกุตระของพระอริยเจ้าทั้งหลาย	 ก็ยังถือว่าเป็นโลกียวิสัย	 ต้องอยู่แถวนั้นสร้างสมบารมีต่อไป	 เมื่อ

ก�าลงับญุบารมแีก่กล้ากส็ามารถตวีซ่ีาข้ามแดนไปฝ่ังโลกตุระได้อย่างถาวรชนดิทีไ่ม่รเีทร์ินกลบัมาอกีเลย

โลก อีกประเภทต่าง ๆ ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา

โลก	 ในทรรศนะทางพระพุทธศาสนายังมีอีกหลายความหมาย	 และมีนัยกว้างและลึกกว่าที่

เราทราบกันได้แก่	โอกาสโลก	สัตว์โลก	สังขารโลก	โลกียโลก	และโลกุตรโลก		มีรายละเอียดดังนี้

1.		โอกาสโลก

	 ค�าว่า	“โอกาสโลก”	หมายถึง	โลกคือแผ่นดิน	โลกอันก�าหนดโอกาส	โลกซึ่งเป็น	โอกาส

แก่สัตว์ทั้งหลายที่อาศัย	หรือหมายถึง	จักรวาลความหมายของโอกาสโลก	ที่ว่า	โลก	คือ	แผ่นดินอัน

เป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์
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	 โอกาสโลกคือโลกอันก�าหนดด้วยโอกาส	โลกอันมีในอวกาศจักรวาล	(location,	space, 

universe)	

	 คือ	 แผ่นดิน	สสาร	พลังงาน	วัตถุ	ดวงดาว	คนโบราณเชื่อว่าโลกต้ังอยู่ในอากาศ	อยู่บน

น�้า	และ	 อยู่บนลมบางแห่ง	 มีตัวอย่างชัดเจนว่าพระจันทร์พระอาทิตย์รุ่งโรจน์	 ย่อมเวียนส่องทิศทั้ง

หลายให้สว่างไสว

	 ตลอดทีมี่ประมาณเพยีงใด	โลกมปีระการตัง้พนักย่็อมสว่างไสว	ตลอดทีม่ปีระมาณเพยีงนัน้ 

อ�านาจของท่านย่อมเป็นไปในโลก	ตัง้พนัจกัรวาลนี	้นีค่อื	โอกาสโลก	โลกคอืแผ่นดินทีม่เีป็นพนั	จกัรวาล

นอกจากสรุยิจกัรวาลและโลกทีเ่ราอาศยัแล้ว	ยงัมสุีริยจักรวาลและโลกอืน่อกีมากทีเ่รายงัไม่ทราบว่า

สิ่งมีชีวิตในจักรวาลเหล่านั้น	 หน้าตาเป็นอย่างไร	นักวิทยาศาสตร์	 ก็สนใจประเด็นเหล่านี้	แต่ความ

เจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน	ยังไม่เพียงพอที่จะน�ายานอวกาศไปส�ารวจยังจักรวาลอื่น	แล้วเก็บข้อมูลมา

วิเคราะห์

		 เนือ่งจากจกัรวาลเหล่าน้ัน	อยูไ่กลมากระยะทางต้องนับด้วยปีแสง		เว้นแต่เดินทางไปด้วย

พลังจิต	 เดินทางไปอยู่นอกโลกปรากฏว่ามีอยู่แต่ในต�านานเท่านั้น		ยังไม่พบว่า		มีการศึกษาและฝึก

มนุษย์เพื่อการน้ีโดยเฉพาะ		 มีข่าวเล่าลือในสงครามเย็น		 รัสเซียพยายามท�าโครงการพัฒนาพลังจิต

เพื่อใช้ในสงคราม	แต่ก็เงียบหาย

	 ปัจจบัุนนกัวิทยาศาสตร์	ได้เพิม่เตมิข้อมลูด้านนีใ้ห้เราได้รูม้ากขึน้	เช่น	ว่าโลกและจกัรวาล

ที่เราอยู่นี้เกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อห้าพันล้านปีที่แล้ว	หลังจากระเบิด	จึงเกิดเป็นสุริยจักรวาล

โดยมี	ดวงอาทิตย์	เป็นศูนย์กลาง	ล้อมรอบด้วย	ดาวพุธ	ดาวเสาร์	โลกของเรา	ดาวพฤหัสบดี	เป็นต้น 

รวมทั้งหมด	9	ดวง	เป็นบริวาร		

	 นอกจากจักรวาลของเราแล้ว	นักวิทยาศาสตร์ยังส่องกล้องโทรทรรศน์ดูและพบว่า	สุริย

จักรวาลมีมากมายนับไม่ถ้วน	 ซึ่งก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้	 เมื่อสองพันกว่าปีแล้วว่า	จักรวาลมี

จ�านวนมากมาย	เป็นอนนัต์พระพทุธเจ้าเอาความรูน้ีม้าจากไหน	ท�าไมถงึตรสัได้อย่างละเอยีดพสิดารยิง่ 

2.		สัตว์โลก

	 ค�าว่า	ชีวิต	ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า	ชีพ	.	ชีพ	(ชีบ.ชีบพะ)	น.ชีวิต	:	คือ	

ความเป็นอยูต่รงข้ามกบัความตาย	ในการด�ารงชีวติอยู่	มลีมหายใจ	สามารถปฏิบตั	ิกจิกรรมต่างๆ	ได้	

เราเรียกกันว่า	 มีชีวิต	 ซึ่งทุกชีวิตจะสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้โดยอาศัย	 ช่องทางเรียกว่า	

“ทวาร”	หรือ	อายตนะภายใน	๖	ได้แก่	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ

	 สัตว์โลกหมายถึง	โลกคือหมู่สัตว์	(beings)	ซึ่งประกอบด้วย	มนุษย์โลก	(man)	เทวโลก	

(heavenly	world)	 พรหมโลก	(brahma)	ชาวพุทธถือว่านอกจากคนเราและสัตว์ทั่วไปแล้วยังม	ี

เทวดา	พรหม	เปรต	อสุรกาย	สัตว์นรก	ฯลฯ		ก็เป็นสัตว์โลกด้วย		
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3.	 สังขารโลก

	 สงัขารโลก	หมายถงึสิง่ทัง้ปวง	ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรม	(วตัถทุีจ่บัต้องได้เหน็ได้)		และนามธรรม	

(ความรู้สึกนึกคิด)	ที่มีการปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัย	มีลักษณะไม่เที่ยงแท้แน่นอน	เปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ	ไม่มีตัวตน		ตามหลักไตรลักษณ์		ร่างกายนี้	พอคิดตามได้หากจะจัดว่าเป็นโลก		เพราะมีอาณา

บริเวณและจับต้องมองเห็นความสูงต�่า	กว้างหนาได้		 เป็นต้นคนโบราณ	บางครั้งก็เรียกว่ากายนคร 

แต่ความนึกคิดค่อนข้างแปลกท่ีเรียกว่าโลกด้วย		คนทั่วไปคงเดาเหตุผลของพระพุทธเจ้า	 ไม่ออกว่า

ท�าไมท่านจึงตรัสไว้อย่างน้ัน	 ความจริง	 พระพุทธศาสนา	 มองนามธรรมกับรูปธรรมเหมือนกัน	ท่าน

มองว่าไม่เทีย่ง	ทนอยู	่ไม่ได้เปลีย่นไปเรือ่ย	ไม่มตีวัตน	ความคดิของคนเรานัน้เกดิดบัตลอดเวลาเป็นก

ระแสที่ต่อเนื่องกันจนเรามองไม่เห็นว่า	มีการเกิดดับ	แต่พระพุทธเจ้า	หรือพระสาวกที่ท่านพิจารณา

ธรรมอยู่ตลอดเวลา	ท่านมีสภาพจิตละเอียด	มีพลังสมาธิสูง	ใจนิ่ง	สามารถตามดูกระแสจิตเหล่านี้ได้

โลกในความหมายนี้ถือว่า	ทวนกระแสแนวความเชื่อปกติของคนเรา

สังขารโลกแบ่งได้	2	ประเภท

1.		อุปาทินกสังขารสังขารที่มีอุปาทานเข้าไปยึด	 ที่เราปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อขัดเกลากิเลส

ตัณหา	 มีโลภะ	 โทสะ	 โมหะ	 เป็นต้นให้เบาบางลงจนหมดส้ินไปเรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติเพ่ือลดละ

ความยึดมั่นถือมั่นในสังขาร

2.	 อนุปาทินกสังขาร	 แปลว่าสังขารซึ่งไม่มีอุปาทานเข้าไปยึด	 หมายถึงผู้ที่ส�าเร็จเป็นพระ

อรหันต์แล้วด้วยว่าพระอรหันต์มองโลกด้วยความว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือม่ันในความปรุงแต่งในสังขาร

นีห้มายความว่า	พระอรหนัต์ท่านกย็งัมสัีงขารคือร่างกายและจติใจอยูแ่ต่อปุาทาน	คอืความยึดม่ันถอื

มัน่ในสงัขารอนัเป็นปัจจยัให้เกิดปฏสินธวิญิญาณท่ีจะท�าให้เวยีนว่ายตายเกดิในสงัสารวัฏนัน้ท่านไม่มี

4.		โลกียโลก

	 โลกิยโลกคือ		 โลกแห่งจิตของคนธรรมดาสามัญอย่างเราท่านที่เวียนไปมาใน	 สุข	 ทุกข	์

ชอบ	 เกลียด	 นินทา	 สรรเสริญ	 ฯ	ไม่สิ้นสุดเพราะใจยังข้องอยู่กับรูป	รสกลิ่น	เสียง	และสัมผัสที่น่า

พอใจ	ที่ถูกใจยังไม่อาจจะสลัดหรือข้ามพ้นไปได้

5.		โลกุตรโลก

	 โลกุตรโลก	คือ	โลกแห่งจิตของพระอริยบุคคล	ตามค�าศัพท์	หมายถึง	เหนือโลก	หรืออยู่

เหนอืโลก		ซึง่ไม่ได้มคีวามหมายนยัตรงว่า	ลอยอยูเ่หนือแผ่นดิน	แต่หมายถงึมชีวีติอยูเ่หนอืความเป็น

ไปแบบปถุชุนทียั่งตดิอยูใ่นโลกียวสิยั	ผูท้ีอ่ยูใ่นโลกแบบนีท้างพทุธเรยีก	พระอรยิบคุคล	เป็นผูป้ระเสรฐิ

ที่ชาวพุทธยกย่องให้เป็นเนื้อนาบุญของโลก	เพราะเป็นผู้ปฏิบัติตรง	ปฏิบัติชอบ	เป็นผู้ที่ควรแก่กราบ

ไหว้พระอริยบุคคลเหล่านี้มีปัญญารู้แจ้งในความจริงของชีวิต	 รู้ทันเลห์ของโลกธรรม	สามารถตัดภพ
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ตัดชาติได้		ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีก	ไม่มีอาการเบื่อ	อยาก	อย่างปุถุชนทั่วไป
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พื้นฐานเบื้องต้นเพราะ	ศีล	หมายถึง	ความเป็นปกติธรรมชาติ	หรือการประพฤติชอบทางกาย	วาจา	

เป็นศีลพื้นฐานที่จะสกัดมิจฉาทิฐิ	 ผู้น�าหรือผู้ปกครองหมู่บ้านมีความส�าคัญ	 การกระท�าในส่ิงท่ีดี	 

เป็นตัวอย่างและแบบอย่างท่ีดีให้กับชุมชน	 และน�าพาท�ากิจกรรมที่สื่อไปในทางที่ดี	 ทั้งการศึกษา	

ศาสนา	เศรษฐกิจสังคม	การให้การศึกษาในระบบการเรียนการสอนมีความจ�าเป็น	รวมถึงการให้การ

ศึกษาทางศีลธรรมที่ต้องเอาจริงเอาจัง	

ค�าส�าคัญ : หลักพุทธธรรม,	การประยุกต์ใช้ในชีวิต

Abstract

Buddhist	teaching,	which	was	taught	by	the	Lord	Buddha,	was	regarded	as	an	

excellent	way	of	living	due	to	the	devoting	to	oneself	and	society	with	peace.	Hence,	

living	with	Buddhist	teachings	causes	humans	to	live	stably	with	precepts.	The	author	

is	 interested	in	studying	about	undertaking	the	Five	Precepts	which	is	regarded	as	

fundamental	precepts	due	to	its	normality	or	basis	of	Dhamma.	In	another	word,	it	

is	a	moral	deed	of	a	body	and	speech	which	is	a	basis	to	avoid	some	false	views.	

Hence,	 it	 is	 important	 for	 leaders	 or	 any	 guardians	 to	 be	 good	 examples	 in	 
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performing	good	deeds	in	the	society	as	well	as	to	lead	others	to	do	some	moral	

activities	 in	 education,	 religion,	 socio-economy.	 Hence,	 giving	 knowledge	 in	 the 

learning	system	is	necessary	as	well	as	to	pass	on	the	moral	knowledge	to	them	

intentionally.

Keywords : Buddhist	Virtue	Codes,	Life	Adaptation

บทน�า

หลกัพทุธธรรม	เป็นค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทีใ่ช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติของมนษุย์	

เพื่อให้รู้ความเป็นจริงของโลกและชีวิต	 และให้รู้เท่าทันของกฎธรรมชาติ	 จนสามารถอยู่กับโลกแห่ง

ความเป็นจริงได้อย่างปกติสุข	 ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงความส�าคัญของหลักพุทธธรรม	 และหลัก

ธรรมที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุมาอธิบาย	 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สูงอายุได้น�าไป

ประพฤตปิฏบัิตวิางตนได้ถกูต้องเหมาะสม	ในฐานะท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม	และแก้ไขปัญหาชวีติท่ีส�าคญั

ของผู้สูงอายุได้แก่	 ปัญหาด้านร่างกาย	 ด้านจิตใจ	 ด้านสังคมการอยู่ร่วมกัน	 และด้านเศรษฐกิจและ

รายได้	 การน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อตนเองและผู้อื่น	 ด้วยการรักษากาย	 วาจา	

และช�าระจติให้สะอาด	จงึเป็นการพฒันายกระดบัคุณภาพชวิีตในปัจจบัุนให้ดขีึน้	มคีวามสขุได้ในปัจฉมิวยั 

ดังรายละเอียดโดยย่อ	ที่กล่าวต่อไปนี้

หลักธรรมกับการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

1.		เว้นจากการท�าชัว่และมุง่ท�าความดี	ทุกศาสนาสอนให้ละเว้นการกระท�าความชัว่และท�า

แต่ความดทีัง้สิน้เพือ่ให้ศาสนกิชนทัง้หลายเป็นคนดีนัน่เอง	ถึงแม้แนวทางปฏบิติัของแต่ละศาสนาอาจ

มีข้อแตกต่างกันไป	เช่น	พระพุทธศาสนามีศีล	คือ	ข้อห้าม	และธรรมะ	คือหลักส�าหรับเป็นข้อปฏิบัติ	

ศาสนาคริสต์มีบัญญัติ	10	ประการ	 ศาสนาอิสลามสอนให้ยึดหลักศรัทธา	6	ประการ	 และหลัก

ปฏิบัติ	5	ประการ	เป็นต้น

2.		ความรกั	ความเมตตา	แต่ละศาสนากล่าวถึงความรักความเมตตาไว้มากมายท้ังหลักธรรม

ค�าสอนในคัมภีร์	และค�าสอนแทรกไว้ในแต่ละตอนของค�าสอนนั้นๆ	บางครั้งก็มีค�าสอนท�านองภาษิต

เตอืนใจ	เช่น	พระพทุธศาสนามคีตธิรรมทีย่ดึถอื	เช่น	เมตตาธรรมเป็นเครือ่งค�า้จนุโลกและพึงเอาชนะ

ความชั่วด้วยความดี	 ในศาสนาคริสต์พระเยซูทรงสอนว่า	 จงรักพระเจ้าอย่างสุดใจสุดความคิด	 

และสุดก�าลัง	 และจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง	 ศาสนาอิสลาม	 ศาสดามูฮัมหมัดก็ทรงกล่าว	 

ผู้ใดขาดความเมตตาเพื่อนมนุษย์ผู้นั้นไม่ได้รับเมตตาจิตเช่นกัน	ดังนั้นทุกศาสนาจึงเน้นเรื่องความรัก 

ความเมตตา	เพราะหากมนุษย์ทุกคนมีความรักความเมตตาอยู่ในใจแล้ว	ก็จะไม่มีการเบียดเบียนกัน	

ต่างให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

3.		การเสยีสละหรอืการสงัคมสงเคราะห์	เมือ่มนษุย์มคีวามรักความเมตตาแล้ว	กจ็ะมคีวาม

เสยีสละเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่และให้การสงเคราะห์ซงึกนัและกัน	ศาสนาต่างๆ	จึงสอนให้สงเคราะห์กนัด้วย

ความเมตตากรณุาไม่ใช่หวงัผลตอบแทน	แต่เน้นการเสยีสละด้วยความบรสิทุธิใ์จ	เช่น	พระพทุธศาสนา

มีหลกัธรรมทีเ่รยีกว่า	สงัคหวตัถ	ุ4	ซึง่ได้แก่	ทาน	ปิยวาจา	อตัถจรยิา	และสมานตัตตา	ศาสนาอสิลาม

ได้มีการก�าหนดหลักการให้ชาวมุสลิมมีการบริจาคทาน	(ซากาด)	แก่ผู้ยากจนหรือสมควรได้รับความ

ช่วยเหลือในอัตราร้อยละ	2.5	ของรายได้	 ศาสนาคริสต์จะเน้นให้มนุษย์เสียสละ	 ให้อภัย	 เอื้อเฟื้อ	 

โดยไม่หวังผลตอบแทน

4.		ความอุตสาหะและพฒันาตนเอง	ศาสนาต่างๆ	สอนให้คนมคีวามเพยีร	อดทน	ขยนัขนัแข็ง 

และมีความอุตสาหะ	มีความพยายาม	อันจะช่วยให้บุคคลประสบความส�าเร็จและรู้จักพัฒนาตนเอง

อยู่เสมอ	เช่น	พระพุทธศาสนาสอนให้คนเคารพในการศึกษา	สรรเสริญความเจริญก้าวหน้ามีหลักค�า

สอน	อิทธิบาท	4	อนัได้แก่	ฉนัทะ	วริยิะ	จติตะ	วมิงัสา	มคีตเิตือนใจ	เช่น	ความเพียรอยูใ่นความส�าเรจ็

อยู่ที่นั่น	ศาสนาอิสลามสอนให้คนใฝ่หาความรู้ตั้งแต่เกิดจนตายและมีค�าสอนว่า	ผู้ใดมีความพยายาม	

ผู้นั้นจะได้รับผลส�าเร็จ	หรือค�าสอนในศาสนาคริสต์ก็มีกล่าวไว้ว่า	เราทั้งหลายภูมิใจความยากล�าบาก	

เพราะรู้ว่าความยากล�าบากนัน้ท�าให้เกดิความอดทนและความอดทนนัน้ท�าให้เกดิอปุนสิยัทีด่	ีเป็นต้น

5.		ความยตุธิรรม	ค�าสอนทกุศาสนาเน้นเรือ่งความยตุธิรรม	เพราะการทีส่งัคมจะอยูร่่วมกนั

โดยสนัตสิขุนัน้	จ�าเป็นต้องมหีลกัแห่งความยตุธิรรมเป็นแกนกลาง	พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้อยูภ่าย

ใต้อคติ	 4	ประการ	คือ	 ฉันทาคติ	 โทสาคติ	 โมหาคติ	 และภยาคติ	 ศาสนาคริสต์มุ่งเน้นในการรักษา

ความยุติธรรมในสังคมว่า	เจ้าทั้งหลายอย่าเห็นแก่หน้าผู้ใดในการพิพากษา	จงฟังท่าน	ผู้ใหญ่	ผู้น้อย	

เหมือนกัน	เจ้าทั้งหลายอย่ากลัวผู้ใด	เพราะการพิพากษานั้นเป็นการตัดสินของพระเจ้า	หรือศาสนา

อิสลามสอนให้ค�ารงความยุติธรรม	 แม้จะกระทบกระเทือนต่อตัวเจ้าของ	 ต่อมารดา	 บิดาหรือญาติ	 

ไม่ว่าเขาจะเป็นคนมีหรือคนจน	และอย่าถือตามอารมณ์ใคร่ในการรักษาความยุติธรรม	เป็นต้น

หลักธรรมที่พึงน�ามาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน

1.	 ฝึกการใฝ่หาความรู้	แบ่งออกได้เป็น	2	ทางคือ

 การศกึษาทางโลกหมายถงึ	การศกึษาเล่าเรียนวิชาเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ในการท�ามาหากิน 

หรือน�ามาใช้ประโยชน์ในการท�าการงานทางโลก	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาชั่วระยะเวลาหนึ่ง	 

การศึกษาทางโลกหรือการท�าการงานทางโลก	เป็นการกระท�าที่ไม่มีวันสิ้นสุด	ท�าแล้วท�าอีก	หมดรุ่น

นีเ้ดีย๋วก็มีรุน่ใหม่มาให้ท�า	เหมอืนระลอกคลืน่ทีเ่กิดขึน้	คลืน่ลกูใหม่จะเกิดขึน้ไล่คลืน่ลกูเก่าให้กระทบ

ฝั่งไป	 เกิดอยู่เช่นน้ีเป็นอยู่เช่นน้ีตลอดไป	 เรียกว่าโลกิยะวิสัย	ซึ่งไม่เคยมอบความส�าเร็จให้แก่ใคร 

ใครที่ยังมั่วสุมอยู่กับการงานทางโลกหรือการศึกษาทางโลก	จึงไม่มีวันเสร็จงานหรือเสร็จการศึกษา
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 การศึกษาทางธรรม หมายถึง	การงานทางธรรม	ท�าเสรจ็แล้วไม่ต้องท�าอกี	ไม่ต้องศกึษาอกี 

ได้เป็นอเสกขะบุคคลแล้ว	 คือบรรลุนิพพานแล้ว	 ไม่ต้องศึกษาขวนขวายอะไรอีก	 มีแต่ทรงไว้และ

สงเคราะห์	 แต่เสวยสุขซึ่งเป็นผลของการศึกษาทางธรรมไปเรื่อยๆ	 เมื่อหมดอายุขัยทางโลกแล้ว	 

จิตวิญญาณดวงนั้นก็จะเสวยสุขหลุดพ้นอยู่แดนนิพพานตลอดไป

2.	 ฝึกบังคับตนเองไม่ท�าความชั่วทั้งปวง	การไม่ท�าความชั่วทั้งปวงได้แก่

	 2.1	 การไม่ท�าความชั่วทางกาย	ได้แก่	ไม่ท�าร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่น	ไม่ลักขโมย	ไม่ถือ

เอาทรัพย์ของผู้อื่น

	 2.2		การไม่ท�าความชั่วทางวาจา	ได้แก่	ไม่พูดเท็จ	ไม่พูดหลอกลวง	ไม่พูดค�าหยาบ

	 2.3	 การไม่ท�าความชั่วทางใจ	ได้แก่	ไม่คิดโลภ	ไม่คิดพยาบาท	ไม่เห็นผิดเป็นชอบ

3.		ฝึกการท�าความดี	การกระท�าความดี	3	ทางคือ

	 3.1	 การท�าความดีทางกาย	ได้แก่	มีเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่น

	 3.2		การท�าความดีทางวาจา	ได้แก่	พูดแต่ความจริง	พูดแต่ค�าสุขภาพอ่อนหวาน	ไม่พูด

ค�าหยาบคาย

	 3.3		การท�าความดีทางใจ	ได้แก่	พอใจแต่สิ่งที่ได้มาโดยชอบ

4.	 การฝึกจิตให้บริสุทธิ์	การท�าจิตใจให้บริสุทธิ์	หมายถึง	การช�าระหรือล้างจิตใจให้สะอาด

หมดจดจากสิ่งอันเป็นเครื่องเศร้าหมองที่เรียกว่า	กิเลส

	 กิเลส	เป็นภาบาลี	แปลว่า	เศร้าหมอง	หมายถึง	สิ่งที่ท�าให้จิตเศร้าหมอง	ซึ่งสาเหตุหรือ

ต้นตอของกิเลสก็คือ	อวิชชา	ที่แปลว่าสภาพที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้อง	ความไม่รู้นี้เป็นเหตุให้เศร้า

หมองกิเลสจ�าแนกออกเป็น	3ประเภท	ได้แก่	 โลภะ	 โทสะ	 โทสะ	และโมหะ	รวมเรียกว่า	อกุศลมูล 

ลักษณะที่เรียกว่า	โลภะ	เช่น	ความโลภ	อยากได้ในทางทุจริต	การกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตนโดยไม่

ค�านึงถึงกรรมสิทธิ์และจิตใจของผู้อื่น	การอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน	เป็นต้น

	 ลักษณะที่เรียกว่า	 โทสะ	 เช่น	 ความโกรธ	 เคียดแค้น	 อาฆาตพยาบาท	 คิดประทุษร้าย	

เป็นต้น	ลักษณะที่เรียกว่า	 โมหะ	 เช่น	 ความลังเลสงสัย	 ความประมาท	 ความหดหู่ท้อแท้เซ่ืองซึม	 

ความเห็นผิดเป็นชอบ	เป็นต้น

วิธีการท�าจิตใจให้บริสุทธิ์

การท�าจิตใจให้บริสุทธิ์นั้นมีหลายระดับขั้น	 ขั้นแรก	คือ	 การฝึกใจให้บรรเทาเบาบางจาก 

สิ่งอันเป็นกิเลสต่างๆ	เช่น	ความโลภอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตน	ความโกรธ	เป็นต้น	เมื่อท�าได้แล้วก็

พยายามท�าในสิ่งท่ีละเอียดยิ่งข้ึน	 กล่าวคือ	 พยายามท�าจิตใจให้แจ่มใส	 ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัว	 หรือเกิด

กังวล	การจะท�าเช่นนี้ได้ก็ด้วยการบ�าเพ็ญกุศล	รักษาศีล	และแผ่เมตตา	ต่อไปก็เป็นขั้นสูง	คือ	การ

ท�าใจให้สะอาดบริสทุธิด้์วยการปฏิบัตธิรรมคือการเจรญิภาวนา	อนัเป็นการฝึกอบรมจิตใจให้เกดิความ
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สงบ	ซึ่งจะท�าให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริง	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	เกิดวิชชา	ซึ่งหมายถึง

สภาพอันเป็นความรู้อันถูกต้อง	เมื่อเกิดวิชชา	สิ่งต่างๆ	ก็จะเป็นไปในทางสะอาด	สว่าง	สงบ	ในที่สุด

จะสามารถละกิเลสได้ตามผลแห่งการปฏิบัตินั้นๆ	และเมื่อละกิเลสได้แล้ว	จิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์

ความมีวินัย 

เป็นสิง่ทีช่่วยควบคมุให้บคุคลปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อตกลงทางสงัคมเป็นผลให้สะดวกแก่

การปกครอง	วินัยมี	2	ลักษณะ

วนิยัทางโลก หมายถึงระเบียบส�าหรรบัควบคมุคนในสงัคมแต่ละแห่งเป็นข้อตกลงของคนใน

สังคมนั้นที่จะให้ท�าหรือไม่ให้ท�าบางสิ่งบางอย่างซ่ึงบางคร้ังเราก็เรียกช่ือแยกแยะออกไปหลายอย่าง

เช่น	กฎหมาย	พระราชบัญญัติ	พระราชกฤษฎีกา	กฎข้อบังคับ	ระเบียบ	ธรรมเนียมประเพณี	ค�าสั่ง	

ประกาศ	กติกา	ฯลฯ	สิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่า	วินัยทางโลกทั้งสิ้น

วินัยทางธรรม เนื่องจากเราชาวพุทธ	มีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต	ดังนั้นวินัยทางศาสนาจึงมี	

2	ประเภท	คือ

1.		อนาคาริยวินัย	วินัยส�าหรับผู้ออกบวช	ได้แก่	วินัยของพระภิกษุ

2.		อาคาริยวินัย	วินัยส�าหรับผู้ครองเรือน	หรือประชาชนชายหญิงทั่ว	ๆ	ไป

ความกตัญญูกตเวที         

กตัญญูหมายถึง	 บุคคลผู้รู้คุณของคนอื่น	กตเวที	หมายถึง	 บุคคลท่ีตอบแทนผู้มีคุณแก่ตน	 ดังนั้น	 

ค�าว่า	กตัญญูกตเวที	จึงหมายถึง	บุคคลผู้รู้คุณที่คนอื่นกระท�าแล้วและท�าตอบแทนบุคคลที่มีคุณและ

สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราน้ันมีมากมาย	 ยกตัวอย่างเช่น	 พ่อแม่	 ครูอาจารย์	 พระมหากษัตริย	์

เป็นต้น

พ่อแม่เป็นผูใ้ห้ก�าเนดิแก่ลกู	เลีย้งด	ูป้องกนัและรกัษา	พ่อแม่ทีเ่ป็นพ่อแม่จรงิๆ	เมือ่ให้ก�าเนดิ

ลกูแล้วจะไม่ทอดทิง้	ถงึแม้จะประสบความล�าบากยากจน	ล�าเคญ็สักเพียงใดกต็าม	กจ็ะไม่ทอดทิง้ลูก	

กลับคอยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ	ไม่ให้เกิดแก่ลูก	เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันได้	เช่น	ต้องประสบ

ภัยคือความเจ็บไข้ได้ป่วย	พ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งพยายามท�าการรักษา	พยาบาลด้วยตัวเองบ้าง	หาหมอ

มารักษาบ้าง	บางครั้งพ่อแม่ต้องท�างานหนัก	อาบเหงื่อต่างน�้า	ยอมอด	ยอมทนเพื่อลูก	ต้องการให้ลูก

ได้ศึกษาเล่าเรียน	มีความรู้	ความฉลาดเท่าทันคนอื่น

พ่อแม่ได้ท�าการเลี้ยงดู	จึงต้องเลี้ยงท่านตอบแทน	ช่วยท�าการงานของท่าน	รักษาวงศ์สกุลไว้	

ประพฤติตนให้เป็นผู้ควรรับมรดก	 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว	 ควรท�าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให	้ 

ดังนั้น	พ่อแม่จึงเป็นผู้มีคุณแก่ลูกทั้งหลาย	

ครูอาจารย์	เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้	ไม่ว่าจะเป็นระดับไหน	ชั้นไหนก็ตาม	เรียกว่า

ท่านสอนให้เรามีความรู้	ความสามารถ	ประกอบด้วยคุณธรรม	จริยธรรม	น�าคุณธรรมและจริยธรรม
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ไปใช้เป็นเครื่องมือป้องกันตัวเอง	 น�าความรู้ความสามารถไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ 

การงาน	ครูอาจารย์นับได้ว่า	เป็นครูคนที่สองรองจากพ่อแม่	

ครูอาจารย์	ได้ท�าการอบรมสัง่สอน	จงึต้องท�าการต้อนรบัด้วยความเตม็ใจ	เมือ่อยูร่่วมกับท่าน	

ต้องเข้าไปคอยอุปัฏฐากรับใช้	 เมื่อไม่ได้รับใช้ใกล้ชิดท่าน	 เวลาท่านมีกิจเรียกใช้	ก็ยินดีรับใช้	 เชื่อฟัง

ค�าสอนของท่านและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	ดังนั้น	ครูอาจารย์จึงเป็นผู้มีคุณแก่ศิษย์ทั้งหลาย	

พระมหากษัตริย์	หมายถึง	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระองค์ผูท้รงเป็นพระประมขุของ

ประเทศ	สบืเชือ้สายมาจากกษตัรย์ิองค์ก่อนๆ	ซ่ึงได้รักษาเอกราชของประเทศมา	ไม่ต้องตกเป็นเมอืง

ขึ้นของชาติอื่น	มอบมรดกคือเอกราชและอธิปไตยไว้ให้แก่พวกเรา	แม้ทุกวันนี้พระองค์ทรงเป็นศูนย์

รวมแห่งจิตใจของชนชาติไทย	ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของพสกนิกร	โดยไม่เลือก

ชัน้วรรณะ	แม้จะอยูใ่นถิน่ทรุกนัดารไกลแสนไกลเพียงใด	พระองค์กเ็สด็จไปบ�าบดัทุกข์	บ�ารุงสุข	ช่วย

เหลือและให้ก�าลังใจเสมอ

มัธยัสถ์

มัธยัสฺถ์	แปลว่า	ปานกลาง	ตั้งอยู่ในท่ามกลาง	หมายความว่า	ไม่ท�าอะไรเกินพอดี	ไม่ใช้จ่าย

เกินพอด	ีแต่กไ็ม่ให้ขดัสน	ไม่ให้แร้นแค้น	ไม่ให้ขาดแคลนจนเกนิไป	ความมธัยสัถ์ทีเ่กีย่วกบัการใช้จ่าย	

จงึหมายถงึการใช้จ่ายอย่างพอเหมาะพอด	ีบรรดาส่ิงของเคร่ืองใช้	เส้ือผ้าเครือ่งนุง่ห่มตลอดจนอาหาร

การกินทุกอย่างย่อมมีสิ่งที่ดีมากน้อยต่างหัน	มีราคาถูกแพงต่างกัน	ถ้าเรารู้จักเลือกซื้อของใช้ของกิน

ทีม่รีาคาพอเหมาะกบัฐานะ	พอเหมาะกบัการใช้งาน	ไม่ฟุ้งเฟ้อใช้ส่ิงท่ีแพงเกนิไป	กเ็รียกว่ารู้จักมธัยสัถ์	

ความมัธยัสถ์ช่วยให้คนด�ารงชีวิตอยู่ได้ในความพอดี	ซึ่งเป็นวิถีทางที่ท�าให้ชีวิตเป็นสุขอย่างยั่งยืน

ความมีวิจารณญาณในกรตัดสินปัญหาต่าง ๆ วิจารณญาณแปลว่า	ปัญญาเป็นเคร่ือง

พิจารณา	หมายถึง	 การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองการพัฒนาความมีเหตุมีผลจะต้องมรคุณสมบัติ	 

7	ประการ	ซึ่งเรียกว่าสัปปุริสธรรม	มีดังนี้

1)		อตัถญัญตุา	คอื	ความเป็นผูรู้จ้กัวเิคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไปของชวีติ

2)		ธัมมัญญุตา	คือ	ความเป็นผู้รู้จักวิเคราะห์สาระและผลอันเกิดจากสาเหตุดังกล่าว

3)	 อัตตัญญุตา	คือ	ความเป็นผู้รู้จักวิเคราะห์ตนเองทั้งในด้านความรู้	คุณธรรม	และความ

สามารถ

4)		มัตตัญญุตา	คือ	ความเป็นผู้รู้จักหลักของความพอดี	การด�าเนินชีวิตพอเหมาะพอควร

5)		กาลัญญุตา	คือ	ความเป็นรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะ

6)		ปรสิญัญตุา	คอื	ความเป็นผูรู้ป้ฏบัิติ	การปรับตนและแก้ไขตนให้เหมาะกบัสภาพของกลุ่ม

และชุมชน

7)		ปุคคลัญญุตา	คือ	ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
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หลักธรรมท่ีท�าให้มนุษย์สัมพันธ์ยั่งยืนพุทธธรรมที่เป็นหลักและก่อให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์

โดยตรงมีอยู่มากมายที่ส�าคัญๆ 

อิทธิบาทสี่ ธรรมแห่งความส�าเร็จในการท�างาน	มี	4	ประการ	คือ

1.	 ฉันทะ	ได้แก่	ความพึงพอใจในสิ่งที่ท�าอยู่บุคคลควรรักงานรักเพื่อนร่วมงาน	รักหมู่คณะ	

และสถาบนั	เมือ่บุคคลมคีวามพอใจมคีวามรกัในสิง่ทีต่นท�า	สิง่ต่างๆทีต่นแสดงพฤติกรรมออกมาก็จะ

ดีด้วยมนุษย์ควรให้ความรักแก่กัน	ตั้งแต่รักกันภายในครอบครัว	รักกันในกลุ่มงานและสังคม

2.	 วิริยะ	ได้แก่	 ความเพียรพยายามการมีความขยัน	 อดทนมีมานะ	 บากบั่นจนประสบผล

ส�าเร็จ	ดังสุภาษิตที่ว่า	 มีความพยายามที่ไหนที่นั่นย่อมประสบความส�าเร็จ	 เช่น	 ต้องการเรียนเก่ง	

นักศึกษาก็ต้องหมั่นท่องอ่านท�ารายงาน	ท�าแบบฝึกหัด	รับผิดชอบต่อการเรียนมีวินัย	ความพยายาม

จะท�าให้นักศึกษาสอบได้ดี

3.	 จติตะ	ได้แก่	ความตัง้ใจ	การฝักใฝ่อย่างจรงิจงั	ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนหรอืการท�างานเอาใจ

ใส่ต่องานที่ท�า	มีความตั้งใจว่าจะท�าทุกอย่างให้ดี	ท�าให้ได้	มีเจตนาแน่วแน่ทุกอย่างย่อมส�าเร็จ

4.		วิมังสา	ได้แก่	 ความสุขุม	 รอบคอบพินิจพิจารณาสิ่งที่ท�าด้วยปัญญา	มีการตรวจตราอยู่

สม�่าเสมอ	เหมือนที่กล่าวว่ามีความฉลาดอย่าขาดเฉลียว	หมายถึงการท�าการใดๆ	ให้รอบคอบมีความ

ละเอียดลออในงานที่เราได้กระท�า

สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่น	ผูกไมตรี	เอื้อเฟื้อ	เกื้อกูล	หรือ

เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน	มีอยู่	4	ประการ	ได้แก่

1.	 ทาน	คอื	การให้	การเสยีสละ	หรอืการเอือ้เฟ้ือแบ่งปันของๆตนเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ 

ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว	ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว	คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ	ไม่เห็นแก่ตัว 

เราควรค�านึงอยูเ่สมอว่า	ทรพัย์สิง่ของทีเ่ราหามาได้	มใิช่สิง่จรีงัยัง่ยนื	เมือ่เราสิน้ชวีติไปแล้วกไ็ม่สามารถ

จะน�าติดตัวเอาไปได้

2.		ปิยวาจา	คอื	การพดูจาด้วยถ้อยค�าทีไ่พเราะอ่อนหวาน	พดูด้วยความจรงิใจ	ไม่พดูหยาบ

คายก้าวร้าว	พดูในสิง่ท่ีเป็นประโยชน์เหมาะส�าหรบักาลเทศะ	พระพทุธเจ้าทรงให้ความส�าคญักบัการ

พดูเป็นอย่างยิง่	เพราะการพดูเป็นบันไดข้ันแรกทีจ่ะสร้างมนษุย์สัมพนัธ์อนัดีให้เกดิขึน้	วธิกีารทีจ่ะพดู

ให้เป็นปิยวาจานั้น	จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้

	 เว้นจากการพูดเท็จ

	 เว้นจากการพูดส่อเสียด

	 เว้นจากการพูดค�าหยาบ

	 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

3.		อัตถจริยา	คือ	การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
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4.	 สมานัตตา	คือ	 การเป็นผู้มีความสม�่าเสมอ	 หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย	

คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล	รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม	และไว้

วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย

พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจ�าใจเพื่อให้ตนด�ารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์	

ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ	4	ประการ	คือ

1.	 เมตตา	คือ	 ความรักใคร่	 ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข	 มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท�า

ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า

2.	 กรุณา	คอื	ความสงสาร	คดิช่วยให้พ้นทกุข์	ใฝ่ใจในอนัจะปลดเปลือ้งบ�าบดัความทกุข์ยาก

เดือดร้อนของปวงสัตว์

3.	 มุทิตา	คือ	ความยินดี	ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข	มีจิตผ่องใสบันเทิง	ประกอบด้วยอาการแช่ม

ช่ืนเบกิบานอยูเ่สมอ	ต่อสตัว์ทัง้หลายผูด้�ารงในปกตสุิข	พลอยยนิดด้ีวยเมือ่เขาได้ดมีสีขุ	เจรญิงอกงาม

ยิ่งขึ้นไป

4.	 อุเบกขา	คือ	 ความวางใจเป็นกลาง	 อันจะให้ด�ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วย

ปัญญา	คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง	 ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง	พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้ง

หลายกระท�าแล้ว	 อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว	 สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ	 พร้อมที่จะวินิจฉัยและ

ปฏิบัติไปตามธรรม	รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู	ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท�า	เพราะเขารับผิดชอบตน

ได้ดีแล้ว	เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง	หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน

ฆราวาสธรรม 4 คุณสมบัติของผู้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิตทางโลก	 ประกอบ

ด้วยธรรมะ	4	ประการ	คือ

1.  สัจจะ	หมายถึง	 ความซื่อตรงจริงใจ	 พูดจริงท�าจริง	 ผู้ที่มีสัจจะนั้นจะเป็นหลักประกัน 

แห่งเกียรติคุณ	มีคนเชื่อถือ	และเป็นที่ไว้ใจของทุกคน

2.		ทมะ	หมายถึง	 การฝึกฝนตนเอง	 ควบคุมจิตใจด้วยการใช้ปัญญา	 จะท�าให้ชีวิตก้าวหน้า

ประสบความส�าเร็จ	ท�าอะไรเกิดความผิดพลาดน้อยมาก

3.		ขนัต	ิหมายถงึ	ความอดทนอดกลัน้	มหีลายประการ	เช่น	ความอดทนต่อความยากล�าบาก	

ความอดทนต่อความเจบ็ปวด	ความอดทนต่อความโกรธความผูกพยาบาท	ความอดทนต่ออ�านาจกเิลส	

เป็นต้น	 ผู้ที่มีขันตินั้นจะเป็นเครื่องประกันฐานะทางสังคมได้อย่างดี	 และจะเป็นผู้ที่มีความอดทน 

ไม่เกิดความท้อแท้โดยง่าย

4.	 จาคะ	หมายถึง	 ความเสียสละ	 ความแบ่งปัน	 การมีน�้าใจ	 เสียสละประโยชน์ส่วนตัว 

เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม	ผู้ที่มีจาคะนั้นจะเกิดความสัมพันธ์อันดีในสังคมได้

กัลยาณมิตตา หมายถึงเพื่อนที่ดีตามความหมายทั่วไปเท่านั้น	แต่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วย

คุณธรรม	มีความตัง้ใจประพฤตปิฏบิตัธิรรม	ท�าหน้าทีข่องชาวพทุธทีด่เีพือ่ยงัประโยชน์ให้ถงึพร้อมทัง้
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แก่ตนเองและผู้อื่น	ผู้สั่งสอนแนะน�า	ชักน�าไปในหนทางที่ถูกต้องดีงามคุณสมบัติของกัลยาณมิตร 

7	ประการ	 	 	 	

1.	น่ารัก

2.	น่าเคารพ

3.	น่าเทิดทูน

4.	ฉลาดพูด	แนะน�า	ตักเตือน

5.	อดทนต่อถ้อยค�า

6.	แถลงเรื่องที่ลึกล�้าได้

 หิริโอตตัปปะ

1.	 หริ	ิคอื	ความละอายบาป	เป็นความรูสึ้กรังเกยีจ	ไม่อยากท�าบาป	เหน็บาปเป็นของสกปรก

จะท�าให้ใจของเราเศร้าหมอง	จึงไม่ยอมท�าบาป

2.	 โอตตัปปะ	คือ	ความเกรงกลัวต่อบาป

ขันติโสรัจจะ 

1. ขันติ แปลว่า	ความอดทน	หมายถึง	ความสามารถที่จะทนต่อความล�าบาก	มีจิตใจเข้ม

แข็งที่จะท�าความดี	และสามารถควบคุมตนเองได้

2. โสรจัจะ หมายถงึ	ความสงบเสงีย่ม	ความมอีธัยาศยังดงาม	ความประณตีความเรยีบร้อย

รวมถึงความไม่หรูหรา

ขันติ	โสรัจจะ เป็นธรรมสองข้อที่ไปด้วยกันเมื่อแปลจะได้ความหมาย	ธรรมอันท�าให้งาม

สัปปุริสธรรม7 ธรรม	ที่ท�าให้คนเป็นสัปบุรุษ	หรือ	เป็นคนดี	มี	7	ประการ	คือ

1.		ธัมมญัญตุา	(การรูจ้กัเหต)ุ	คอื	การรูจ้กัวเิคราะห์สาเหตขุองสถานการณ์และความเป็นไป

ของชีวิตหรือรู้จักหลักความจริง	จะคิด	จะท�าอะไรก็มีหลัก	รู้ว่าเมื่อกระท�าสิ่งนี้จะได้ผลตอบแทนเป็น

ความสขุ	แต่ถ้ากระท�าอกีอย่างหนึง่จะได้ผลเป้นความทุกข์	เช่น	ถ้าหม่ันขยนัศกึษาเล่าเรยีนกจ็ะได้รบั

ความความรู้ความเข้าใจวิชาการต่างๆ	เมื่อถึงเวลาสอบก็จะสามารถสอบได้คะแนนดี	เป็นต้น

2.		อัตถัญญุตา	(การรู้จักผล)	หมายถึง	เมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผล	เมื่อมีปัญหาอันใดเกิดขึ้นเราจะ

ต้องใช้หลักเหตุผลมาพิจารณาปัญหาเหล่านั้น	 เพราะผลเกิดจากเหตุเสมอ	การรู้จักเปรียบเทียบเหตุ

และผล	จะท�าให้เราเป็นคนใจกว้างยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น

3.		อัตตัญญุตา (การรู้จักตน)	ความเป็นผู้รู้จักตน	 คือรู้จักตนเองโดยฐานะ	 ภาวะ	 เพศ	 วัย	

ความรู้	ความสามารถ	และคุณธรรมอื่นๆ	มีศรัทธา	ศีล	สุตตะ	จาคะ	ปัญญา	เป็นต้น	แล้วประพฤติตน

ให้เหมาะสมแก่ภาวะของตน	และเมื่อรู้ว่า	บกพร่องในเรื่องใด	ก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

4.		มัตตัญญุตา	(การรู้จักประมาณ)	หมายถึง	ความพอดี	ความพอเหมาะพอสมควรการรู้จัก

ประมาณ	คือการร้จักท�าทุกสิ่งทุกอย่างหรือด�าเนินชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม	เป็นต้น	การ	รู้จัก
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ประมาณนี้เป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลต่างๆ	ได้ประพฤติปฏิบัติกันมา

5.		กาลัญญุตา	 (การรู้จักกาล)	หมายถึง	 การรู้จักเวลาที่เหมาะสมในการท�ากิจกรรมต่างๆ	

และรูจั้กปฏิบตัตินให้ถกูกบักาลเทศะ	กล่าวคอื	รูว่้าในเวลาเช่นไรควรจะท�าอะไร	การรูจ้กักาลเวลาจะ

ท�าให้ไม่ด�ารงตนอยู่ในความประมาณ	ไม่ท�าให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

6.		ปริสัญญุตา	(	การรู้จักชุมชน	)	คือ	การรู้จักหมู่คณะหรือกลุ่มชนว่าดีหรือไม่ดีควรคบหา

สมาคม	ควรเข้าไปอยู่เป็นพวกหรือไม่	 เมื่ออยู่ในชุมชนหรือที่ประชุมนั้นๆ	ควรว่างตัวอย่างไรควรท�า

อะไร	ควรพูดอย่างไร	เช่น	เมื่อเข้าหาผู้ใหญ่ควรแสดงอาการนอบน้อมมีสัมมาคารวะ	เมื่อเข้าวัดควร

ส�ารวม	กาย	วาจา	ใจ	ไม่แสดงอาการตลกคกึคะนอง	เป็นต้น	ความเป็นผูรู้จ้กับรษิทั	คอืรูจ้กัชมุชนและ

สังคม	รู้กริยาที่จะพึงประพฤติ	แล้วประพฤติตนให้เหมาสมต่อชุมชนและสังคมนั้นๆ

7.		ปุคคลปรโรปรัญุตา	คือการเป็นผู้รู้เลือกคน

สาราณียกรรม6 หลักแห่งความสามัคคี	ประกอบด้วย

1.		เมตตามโนกรรม	หมายถึง	การคิดด	ีการมองกันในแง่ดี	มคีวามหวงัดีและปรารถนาดีต่อกัน 

รักและเมตตาต่อกัน	คิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกัน	 ไม่อิจฉาริษยา	 ไม่คิดอคติ	 ไม่พยาบาท	 ไม่โกรธ

แค้นเคืองกัน	รู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันกันอยู่เสมอ

2.		เมตตาวจีกรรม	หมายถึง	 การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม	 พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี	 

รูจ้กัการพดูให้ก�าลงัใจกนัและกนั	ในยามทีม่ใีครต้องพบกบัความทกุความผดิหวงัหรอืความเศ	ร้าหมอง

ต่างๆ	 โดยที่ไม่พูดจาซ�้าเติมกันในยามที่มีใครต้องหกล้มลง	 ไม่นินทาว่าร้ายท้ังต่อหน้าและลับหลัง	 

พูดแนะน�าในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์	พูดอย่างใดก็ท�าอย่างนั้น	ไม่โกหกมดเท็จ

3.		เมตตากายกรรม	หมายถึง	การท�าความดีต่อกนั	สนบัสนนุช่วยเหลอืกนัทางด้านก�าลงักาย	

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	 รู้จักสัมมาคารวะ	 ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกัน	 ไม่ท�าร้ายกัน	 ให้ได้รับความ

ทุกขเวทนา	ท�าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลา

4.		สาธารณโภคี	หมายถึง	การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม	ช่วยเหลือกัน	

ไม่เห็นแก่ตัว	 ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	 ไม่เอารัดเอาเปรียบ	และมีความเสมอภาคต่อกัน	 เอื้อเฟื้อ 

ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ

5.		สีลสามญัญตา	หมายถึง	การปฏิบตัติามกฎระเบยีบข้อบงัคับหรอืวนิยัต่างๆอย่าง	เดยีวกนั	

เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล	 ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน	 ไม่อ้างอ�านาจบาตรใหญ่	 ไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆ 

ทั้งปวง

6.		ทิฏฐิสามัญญตา	หมายถึง	 มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน	 คิดในส่ิงที่ตรงกัน	 ปรับมุม

มองให้ตรงกัน	 รู้จักแสงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซ่ึงจุดต่าง	 ของกันและกัน	 ไม่ยึดถือความคิดของตน 

เป็นใหญ่	รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ
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หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในพระพุทธศาสนา
หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านจิตใจ
ศีลแปลได้หลายความหมายเช่นปกติเย็นระเบียบวินัยเป็นต้นกล่าวคือผู้มีศีลมีกายวาจาเป็น

ปกติไม่ดีใจหรือเสียใจเมื่อประสบกับส่ิงท่ีดีหรือไม่ดีผู้มีศีลต้องมีกายวาจาและใจเย็นสบายไม่เร่าร้อน
ด้วยราคะโทสะโลภและโมหะเป็นผูม้กีายสจุรติวจสีจุรติและมโนสจุรติแต่ความหมายโดยรวมหมายถงึ
การเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง

การรักษาศีล	ประพฤติธรรม	2	ประการ	คือ
1)		ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล	หรือ	สิกขาบท	5	ดังนี้
	 (1)	 เว้นปาณาติบาต	 คือไม่ท�าลายชีวิต	 ได้แก่	 ความประพฤติหรือการด�าเนินชีวิตที่

ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านชีวิตร่างกาย
	 (2)		 เว้นอทินนาทานา	คือ	ไม่เอาของที่เขาไม่ได้ให้	การไม่ลักขโมย	ได้แก่ความประพฤติ

หรือการด�าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่น	ทางด้านทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์
	 (3)	 เว้นกาเมสุมจิฉาจาราคอืไม่ประพฤตผิดิในกามทัง้หลายได้แก่ความประพฤตหิรอืกา

รด�าเนนิชวีติทีป่ราศจากการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่	ทางด้านคูค่รอง	บคุคลทีรั่กหวงแหน	ไม่ผิดประเพณทีาง
เพศ	ไม่นอกใจในคู่ครองของตนเอง

 (4)		 เว้นมุสาวาทาคือไม่พูดเท็จ	 ได้แก่	 ความประพฤติหรือการด�าเนินชีวิตที่ปราศจาก
การเบียดเบียนผู้อื่น	ด้วยวาจาเท็จโกหกหลอกลวง	ตัดรอนประโยชน์หรือแกล้งท�าลาย

	 (5)		 เว้นจากของเมา	 คือ	 “เจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมา	 คือ	 สุราและเมรัยอัน
เป็นเหตแุห่งความประมาท	”ได้แก่	ความประพฤติหรือการด�าเนนิชวีติ	ท่ีปราศจากความประมาทพล้ัง
พลาดมัวเมา	เนื่องจากการใช้สิ่งเสพติดที่ท�าให้เสียสติสัมปชัญญะ

	 ผูว้จิยัมองว่า	การรกัษาศลี	ช่วยส่งเสรมิพฒันาให้การอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างสนัตสิขุเกดิ
ความเคารพในสิทธิของคนอื่น	 ช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของกันและกันให้เป็นไปโดย
ชอบธรรม	ปราศจากการเบียดเบียนท�าร้ายกัน	สังคมย่อมสงบสุขร่มเย็นแต่ถ้าขาดศีลแล้วสังคมส่วน
ใหญ่ย่อมหาความสงบสขุร่มเยน็ได้ยาก	เพราะจะเกดิการแข่งขันในทางทีป่ระทษุร้ายต่อกนัมากยิง่ขึน้	
“ดกู่อนภกิษุทัง้หลายภกิษผูุ้มกีลัยาณศลีกลัยาณธรรมและกลัยาณปัญญาย่อมเป็นผูอ้ยูจ่บพรหมจรรย์
ในพระธรรมวินัยนี้เราเรียกว่าอุดมบุรุษ”	 ศีลคือเจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่วหรือทุจริตท่านพุทธ
โฆษะน�าเอาค�าของพระสารบีุตรปฏสิัมภิทามรรคมาอธิบายคอืเจตนา,	เจตสกิ,	ความระวงัและการไม่
ล่วงละเมิดข้อห้าม

2)		การรักษาเบญจธรรม	เป็นธรรมที่เกื้อกูลผู้รักษาเบญจศีลไว้ประจ�าใจมี5	ประการดังนี้		
	 (1)	 เมตตาและกรุณา	 หมายถึง	 ความรักใคร่ปรารถนาดีต่อกัน	 อยากให้คนอื่นมีความ
สขุความเจรญิ	และความสงสารคดิอยากจะช่วยให้พ้นทกุข์	พ้นภาวะวกิฤติทีเ่ขาก�าลงัประสบอยูใ่ช้กบั
ศีลข้อ	ที	่1	เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิชวีติ	บุคคลควรเจรญิเมตตาและกรณุา	ซึง่มคีณุปูการแก่สรรพ
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สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 (2)		 สัมมาอาชีวะ	 หมายถึง	 การเลี้ยงชีพในทางสุจริต	 คู่กับศีลข้อที่2	 ซึ่งหมายเอาการ
ปฏิบัติครบวงจร	ครอบคลุมไปถึงด้านต่างๆ	ในการด�าเนินชีวิตที่เรียกว่า	สัมมาอาชีวะ

	 (3)		 กามสงัวร	หมายถงึความสงัวรในกาม	หรอืความส�ารวมระวงัยบัยัง้ควบคมุตนเองใน
ทางกามารมณ์	ไม่ให้หลงใหลในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	และสัมผัส	คู่กับศีลข้อที่	3	 	 	 	
	 (4)		 สัจจะ	หมายถึง	ความสัตย์หรอความซื่อตรงคู่กับศีลข้อที่	4	 	 	 	
	 (5)		 สติสัมปชัญญะ	หมายถึง	 การระลึกได้และรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอ	 คือ	 “พัฒนาตนเอง
ให้เป็นคนรูจ้กัยัง้คดิรูจ้กัตวัเอง	เสมอ	เหน็รปูทางตาแล้ว....	ฟังเสียงทางหแูล้ว...	ดมกล่ินทางจมกูแล้ว	
....ฯลฯรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว	 เป็นผู้ไม่ดีใจ	 ไม่เสียใจ	 มีอุเบกขา	 มีสติสัมปชัญญะอยู่”	 ระวัง
ไม่ประมาทในการด�าเนินชีวิต

สรปุได้ว่า	เบญจธรรมท้ัง	5	ประการนี	้เมือ่ผูส้งูอายไุด้ประพฤติปฏบิติัตามแล้ว	ย่อมก่อให้เกดิ
ความเมตตารักใคร่ต่อกันท�าให้รู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์แล้ว	ยังรู้จักเลือกด�าเนินชีวิตไปในทาง
ทีช่อบ	เว้นจากการละเมิดในหญงิหรอืชายอนัเป็นทีร่กัของบคุคลอืน่	มคีวามซือ่สตัย์ต่อกันท�างานโดย
มีสติสัมปชัญญะก�ากับ	คือ	มีความระมัดระวัง	รู้จักยั้งคิดพิจารณา	เห็นคุณโทษในสิ่งต่างๆบ�าเพ็ญตน
เกื้อกูลต่อกันผู้ศึกษามองว่า	การที่ผู้สูงอายุรักษาศีล	ประพฤติธรรม	เป็นความประพฤติดีงาม	สุจริต
กายวาจาและใจ	เช่น	การรักษาศีล	5เป็นต้น	นั้น	โดยสาระของศีลอยู่ที่เจตนา	ได้แก่	การไม่คิดล่วง
ละเมิด	และการไม่คดิเบยีดเบยีนผูอ้ืน่	รวมทัง้การส�ารวมระวงัคอยปิดกัน้ช่วยส่งเสรมิแก้ไขให้ผูส้งูอายุ
สามารถควบคุมชีวิต	 ด้วยการแสดงออกทางกาย	 วาจาเป็นระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย ์
ด้วยกันรวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย	 เกื้อกูลแก่การด�ารงอยู่ด้วยดีให้เกิดความผาสุกแห่ง
สมาชิกทั้งปวง
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บทคัดย่อ

ผู้เขียนศึกษาเรื่องสมาธิ	ท�าให้ทราบว่า	สมาธิมีประโยชน์ซึ่งสามารถเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน

สมาธิท�าให้จติใจผ่องใสประกอบกจิการงานได้ราบร่ืนและคดิอะไรกร็วดเร็วทะลุปรุโปร่งเพราะว่าระดับ

จติใจได้ถกูฝึกมาให้มคีวามน่ิงจากการเป็นสมาธิย่อมมพีลงักว่าระดบัจติใจทีไ่ม่มสีมาธิเมือ่จติเป็นสมาธิ

จะคิดท�าอะไรย่อมท�าได้ดีและได้เร็วกว่าปกติตามหลักการในพระพุทธศาสนาสมาธิอาศัยจิตอยู่และ

ท�าให้จติตัง้มัน่ไม่ซดัส่ายเพราะธรรมชาตขิองจิตไม่นิง่เมือ่สมาธเิกดิขึน้เท่านัน้จิตจงึจะสงบแต่การทีจ่ะ

ให้สมาธเิกดิก็ต้องมกีารฝึกจติให้ตัง้มัน่อยูใ่นสิง่ใดสิง่หนึง่จนจติต้ังมัน่แนบแน่นสนทิอยูใ่นอารมณ์เดียว

หรอืความมอีารมณ์เป็นอันเดยีวความตัง้มัน่หรอืความแน่วแน่ของจติน้ีทีเ่รยีกว่า“สมาธ”ิ	ศาสนาต่างๆ	

ก็มีแนวทางการท�าสมาธิ	ด้วยเช่นกัน

ค�าส�าคัญ : สมาธิ,	ความตั้งมั่นแห่งจิต

Abstract

The	author	studies	about	the	meditation,	hence	its	benefits	are	realized	that	

it	is	useful	in	daily	lives.	Meditation	causes	a	peaceful	mind	to	perform	some	tasks	

smoothly	with	a	fast-thinking	and	clear	mind	because	the	level	of	the	stable	of	mind	

is	increased	due	to	the	stillness	of	the	meditation	which	is	more	powerful	than	a	

mind	without	any	meditation.	When	a	mind	is	equipped	with	meditation,	fast-think-

ing	and	better-thinking	 is	 the	 result	 than	normal.	According	 to	a	Buddhist	 theory,	

meditation	relies	on	the	mind	and	causes	the	stable	mind.	The	unstable	is	a	charac-
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teristic	of	a	mind.	Only	when	the	meditation	exists,	the	mind	will	be	uncompromising.	

Meditation	exists	when	a	mind	is	practiced	in	stillness	in	one	particular	thing	until	the	

particular	mind	is	harmoniously	attached	in	one	particular	emotion	or	the	state	of	

having	one	emotion	at	a	time.	The	said	mental	attachment	and	the	uncompromising	

are	so	called	‘meditation’.	In	each	religion,	there	is	a	guideline	in	doing	their	own	

meditation	as	well.

Keywords :	Meditation,	Metal	Attachment

บทน�า

สมาธิ	คือการฝึกฝนทางจิตหลากหลายรูปแบบ	 ซ่ึงเป้าหมายคือ	 ก่อให้เกิดการตระหนักรู้

ตนเอง	และจิตส�านึกต่อการท�างาน	สมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา	หมายถงึ	การมจีติตัง้มัน่ในอารมณ์

เดียวในทางกุศล	 เป็นสมาธิตามหลักอริยมรรคมีองค์	 8	 ที่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ	 มีปัญญารู้เข้าใจสิ่ง	 

ทั้งหลายตามความเป็นจริง	 เป็นสมาธิท่ีควรคู่แก่การใช้งาน	 การแก้ปัญหาชีวิต	 การบ�าบัดโรคทาง	 

กายจติ	และความเจรญิก้าวหน้าแห่งสมาธสิูว่ปัิสสนาอนัเป็นทางแห่งปัญญาสูก่ารสิน้สดุแห่งกอง	ทกุข์

ในบรรดา	 กรรมฐาน	 40	 อย่างนั้นในที่นี้ขอเลือกแสดงอานาปานสติเหตุผลที่เลือกแสดง 

อานาปานสติเป็น	ตัวอย่างมีหลายประการเช่น	 เป็นวิธีเจริญสมาธิที่ปฏิบัติได้สะดวกยิ่ง	 เพราะใช้ลม

หายใจซึ่งเนื่องอยู่	กับตัวของทุกคน	ใช้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ในทันทีที่ต้องการ	

หลวงพ่อชา	สุภัทโท	(พระโพธิญาณเถระ)	ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	“สมาธิภาวนา”	ว่า	สติ	คือ

ความระมัดระวงัอยู	่รูอ้ยูว่่าเดีย๋วนีเ้ราท�าอะไร	สตนิีค้วบคูก่บัความรูส้กึ	มสีตอิยูค่อืมคีวามระลกึรู	้และ

กล่าวว่า	“เมื่อเรายังมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่…	ยืน	เดิน	นั่งอยู่เราก็รู้จัก…จิตเรามี	ความ

ประมาทเราก็รู้จัก	ไม่มีความประมาทเราก็รู้จักของเราอยู่”

พร	 รัตนสุวรรณ	 ได้กล่าวไว้หนังสือ	 “สมาธิและวิปัสสนาในชีวิตประจ�าวัน	 ใครจักรู้	 แจ้ง

ตนเอง”	ว่า	สต	ิแปลว่า	ความรูส้กึตวัหรือส�านึกได้	ว่าท�าอะไรอยู	่เปรยีบเหมือนคนเฝ้าประต	ูซึง่สายตา

ของเขาจ้องจับอยู่ที่ประตูตลอดเวลาเมื่อใครผ่านเข้าไปก็รู้ใครผ่านออกมาก็รู้

การมีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้จักไตร่ตรองความคิดให้ถูกต้อง

รปูแบบการฝึกสมาธินัน้มากมายและมคีวามหลากหลาย	คนทัว่ไปอาจจะเข้าใจค�าว่า	“สมาธ”ิ	

ในบริบทที่แตกต่างกัน	การท�าสมาธินั้นมีมาตั้งแต่โบราณและ	การฝึกฝนสืบทอดต่อกันมา	จนกลาย

เป็นองค์ประกอบของประเพณีทางศาสนา	ในประเพณีจิตวิญญาณตะวันออก	เช่น	ศาสนาฮินดู	และ	

พุทธศาสนา	แม้ในประเทศแถบตะวันตกบางแห่งก็เช่นกัน
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ในปี	2007การศึกษาของรัฐบาลสหรัฐพบว่าเกือบ	9.4%	ของผู้ใหญ่	(มากกว่า	20ล้านคน)	มี

การฝึกสมาธิภายใน	12	เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก	7.6%	(มากกว่า	15	ล้านคน)	ในปี	2002

ตั้งแต่ปี	1960,	การท�าสมาธิได้รับการเพิ่มจุดเน้นของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การท�าสมาธิมีปรากฏในหลายศาสนา	ซึ่งรวมถึง	พุทธศาสนา	ฮินดู	และเต๋า	และยังคงรวม

ถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา	เช่น	โยคะสมาธิในศาสนา	และลัทธิ	ต่างๆ

รากเหง้าของค�าว่า สมาธิ และ Meditation

มีความพยายามของศาสตร์ทางตะวนัตกทีต้่องการจ�าแนกชนดิของสมาธ	ิจากการศกึษาของ	

มาคัส	 อูรีเลียส	 (Marcus	 Aurelius,	 2006)	 ซึ่งเป็นนักปรัชญาตะวันตก	 ได้จ�าแนกชนิดของสมาธิ 

โดยอ้างอิงกับศาสนา	ลัทธิ	และวิธีการปฎิบัติ	มีการแบ่งสมาธิออกเป็น	9ชนิด

1.		สมาธิตามแนวพุทธศาสนา	 (Buddhism)	ในทางพุทธศาสนา	 ได้แบ่งเป็นสมาธิและ

วิปัสสนา	 ซึ่งจ�าเป็นต่อการตรัสรู้	 ดังนั้น	 สมาธิจึงมีสองแบบ	 คือ	 สมาธิแบบธรรมชาติ	 และสมาธิ 

ทีส่ร้างขึน้ด้วยการตัง้ใจหรอืมุง่เน้นไปท่ีสิง่ใดสิง่หนึง่เพือ่ให้เกดิสมาธ	ินอกจากนีใ้นทางเถรวาท	จะเน้น

วิปัสนาสมาธิ	และอาณาปานสติ

	 นอกจากนีใ้นประเทศญีปุ่น่	มกีารผนวกการฝึกสมาธติามหลกั	เทนได	(Tendai	concen-

tration)	 เข้าไปรวมกับศาสนาพุทธแบบเชนของจีน	 (Chinese	Chan	Buddhism)	ซึ่งเป็นการรวม

เอาลัทธิเซนแบบญี่ปุ่นและเกาหลีเข้าด้วยกัน	(Japanese	Zen	and	Korean	Seon)

	 ส่วนศาสนาพุทธแบบธิเบต	 จะเน้นตันตระซ่ึงเป็นอีกชื่อหน่ึงของพุทธศาสนาแบบ 

วชิระญาณ	 โดยสมาธิจะเป็นการปฏิบัติท่ีสูงข้ึนของนักบวช	 นอกจากนี้การฝึกฝนของนักบวชก็จะไม่

นิยมฝึกตามล�าพัง	แต่จะใช้การสวดมนต์หมู่ให้เกิดสมาธิ

2.		สมาธติามแนวครสิต์ศาสนา	(Christianity)	ประเพณปีฏบิตัขิองชาวครสิตร์มหีลากหลาย	

ซึ่งมีหลายอย่างที่ถูกจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิ	สิ่งเหล่านี้ได้แก่	สวดมนต์ในโบสต์	ดังนั้นผู้ที่

สวดมนต์ในโบสต์ครสิต์	อาทิสวดมนต์และการนับลกูประค�าในครสิตร์นกิายคาทอรกิ	หรอืการเดนิสวด

มนต์อย่างเงียบๆในคริสต์นิกายออโทดอกซ์	(	Eastern	Orthodoxy)	เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับสมาธิ

ในแนวตะวันออกซ่ึงเน้นไปที่การเพ่งจิตแน่วแน่ไปท่ีส่ิงใดส่ิงหนึ่ง	 ดังนั้นจะเห็นความคล้ายในบาง

ประเด็นก็คือการเอาจิตใจจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ให้เกิดสมาธิ

3.		สมาธิตามแนวศาสนายิว	 (Judaism)	สมาธิตามศาสนายิวมักจะหมายถึงการติดต่อกับแ

หล่งก�าเนิดของชีวิต	และมีความหมายต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของเพื่อนมนุษย์	ซึ่งไม่ใช่การสิ้น

สุดหรือการท�าให้เกิดนิพพานตามหลักศาสนาพุทธ	แต่เป็นการเริ่มต้นของสรรพสิ่ง	ศาสนายิวมีนัยยะ

ของการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดการระลึกรู้ต่อความสุข	 เฝ้าระวังความสุข	 และเกิดความเคารพต่อ

ศาสนา	การปฏิบัติสมาธิในศาสนายิวนิกายคาบาล่าห์	และฮาสิดิก	(Kabbalah	and	Hassidic	Juda-
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ism)	เรียกว่า	“hitbonenut”	จนมีค�ากล่าวถึงการปฏิบัติสมาธิในหมู่ชาวยิวว่า	อาหารสุขภาพที่เรา

กินเข้าไปมีไว้บ�ารุงร่างกายผ่านทางกระแสเลือด	 แต่การท�าสมาธิ	 เป็นการให้อาหารแก่ร่างกายใน

รูปการบ�ารุงทางจิตวิญญาณ	นอกจากนี้การท�าสมาธิของชาวยิว	 จึงเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะท�าให้

เกิดปัญญาที่บริสุทธิ์	 เกิดความสงบสุข	 และอารมณ์ท่ีพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติ	 (Rabbi	 Goldie	 

Milgram,2006)

4.		สมาธิตามแนวศาสนาฮินดู	 (Hinduism)	ในศาสนาฮินดูซึ่งเชื่อในเรื่องการเกิดแก่	 เจ็บ	 

ตายที่เป็นวัฎจักร	ดังนั้น	สมาธิเป็นการฝึกความสงบให้เกิดขึ้นภายในกาย	และมีจุดประสงค์	เพื่อลด

ความลุม่ร้อน	หรอืความทุกข์ทรมาน	ทางจติใจ	เมือ่ปฏบิติัจนถงึส่วนลกึของจติใจแล้ว	สมาธกิจ็ะท�าให้

เกิดความสงบ	ความสมดุลภายในร่างกายและจิตใจ	และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความสงบ

สุขในชีวิตได้	 (AlanSpence,2006)	 มาคัส	 อูรีเลียส	 (Marcus	 Aurelius,	 2006)	 กล่าวว่าวีดานตา	

(Vedanta)	กเ็ป็นอกีรปูแบบหนึง่ของโยคะ	ซึง่เป็นการฝึกสมาธริปูแบบหนึง่	โดยการควบคมุจติใจของ

มนุษย์ไม่ให้กวัดแกว่งขึ้นลงตามสภาพอารมณ์ที่ก�าลังเปล่ียนแปลง	 ซ่ึงลักษณะของการฝึกสมาธิตาม

แนวศาสนาฮินดูจะมี	7	ชนิด	อาทิ	การใช้เสียงและแสงในการท�าสมาธิ

5.		สมาธิตามแนวศาสนาอิสลาม	(Islam)	ในศาสนาอิสลา	สมาธิเกิดจากแนวคิด	2	แนวคิด	

ได้แก่	 1.	 จาก	Quran	 และ	 Sunnah	 โดยการฝึกสมาธิเป็นการตั้งจิตมุ่งมั่น	 ที่เรียกว่า	 Tafakkur	 

โดยสะท้อนให้เหน็สมาธใินเรือ่งการเพิม่ผลผลิตจากการคิด	และการพัฒนาปัญญาซ่ึงเป็นการต่อยอด

ของการท�าสมาธิในระดับสูงขึ้น	โดยต้องการเข้าถึงพระเจ้า	อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาปัญญา	

จะเกดิขึน้ส่วนหนึง่จะเกดิจากการดลบันดาลของพระเจ้าในการปลกุจติส�านกึและปลดปล่อยวญิญาณ

ของมนุษย์	 ให้เป็นอิสสระ	นอกจากนี้การฝึกสมาธิจะช่วยฝึกบุคลิกภาพภายในตัวของบุคคลให้ได้รับ

การพัฒนาจิตวิญญาณและการได้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า	(MaulonaWahududdin	Khan,	2006)

	 แนวคดิท่ี	2	จาก	Sufism	ซึง่เกดิจากการปฏิบติัด้วยวธิ	ีmuraqabaโดยสมาธใินมมุมองของ	

Sufism	มีจุดมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติตนและเป็นกลวิธีหนึ่งที่ใช้การสวดอ้อนวอนให้ชีวิตได้เดินทางไป

สู่พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า	 ขณะที่ยังมีชีวิต	 อย่างไรก็ตามยังเป็นท่ีถกเถียงและยังไม่เป็นท่ียอมรับ

ของชาวมุสลิมทั่วไปเกี่ยวกับความเชื่อเหล่านี้ตามแนวคิดที่	2	(Alan	Godlas,2006)

6.		สมาธิตามแนวศาสนาซิก	(Sikhism)สมาธิตามแนวศาสนาซิก	เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎ

ความเป็นจริง	3	ข้อ	ในการใช้ชีวิต	ของมนุษย์	ที่คุรุนานัค	(Guru	Nanak)	ได้สอนไว้ดังนี้	 (Society	

U.K.(Regd.),	2004)

	 Nam	Japa	หมายถงึการตืน่นอนก่อนพระอาทติย์ขึน้	ท�าความสะอาดร่างกายให้ผู้นบัถอื

ศาสนาซิกท�าสมาธิด้วยการสวดอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อช�าระจิตใจให้ผ่องใส	นอกจากนี้ในระหว่างวัน

การระลึกถึงพระเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกจะช่วยให้จิตใจผ่องใส
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	 Dharam	 di	 KiratKarni	 หมายถึง	 การท�างานและหากินด้วยหยาดเหงื่อ	 การท�างาน	 

เพ่ือประทงัชีวติท้ังของตนเองและของครอบครวั	อย่างซ่ือสตัย์	ดังนัน้ผูน้บัถอืศาสนาซิกต้องน�าพาชวีติ

ไปสู่ความซื่อสัตย์	ความถูกต้อง	อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

	 Van	KeChakna	หมายถึง	การแบ่งปัน	อาหาร	แรงงาน	กับผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล	 โดย

เฉพาะการแบ่งปันสิ่งต่างๆ	โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศาสนา	และชุมชน

7.		สมาธติามแนวลทัธเิต๋า	(Taoism)	สมาธติามแนวลทัธเิต๋า	เกดิขึน้เพือ่ฝึกจติใจและร่างกาย

ให้สู่ความสงบ	 โดยอาศัยปรัชญาในเรื่องของความสมดุลย์ของหยินหยางอันเป็นพลังของจักรวาล	 

ซึ่งการท�าสมาธิเป็นการฝึกจิตท่ีจะก�าจัดความคิดที่ชั่วร้าย	 และใช้เป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ใช้ในการท�าให้

จิตใจสงบ	นอกจากนี้การฝึกสมาธิตามแนวลัทธิเต๋าสามารถท�าได้ทั้งในยามหลับและยามตื่น	โดยการ

ใช้การควบคุมอารมณ์	จิตใจ	มีการฝึกสมาธิแนวลัทธิเต๋าที่หลากหลาย	อาทิ	I	Ching,	Tao	TeChing,	

Chuang	Tzu	และ	Tao	Tsang	ดงัท่ีเราคุน้เคย	เช่น	การฝึกชีก่ง	การฝึกไนกง	เป็นต้น	ด้วยการควบคมุ

ลมหายใจเข้าออก	ในขณะออกก�าลังกายหรือในขณะพักผ่อน	(Marcus	Aurelius,	2006)

8.		สมาธิตามแนวการปฎิบัติแบบTM	(Transcendental	Meditation)	เป็นเทคนิคการท�า

สมาธิที่คิดโดยมหาฤษี	 Mahes	 Yogi	 ครูสอนศาสนาชาวอินเดีย	 ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากการผสมผสาน

เทคนิค	วีดานติค	ของศาสนาฮินดู	และมานตราของผู้สอน	เน้นการท�าสมาธิด้วยการฝึกหายใจเข้าออ

กลึกๆ	และเพ่งไปที่ลมหายใจ	เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย	อันเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบ	สุขภาพด ี

และสามารถต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่เข้ามากระทบในชีวิตได้	 (Maharishi	 Vedic	 Education	 

Development	Coporation,2005)

9.		สมาธิตามแนวการปฏิบัติแบบซีคูล่า	 (Secular)	เป็นการพัฒนาจากนักจิตวิทยาชาวเยอ

รมัน	ชื่อโจฮานนา	ชูลท์	(Jahannes	Schultz)	ในปี	ค.ศ.	1932เป็นการน�าแนวคิดตะวันออก	คือการ

ฝึกสมาธิมาใช้ในการพัฒนากายและจิตใจ	ให้มีความเข้มแข็ง	สงบ	มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่

ดขีึน้	การท�าสมาธติามแนวการปฏบัิตแิบบซคีลู่า	เป็นการนัง่บนเก้าอีห้ลงัตรง	หลบัตาและนบัลมหายใจ

เข้าออก	โดยไม่คิดเรื่องใดๆแต่ให้ท�าจิตมุ่งมั่นไปที่ลมหายใจเข้าออก	(Susan	Kramer,	2006)	

			 จากลกัษณะการจ�าแนกชนดิของสมาธดัิงกล่าว	มาคสั	อรีูเลียส	ได้อธบิายความหมายหรือ

นัยยะของสมาธิ	ให้ครอบคลุมตามการจ�าแนกชนิดของสมาธิทั้ง	9	ชนิดไว้ดังนี้

	 1.	 เป็นสภาวะที่จิตใจถูกปล่อยให้ว่างจากความคิด	 	 	 	 	

	 2.	 เป็นการตั้งมั่นของจิตใจไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 	 	 	 	 	

	 3.	 เป็นการเปิดรับจิตใจให้สัมผัสถึงความบริสุทธิ์	 หรือพลังงานต่างๆ	 เช่น	 การปฏิบัติ

แบบซีคูล่า	เป็นต้น	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 4.	 เป็นการหาเหตุผลทางปรัชญาของศาสนา	 เช่น	 การเข้าสู่นิพพานของศาสนาพุทธ	

เป็นต้น
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			 ในมุมมองของมาคัส	 เขาเชื่อว่า	 ในศาสนาทางซีกโลกตะวันออก	 การสวดมนต์เป็นการ

สื่อสารของมนุษย์ไปสู่เบื้องบนได้แก่	 พระผู้เป็นเจ้า	 เทวดาหรือเทพ	 พรหมต่างๆ	 แต่สมาธิเป็นการ

สือ่สารท่ีตรงกนัข้าม	คอืเป็นการท่ีพระผูเ้ป็นเจ้าหรอืเทวดาหรอืเทพ	พรหมต่างๆ	เป็นผูส้ือ่สารโดยตรง

กับมนุษย์	นอกจากนี้	เขายังเชื่อว่าการฝึกสมาธิเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง

สมาธิในเชิงจิตวิทยา

ในทางจิตวิทยา	 สมาธิถูกน�าไปใช้ในการอธิบายระดับของจิตส�านึก	 (Consciousness)	 

มกีารน�าไปใช้ประโยชน์และมจีดุมุง่หมายทีห่ลากหลาย	เร่ิมต้ังแต่ท�าจิตใจให้สงบ	น้อมน�าไปสูก่ารปรับ

เปลี่ยนทัศนคติและการมีสุขภาพของร่างกาย	หัวใจ	 ระบบหลอดเลือดที่ดี	 ถ้าน�ามาใช้ส�ารวจสภาวะ

จิตอย่างช้าๆ	 ในอดีต	 และในอนาคต	 จะช่วยให้เกิดความสงบในจิตใจ	 และส่งผลต่อการใช้ชีวิตใน

ปัจจุบัน	ดังนั้นสมาธิ	จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น�ามาใช้ในเชิงจิตวิทยา

บริบทของสมาธิ

ส่วนใหญ่สมาธิจะถูกกล่าวถึงในแง่บวกได้แก่	การฝึกจิตใจให้เข้มแขง็	การท�าให้เกดิการมุง่ม่ัน

ตั้งใจในการท�างาน	การปรับเปลี่ยนชีวิตประจ�าวันของบุคล	หรือการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ	

รอบตัว	ในนิกายเซน	(Zen)	การปฏิบัติสมาธิมีเพื่อท�าให้จิตใจเข้มแข็งและควบคุมความโกรธ	ดังนั้น	

สมาธส่ิวนใหญ่จึงถูกน�าเสนอในรปูของ	กจิกรรมเด่ียวๆทีส่ามารถน�ามาปฏบัิติได้ในการฝึกจติใจให้เข้ม

แข็ง	ปัจจุบัน	การท�าสมาธิได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆมากมาย	อาทิการท�าสมาธิเพื่อปลูก

ฝังจริยธรรม	คุณธรรม	ศิลปะป้องกันตัว	หรือค่านิยมเชิงบวกต่างๆ	ในสังคม

 

จุดประสงค์และผลที่เกิดขึ้นของการท�าสมาธิ 

จุดประสงค์ของการปฏิบัติสมาธิส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน	คือการผ่อนคลายจากชีวิตที่ยุ่งเหยิง	

สภาพจติใจทีว้่าวุน่	การพบหนทางหรอืสาเหตแุห่งความเป็นจรงิ	การติดต่อกบัพระผูเ้ป็นเจ้า	และการ

หลดุพ้นตามความเชือ่ทางศาสนา	ดงันัน้งานวจิยัส่วนใหญ่จงึมุง่เน้นไปทีก่ารฝึกสมาธิอย่างเข้มข้นเพือ่

การรูแ้จ้ง	การตระหนักถึงเหตแุห่งความเป็นจรงิ	การสร้างวนัิยในตนเอง	การควบคมุจติใจและร่างกาย	

และความสงบหรอืปล่อยวางสิง่ต่างๆ	ทีเ่ข้ามากระทบกบัชวีติ	นกัเขยีนหลายๆท่านหลกีเลีย่งทีจ่ะกล่าว

ถงึโทษของสมาธบิางครัง้ท�าให้บางคนยดึตดิกบัภาวะจตินิง่อยูก่บัที	่จนเกดิความประมาท	เกยีจคร้าน	

ท�าให้ผูส้อนการฝึกสมาธิกลวัว่าจะกระทบกบัความรูส้กึของผู้ทีก่�าลงัฝึกสมาธอิยู	่นอกจากนีถ้้าฝึกสมาธิ

เพียงล�าพังบางครั้งอาจท�าให้เกิดความรู้สึกฟุ้งซ่าน	 งมงายได้	 มาคัส	 อูรีเลียส	 (Marcus	 Aurelius,	

2006)	กล่าวว่า	ผลที่เกิดขึ้นของสมาธิได้แก่
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เกิดความเชื่อในอ�านาจที่ยิ่งใหญ่

1.	 เพิ่มความอดทน	ความเมตตา	คุณธรรม	และศีลธรรม

2.	 ความรู้สึกสงบ	สันติ	และความสุข

3.	 ความละอายต่อความผดิ	ความเกรงกลวัต่อบาป	ความรูส้กึเสยีใจต่อความผดิท่ีได้กระท�าไป

4.	 เกิดแสงสว่าง	หรือการรับรู้พิเศษต่างๆ

5.	 เผชิญกับความผิดพลาดในอดีต	รวมทั้งความทรงจ�าต่างๆในอดีตหรือผลของการกระท�า

ต่างๆ	ในอดีต	และท�าการก�าจัดสิ่งเหล่านี้

6.	 ประสบการณ์ของสัมผัสพิเศษ	การหยั่งรู้เหตุการณ์ต่างๆ	เป็นต้น

7.	 สิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นพลังเหนือธรรมชาติต่างๆ	อาทิ	การลอยได้

ของโยคี

8.	 แง่มุมทางจิตเวช

การน�าสมาธิมาประยุกต์ใช้เชิงสุขภาพและการศึกษาทางคลินิก

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	 มีความสนใจในเรื่อง	 การท�าสมาธิกับการแพทย์เชิงจิตวิทยา 

(Venkatesh	et	al.,1997;	Peng	et	al.,1999;	Lazar	et	al.,2000;	Carol	et	al.,	2001)	แนวคิด

ในเรื่องสมาธิได้ถูกน�ามาใช้ในเชิงคลินิกเพื่อที่จะวัดประสิทธิผลของระบบต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นจากการท�า

สมาธใินร่างกายมนษุย์	เช่น	ระบบหวัใจและหลอดเลอืด	และระบบการหายใจ	ระยะหลงัมกีารพยายาม

น�าสมาธมิาใช้อธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้	ต่อมาสมาธไิด้ถกูผลักดันเข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพ

ในเรื่องการลดความเครียด	ความเจ็บปวด	 เช่น	 ในปี	พ.ศ.	1972	ได้มีการน�าการท�าสมาธิแบบ	TM	 

มาใช้เพื่อลดภาวะการเผาผลาญพลังงาน	 การลดชีวะเคมีในกระแสเลือดอันเนื่องมาจากความเครียด	

ได้แก่สารแลคเตต	(Lactate)	การลดอัตราการเต้นของหัวใจ	และการลดความดันโลหิต	รวมทั้งการ

เหนี่ยวน�าคลื่นสมองที่จ�าเป็น	(Scientific	American	226:84-90	(1972))

ในแง่มุมของการลดความเครียด	สมาธิมักถูกใช้ในโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วย

ระยะสุดท้ายเพื่อลดความเครียดหรือความวิตกกังวล	 รวมทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะลดลงของภูมิคุ้มกันใน

ร่างกาย	 จากการศึกษาของ	 ดร.เฮอร์เบิรต	 เบนสัน	 สถาบันจิตวิทยา	 ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาด	 และ 

โรงพยาบาลบอสตนั	พบว่าการท�าสมาธิท�าให้เกดิการเลีย่นแปลงสารเคมบีางอย่างในร่างกาย	จนท�าให้

เกิดระยะของการผ่อนคลาย	(Lazer	et	al.,2003)	โดยระยะผ่อนคลายท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงของ

การเผาผลาญในร่างกาย	การเต้นของหัวใจ	ความดันโลหิต	และสื่อเคมีในสมอง	นอกจากนี้จากการ

วิจัยอื่นเช่น	จอน	กาเบตซินและคณะ	ในมหาวิทยาลัยแมตซาจูเซต	พบว่าผลของการท�าสมาธิช่วยลด

ความเครียดได้	(Kabat-Zinnetal.,	1985	;Davidson	et	al.,2003)

 



297

Buddhist Education: The Education For Socio-Sustainable Development

การท�าสมาธิและสมอง

การท�าสมาธิด้วยการใช้เทคนิคแบบมุ่งเน้นการพัฒนาจิตมีจุดประสงค์เพื่อให้เห็นความคิด

ภายในใจของตนเองการคิดเช่นนี้ช่วยลดภาวะสมาธิสั้น	 ความต้ังใจที่มุ่งเน้นการจับจ้องไปที่อารมณ์

จะช่วยให้เราสามารถควบคมุสถานการณ์	อารมณ์	และสถานการณ์ทียุ่ง่ยากผิดศีลธรรม	รวมทัง้ท�าให้

เรารับผิดชอบสถานการณ์ต่างๆ	 ได้ดีข้ึน	 เกิดความคิดในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ	และท�าให้สิ่ง

ต่างๆ	ลื่นไหลไปได้อย่างถูกต้อง

หนึ่งในทฤษฎีที่เสนอโดย	เดเนียล	กอลแมน	และ	ทาร่า	–	เบนเนต	กอลแมน	ใน	ค.ศ.	2001 

ได้อธบิายการท�างานของสมาธว่ิาเป็นเพราะความสมัพนัธ์ระหว่าง	amygdala	ซ่ึงเป็นเนือ้สมองท่ีมีรูป

ร่างคล้ายเม็ดแอลมอนด์	ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ทางอารมณ์	ความโกรธ	ความกลัว	และ	บริเวณ

เนื้อสมองส่วน	prefrontal	cortex	กล่าวคือ	เมื่อเรารู้สึกโกรธ	หรือวิตกกังวล	ในเรื่องต่างๆ	amyg-

dala	เป็นส่วนหนึง่ของสมองทีท่�าให้เรารบัรูค้วามรู้สึกต่างๆ	นีไ้ด้	จากนัน้	pre-frontal	cortex	จะท�า

หน้าที่หยุดและคิดถึงสิ่งต่างๆ	 ที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นศูนย์หลั่งสารยับย้ังต่างๆ	 หรือ	 (inhibiter	

center)	ดังนั้น	prefrontal	cortex	จึงท�าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในการวิเคราะห์และวางแผนในระยะ

ยาว	ในทางกลบักนั	amygdala	เป็นสารทีท่�าให้มนษุย์เกดิการตัดสินใจแบบเฉียบพลันและจะส่งผลอ

ย่างยิง่ยวดในการควบคมุอารมณ์และพฤตกิรรม	ซ่ึงจะสมัพนัธ์กบัการเอาชวีติรอดของมนษุย์	ตัวอย่าง

เช่น	ถ้ามนุษย์เห็นสิงโตก�าลังคืบคลานเข้ามา	amygdala	จะท�าหน้าที่เป็นกลไกในการต่อสู้หรือตอบ

สนองในการถอยหนก่ีอนที	่pre-frontal	cortex	จะท�าหน้าทีต่อบสนอง	แต่เมือ่ต้องการใช้การตัดสิน

ใจแบบเฉยีบพลนั	ถ้า	amygdale	เกดิความบกพร่องกจ็ะท�าให้เราเผชญิกับอนัตราย	อย่างไรกต็ามใน

ความเป็นจรงิเมือ่สงัคมเกดิการขัดแย้งซึง่แตกต่างจากเหตกุารณ์ข้างบนทีม่นษุย์เผชญิกบัผูล่้าคอืสงิห์โต	 

เราพบว่าเหตุการณ์ที่ท�าให้มนุษย์รับรู้ว่าเกิดความไม่สุขสบาย	 หรือรับรู้ว่าเกิดอารมณ์เปลี่ยนแปลง	 

ไม่สุขสบาย	กลัว	วิตกกังวล	เครียด	และสับสน	ก็จะท�าให้เกิด	amygdala	บกพร่องด้วยเช่นกัน

เน่ืองจากมีความแตกต่างของเวลาเมื่อมนุษย์เผชิญกับเหตุการณ์คับขัน	 amygdala	 และ	

prefrontal	cortex	จะท�าหน้าทีด้่วยตวัของมนัเอง	การฝึกสมาธจิะท�าให้สมองส่วน	left	pre-frontal	

cortex	ท�างานได้ดีขึ้น	สุดท้ายจะท�าให้มนุษย์เราสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้โดยตรง	และเกิด

ความรู้สึกในด้านบวกขึ้น	ความแตกต่างในเรื่องบทบาทของสมองส่วน	amygdala	และ	prefrontal	

cortex	 เราสามารถสังเกตการท�างานได้ง่ายๆ	 จากการใช้ยาเสพติดชนิดต่างๆ	 โดยทั่วไปการใช้

แอลกอฮอล์	จะกดการท�างานของสมองโดยเฉพาะในส่วนของ	prefrontal	cortex	โดยจะท�าให้เกิด

การหลั่งสารยับยั้งต่างๆ	ลดลง	ความตั้งใจในการท�างานลดลง	และลดสภาวะความมั่นคงของอารมณ์	

และเกิดพฤตกรรมก้าวร้าวได้	(DaneilGoleman&Tara	Bennett-Goleman,	2001)	นอกจากนี้ใน

การศึกษาวิจัยบางชิ้น	ยังพบว่าการท�าสมาธิจะสัมพันธ์กับความมีสมาธิ	การวางแผน	การับรู้	การคิด	

และผลในเชิงบวกทางด้านอารมณ์	ยังมีงานวิจัยที่คล้ายกันซึ่งพบว่าการท�าสมาธิจะช่วยลดความรู้สึก
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หดหู่ใจ	ความวิตกกังวล	และเพิ่มการท�างานของสมองในส่วนprefrontal	cortex	ซีกซ้าย

สมาธิและคลื่นสมอง (EEG’s)

คลื่นไฟฟ้าในสมองจากการท�าสมาธิพบว่าเกิด	 gamma	wave	 activity	 ค่อยๆ	 เพ่ิมข้ึน	 

ซึง่แสดงให้เหน็ถงึการเชือ่มประสานระหว่างส่วนต่างๆ	ของสมอง	ขณะท�าสมาธ	ิมกีารศกึษาเร่ืองการ

ท�าสมาธิ	ในแนวพุทธ	เพื่อฝึกจิตใจ	และมีการวัดคลื่นสมองผู้ฝึกสมาธิมาเป็นระยะเวลา	10	ถึง	40	ปี	

พบว่าบคุคลกลุม่นีส้ามารถท�าให้gamma	wave	activity	ในสมองค่อยๆ	เพ่ิมขึน้ได้	ถงึ	แม้ว่าผู้นัน้จะ

อยู่ในภาวะพักผ่อนหรือไม่ได้ท�าสมาธิอยู่ก็ตาม	 สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการฝึกสมาธิจะช่วยท�าให้

บุคคลสามารถควบคุมการเกิด	gamma	wave	activity	ได้	ที่ส�าคัญคือสามารถวัดผลที่ได้จากเครื่อง

วัดคลื่นสมอง	(EEG	Machine)	ในขณะตื่นพบว่าคลื่น	Beta	จะอยู่ในช่วงคลื่นความถี่	14-21	รอบต่อ

วนิาท	ีขณะอยูใ่นสมาธสิมองจะช่วยควบคมุคลืน่	Alpha	ให้อยู่ในช่วง	7-14	รอบ	ต่อวนิาท	ีบคุคลแรก

ที่ค้นพบวิธีการวัดคลื่นสมองคือ	Jose	Silva	และเรียกวิธีการวัดนี้ว่า	Silva	Method	โดย	Silva	ค้น

พบว่าการท�าสมาธิจะช่วยลดความเครียด	 ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการมองตนเองเชิงประจักษ์

และความคิดสร้างสรรค์

ผลกระทบในทางตรงข้ามของสมาธิ

งานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวกของสมาธิอย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยบางส่วนที่

ค้นพบถึงผลกระทบในทางตรงข้ามของสมาธิ	(Lukoff	,	Lu	&	Turner,	1998;	Perez-De-Albeniz	

&	Holmes,	2000)	โดยกล่าวว่าถ้าบุคคลฝึกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	การท�าสมาธิอาจท�าให้เกิดปัญหา

ทางจิตใจได้	เช่น	Kundalini	Syndrome	หรอื	Shamanic	illness	(ความเชือ่ว่าการฝึกสมาธจิะท�าให้

เกดิอ�านาจพเิศษ)	และเกดิปัญหาทางด้านร่างกาย	เช่น	การฝึกชีก่ง	เป็นต้น	อย่างไรกต็ามจากแนวคดิ

ทางตะวันออกซึ่งมีการน�าสมาธิมาใช้เพื่อปรับปรุงสุขภาพและจิตวิญญาณ	 การท่ีชาวตะวันตกน�ามา

ประยุกต์ใช้โดยไม่ได้ศึกษาบริบททางด้านศาสนาจนท�าให้เกิดปัญหาโรคจิตเรื้อรัง	 รวมทั้งปัญหาทาง

สุขภาพร่างกายมีการศึกษาผู้ฝึกสมาธิในระยะเวลานานจ�านวน	 27คนพบว่า	 เกิดความรู้สึกซึมเศร้า	

หนีความจริง	และเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้วิเศษ

สมาธิเซนพุทธศาสนามหายาน

อภิธรรม	เรื่อง	เซนแท้ไม่ท�าสมาธิ	แต่สมาธิเกิดเอง	ดับเอง

สมาธิสามารถเกิดเองได้ทุกอิริยาบถอยู่แล้ว	 เป็นธรรมชาติเดิมแท้	 เป็นอนุสัยเก่าของจิต	 

ซึง่เคยเกดิครัง้แรกบนโลกมนษุย์	เป็นพรหมกนัมาอยูเ่องแล้วทัง้สิน้	ดังนัน้	สมาธจึิงไม่จ�าเป็นต้องสอน	

ยิ่งสอนยิ่งได้น้อย,	 ยิ่งสอนยิ่งคับแคบ,	 ยิ่งสอนยิ่งจ�ากัด	 เช่น	 ไปสอนว่าการท�าสมาธิต้องก�าหนดนะ	
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อย่างนี	้ก็จะจ�ากดัอยูเ่รือ่งการก�าหนด,	บางท่าน	ไปสอนให้อยูท่ีล่มหายใจนะ	อย่างนี	้กจ็�ากดัอยูแ่ต่ลม

หายใจ	ทว่า	สมาธิในมุมมองของเซนนั้น	ไม่มีประมาณ	ไม่อาจจ�ากัด	ไม่มีก�าหนด	เกิดได้ทุกอิริยาบถ	

นับไม่ถ้วนได้เกินล้านๆ	 กรรมฐาน	คือเป็นสมาธิที่ไม่มีรูปแบบใดๆ	 ไม่มีการก�าหนดแบบใดๆ	 เป็นไป

เองตามธรรมชาติเดิมแท้

หลายท่านบอกว่าตนเองสอนเซนหรือถ่ายทอดเซนทัง้ๆ	ทีย่งัสอนอานาปานสติอยู	่อนันีก้ไ็ม่ใช่

เซนนะ	เซนไม่สอนสมาธิ	แต่สมาธิของเซนเกิดขึ้นเองได้ทุกอิริยาบถ	ท�าอะไรมันก็มีสมาธิได้กันทั้งนั้น	

คณุว่าไม่จรงิหรอื	ถ้าเราไม่มสีมาธสิิง่ทีเ่ราท�ากไ็ม่ได้เรือ่งหรอก	แต่นี	่เราทัง้หลายท�าอะไรกนัได้มากมาย	

ท�าไมสมาธิจะไม่มีละ	เพียงแต่สมาธิไม่ได้ลึกมากถึงขั้นมีฌานเท่านั้นเอง	อนึ่ง	การเข้าสู่องค์ฌานเป็น

สมาธิลึก	 ยังผลบุญถึงพรหมโลก	 ไปอยู่ยาวนานมากเพราะเพลินในสุขสงบอยู่	 แต่นี่ไม่ใช่สิ่งส�าคัญใน

การส�าเร็จ	“อาสวขยญาณ”	ในญาณตัดกิเลสให้สิ้นนี้	 ไม่ต้องมีฌานลึกก็ได้	 แต่มุ่งเน้นที่	“สติและ

ปัญญา”	เป็นส�าคัญ

การสอนสมาธิหลากหลายวิธีหรือวิธีใดวิธีหนึ่งนั้น	 เป็นเรื่องของ	“โยคะตันตระ”	หรือมรรค

วิธีในการฝึกจิต,	อบรมจิต	กล่าวให้ชัดๆ	ก็คือ	ผู้ที่ยังสอนสมาธิกันอยู่นั้น	ล้วนเป็นตันตระทั้งสิ้น	สาย

นี้เน้น	“เหตุ”	มากกว่าผลลัพธ์	 คือ	 สร้างเหตุไว้หวังผลจะเกิดในภายหน้า	 เหตุนั้นก็คือ	“สมาธิ”	รูป

แบบต่างๆ	โยคะตันตระนี้	ยังไม่ใช่นิกายตันตระยาน	แต่เมื่อใดก็ตาม	ที่มุ่งเน้นเอาสมาธิแบบต่างๆ	ไป

เพือ่การฝึกญาณหยัง่รูต่้างๆ	ทีส่งูขึน้	พสิดารขึน้	เพ่ือรับรู้ในเร่ืองจิตวญิญาณหรือส่ิงล้ีลับทีย่ากแก่การ

รู้ของคนทั่วไป	 เรื่องใบไม้นอกก�ามือมากขึ้น	 อันนี้	 จะเริ่มเข้าทางของ	“ตันตระยาน”	แล้ว	 เมื่อมีรูป

แบบห่อหุ้มเป็นเปลือก	 เช่น	 พิธีกรรมต่างๆ	 เสริมเข้าไปอีก	 ก็จะกลายสภาพเป็น	“ลัทธิหรือนิกาย

ตันตระยาน”	ในท่ีสุด	 แต่ถ้ามีการน�ามรรควิธีไปเพื่อโปรดสัตว์จ�านวนมากๆ	 ให้พัฒนาจิตวิญญาณ

ตนเองเบื้องต้น	 อย่างง่ายและเร็วลัดโดยไม่จ�าเป็นต้องมีญาณหยั่งรู้ข้ันสูงก็ได้	 เมื่อไร	 นับเข้าเป็น

มหายานเมือ่นัน้	ซึง่ยงัเป็นเพยีงข้ันตอนของการเรยีนรูไ้ม่นบัเป็นนกิายแต่ถ้าเอาองค์กร,	รปูแบบต่างๆ	

เข้ามาใส่แล้ว	กจ็ะกลายสภาพเป็น	“นกิายมหายาน”	ทนัท	ีส่วนถ้าผูใ้ดได้มรรควธิหีรอืได้หลดุพ้นทกุข์

ระดับหนึ่งแล้ว	 เปิดตัวเองสู่โลกกว้าง	 พร้อมรับกับทุกสิ่ง	 ผ่านเรื่องราวและผู้คนมามากมาย	 ไม่หวั่น

ไหว	ไม่สะทกสะท้าน	ราวกับจอมยุทธ์พเนจรนั้น	นับเข้าวัชรยาน	เมื่อใดที่เอารูปแบบ,	องค์กรเข้ามา

ห่อหุ้ม	เมื่อนั้น	ก็กลายสภาพเป็นนิกายทันทีเหมือนกัน

นอกจากนี	้เซนยงัไม่สอนธรรมอกีด้วย	เพราะไม่มอีะไรทีจ่ะสอนมากไปกว่าสิง่ทีม่อียูเ่องแล้ว

ตามธรรมชาต	ิยิง่ไปสอนธรรมย่ิงคบัแคบ,	ยิง่จ�ากดั,	ยิง่เลก็ลง	แทนทีจ่ะเปิดกว้างให้รบัรู,้	รูเ้หน็,	เรยีน

รู้เองตามธรรมชาติที่แสนกว้างใหญ่ไม่มีจ�ากัดนั้น	กลับมานั่งสอนธรรมะให้	ป้อนให้ทีละน้อย	ทีละค�า	

นัน้ไม่ใช่วถิเีซน	ดงันัน้	เซนจงึไม่มกีารสอนธรรมะ	แต่อาศยัธรรมชาติรอบตัวนัน่แหละสอนตัวเองเพราะ

อย่างนี้จึงมีธรรมะเต็มไปหมดโดยไม่ต้องสอนธรรมะเลย	กล่าวอย่างนี้แล้ว	ศิษย์โง่จะไปเรียนอะไรใน

เซนเล่า	ก็ในเมื่อธรรมะก็ไม่มีสอน	สมาธิก็ไม่มีสอน	อะไรๆ	ก็ไม่มีสอน	ศิษย์โง่ยังไปเรียนอะไรกับเซน
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อีกเล่า	 แปลว่าเราก็ไม่ต้องเรียน	 ไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์กันแล้วใช่ไหม	 ถ้าใช่	 แสดงว่าฉลาดแล้ว	 

ไม่ต้องไปเรียนเพราะเขาไม่สอน	 ไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์เพราะมันไม่ใช่	 นี่แสดงว่าฉลาดแล้ว	 

ก็ไม่ใช่	“ศิษย์โง่ไปเรียนเซน”	อีกต่อไป	ก็จะเป็น

เหมือนปุถุชนทั่วไป	 เริงโลกีย์ไปนั่นแหละ	ดังนี้	“ศิษย์โง่ไปเรียนเซน”	จึงเป็นคนโง่ที่ยอมไป

เป็นศิษย์ของคนท่ีไม่มีอะไรจะสอน	 ไม่มีอะไรจะให้เรียน	 รอจนกว่ามันจะเร่ิมเห็นความโง่ของตัวเอง	

แล้ววันนั้น	อาจารย์ก็จะบอกถึงความโง่เง่าของมัน	วันนั้นเองมันก็ได้รู้ตัวถึงความโง่	ที่สุดแห่งโง่	แล้ว

กด็บัสญูไปแค่นี	้ถ้าคดิว่าฉลาดแล้วก็เป็นปถุชุนไป	แต่ถ้าคดิว่าตนเองยงัโง่อยู	่กโ็ง่เข้ามาแล้วเอาความ

โง่มาเผาผลาญเสียให้หมดไป	หมดโง่แล้วก็เห็นธรรมชาติที่มันมีอยู่เองแล้ว	ก็เท่านั้น

สมาธิแบบเซนในปัจจุบัน

เป็นวิธีปฏิบัติที่นิยมในพระพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศญี่ปุ ่นมีวิธีปฏิบัติท่ีส�าคัญ	 

อยู่	 2	 สายสายแรกคือ	 รินไซเซนมีปริศนาธรรมเป็นหัวใจของการปฏิบัติ่วนสายที่สองคือ	 โซโตะเซน	 

(ฯฯ	)	ใช้อีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า	ชิคานทาซา	เป็นหัวใจของการปฏิบัติรินไซเซนในปัจจุบันใช้โกอานเป็น

หัวใจของการปฏิบัติ	 ซึ่งการปฏิบัตินั้นเมื่อนักศึกษาเข้าไปขอกรรมฐานกับอาจารย์แล้ว	 อาจารย์ก็จะ

ให้โกอานข้อที่หนึ่งซึ่งก็คือ	ให้ภาวนาค�าว่า	“มู”	จนกว่าจะหาค�าตอบได้พอตอบได้แล้ว	อาจารย์ก็จะ

ให้โกอานข้อที่	2	เราตอบได้ก็ให้ข้อที่	3	ข้อที่	4	ข้อที่	5	ไปเรื่อยๆ	จนกว่าจะหมดโกอานในหนังสือ 

“มูมอนคาน”	แล้วถอืว่าจบหลกัสตูร	ถอืได้ว่ารูธ้รรมะขัน้ลกึซึง้	ซึง่ลกัษณะการท�าภาวนาแบบนี	้แม้ว่า

จะมีความพยายามที่จะหาค�าตอบจากการภาวนาก็ตาม	การนั่งนั้นเขาก็นั่งนิ่ง	หลับตา

ภาวนา	ดูลมหายใจ	และในการดูลมหายใจนั้นเขาก็ก�ากับค�าภาวนาด้วยนอกจากนี้ยังมีบาง

ส�านัก	คือ	 “เรียวโคอิน”	ที่อาจารย์โคโบริ	 โรชิ	 อนชาวต่างประเทศ	 ได้ประยุกต์	 ให้เข้ากับวันธรรม

ตะวันตก	 คือ	 ขณะท่ีอาจารย์เซนคนอ่ืนสอนให้ภาวนาค�าว่า	 “มู”	 ท่านโคโบริก็สอนให้ชาวตะวันตก

ภาวนาว่า	 “ฯ”	 ท�าภาวนาอย่างนี้จนความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างเดียวกับค�าภาวนาส่วนสายที่	 2	 คือ	 

โซโตะเซน	ใช้วิธีการที่แตกต่างออกไป	คือ	เขาให้นั่งสมาธิ	นั่งนิ่งๆ	แต่ไม่หลับตาให้ลืมตา	และไม่ต้อง

ภาวนา	ไม่ต้องดูลมหายใจ	ไม่ต้องท�าอะไรทั้งสิ้น	นั่งเฉยๆ	แล้วให้รู้สึกตัว	เช่น	ในขณะที่นั่งนั้นมีเสียง

รถผ่านไปก็ให้รู้	ลมพัดมาต้องกายก็ให้รู้	มีอะไรเกิดขึ้นรอบกายก็ให้รู้	 ให้นั่งอยู่ในความรับรู้ทุกสิ่งทุก

อย่าง	 มี	 ติ	 รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง	 วิธีการนี้เรียกว่า	 “ชิคานทาซา”รูปสมาธิแบบเซนจะมุ่งเน้นความ	 

งบทางใจโดยการนั่งนิ่ง	 ๆ	 แล้วน�าค�าภาวนามาขบคิดจนเกิดความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความ	 

ว่างสงบ	และความยินดี

สมาธิแบบเต๋า	..ห่างไกลโรค

ฝึกวิถีเซียน..	ฝึกเสี่ยวโจวเทียน	

ค�าว่า	“เซียน”	ตามคัมภีร์โบราณของจีน	 หมายถึง	 ผู้ที่บรรลุถึงอมตภาพทางร่างกายและ
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วิญญาณ	ที่ผ่านการฝึกฝนตน			อย่างสมดุล	จนมีชีวิตเป็นอมตะ	ไม่แก่ชรา	หรือเจ็บไข้ได้ป่วย	แต่ยัง

ด�าเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป	และไม่เปิดเผยตัวเองแก่คนภายนอก

อาจารย์หยาง	เผยเซนิ	ศนูย์ชีก่งอาจารย์หยาง	เปิดเผยว่า		การอยูอ่าศยั	และสภาพแวดล้อม

ของคนในสมัยโบราณ	 ต้องเอาตัวรอด	 ต่อสภาพดินฟ้าอากาศ	 โดยฝึกตนเพื่อเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ	

เพราะความก้าวหน้าทางการแพทย์ยงัไม่ทนัสมยัเหมอืนกบัปัจจุบนั		ผูค้นในสมยันัน้จ�าเป็นต้องฝึกฝน

ตนเองเพื่อท�าให้ร่างกายแข็งแรง	 เอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ	 จึงศึกษาเคล็ดลับต่างๆ	 ตามคัมภีร์โบราณที่

ตกทอดมา	โดยเฉพาะวชิาชีก่ง	วชิาเสรมิสขุภาพร่างกาย	บ�าบดัโรคภยัไข้เจ็บ		ซ่ึงเมือ่ฝึกนานๆ	สามารถ

ท�าให้บรรลุถึงอมตภาพทางร่างกายและวิญญาณ		คนในสมัยโบราณเรียก	“วิถีเซียน”

“วถิเีซยีน”	สามารถท�าได้	หากมอีาจารย์ช่วยถ่ายทอดวชิา	และฝึกฝนอย่างจริงจัง	อย่างเช่น	

การนั่งสมาธิแบบเสี่ยวโจวเทียน	 ในแบบ	“ชี่กงนิ่ง”		เป็นการนั่งสมาธิเดินลมปราณ	 ตกทอดมาเป็น	

1,000	ปี	ได้รับการยอมรับจากสังคมว่า	“วิชาลับเฉพาะตลอดกาล”	เพราะเพียงแค่อ่านต�าราอาจจะ

ไม่เข้าใจแก่นของวิชา	 และต�าราท่ีตกทอดส่วนมากเขียนเป็นภาษาเชิงปริศนา	 หากไม่มีอาจารย์

ถ่ายทอด	อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจความหมาย												

การนั่งสมาธิแบบเสี่ยวโจวเทียน	 เชื่อว่าค�าตอบเกือบทั้งหมด	“เพื่อขจัดโรคและให้อายุยืน”	

หรือ	“ขจัดภัยพิบัติ”	จนถึงขั้น	“ดับกิเลสและกองทุกข์”	โดยผู้คนที่ฝึกนั่งสมาธิร้อยละ	70	ต้องการ

อายยุนื	มสีขุภาพแข็งแรง	ร้อยละ	20	อยากฝึกเพราะเหน็ว่าเป็นเรือ่งแปลกและแสวงหาความอศัจรรย์	

หรืออยากได้อิทธิฤทธิ์อภินิหาร	เช่น	ปล่อยแสงและรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า	เป็นต้น	ส่วนอีกร้อยละ	10	

ต้องการแสวงหาเต๋า	หรือ	“การรู้แจ้ง”			

โยคะ (Yoga)

โยคะ เป็นระบบที่เน้นวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงโมกษะ	ศาสดาผู้ก่อตั้งคือ	ปตัญชลี	ซึ่งท่านได้

รจนาสูตรที่ส�าคัญ	คือ	โยคะสูตร	ค�าว่า	โยคะ	ในทัศนะของปตัญชลี	หมายถึง	ความเพียร	พยายามที่

จะท�าให้เกิดความส�าเร็จในความสมบูรณ์	ด้วยการบังคับควบคุมกายและควบคุมจิต

ปรัชญาโยคะและสางขยะ	 เป็นปรัชญาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน	 ทั้งนี้เพราะปรัชญา	 

สางขยะจะเน้นในด้านอภิปรัชญาและจิตวิทยา	 นั่นคือมีลักษณะเป็นแบบทฤษฎี	 แต่ส�าหรับปรัชญา

โยคะแล้วมุง่ในทางปฏบัิตมิากกว่า	เพือ่ให้ถงึซึง่ความหลดุพ้น	(โมกษะ)	ปรชัญาโยคะจงึมีลกัษณะเป็น

แบบเทวนิยม	(theistic)	มากกว่าสางขยะ	เพราะยอมรับในความมีอยู่	ของพระผู้เป็นเจ้า	และการที่

จะหลุดพ้นจากวฏัสงสารได้กต่็อเมือ่ได้เข้าถงึพระผูเ้ป็นเจ้า	ผูซ้ึง่เป็นปรุษุะพเิศษทีอ่ยูใ่นสถานะโมกษะ

ตลอดกาล	และวิธีการที่จะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้านั้นต้องปฏิบัติตามวิถี	8ทาง	คือ	1)	ยมะ	ส�ารวมความ

ประพฤติ	2)	นิยมะ	การบ�าเพ็ญข้อวัตร	ทางศาสนา	3)	อาสนะ	ท่านั่งที่ถูกต้อง	4)	ปราณายามะ	การ

บังคับลมหายใจไปในทางที่ต้องการ	5)	ปรัตยาหาระ	การส�ารวมตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	6)	ธารณา	การ
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ท�าใจให้มั่นคง	7)	ธนายะ	การเพ่ง	8)	สมาธิ	การท�าใจให้แน่วแน่	ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเดียว	

ซึ่งระบบปรัชญาโยคะจะเน้นการปฏิบัติในข้อท่ี	 8คือสมาธิมากที่สุด	 เพราะถือว่าเป็นจุดหมายปลาย

ทางของระบบที่จะได้รับภาวะอันบริสุทธิ์และอิสระ

สมาธิไม่มีศาสนา : พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

หลวงพ่อเคยทดสอบมาทุกอย่าง	 ท้ังเรื่องส่วนตัวและเรื่องเก่ียวข้องกับคนอื่น	ที่วัดวะภูแก้ว

บนภูเขาเป็นสถานท่ีอบรมสมาธิเด็ก	 ปีหนึ่ง	 เรารับอบรมนักเรียนไม่น้อยกว่าจ�านวนหมื่นคนตลอด 

ปี	เดือน	หนึ่งจะมีเด็กขึ้นไปรับอบรมสมาธิเดือนละ	3-4	ครั้ง	แต่ละครั้งก็	300	คนขึ้นไป	บางครั้งก็มี

เด็กต่างศาสนาไปร่วมด้วย	

เด็กศาสนาคริสต์เขาถูกสอนไม่ให้กราบให้ไหว้	ให้ไหว้แต่	พระเจ้าของเขาองค์เดียว	ทีนี้	พอ

เดก็มันไปแล้ว	พอมนัเข้าไปใน	ศาลาของเรา	มนัเหน็พระพทุธรปูมนัก็ไม่ไหว้	มนักน็ัง่อยูเ่ฉยๆ	อาจารย์

ผู้น�าเขาบอกว่า	 พระของใครอยู่ในหัวใจของแต่ละบุคคล	 ถ้าใครมีพระอยู่ในใจ	 กราบลงตรงไหนถูก

พระของตัวเองที่นั่น	เด็กก็กราบหมดทุกคน	

เวลานัง่สมาธ	ิชาวพทุธภาวนา	“พทุโธ”	ชาวครสิต์ภาวนา	“เยซู”	พอเขาสัง่หยดุพกั	เด็กชาว

คริสต์มาถามชาวพุทธว่า	

“เธอภาวนา	‘พุทโธ’	แล้ว	จิตของเธอเป็นอย่างไร” 

ชาวพุทธที่เขาได้สมาธิ	เขาก็บอกว่า	

“ภาวนาพุทโธไป	 มันมีอาการเบลอๆ	 เคลิ้มๆ	 นิดหน่อย	 แต่แล้วจิตมันวูบลงไปนิ่ง	 แล้วมัน

สว่างขึ้นมา	มีปีติ	มีความสุข...	ของเธอล่ะ	เป็นอย่างไร” 

“ของฉันก็เป็นเหมือนกัน	เราคนละศาสนา	พระเจ้าคนละองค์	เมื่อมาปฏิบัติสมาธิ	ท�าไมมัน

เป็นเหมือนกัน” 

เด็กมันก็คุยกัน	แล้วก็ไปถามอาจารย์	

อาจารย์เขาก็ตอบว่า	สมาธิมีหนึ่งเดียว	เป็นสัจธรรม	มีหนึ่งเดียว	ใครภาวนาค�าไหน	อย่างไร	

ศาสดาใด	เม่ือท�าสมาธไิด้	มนัมแีนวโน้มเป็นอย่างเดยีวกนัหมด	แต่อบุายวธิอีาจจะแตกต่างกนั	แต่เมือ่

จิตเป็นสมาธิ	มีอย่างเดียว	เป็นอย่างเดียวเท่านั้น	ไม่	มีแตกต่าง	ทีนี้เด็กมันก็เข้าใจ	

บางคนมันก็สงสัย	เมื่อจิตสงบ	นิ่ง	รู้	ตื่น	เบิกบาน	เราจะไม่เผลอเปลี่ยนศาสนาอย่างไม่รู้ตัว

หรือ	สมาธิไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใด	พุทธ	คริสต์	อิสลาม	ปฏิบัติได้ทั้งนั้น	ความแตกต่างของ

ศาสนาอยู่ที่บทบัญญัติของพระเจ้าแต่ละองค์	

ศาสนาพุทธ	มีศีล	5	ข้อเป็นบทบัญญัติให้ปฏิบัติทั่วไป		 	 	 	

ศาสนาคริสต์	มีบัญญัติ	10	ประการ		 	 	 	 	 	

ศาสนาอิสลาม	บัญญัติของเขาจะมีเท่าไรไม่ทราบ	แต่เขา	ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขา	ศาสนา
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อิสลาม	หัวใจของศาสนาเขา	 ให้จงรักภักดีต่อพระเจ้าของเขา	 เขาสอนให้เอาพระเป็นเจ้าเป็น	 ศูนย์

รวมจิต	ให้เชื่อพระเป็นเจ้าองค์เดียว	เขาปลูกฝังความเชื่อมั่น	ลงไปอย่างนี้
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ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา

 NEEDS ASSESSMENT FOR TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF GENERAL BUDDHIST SCHOOL.

พระฮอนด้า	เข็มมา,	ดร.ประยุทธ	ชูสอน

PhraHonda	Khemma,	Dr.Prayuth	Chusorn	

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาการบริหารการศึกษา

	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาการบริหารการศึกษา	

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนา

วชิาชีพครโูรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	แผนกสามญัศกึษา	โดยใช้วจิยัเชงิส�ารวจ	แบบแผนการวจัิยประเภท

การประเมินความต้องการจ�าเป็น	กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา

ทั่วประเทศ	โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(Multi	–	Stage	Random	Sampling)	ได้	354	คน	

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์	 วิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้สถติกิารแจกแจงความถี	่หาค่าร้อยละ	หาค่าเฉล่ีย	หาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และจัด

ล�าดับความส�าคัญของค่าดัชนีจัดเรียงล�าดับความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง

ผลการวิจัย	พบว่า	

ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษามีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาวิชาชีพ

เรยีงจากมากไปน้อยคอื	การท�างานแบบร่วมมอืรวมพลงั	(PNI	=	0.16)		มโีครงสร้างและสภาพแวดล้อม

สนับสนุน	(PNI	=	0.15)	การตอบสนองความต้องการของครูแต่ละคน	(PNI	=	0.14)	การปฏิบัติตน

ตามมาตรฐานวิชาชีพ	(PNI	=	0.13)	การเรียนรู้ของนักเรียนและครู	 (PNI	=	0.13)	และปฏิบัติตาม

หลักกัลยาณมิตรธรรม	(PNI	=	0.10)

ค�าส�าคัญ: ความต้องการจ�าเป็น,	การพัฒนาวิชาชีพครู
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ABSTRACT

The	 objectives	 of	 this	 study	were	 to	 assess	 needs	 for	 development	 of	 

Teacher	Professional	Development	of	General	Buddhist	School.	This	survey	study	

employed	 a	 needs	 assessment	 research	 design,	 The	 sample	 is	 the	 teacher	 All	 

General	 Buddhist	 School.	was	used	Multi-Stage	Random	Sampling	data	 from	354	

subjects.	Data	were	collected	using	questionnaire,	opinion	on	current	condition	and	

desired	condition.The	data	were	analyzed	using	frequency,	percentage,	mean,	and	

standard	deviation.	The	needs	indexes	were	arranged	according	to	their	priority.

The	results	of	the	study	revealed	the	following.

Teacher	Professional	Development	of	General	Buddhist	School.	There	 is	a	

need	 for	professional	development.	Descending	order	 is	Cooperative	work	 (PNI	=	

0.16)		Structured	and	supportive	environment	(PNI	=	0.15)To	meet	the	needs	of	each	

teacher	(PNI	=	0.14)	Compliance	with	professional	standards	(PNI	=	0.13)	Learning	of	

students	and	teachers	(PNI	=	0.13)	and	Follow	the	principle	of	moral	justice	(PNI	=	

0.10)

Keywords :	Needs	Assessment,	Professional	Development

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ระบบการศกึษาจะมคีณุภาพสงูเพยีงใดย่อมขึน้กบัคณุภาพของครู	เพราะคณุภาพของครูคอื

ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน	(OECD,	2013)	ระบบการศึกษาของประเทศ

กลุม่คะแนนสงูมกัให้ความส�าคญัอนัดบัแรกแก่ครู	โดยเลอืกใช้ครูคณุภาพเหมาะสมหรือครูคณุภาพสงู 

(Qualified	 teachers)	 คือเอาคนท่ีดีที่สุดมาเป็นครู	 เก็บครูที่ดีไว้และเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากคร	ู	

จงึเหน็ได้ว่าในระบบเหล่านี	้เริม่คดัคณุภาพของครูต้ังแต่ก้าวแรกของการเข้ามาสู่อาชพีครู	ส่ิงทีร่ะบบ

โรงเรียนของไทยควรต้องท�าควบคู่กันไปคือ	 การปรับปรุงยกระดับคุณภาพครูประจ�าการที่มีอยู่แล้ว

ในระบบ	ทัง้การฝึกอบรมตามภารกจิเฉพาะหน้า	การพฒันาวชิาชพีควบคูก่บัผลติครใูหม่ทีม่คีณุภาพสงู 

ซึง่ระบบโรงเรยีนไทยยงัคงขาดแคลน	ยิง่ไปกว่านัน้ครทูัว่ไปก็ยงัไม่เพยีงพอ	จงึเป็นความจ�าเป็นเฉพาะ

หน้า	 ที่ต้องด�าเนินการทั้งเรื่องการจัดหาและการพัฒนาครูให้มีคุณภาพสูง	 กลุ่มประเทศคะแนนสูง	

ถือว่าครูเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญยิ่งยวดในการเรียนรู้ของนักเรียน	ครูคือผู้ที่ได้สัมผัสกับนักเรียนทุกวัน

และเป็นผูท่ี้ท�าให้นักเรยีนได้รบัความรูต้ามทีค่าดหวงัว่าจะต้องรูอ้ะไรบ้างเมือ่อยูใ่นโรงเรยีน	นอกจาก

ข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ในการเข้ามาสูอ่าชพีครแูละคณุภาพของการฝึกอบรมทีค่รูได้รับจะมคีวามส�าคญั
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อย่างยิ่งแล้ว	นโยบายของประเทศกลุ่มคะแนนสูงการดึงดูดครู	การพัฒนา	และการเก็บรักษาครูไว้ใน

ระบบได้รบัการจัดอนัดบัความส�าคญัอนัดับต้น	ๆ 	ของนโยบายสาธารณะ	(McKinsey	Report,	2007)	

ดงันัน้การพฒันาวชิาชพีครจูงึเป็นกลไกส�าคญัท่ีจะขับเคล่ือน	เพราะการพัฒนาวชิาชพีครู	คอื	

การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการเรียนรู้	เพื่อให้การเรียนการสอนนั้นเป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพในการพัมนาผู้เรียน	 การพัฒนาวิชาชีพมีหลากหลายวิธีการ	 ครูจะต้องศึกษาท�าความ

เข้าใจกับคุณลักษณะของแนวคิดต่างๆ	เหล่านั้น	เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์เลือกใช้กระบวนการพัฒนา

ให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นและความต้องการที่แท้จริง	 รวมถึงสอดคล้องกับบริบทอื่นๆ	 ด้วย

นวัตกรรมของการพฒันาวชิาชพี	วชิาชีพเกดิขึน้ตลอดเวลา	เพือ่ตอบสนองเป้าหมายของการพฒันาครู 

วิชาชีพที่จะช่วยให้ครูได้ด�าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตัวเด็กได้อย่างแท้จริง	 แนวคิดส�าคัญ

ประการหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพครู	 คือ	 ให้ครูได้ลงมือพัฒนาด้วยตนเอง	 หรือมีส่วนร่วมในการ

พัฒนานั้น	 การศึกษาผ่านการเรียนรู้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูท่ีมีหลายฝ่ายเข้า

มามีส่วนร่วม	 และก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งวิชาชีพครูและผู้เรียนอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องและ

ยั่งยืน	(สมศักดิ์	คงเที่ยง,	2560)	นักวิจัยหลายคนมีความเห็นพ้องกันเกี่ยวกับองค์ประกอบส�าคัญของ

การพัฒนาวิชาชีพว่าเป็นกุญแจหลักไปสู่การเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของครูซึ่งส่งผลทางบวกต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 (Desimone,	2011	 ;	 Penuel	et	 al.,	 2007)	 	ซึ่งแนวทางการ

พัฒนาวิชาชีพครู	จะต้องเป็นไปในทิศทางหรือตอบสนองความต้องการของครูแต่ละคน (Individual	

Teacher	 Needs)	 เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนและครู	 (Student	 and	 Teacher	 Learning)	 เป็น

ลกัษณะการท�างานร่วมกนั	(Collaboration)	และมโีครงสร้างและสิง่แวดล้อมทีส่นบัสนนุ	(Supportive 

Structures	and	Environment)	(McFarland,	2014)	จะต้องปฏบิติัหน้าทีต่ามมาตรฐานวชิาชพีครู	

และจ�าเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมกัลยาณมิตรส�าหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญ

ศึกษา	และจากการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	

พบว่า	จุดอ่อนด้านบุคลากร	ครูขาดความมั่นคงและความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ	ขาดขวัญและก�าลังใจ 

และไม่ได้รบัการพฒันาให้มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

ศูนย์กลางอย่างเหมาะสม	(กองพุทธศาสนศึกษา,	2553)	ถ้าครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญ

ศึกษา	 ได้รับการพัฒนาตามความต้องการท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ภาระของตน	ก็จะท�าให้ครูมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

จากความเป็นมาและความส�าคญัดังกล่าว	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาสภาพปัจจบุนัและ

สภาพที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	 เพื่อพัฒนาครูให้เกิดความรู	้

ความสามารถ	 มีทักษะตามสมรรถนะที่จ�าเป็น	 และพัฒนาคุณภาพวิธีการท�างานให้มีประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	พัฒนาตนถึงขั้นเป็น	ครูมืออาชีพ	ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่อไป
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2.  วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพพงึประสงค์การพฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	

แผนกสามัญศึกษา	

3.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยแบบส�ารวจ		ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ครูประจ�าและครูพิเศษ

โรงเรียนพระปริยัติ	 ธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 ทั้งประเทศ	 14	 กลุ่ม	 จ�านวน	 4,411	 รูป/คน	 กลุ่ม 

เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้คอื	คร	ูโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	แผนกสามญัศกึษา	ใช้ตารางส�าเรจ็รปู

ของ	 Krejcie	 &	Morgan	 (1970)	 จ�านวน	 354	 รูป/คน	 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 

(Multi-stage	Random	Sampling)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบ	 (questionnaire)	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	 โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาวรรณกรรมที่

เกีย่วข้อง	ในบทที	่2	และได้จดัท�าเป็นเครือ่งมอืแล้วน�าไปพัฒนาคณุภาพด้วยการตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา	(content	validity)	และตรวจสอบความเที่ยง	(reliability)	ของเครื่องมือตามล�าดับดังนี้

โครงสร้างของแบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

ตอนท่ี	 1	 เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	

ประสบการณ์การท�างาน	วุฒิการศึกษา	ต�าแหน่ง	สถานภาพ		ขนาดของสถานศึกษา	มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ	(checklist)

ตอนที่	 2	 เป็นค�าถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน	และสภาพที่พึงประสงค์	การพัฒนาวิชาชีพครู

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	แผนกสามญัศกึษา	ใน	6	ด้าน	คอื	การตอบสนองความต้องการของครูแต่ละ

คน	 (Individual	 Teacher	 Need)	 การเรียนรู้ของนักเรียนและครู	 (Student	 and	 Teacher	 

Learning)	การท�างานแบบร่วมมือรวมพลัง (collaborative	networks	of	forces) โครงสร้างและ

สิง่แวดล้อมทีส่นบัสนนุ	(Supportive	Structures	and	Environment)	การปฏบิติัตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพ	 (Acting	 under	 Professional	 standards)	 และ	 ปฏิบัติตนตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 

(Acting	under	Kulayanamit	Dhamma)มลีกัษณะเฉพาะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(rating	

scale)	5	ระดับ	

การพฒันาคณุภาพแบบสอบถาม	น�าแบบสอบถามไปพฒันาคุณภาพโดยการตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยง	ดังนี้

1.	 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา	(content	validity)	ใช้เทคนคิ	IOC	(Item	objective	

congruence	index)	หรอื	ดชันีความสอดคล้องระหว่าง	ข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์	(สวุมิล	ติรกานนัท์, 

2548)	โดยอาศัยความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	ท่าน	
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ส�าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ	 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (content	

validity)	ใช้เทคนิค	IOC	(Item	objective	congruence	index)	หรือ	ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง	

ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	มีคุณสมบัติ	ดังนี้

1.		ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 ในระดับประธานกลุ่ม	 

ในระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป	 ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู	 (Professional	

Development)

2.		เป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย	 ในระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป	หรือจบการศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอก	เป็นผูม้คีวามรู	้และมปีระสบการณ์ด้านการวจิยัทางการศึกษา	วดัผลและประเมนิผลการ

ศึกษา	การพัฒนาวิชาชีพครู	(Professional	Development)

3.		เป็นคณาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย	 ที่มีผลงานทางวิชาการ	 มีต�าแหน่งทางวิชาการใน

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป	 หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก	 เป็นผู้มีความรู้	 และมี

ประสบการณ์ด้านการวิจัยทางการศึกษา	 วัดผลและประเมินผลการศึกษา	 การพัฒนาวิชาชีพคร	ู 

(Professional	 Development)เป็นผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถ้อยค�าภาษาท่ีใช้	 ความถูกต้อง

ของเนื้อหาและความครอบคลุมของเนื้อหา	 ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ	 ให้คะแนนความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถาม	แต่ละข้อกบัวตัถปุระสงค์ของการวจิยัและองค์ประกอบทีศ่กึษา	ก�าหนดให้คะแนน

ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น	+1,	0,	และ	-1	ตามความหมาย	ดังนี้

	 +1		 เมื่อแน่ใจว่า	รายการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและองค์ประกอบ

ที่ศึกษา

	 0		 เมือ่ไม่แน่ใจว่า	รายการประเมนิสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวจัิยและองค์ประกอบ

ที่ศึกษา

	 -1		 เมือ่แน่ใจว่า	รายการประเมนิไม่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวจิยัและองค์ประกอบ

ที่ศึกษา

แล้วคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่า	IOC	ตั้งแต่	0.60	ขึ้นไป	ซึ่งแบบสอบถาม	

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามีค่าดัชนีความสอดคล้อง	 ข้อค�าถามทุกข้อมีค่าอยู่

ระหว่าง	0.60	–	1.00	และผู้วิจัยได้ปรับปรุงถ้อยค�า	ตามค�าแนะน�า	ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญให้

เหมาะสมและสื่อความหมายตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษามากขึ้น	

2.	 การตรวจสอบความเทีย่ง	(Reliability)	ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามทีผ่่านการปรบัปรงุตามข้อ

เสนอแนะของ	ผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้	(Try	out)	กับประชากรซึ่งเป็นครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม	

แผนกสามัญศึกษา	โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา	วัดธาตุ	พระอารามหลวง	จ�านวน	30	รูป/คน	

แล้วน�าแบบสอบถามท่ีได้ไปหาคณุภาพของ	แบบสอบถามโดยการหาค่าความเท่ียง	(Reliability)	ด้วย

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(α-coefficient	)	ตามวิธีของ	Cronbach	(1970	อ้างถึงในบุญชม 
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ศรีสะอาด,	 2553)	 ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามสภาพที่ปัจจุบัน	 	 เท่ากับ	 0.96	 ได้ค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์	เท่ากับ	0.97		

การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยด�าเนินการ	ดังนี้	 

1.		ส่งหนังสือราชการ	จากบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงผู้อ�านวยการโรงเรียน

พระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษาขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูประจ�า	 และครูพิเศษ	 

ซึ่งผู้วิจัยได้เดินทางไปรับด้วยตัวเอง	โดยโทรศัพท์แจ้งก่อน	1	สัปดาห์	

การวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยด�าเนินการ	ดังนี้	วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	

1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ	

2.		ระดบัสภาพปัจจบุนั	และสภาพทีพ่งึประสงค์	ของการพัฒนาวชิาชีพครูโรงเรียนพระปริยติั

ธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และหาค่าความ

ต้องการจ�าเป็น	 (PNImodified)	 	 โดยผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่

น�ามาศึกษา	ดังนี้	(ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน,	2558)

	 4.51-5.00	หมายถึง	ระดับสภาพปัจจุบัน	และสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาวิชาชีพครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	ในระดับมากที่สุด

	 3.51-4.50	หมายถึง	ระดับสภาพปัจจุบัน	และสภาพที่พึงประสงค์	การพัฒนาวิชาชีพครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	ในระดับมาก	 	 	 	 			 	

	 2.51-3.50	หมายถึง	ระดับสภาพปัจจุบัน	และสภาพที่พึงประสงค์	การพัฒนาวิชาชีพครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	ในระดับปานกลาง	

	 1.51-2.50	หมายถึง	ระดับสภาพปัจจุบัน	และสภาพที่พึงประสงค์	การพัฒนาวิชาชีพครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	ในระดับน้อย

	 1.00-1.50	หมายถึง	ระดับสภาพปัจจุบัน	และสภาพที่พึงประสงค์	การพัฒนาวิชาชีพครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	ในระดับน้อยที่สุด

3.		ด�าเนินการวิเคราะห์ความต้องจ�าเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูของโรงเรียนพระปริยัติธรรม	

แผนกสามัญศึกษา	 โดยการเรียงล�าดับความต้องการจ�าเป็นจากมากไปหาน้อย	 โดยวิธี	 Modified	

Priority	Needs	Index	(PNI	modified)	ใช้สูตร	(สุวิมล	ว่องวาณิช,	2558)	จากค่าดัชนี	PNI	ดังนี้

ค่า	PNI
modified

	=	(I-D)/D

	 เมื่อ	 		 I	=	ความรู้/ทักษะ/เจตคติ	ที่คาดหวัง

		 	 	 D	=	ความรู้/ทักษะ/เจตคติ	ที่มีในปัจจุบัน
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4.  ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 สภาพปัจจุบัน	และสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนปริยัติธรรม	แผนก

สามัญศึกษาโดยภาพรวม

ข้อ
การพัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา

สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึง
ประสงค์ PNI

modified
ล�าดับ

S.D. S.D.

1. การท�างานแบบร่วมมือรวมพลัง 3.37 1.01 3.90 0.89 0.16 1

2. มีโครงสร้างและสภาพแวดล้อมสนับสนุน 3.44 1.02 3.95 0.88 0.15 2

3. การตอบสนองความต้องการของครูแต่ละคน 3.48 1.00 3.96 0.91 0.14 3

4. การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 3.60 0.96 4.09 0.84 0.13 4

5. การเรียนรู้ของนักเรียนและครู 3.50 0.96 3.96 0.91 0.13 5

6. การปฏิบัติตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 3.89 0.90 4.27 0.81 0.10 6

รวม 3.56 0.98 4.02 0.87 0.14

จากตารางที ่1 พบว่า	ความต้องการจ�าเป็นของครใูนการพฒันาวชิาชพีครโูรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา	ล�าดับแรก	คือการท�างานแบบร่วมมือรวมพลัง	(PNI
modified

 = 0.16)	รองลงมา	คือ	

มีโครงสร้างและสภาพแวดล้อมสนับสนุน (PNI
modified

 = 0.15)	การตอบสนองความต้องการของครู

แต่ละคน	(PNI
modified

 = 0.14)	การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ (PNI
modified

 = 0.13)	การเรียนรู้

ของนักเรียนและครู (PNI
modified

 = 0.13)	 และล�าดับสุดท้าย	การปฏิบัติตามหลักกัลยาณมิตรธรรม	

(PNI
modified

 = 0.10)	

5. การอภิปรายผลการวิจัย

ความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาวชิาชพีของครูโรงเรียนพระปริยติัธรรม	แผนกสามญัศกึษา	

พบว่า	ด้านทีม่คีวามต้องการพฒันามากไปหาน้อย	เรยีงตามล�าดับ	คอืการท�างานแบบร่วมมอืรวมพลงั	

รองลงมา	คอื	มโีครงสร้างและสภาพแวดล้อมสนบัสนนุ การตอบสนองความต้องการของครูแต่ละคน	

การปฏิบตัตินตามมาตรฐานวชิาชพี การเรยีนรู้ของนกัเรยีนและคร ูและล�าดบัสดุท้าย	การปฏบิตัติาม

หลกักลัยาณมติรธรรม	ท้ังน้ีเน่ืองจากการพฒันาวิชาชพีครโูรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	แผนกสามญัศกึษา

ต้องอาศัยการท�างานแบบร่วมมือรวมพลัง	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน	ดังนั้นควรให้ความ

ส�าคัญกับบคุลากรและมกีารด�าเนนิงานอย่างต่อเน่ือง	เชือ่ว่าผูเ้รยีนเป็นผูมี้คุณค่าและพฒันาได้	ความ
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ร่วมมือของสถานศึกษา	ผู้บริหาร	ครูด้วยความสมัครใจ	สิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นความเชื่อ

และจุดยนืทีด่ใีนการพฒันาเครือข่ายวชิาชพีทางการศกึษา	และเมือ่มกีารด�าเนนิงานได้ผลในการพฒันา

เครอืข่ายวชิาชพีทางการศกึษาดแีล้วและมแีนวทางทีชั่ดเจน	จงึควรมีการขยายผล	อาจจดัท�าเป็นแผนงาน 

และมาตรการจงูใจในการพฒันาและด�าเนนิงานเครอืข่ายวชิาชพีทางการศกึษาให้ต่อเนือ่งเพ่ือเป็นการ

ยกระดบัวชิาชพีครทูีจ่ะส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาต่อไป	สอดคล้องกบั	Thompson	Gregg	

และ	Niska	(2004)	ที่กล่าวว่า	เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการรวมตัว	ร่วมใจ	ร่วมพลัง	

ร่วมท�า	และเรยีนรู้ร่วมกนัของคร	ูผูบ้รหิาร	และนกัการศกึษา	บนพืน้ฐานวฒันธรรมความสัมพันธ์แบบ

กัลยาณมิตร	มีวิสัยทัศน์	คุณค่า	เป้าหมาย	และภารกิจร่วมกัน	โดยท�างานร่วมกันเป็นทีม	เรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องท่ีอยู่ในวิถีชีวิตการท�างานและการอยู่ร่วมกัน	 ท้ังนี้มีครูร่วมกันเป็นผู้น�า	 และผู้บริหารเป็น 

ผูด้แูลสนบัสนนุสูก่ารเรยีนรูแ้ละพฒันาวชิาชีพเปลีย่นแปลงคณุภาพตนเอง	สูค่ณุภาพการจดัการเรยีน

รู้ที่เน้นความส�าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และความสุขของการท�างานร่วมกันของ

สมาชิกในเครือข่าย	สอดคล้องกับ	Guskey	(2000)	ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาวิชาชีพเป็นกระบวนการ

ที่เป็นระบบและเกี่ยวข้องกันต้องอาศัยการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน	 (Cooperative	 learning)	 ดังนั้น

บุคคลทุกคนที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจ�าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาซ่ึงในการพัฒนา

วิชาชีพครูควรจัดให้มีทางเลือกและมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพหลายรูปแบบ	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สุมณฑา	จุลชาต	(2555)	ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการ

พัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือโดยเน้นครูเป็นส�าคัญเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู	 พบว่า	 รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือ	 ASTPPCE	Model	 

มีกระบวนการวิชาชีพ	 7	 ระยะ	 ได้แก่	 ระยะที่	 1	 การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา	ความต้องการจ�าเป็น		

ระยะที่	2	การร่วมกันก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา	ระยะที่	3	การร่วมกันเลือกวิธีการพัฒนา

วิชาชีพ	ระยะที่	4	การร่วมกันวางแผนการปฏิบัติการ	ระยะที่	5	การร่วมกันปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ

ร่วมกัน	ระยะที่	6	การร่วมกันไตร่ตรองสะท้อนคิดและอภิปราย	และระยะที่	7	การร่วมกันประเมิน

ผลการพัฒนาวิชาชีพ	ดังนั้นครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษาจึงมีความต้องการจ�าเป็น

ในการพัฒนาวิชาชีพด้านการท�างานแบบร่วมมือรวมพลังเป็นอันดับแรก

ส�าหรับด้านการปฏิบัติตามหลักกัลยาณมิตรธรรมมีค่าความต้องการจ�าเป็นล�าดับสุดท้าย	 

สืบเนื่องมาจากบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	ทั้งผู้บริหาร	และครู	เป็นเพศ

บรรพชิต	 ได้ปฏิบัติตามหลักธรรม	และถือครองวัตรปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด	ครอบคลุมทุกสายงาน	

และมกีารบรูณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ง	ตามมาตรฐานวชิาชพีคร	ูซึง่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ	พระมหาสมบตั	ิ	ฉลอง	(2557)	ทีศ่กึษาเรือ่งยทุธศาสตร์เชงิพทุธในการบรหิารโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 พบว่า	 การใช้หลักพุทธธรรมก�าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษาพบว่า	 1)	 ด้านวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนก
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สามัญศึกษา	ส่วนใหญ่ใช้หลักอิทธิบาท	4	เป็นหลัก	“ครองตน	ครองคน	และครองงาน	และเมตตา

พรหมวิหาร	2)ด้านงบประมาณใช้หลักสัปปุริสธรรม	7	และธรรมาภิบาลมาปรับประยุกต์บูรณาการ	

เพื่อการบริหาร	3)	ด้านบุคลากร	หรือการบริหารงานบุคคล	ใช้หลักเมตตาพรหมวิหารธรรม	4	และ

อิทธิ	บาท	4	4)ด้านการบริหารทั่วไป	พบว่า	ใช้หลักอิทธิบาท	4	และสัปปุริสธรรม	7	

6.  การน�าไปใช้ประโยชน์

ผลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์เพ่ือส�ารวจความต้องการจ�าเป็น

ของครูในการพัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 ล�าดับแรกคือ	 ด้านการ

ร่วมมือรวมพลัง	 ดังน้ันควรเน้นการพัฒนาแบบมีเครือข่าย	 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู	พัฒนาครูผู้สอนเป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรม	และระดมสรรพก�าลังของหน่วยของ

รัฐมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา	

7.  กิตติกรรมประกาศ

วจิยัฉบบัน้ีส�าเรจ็ลงได้ด้วยด	ีโดยได้รบัความอนเุคราะห์เป็นอย่างยิง่จากอาจารย์	ดร.ประยทุธ	

ชูสอน	 ที่ปรึกษา	 ท่ีได้อนุเคราะห์ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	 ด้วย

ความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา	จึงขอเจริญพรขอบพระคุณมา	ณ	โอกาสนี้

กราบขอบพระคุณคณะพระอาจารย์	 และเจริญพรขอบคุณคณะคุณครูโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม	แผนกสามัญศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ

ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นข้ึนไป	 กฎหมายกับพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน

มาก	เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่	๔	ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของรัฐ	หน้าที่ของผู้ปกครองได้เปลี่ยนไปซึ่งได้รับ

อทิธพิลจากวทิยาศาสตร์และความคดิแบบเหตผุลนยิมได้ส่งผลกระทบต่อตวับทกฎหมายทัง้ในรัชกาล

น้ีและรัชกาลต่อ	 ๆ	 มา	 การตรากฎหมายไม่ควรตอบสนองประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยท่ีได้เปรียบ	

กฎหมายที่ออกมากต้องมีสภาพบังคับกับทุกกลุ่ม	 ทุกคน	 ในสังคมหรือประเทศที่ตรากฎหมายน้ันๆ	

หากควรเป็นไปเพื่อส่งเสริมความดีงามร่วมกันของคนท้ังสังคม	 ความไม่เป็นธรรมท่ีแฝงหรือเกิดจาก

กฎหมายมิใช่อะไรอ่ืนหากคือบ่อเกิดของความรุนแรง	 อันน�าไปสู่การเบียดเบียน	 ท�าร้าย	 และการ

ประหตัประหารในทีส่ดุ	การศรทัธาเป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นหวัใจของมนษุย์	ไม่อาจบงัคบัให้บคุคลศรัทธาในส่ิง

หนึ่งสิ่งใดได้	 โดยท่ีมิได้เกิดจากหัวใจ	 เช่น	 ศรัทธาในตัวบุคคล	 ศรัทธาต่อศาสนา	 เป็นต้น	 บุคคลจึง

สามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของคนได้โดยอิสรเสรี	 ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยทุกฉบับจึงมีบทบัญญัติให้บุคคลปฏิบัติพิธีกรรมตามศาสนาได้	 ยกเว้นแต่พิธีกรรมนั้น

จะขดัต่อกฎหมายหรอืศลีธรรมอนัดี	ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมเป็นหลักซึ่งบุคคลท่ีอยู่ร่วมกันเป็นจ�านวนมาก	 ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม	 เพื่อความสงบสุข

ของสงัคม	ผูใ้ดกระท�าการละเมดิกฎหมาย	ผูน้ัน้ต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว้	ไม่เว้นแม้แต่พระ

สงฆ์	ซึ่งก็จะมี	พ.ร.บ.คณะสงฆ์	พุทธศักราช	2505	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	พุทธศักราช	2560	เป็น

หลักควบคุมการประพฤติการปฏิบัติตนของพระสงฆ์ทั่วประเทศ
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กระบวนการยุติธรรมพึงระลึกถึงเมื่อจ�าเป็นต้องปฏิบัติเพื่อรักษาไว้	 ซึ่งตัวบทกฎหมายของ

บ้านเมืองโดยมิได้กระทบความศรัทธา	ในศาสนาก็คือ

1.	 ตรวจดใูห้แน่ใจก่อนว่าคดนีัน้ผูถู้กกล่าวหา	(พระสงฆ์)	กระท�าความผิดตามกฎหมายบ้าน

เมืองหรือผิดตามกฎหมายพระสงฆ์

2.	 ถ้าท�าผิดกฎหมายบ้านเมืองควรตรวจดูความหนักเบาของข้อกล่าวหา	 หรือเป็นกรณี

กระท�าความผิดประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นหมวดยอมความกันได้	 ก็น่าจะพูดคุยเจรจากันหา

ทางออกกันให้ดีที่สุด	ไม่กระทบต่อพระพุทธศาสนาหรือถ้ากระทบก็ให้น้อยที่สุด

3.	 นอกจากบุคคลทกุคนจะมสีทิธโิดยชอบธรรมในการทีจ่ะนบัถอืศาสนาลทัธคิวามเชือ่ของ

ตน	และการปฏบิตัพิิธกีรรมตามความเชือ่ถอืได้แล้ว	บคุคลทีไ่ม่เหน็ด้วยกไ็ม่ควรจะต�าหนติิเตียนผู้ทีม่ี

ศรัทธาในสิ่งที่แตกต่างกับตน		

4.	 ในกรณทีีจ่ะต้องด�าเนนิคดีกบัพระสงฆ์อนัเป็นท่ีเคารพศรทัธาของประชาชน	หากผู้อยูใ่น

กระบวนการยติุธรรมได้ใช้วธิกีารปฏบัิตอิย่างละมนุละม่อม	จรงิใจไม่มสีิง่ใดแอบแฝงซ่อนเร้นลักษณะ

เป็นการให้เกียรติย่อมไม่มีปัญหา	เช่น	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้	เจ้าหน้าที่ต�ารวจพร้อมด้วยเจ้า

หน้าทีป่กครอง	ได้ด�าเนนิการบุกจบัเจ้าอาวาสวดัอ้อน้อย	จงัหวดันครปฐม	ในข้อหา	ฮัง้ยี	้ซ่องโจร	และ

ปลอมแปลงพระปรมาภิไธย	 ด้วยวิธีการท่ีรุนแรง	 หยาบคาย	 ไม่ให้เกียรติต่อพระสงฆ์โดยเฉพาะต่อ

พุทธศาสนา	ในฐานะเป็นสถาบันหลักของชาติไทยสถาบันหนึ่ง	

ค�าส�าคัญ: กฎหมาย;พระพุทธศาสนา

Abstract

From	the	early	Rattanakosin	period.	The	law	of	Buddhism	is	closely	related.	

During	 the	 reign	of	King	Rama	 IV,	 the	views	on	the	 role	of	 the	state.	The	 role	of	 

parents	has	changed,	influenced	by	reasoned	science	and	ideas,	and	has	affected	

the	law	of	this	reign	and	subsequent	reign.	The	enactment	of	the	law	should	not	

serve	the	 interests	of	 the	minority.	Advantages	The	laws	that	are	 issued	must	be	

imposed	on	all	groups	in	the	society	or	country	in	which	the	law	is	enacted.	If	it	is	

to	promote	the	good	of	the	people.	Unfair	latent	or	lawfulness	is	nothing	else	if	it	is	

the	source	of	violence.	This	leads	to	persecution	and	persecution.	Faith	is	what	is	in	

the	heart	of	man.	Can	not	force	people	to	believe	in	one	thing.	It	is	not	from	the	

heart,	 such	as	 faith	 in	 the	person.	Faith	 in	 religion,	etc.,	 can	be	practiced	by	 the	 

people.	 The	 Constitution	 of	 the	 Kingdom	of	 Thailand	 therefore	 provides	 for	 the	 
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practice	of	religious	rites.	Except	the	ritual	is	against	the	law	or	good	morals.	The	law	

and	the	judicial	process	are	the	main	principles	of	the	people	who	live	together.	Must	

abide	and	follow.	For	the	peace	of	society	Any	person	violates	the	law.	He	must	be	

punished	according	to	the	law.	Not	even	the	monks,	who	will	have	the	Buddhist	

monks	BE	2505	Amendment	(No.	3)	BE	2560	is	the	main	control	of	the	conduct	of	

the	priests	throughout	the	country.

The	judicial	process	should	be	remembered	when	necessary	to	maintain	it.	

The	law	of	the	country	without	affecting	religion	is.

1.		Make	sure	that	the	accused	(monk)	is	guilty	of	an	offense	under	the	law	

of	the	state	or	is	guilty	of	a	monk’s	offense.

2.	 If	 the	 law	 is	 illegal,	 should	 check	 the	 heaviness	 of	 the	 allegations.	 A	 

criminal	case	is	a	violation	of	the	Penal	Code.	I	will	talk	to	find	the	best	solution.	No	

impact	on	Buddhism	or	if	it	is	minimal.

3.		All	persons	will	have	the	right	to	be	religious.	And	the	rituals	are	based	on	

trust.	People	who	disagree	should	not	blame	those	who	have	faith	in	their	differ-

ences.

4.		In	case	of	prosecution	of	the	faithful	of	the	people	If	the	person	in	the	

justice	process	has	used	the	method	smoothly.	There	is	no	such	thing	as	a	hidden	

secret,	no	matter	what	happens	recently.	Police	Officer	with	Officer	The	Raid	Abbot	

took	over	the	reed.	In	the	case	of	Huay	Yee,	a	pirate,	and	forged	a	card.	The	violent	

way	is	not	rude	to	the	monks,	especially	to	Buddhism.	As	a	major	institution	of	Thai	

nationality	one.

 

Kewords: Laws;	Buddhism

บทน�า

ในอดีตกฎหมายกับพทุธศาสนามคีวามสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกนัมาก	ทัง้นีเ้พราะรฐัไทยอย่างน้อย

ก็ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นขึ้นไป	มิได้มองว่าโลกกับธรรมแยกออกจากกันเหมือนสมัยนี้	หน้าที่

ของพระมหากษตัรย์ิมไิด้มเีพยีงแค่บ�าบัดทุกข์บ�ารงุสขุแก่ราษฎรเท่านัน้	หากยงัทรงมีหน้าทีใ่นทางศลี

ธรรมเพ่ือชักน�าและก�ากับประชาชนให้เจริญงอกงามในทางธรรมะด้วย	 แม้มิใช่พระมหากษัตริย์ทุก

พระองค์ที่คิดเช่นนั้น	แต่นี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากพระมหากษัตริย์	ตัวอย่างเห็นได้จากพระ
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ราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกว่าทุกวันนี้ต้ังพระทัยแต่ที่จะท�านุบ�ารุงวรพ

ระพุทธศาสนาไพร่ฟ้าประชากรให้อยู่เย็นเป็นสุข	ให้ตั้งอยู่ในคติธรรมทั้ง	4	ด�ารงจิตจัตุรัสบ�าเพ็ญศีล

ทาน	จะได้สุคติภูมิมนุษย์	สวรรคสมบัติ	นิพพานสมบัติเป็นประโยชน์แก่ตน”กฎหมายสมัยก่อนส่วน

หนึ่งจึงมีหน้าที่ก�ากับผู้คนให้มีศีลธรรมในชาตินี้และเข้าถึงสุคติในชาติหน้าด้วย	 กฎหมายหลายฉบับ

ถกูตราขึน้โดยอ้างถงึหลกัธรรมทางพทุธศาสนาโดยเฉพาะกฎแห่งกรรม อาทิพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงตราพระราชก�าหนดห้ามมิให้ราษฎรล่วงประเวณี	ทรงพรรณนาถึงความน่ากลัว

ของนรกที่ผู้ละเมิดศีลจะต้องประสบเป็นเวลาหลายหมื่นปี	 ในท�านองเดียวกันเมื่อพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลศิหล้านภาลยัทรงตรากฎหมายห้ามซือ้และสบูฝ่ิน	เหตุผลทีย่กมากล่าวอ้างก็คอื	ผูท้ีส่บูฝ่ิน

เมื่อตายไปจะต้องได้รับทุกขเวทนาในนรกอเวจีเป็นเวลานาน	และเมื่อพ้นไปจากนรกแล้ว	 ยังต้องไป

เกิดเป็นเปรตอีกขนบดังกล่าวยังสืบต่อมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เมื่อทรงตรา

ประกาศสงกรานต์	ก็ทรงเตือนว่า	“ถ้าบุคคลผู้ใดมิได้รักษาศีลห้าประการแล้วท�าบาปสิบสี่ตัว	อกุศล

กรรมบถสิบประการ	ผู้นั้นครั้นตายก็จะไปตกอบายภูมิเป็นเทียวแล”

ต่อมาเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่	๔	ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของรัฐ	หน้าที่ของผู้ปกครองได้เปลี่ยนไป 

รฐัมิได้มีหน้าทีน่�าพาผูค้นพ้นนรก	เข้าถงึสวรรค์	และมุง่สูน่พิพานอกีต่อไป	ทัง้นีเ้พราะพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเหน็ว่านพิพานเป็นส่ิงท่ีคนส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีจะหวงัได้	ขณะเดียวกนักท็รง

ตัง้ข้อสงสยัเก่ียวกบัเรือ่งนรกสวรรค์ในชาตหิน้า	(หรอืวธิทีีใ่ช้นรกสวรรค์มาใช้เป็นเหตผุล)	หากทรงให้

ความส�าคัญกับประโยชน์ท่ีสัมผัสและเข้าถึงได้ในชาตินี้มากกว่า	 ทัศนะดังกล่าวซ่ึงได้รับอิทธิพลจาก

วทิยาศาสตร์และความคดิแบบเหตผุลนยิมได้ส่งผลกระทบต่อตวับทกฎหมายทัง้ในรชักาลนีแ้ละรัชกาล

ต่อ	ๆ	มา	การอ้างกฎแห่งกรรม	นรกสวรรค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด	สิ่งที่มาแทนที่

คือการอ้างประโยชน์หรือความจ�าเป็นต่อบ้านเมืองในการออกกฎหมายต่าง	 ๆ	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง

กฎหมายนับแต่สมัยรัชกาลที่สี่มีลักษณะแบบโลกๆ	(secular)	มากขึ้น	เส้นแบ่งระหว่างโลกกับธรรม

ปรากฏชัดเจนขึ้นทั้งในทางการปกครองและกฎหมายนับแต่นั้น

เนื้อเรื่อง

1. การบ้านการเมืองกับพระพุทธศาสนา

	 หนึ่งศตวรรษท่ีผ่านมา	 กฎหมายกับพุทธศาสนาได้เหินห่างจากกันเป็นล�าดับ	 กฎหมาย

มิได้มีหน้าที่ทางศีลธรรม	หากมุ่งเพื่อประโยชน์ทางโลกล้วน	ๆ 	โดยเฉพาะการตอบสนองประโยชน์ใน

ทางอ�านาจและโภคทรัพย์	 เงินตราได้เข้ามีอิทธิพลครอบง�ากฎหมาย	 ทั้งในแง่เป้าหมายและ

กระบวนการออกกฎหมาย	การตรากฎหมายและแก้ไขกฎหมายจ�านวนไม่น้อยเป็นไปเพื่อตอบสนอง

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักและของผู้มีอ�านาจในทางการเมือง	 ในขณะที่สิ่งจ�าเป็นต่อ

คุณภาพชีวิตด้านอื่น	ๆ	ถูกมองข้ามไป	และบางครั้งกลับเป็นภัยต่อปัจจัยเหล่านั้น	ตัวอย่างล่าสุดคือ
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ความพยายามทีจ่ะปฏริปูพทุธศาสนาหรอืตตีราออกกฎหมายใหม่มาบงัคบัใช้พระสงฆ์ในประเทศไทย	

ถ้าเป็นเรื่องของพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่มีนัยส�าคัญก็เป็นเรื่องที่ดี	เพื่อให้เข้ากับยุคความเปลี่ยนแปลง

แห่งสังคมยุดใหม่	แต่ถ้าเป็นการเอาใจใครบางคนผู้มีอ�านาจในทางการเมือง	เพื่อท�าร้ายฝ่ายตรงข้าม

ทางการเมือง	 ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะน�าเอาพระพุทธศาสนามาเป็นเคร่ืองมือ	 และการพยายามออก

กฎหมายเพือ่ท�าให้คาสโินเป็นสิง่ถกูกฎหมาย	เช่นเดียวกบัทีไ่ด้ท�าให้หวยเถือ่นกลายเป็นส่ิงถกูต้องมา

แล้วท่ีน่าเป็นห่วงยิ่งกว่าน้ันก็คือการตอบสนองประโยชน์เฉพาะของคนบางกลุ่มบางเหล่าที่ได้เปรียบ

ในสังคมอยู่แล้ว	 ทั้งโดยเพศ	 โดยฐานะทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง	 จนมีบางท่านกล่าวว่า

กฎหมายไทยนั้น	 “สวมกางเกงและใส่โรเล็กซ์”	นั่นคือให้อภิสิทธ์ิแก่ผู้ชายและคนรวย	 (ซึ่งรวมไปถึง

คนทีม่กีารศกึษาสงู	ๆ 	ด้วย)	แม้ถกูตดัสนิว่าผดิข้อหาฆ่าภรรยา	แต่จ�าเลยอาจไม่ต้องติดคกุด้วยเหตุผล

ว่าเป็นดอกเตอร์หรือเป็นครูบาอาจารย์	 แต่คนจนที่ขโมยอาหารมาให้ลูกกลับติดคุกเป็นเดือน	

ปรากฏการณ์ดงักล่าวนับว่าสวนทางกบัความชอบธรรมและไม่ถูกต้องกบัหลกัธรรมอนัท่ีจรงิไม่ถกูต้อง

ทีเดียวนักหากจะพูดว่ากฎหมายปัจจุบันกับพุทธศาสนามิได้เกี่ยวข้องกันเลย	ความเกี่ยวข้องนั้นมีอยู่	

แต่มิใช่ในลักษณะที่กฎหมายรับใช้พุทธศาสนา	 หากเป็นการเข้ามาครอบง�าพุทธศาสนามากกว่า	 ใน

อดีตพุทธอาณาหรือสังฆอาณามีความส�าคัญชนิดที่กฎหมายบ้านเมืองมิอาจเข้ามาแทรกแซงได้	 ใน

สมัยอยุธยาผู้ที่ท�าผิดกฎหมายข้ันอุกฤษฏ์	 เช่นเป็นกบฏ	 หากหลบเข้ามาอยู่ในวัดหรืออุปสมบทเป็น

ภิกษุ	พระราชอาญาย่อมไม่อาจเข้ามาจดัการได้	แต่ในปัจจบุนักฎหมายบ้านเมอืงมีอ�านาจถงึขัน้ก�าหนด

ว่าอะไรเป็นวัด	อะไรเป็นส�านักสงฆ์	และอะไรที่เป็น	“วัดเถื่อน”	แม้อุปสมบทถูกต้องตามพระธรรม

วนิยั	แต่ถ้ากฎหมายไทยไม่ยอมรบั	กไ็ม่ถอืว่าเป็นพระซ�า้ร้ายอาจถูกกฎหมายเล่นงานข้อหาว่าแต่งกาย

เลียนแบบพระการหวนกลับไปอดีตนอกจากเป็นไปไม่ได้แล้ว	ยังเป็นสิ่งที่ไม่สมควรด้วย	กฎหมายใน

อดีตใช่ว่าจะเป็นแม่แบบท่ีดี	 ก็หาไม่	 ประเด็นส�าคัญอยู่ตรงที่สมควรหรือไม่ที่กฎหมายกับธรรมพึง

สอดคล้องกัน	กฎหมายไม่ควรตอบสนองประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยที่ได้เปรียบ	กฎหมายที่ออกมาก

ต้องมีสภาพบังคับกับทุกกลุ่ม	ทุกคน	 ในสังคมหรือประเทศที่ตรากฎหมายนั้นๆ	หากควรเป็นไปเพื่อ

ส่งเสริมความดงีามร่วมกนัของคนทัง้สงัคม	ความไม่เป็นธรรมทีแ่ฝงหรอืเกดิจากกฎหมายมใิช่อะไรอืน่

หากคือบ่อเกิดของความรุนแรง	 อันน�าไปสู่การเบียดเบียน	 ท�าร้าย	 และการประหัตประหารในที่สุด	

ทั้งระหว่างบุคคล	 ระหว่างกลุ่มชน	และระหว่างประเทศในที่สุดพุทธศาสนามองว่าสังคมที่ดีงามต้อง

เจริญงอกงามในสี่มิติ	คือทางกาย	ทางความสัมพันธ์	ทางจิตใจ	และทางปัญญา	กฎหมายที่ดีจักต้อง

เป็นไปเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งสี่	 มิใช่เน้นแต่ในเรื่องเม็ดเงินหรือเศรษฐกิจเท่านั้น	

หากยังต้องค�านึงถึงสุขภาพกาย	อันสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อม	ขณะเดียวกันก็ต้องเอื้อเฟื้อให้เกิด

ความสมัพนัธ์ทีเ่ก้ือกูลต่อกนั	ไม่เอาเปรยีบหรอืล่วงละเมดิกนัแม้จะต่างกนัในทางเพศ	ศาสนา	เชือ้ชาติ	

ฐานะทางเศรษฐกิจ	หรืออุดมการณ์ทางการเมืองก็ตาม	
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	 นอกจากนั้นก็ควรส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมทางสังคมและกายภาพที่เอื้อให้เกิดสุข

ภาวะทางจิตใจ	(คือผ่อนคลาย	เป็นสุข	ไม่เป็นโรคจิตหรือโรคเครียด)	และเจริญเติบโตในทางปัญญา	

มิใช่ลุ่มหลงอยู่กับอบายมุขหรือบริโภคนิยม	 ใฝ่รู้	 คิดชอบคิดเป็นแน่นอนว่าความเจริญงอกงามทั้งสี่

ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ	อาทิ	เศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	และการศึกษา	เป็นต้น	แต่ทั้งหมดนี้

ต้องมีกฎหมายเป็นตัวรองรับร่วมกับปัจจัยอื่น	ๆ	ด้วย	กฎหมายสามารถส่งเสริมให้เกิดระบบ	สถาบัน	

และกลไกต่าง	 ๆ	 ทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 การศึกษา	 และสื่อสารมวลชน	 เพื่อเอื้อเฟื้อต่อการเจริญ

เตบิโตในทางสีม่ติ	ิโดยไม่จ�าเป็นต้องจ�ากดัอยูเ่พียงแค่ควบคมุก�ากบัพฤติกรรมของคนให้ท�าหรือไม่ท�า

อะไรเท่านัน้	ดเูหมอืนว่าในทศันะของคนจ�านวนไม่น้อย	กฎหมายจะส่งเสรมิศลีธรรมในสงัคมได้กด้็วย

การตราข้อบังคับว่าต้องไม่ท�าอะไรบ้าง	 (เช่น	 ไม่กินเหล้าหรือเที่ยวบาร์หากอายุยังไม่ถึงก�าหนด)	แต่

นั่นเป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้น	 ยังมีอีกหลายด้านที่กฎหมายสามารถท�าได้เพื่อเสริมสร้างศีลธรรมใน

สงัคม	อาท	ิการส่งเสริมการรวมกลุม่ท�าประโยชน์สาธารณะ	หรอืการรวมกลุม่ช่วยเหลอืกนั	แทนทีจ่ะ

ท�าให้ยุ่งยากมากขึ้น	 (เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์	 ซึ่งในทัศนะของผู้น�าหมู่บ้านหลายแห่ง	 เป็น

อปุสรรคต่อการรวมกลุ่มเพราะมีกฎหยมุหยมิ)	การม	ี“พืน้ทีท่�าด”ี	ให้มาก	ๆ 	เช่น	ห้องสมดุ	สนามเดก็

เล่น	 สวนสาธารณะ	 มิใช่ปล่อยให้	 “พื้นที่ท�าชั่ว”เกิดขึ้นเต็มไปหมด	 (เช่น	 ผับ	 บาร์	 คาราโอเกะ	

ศูนย์การค้า)

	 กฎหมายกบัพทุธศาสนาสามารถก้าวเดินไปด้วยกันได้	แม้จะไม่อ้างองิกฎแห่งกรรม	หรือ

นรกสวรรค์เลยก็ตาม	ประเด็นส�าคัญอยู่ท่ีการมองให้เห็นสังคมและชีวิตที่ดีงามอย่างรอบด้าน	ทั้งใน

ทางกาย	สังคม	จิตใจ	และปัญญา	โดยอาศัยมาตรการทั้งบวกและลบ	โดยการส่งเสริมโครงสร้างและ

กลไกต่าง	 ๆ	 ของสังคมควบคู่กับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล	แต่จะท�าเช่นนั้นได้กฎหมายต้อง

ไม่ใช่เป็นเรื่องเทคนิคหรือเรื่องของผู้ช�านัญเฉพาะทางเท่านั้น	หากต้องก้าวไปสัมพันธ์กับแวดวงอื่น	ๆ 	

ด้วย

2.	 กฎหมายกับศรัทธาในพุทธศาสนา	

	 ศรัทธาเป็นสิ่งท่ีอยู่ในหัวใจของมนุษย์	 ไม่อาจบังคับให้บุคคลศรัทธาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได	้

โดยที่มิได้เกิดจากหัวใจ	เช่น	ศรัทธาในตัวบุคคล	ศรัทธาต่อศาสนา	เป็นต้น	บุคคลจึงสามารถปฏิบัติ

พธิกีรรมทางศาสนาตามความเชือ่ของคนได้โดยอสิรเสรี	ดังนัน้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยทกุ

ฉบับจึงมีบทบัญญัติให้บุคคลปฏิบัติพิธีกรรมตามศาสนาได้	 ยกเว้นแต่พิธีกรรมนั้นจะขัดต่อกฎหมาย

หรอืศลีธรรมอนัด	ีตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมเป็นหลัก

ซึง่บคุคลทีอ่ยู่ร่วมกันเป็นจ�านวนมาก	ต้องยดึถอืและปฏบิตัติาม	เพือ่ความสงบสขุของสงัคม	ผูใ้ดกระท�า

การละเมิดกฎหมาย	 ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้	 ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์	 ซึ่งก็จะมี	

พ.ร.บ.คณะสงฆ์	พทุธศกัราช	2505	แก้ไขเพิม่เติม	(ฉบบัที	่3)	พุทธศกัราช	2560	เป็นหลักควบคมุการ

ประพฤติการปฏิบัติตนของพระสงฆ์ท่ัวประเทศ	 แต่ก็เป็นเรื่องของคณะสงฆ์จะเป็นผู้พิจารณาตาม	
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พ.ร.บ.คณะสงฆ์	หมวด	3	และหมวด	4	อันว่าด้วยกฎนิคหกรรม	และการปกครองคณะสงฆ์	หากพระ

สงฆ์กระท�าผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองและกฎหมายของคณะสงฆ์	ก็จะต้องถูกลงโทษทั้งสองประการ	

แต่การลงโทษนัน้	จะน�าบทบญัญตักิฎหมายบ้านเมอืงไปลงโทษทางใจมไิด้	การลงโทษได้แต่เพียงทาง

ร่างกายเท่าน้ัน	การที่จะน�าพระสงฆ์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองจ�าเป็นต้องใช้วิธีการท่ี

แตกต่างจากบุคคลทั่วไป	โดยจะต้องเป็นไปอย่างละมุนละม่อม	จริงใจ	และปราศจากวาระแอบแฝง	

เช่น	กรณีแอบแฝงเรือ่งทางการเมือง	เป็นต้น	พระสงฆ์กส็ามารถต้องคดแีละเป็นจ�าเลยทัง้คดแีพ่ง	(คดี

ละเมิด)	และคดีอาญา	(คดีพยายามฆ่า)	โดยเฉพาะในคดีละเมิด	ซึ่งมีพระสงฆ์ผู้ใหญ่เป็นจ�าเลยอยู่ถึง	

4	รูป	จ�าเลยที่	3	คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	รักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราช	จึงเป็นคดีที่อยู่ใน

ความสนใจของประชาชน	โดยเรยีกกนัตดิปากว่า	“คดีวดัแหลม”	ต้ังแต่เร่ิมด�าเนนิคดี	สืบพยานโจทก์	

พยานจ�าเลย	จนกระทัง่ถงึวนัทีศ่าลอ่านค�าพจิารณา	การด�าเนนิคดเีป็นไปด้วยความสงบเรยีบร้อยการ

สืบพยานจ�าเลยที่	3	มีพนักงานอัยการ	ซึ่งมีหน้าที่แก้ต่างให้จ�าเลยเดินทางไปสืบพยานที่วัดอันเป็นที่

จ�าพรรษาของจ�าเลย	 คดีขึ้นสู่ศาลฎีกา	 ตามค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	 2277/2526	 คดีเช่นนี้ผู้อยู่ใน

กระบวนการยตุธิรรมจะมวีธิกีารปฏิบัติแตกต่างจากคดทีัว่ไปถงึแม้ระหว่างด�าเนนิคดจีะมทีางฝ่ายพระ

สงฆ์มาร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรม	 เกี่ยวกับความล่าช้าของการด�าเนินกระบวนพิจารณาบ้างก็ตาม	

แต่ศาลก็ด�าเนินการไปได้อย่างเรียบร้อย	 โดยมิได้กระทบต่อความศรัทธาในทางศาสนา	 และไม่เคย

อาศัยก�าลังทหารหรือต�ารวจมาช่วยแต่อย่างใดข้อที่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมพึงระลึกถึงเมื่อ

จ�าเป็นต้องปฏบิตัเิพือ่รกัษาไว้	ซึง่ตวับทกฎหมายของบ้านเมอืงโดยมไิด้กระทบความศรัทธา	ในศาสนา

ก็คือ

	 1.	 ตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่าคดีนั้นผู้ถูกกล่าวหา	(พระสงฆ์)	กระท�าความผิดตามกฎหมาย

บ้านเมืองหรือผิดตามกฎหมายพระสงฆ์หรือผิดทั้งสองประการถ้าเป็นกรณีกระท�าผิดกฎหมายสงฆ	์ 

กต้็องให้อยูใ่นอ�านาจพจิารณาของคณะสงฆ์	คอืมหาเถรสมาคม	สมเด็จพระสังฆราช	เจ้าคณะท้ังหลาย	

ตามล�าดับชั้น	จนกว่ามูลคดีไปถึงที่สุด

	 2.	 ถ้าท�าผิดกฎหมายบ้านเมืองควรตรวจดูความหนักเบาของข้อกล่าวหา	 กรณีกระท�า

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	ถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	ก็ถือว่ามีโทษเบากว่า	ความผิด

เก่ียวกับชีวติร่างกาย	(ฆ่าผู้อืน่ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	288,	289)	ความผิดเกีย่วกบัความ

มั่นคงของรัฐ	 (ความผิดฐานเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 113)	 ความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติดให้โทษ	 หรือเป็นกรณีกระท�าความผิดประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นหมวดยอมความกันได้	 

ก็น่าจะพดูคุยเจรจากันหาทางออกกนัให้ดทีีส่ดุ	ไม่กระทบต่อพระพทุธศาสนาหรอืถ้ากระทบกใ็ห้น้อย

ที่สุด

	 3.	 ความผิดนั้นกระท�าอย่างชัดแจ้ง	 ถือเป็นความผิดในตัวหรือไม่	 เช่น	 ค้ายาเสพติด 

ใหโ้ทษ	ซ่องสุมอาวุธหรือผู้คนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง	แต่ถ้าเป็นความผิดฐานรบัของโจร	ซึ่งจะ
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เป็นความผดิตามข้อกล่าวหาได้ต่อเมือ่มพียานหลกัฐานว่าทรพัย์สนิท่ีน�ามาถวายนัน้	พระสงฆ์ผูร้บัรูว่้า

เป็นทรัพย์ทีไ่ด้มาจากการกระท�าความผดิ	และความผดินัน้เข้าลกัษณะลกัทรพัย์	วิง่ราวทรพัย์	กรรโชก

รีดเอาทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	ฉ้อโกง	ยักยอก	หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์	ตามที่บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	357	วรรคหนึง่	การสบืพยานถงึเจตนาในใจของผูถ้กูกล่าวหา	(จ�าเลย)	

นั้นต้องใช้เวลานานพอสมควร	 และระหว่างที่ศาลยังมิได้มีค�าพิพากษาว่าผิดหรือไม่น้ัน	 รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	2550	มาตรา	39	วรรคสอง	และวรรคสาม	ประกอบรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 2557	 มาตรา	 4	 บัญญัติไว้ว่า	 “ในคดีอาญา 

ต้องสนันษิฐานไว้ก่อนว่าผูต้้องหาหรอืจ�าเลยไม่มคีวามผดิ”	และ	“ก่อนมคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุ	แสดงว่า

บุคคลใดได้กระท�าความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้

	 4.	 นอกจากบุคคลทุกคนจะมีสิทธิโดยชอบธรรมในการที่จะนับถือศาสนาลัทธิความเชื่อ

ของตน	และการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือได้แล้ว	บุคคลที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรจะต�าหนิติเตียน

ผูท้ีมี่ศรทัธาในสิง่ทีแ่ตกต่างกบัตน	ไม่ว่าจะเรือ่งค�าสอนทีแ่ตกต่าง	ความเชือ่หรอืการปฏบิตัติามความ

เชื่อ	 ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าศาสนาพุทธก็ยังแบ่งเป็นมหายานหรืออาจริยวาท	 กับหินยานหรือ

เถรวาท	และยังแบ่งมหายานเป็น	2	นิกาย	คือ	อนัมนิกาย	(ญวนหรือเวียดนาม)	และจีนนิกาย	ถึงแม้

จะมีวัตรปฏิบัติ	 และพิธีกรรมแตกต่างกันบ้าง	 แต่จุดหมายปลายทางก็มุ่ง	 พระนิพพานเป็นจุดสูงสุด

เหมอืนกัน	และนบัถอืพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเช่นเดียวกนั		และนบัเป็นสาเหตุหรือชนวนทีท่�าให้คนใน

ชาติแตกแยกกันอีกด้วย

	 5.	 ในกรณีที่จะต้องด�าเนินคดีกับพระสงฆ์อันเป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชน	 หาก 

ผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมได้ใช้วิธีการปฏิบัติอย่างละมุนละม่อม	จริงใจไม่มีสิ่งใดแอบแฝงซ่อนเร้น

ลกัษณะเป็นการให้เกยีรตย่ิอมไม่มปัีญหา	แต่ถ้ายงัมกีารขดัขืนไม่ปฏบิตัติาม	ผูอ้ยูใ่นกระบวนการควร

หาสาเหตุให้ได้โดยวิธีการอันแยบยลและชาญฉลาด	 มิใช่จะกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้ละเมิดกฎหมาย	

แต่เพียงฝ่ายเดียว	เช่น	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้	เจ้าหน้าที่ต�ารวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง	

ได้ด�าเนินการบุกจับเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย	จังหวัดนครปฐม	ในข้อหา	ฮั้งยี้	 ซ่องโจร	และปลอมแปลง

พระปรมาภิไธย	 ด้วยวิธีการที่รุนแรง	 หยาบคาย	 ไม่ให้เกียรติต่อพระสงฆ์โดยเฉพาะต่อพุทธศาสนา	 

ในฐานะเป็นสถาบันหลกัของชาตไิทยสถาบันหนึง่	หากแต่ควรค้นหาอย่างเป็นธรรมว่าฝ่ายกระบวนการ

ยตุธิรรมได้ปฏบิตักิารอย่างไรอนัอาจมผีลท�าให้อกีฝ่ายหวาดระแวง	สงสัยในความบริสุทธิย์ติุธรรมของ

ฝ่ายกระบวนการยุติธรรมบ้างหรือไม่	 เช่นมีปัญหาทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง	 หรือเป็นไปโดยอคต	ิ 

โดยเฉพาะภยาคติ	(ล�าเอียงด้วยความกลัว)	หรือไม่	หรือกระท�าการที่เรียกว่าสองมาตรฐาน	คือมุ่งแต่

จะด�าเนินการเอาโทษแก่บคุคลบางฝ่ายหรอืไม่ความระแวงสงสยัในความบรสิทุธิย์ตุธิรรม	หากเกดิขึน้

ต่อผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว	 ใช่จะท�าให้สังคมนั้นปั่นป่วนหวั่นไหวเท่านั้น	 แม้แต่ผู้ที่อยู่ใน

กระบวนการนีเ้องกจ็ะเกดิความล�าบากในการท�าหน้าที	่เพราะ	การท�าหน้าท่ีของผูอ้ยูใ่นกระบวนการ
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ยุติธรรมย่อมขึ้นอยู่กับความศรัทธาของประชาชน	หากเกิดความระแวงในความบริสุทธิ์ยุติธรรมเสีย

แล้ว	จะวนิจิฉยัสัง่การอะไรออกไปกจ็ะมกีารโต้แย้งขัดขืนโดยตลอด	อนัเป็นสาเหตุท่ีท�าให้สูญเสียเวลา	

เสยีงบประมาณของแผ่นดนิไปโดยไม่คุม้ค่าอนึง่ผูป้ฏบัิตติามค�าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาพงึสงัวรอย่างหนกั

ในการปฏิบัติตามค�าสั่งนั้นๆ	 โดยเฉพาะค�าสั่งทางการเมือง	 ในช่วงเวลาที่ประเทศชาติอยู่ในวาระไม่

ปกติ

3.	 กฎหมายกับพระธรรมวินัยในพุทธศาสนา	

	 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีประวัติมายาวนาน	โดยมีต้นก�าเนิดที่ประเทศอินเดีย	นับ

ว่าเป็นศาสนาท่ีมคีวามส�าคญัทีส่ดุในโลกศาสนาหนึง่	มผีูน้บัถอืหลายร้อยล้านคนโดยเฉพาะในประเทศ	

ต่าง	ๆ 	ทางเอเชยีใต้	เอเชยีตะวนัออก	และเอเชยีอาคเนย์		ปัจจุบนัพบว่ามผู้ีนบัถอืศาสนาพุทธทัว่โลก

ประมาณ	400	ล้านคน	เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ถึง	100	ล้านคน	ส่วนที่เหลือกระจายไปในประเทศ

ต่างๆ	เช่น	ไทย		ศรีลังกา	พม่า	และอินเดีย	นอกจากนี้ยังพบว่าชาวยุโรป	และอเมริกาหันมานับถือ

ศาสนาพุทธกันมากข้ึน	 โดยให้เหตุผลว่าค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมท่ีสามารถน�าไป

ประพฤติปฏิบัติ	และพิสูจน์ให้เห็นผลได้ตามหลักธรรมชาติ	อันเป็นพื้นฐานแห่งความต้องการของชน

ชาวยุโรป	 และอเมริกาที่ชอบพิสูจน์ค้นคว้าหาความจริง	 จึงช่วยให้เกิดความสุขสงบสุขทางจิตใจ

มากกว่าอย่างอื่น	 อีกทั้งยังสามารถช่วยลดความรุนแรงทางด้านวัตถุนิยมของชาวตะวันตกได้	 ท�าให้

ชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวยุโรปและอเมริกานั้นเรียบง่าย	 และท�าให้ลดปัญหาทางสังคมลงได้มาก	

ตามอัตราส่วนของชาวยุโรป	 และอเมริกาที่หันมานับถือพระพุทธศาสนาและได้ประพฤติปฏิบัติตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา		เป็นต้น

	 ส�าหรับในประเทศไทย	จากข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ปี	2557	ที่ท�าการส�ารวจ

การนับถือศาสนาของประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่	 15	 ปี	 พบว่าประชากรประมาณร้อยละ	 94.6	 นับถือ

ศาสนาพทุธ	ในส่วนหลกัธรรม	ค�าสอนทีส่�าคญัของพระพุทธศาสนา	เช่น	อริยสัจ	4	สังคหวตัถุ	4	พรหม

วิหาร	4		การท�าความดี	ละเว้นความชั่ว	และท�าจิตใจให้บริสุทธ์		ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นหัวใจ

ของพระพุทธศาสนาทีช่าวพทุธในประเทศไทยคุน้เคย	และยดึถอืปฏบิตัสิบืต่อกนัมายาวนาน	เพือ่เป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ	ส่งผลให้คนไทยเป็นคนที่มีความโอบอ้อมอารี	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	และท�าให้สังคม

ไทยอยู่ร่วมกันมาได้อย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	

(นอกเหนือจากการมกีฎหมายบ้านเมอืงบงัคบั)	จนประเทศไทยได้รบัการยอมรบัว่าเป็นสยามเมอืงยิม้	

และเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา	 โดยไม่มีการก�าหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องบรรจุลงไปในรัฐธรรมนูญ

หรือไม่แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน	 กรณีท่ีมีพระสงฆ์และชาวพุทธบางกลุ่มออกมาเรียกร้องให้มีการ

บรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ได้กลายเป็นประเด็นขัดแย้งที่นับวันยิ่งจะ

ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน	 ท้ังนี้	 ในฝ่ายของผู้ท่ีสนับสนุนก็ได้กล่าวถึงข้อดีไว้	 เช่น	 ในปัจจุบันสภาพ

สงัคม	วฒันธรรม	และสิง่แวดล้อมต่างๆท่ีเปลีย่นแปลงไปจากเดิม	ท�าให้มคีนบางกลุม่ทีอ่าศยัพระพุทธ
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ศาสนาเป็นที่ท�ามาหากิน	 มีพระไม่ดีเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก		 ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อพระพุทธ

ศาสนา		ดังนั้นการบรรจุพระพุทธศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญจะช่วยให้สามารถจัดการกับคนกลุ่มนี้ให้มี

จ�านวนลดน้อยลงได้	 โดยการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาก�ากับดูแล	 และสนับสนุนให้การด�าเนิน

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง	เหมาะสม	หรือท�าให้สามารถยืนยันถึงภาพ

ลกัษณ์ของประเทศไทยทีเ่ป็นดนิแดนพระพทุธศาสนา	ซึง่คนทกุคนในประเทศมเีสรภีาพในการนบัถอื

ศาสนาที่ตนศรัทธาได้โดยไม่ขัดแย้งกัน	 และได้สร้างการยอมรับมติของประชาคมโลกที่ยกย่องให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาของโลก

	 ส่วนทางฝ่ายทีค่ดัค้านกเ็หน็ว่าไม่ควรทีจ่ะบรรจไุว้ด้วยเหตผุลนานาปการ	เช่น	นายเจมิศกัดิ ์

ป่ินทอง	ประธานกรรมาธกิารวสิามญัประสานงานการมส่ีวนร่วมและการประชามต	ิได้แสดงความคดิ

เห็นในเรื่องนี้ไว้ว่า	“		ตนไม่เห็นด้วย	มีข้อเสียมากกว่า	ศาสนาพุทธเป็นของสูง	ไม่ควรน�ามาบัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญ	เพราะถงึแม้จะมรีฐัธรรมนญู	ในอนาคต	อาจจะถกูฉกีได้	ดงันัน้อาจจะเป็นการได้ไม่คุม้

เสีย	ควรนึกถึงหลักธรรมให้มาก	“	หรือ	การบัญญัติศาสนาพุทธลงไปในรัฐธรรมนูญ	อาจจะก่อให้เกิด

การแบ่งแยกกนัเป็นฝักเป็นฝ่าย	ความส�าคญัของการนบัถือศาสนาพุทธนัน้อยูท่ี่การปฏบิติัตามค�าสอน

ของพระพุทธเจ้ามากว่า	 และการระบุลงไปในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า	 คนไทยจะมีศีล

ธรรม	หรอืจิตใจทีด่ขีึน้	นอกจากนี	้บางส่วนกว่็าน่าจะหนัไปให้ความส�าคญักบัการช�าระพระธรรมวนิยั	

การช�าระสะสางเรื่องไม่ดีทั้งหลายในวงการพระสงฆ์มากกว่า

	 นิติกรสงฆ์”ปราชญ์ได้สรุปสาเหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อม	 และสูญสลายจากประเทศ

ต่างๆ	ที่พระพุทธศาสนาเคยประดิษฐานอย่างมั่นคงไว้หลายสาเหตุ	สาเหตุที่ส�าคัญคือ	1.ศาสนาพุทธ

มีอุดมการณ์ไม่ล้มล้าง	2.ไม่กล่าวร้ายศาสนาอืน่	และ	3.ไม่บบีบงัคบัให้นกัปกครองและประชาชนต้อง

เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาพุทธ	 พระมหากษัตริย์	 อย่างพระเจ้าอโศกก็ทรงยึดมั่นพุทธจริยวัตร	 

ให้เสรีภาพในการถือศาสนาแก่ประชาชน	 ท�าให้พระพุทธศาสนาไม่มีอ�านาจทางการเมือง	 และไม่ใช้

อ�านาจทางการเมอืงบีบบังคบัประชาชน	เพือ่ฝังรากพระพุทธศาสนาให้ม่ันคงความมัน่คงของพระพทุธ

ศาสนาในแต่ละประเทศจงึไม่ถาวร	เมือ่นกัปกครองระดับสูงสุดท่ีเป็นชาวพุทธส้ินอ�านาจ	และขาดผู้น�า

ขององค์กรสงฆ์ทีเ่ข้มแขง็	ศาสนาพทุธก็เสือ่มจากประเทศนัน้ๆ	ในบางประเทศพระไตรปิฎกถกูเผาทิง้	

พระพุทธรูปถูกท�าลาย	ไม่จ�าต้องกล่าวถึง	พระภิกษุและวัดเมื่อประเทศนั้นๆ	ถูกครอบง�าจากนักการ

เมืองศาสนาอื่น	 ซึ่งกีดกันเสรีภาพทางศาสนา	 ศาสนาพุทธก็ถูกก�าจัด	 ไม่เหลือแม้แต่ซากอย่างใน

อฟักานสิถานปัจจบัุน	ซึง่อดีตพระพทุธศาสนาเคยรุง่เรอืงเหตุส�าคญัอีกประการหนึง่	ของการล่มสลาย

ของพระพุทธศาสนาคือ	ความประพฤติย่อหย่อน	และความแตกแยกของคณะสงฆ์เอง	ต่างแบ่งพวก

แบ่งหมูท่ะเลาะกนั	ขาดความเป็นเอกภาพเข้าใจปรปักษ์เป็นมติรจากเหตผุลข้างต้น	เราพออนมุานได้

ว่าศาสนาพุทธจะมั่นคงต่อเนื่องเมื่อ
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

	 1.	 นกัปกครองในประเทศนัน้	โดยเฉพาะนกัปกครองทีม่อี�านาจจรงิต้องเป็นพทุธศาสนกิชน 

และเป็นพุทธศาสนิกที่เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้

	 2.	 พระภิกษุและคฤหัสถ์ต้องเข้มแข็ง	 มีความรู้	 ความสามารถ	 ถึงขั้นพระภิกษุสงฆ์	 

อันเป็นองค์กรหลักต้องมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน	ไม่แตกต่างกัน	ทั้งด้านความเห็น	และความ

ประพฤติ

	 ประเทศไทยเรานับว่าโชคดี	 ตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นต้นมา	 จนถึงปัจจุบันนักปกครองไทย

ระดับสูงนับถอืพระพทุธศาสนา	เป็นเหตใุห้อทิธพิลทางการเมอืงไม่เบยีดเบยีนล้มล้างท�าลายศาสนาพทุธ 

จะมีก็แต่ความประพฤติเลอะเทอะ	 และความไม่มีเอกภาพของพระภิกษุสงฆ์เองในบางยุคบางสมัย	 

แต่ก็เป็นส่วนน้อย	ภาพรวมของพระภกิษสุงฆ์ส่วนใหญ่ดมีาตลอด	แต่ก็ไม่น่าประมาท	เพราะพระพุทธ

ศาสนาเป็นเสมือนแผ่นดิน	เป็นที่อาศัยของสัตว์โลก	ทั้งที่น่ารัก	และน่ารังเกียจคนชั่วไม่น้อยที่เข้ามา

อาศัยพระพุทธศาสนา	และก่อความเสื่อมเสียขึ้นในวงการสงฆ์	รวมถึงคฤหัสถ์มีเจตนาร้ายแฝงตัวมา

ในรูปของชาวพุทธ	 ผู้ท�าเป็นรักพระพุทธศาสนาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแม้จะดีเลิศ	น�าสัตว์

ออกจากทุกข์ได้	ก็ได้เฉพาะ”สัตว์มีธุลีในดวงตาน้อยเท่านั้น”	คนโง่คนเขลายากแก่การพัฒนาให้ดีได้	

ในยามประเทศเกดิวกิฤตจากภยัสงคราม	จากภยัเศรษฐกจิ	ศาสนาพุทธกเ็ป็นทีแ่อบแฝงหาประโยชน์

ทางลัด	 ท�าให้ศาสนามัวหมอง	พระธรรมวินัยจึงไม่มีก�าลังท่ีจะก�าราบคนชั่วผู้ไม่หวังดีต่อศาสนา	 ดัง

พระราชปรารภของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่า	“คณะสงฆ์แม้จะมสิีกขาวนิยั

เป็นข้อบังคับ	 แต่เมื่อไม่มีใครว่ากล่าว	 ไม่มีการลงโทษอย่างแรง	ก็ท�าให้พระภิกษุสามเณร	ประพฤติ

หละหลวม...ปล่อยไว้การคณะสงฆ์กจ็ะเลวลง”นีค้อืมลูเหตุของการมีกฎหมายคณะสงฆ์ในรัชสมยัของ

พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	ทรงโปรดเกล้าฯ	ออกกฎหมายเกีย่วกบั	คณะสงฆ์เป็นครัง้แรก	เมือ่

ปี	พ.ศ.	2325	และทรงโปรดเกล้าฯ	ให้ตรากฎหมายคณะสงฆ์ถึง	10	ฉบับ	แต่ละฉบับว่าด้วยข้อห้าม

และการก�าหนดโทษเกีย่วกับความประพฤตเิสยีหายของพระภกิษตุกมาถงึรชักาลที	่4	ทรงโปรดเกล้าฯ	

ให้ออกประกาศส�าหรบัพระภกิษสุามเณรรวมทัง้หมด	14	ฉบบัในสมยัรชักาลท่ี	5	ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้

ตราพระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองคณะสงฆ์	ร.ศ.121	(พ.ศ.2445)	พ.ร.บ.	ฉบบัน้ีได้มกีารจดัรปู

แบบการปกครองคณะสงฆ์ที่เป็นเอกภาพเป็นครั้งแรกรัชกาลที่	 6	 ทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้วางระเบียบ

เกี่ยวกับอุปัชฌาย์	18	ข้อ	บางข้อใช้สืบมาจนถึงปัจจุบัน	เช่น	การห้ามให้การบรรพชาและอุปสมบท

นอกเขต	ห้ามผูไ้ม่ได้รับการแต่งตัง้เป็นอปัุชฌาย์บวชกลุบตุร	นอกจาก	นีย้งัได้มกีารตราระเบยีบให้สกึ

พระผู้ต้องคดีอาญาในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัว	 อานันทมหิดล	 สภาผู้แทนราษฎร	 ได้ตราพระราช

บัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช	 2484	 เลียนแบบ	 การปกครองฝ่ายบ้านเมือง	 มีสมเด็จพระสังฆราช,	

สังฆสภา,	คณะสังฆมนตรี,	คณะวินัยธร.

	 ต่อมาพุทธศักราช	2505	บ้านเมืองอยู่ในยุคเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ	สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ในฐานะรัฐสภาได้ตรา	พ.ร.บ.	คณะสงฆ์	2505	โดยเลียนแบบ	พ.ร.บ.	ลักษณะปกครองสงฆ์	ร.ศ.121	
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ให้สอดคล้องกับการปกครองของบ้านเมืองพ.ร.บ.	 คณะสงฆ์	 พ.ศ.2505	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย	

พ.ร.บ.	คณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.2535	 เรื่อง	พ.ร.บ.	คณะสงฆ์ในรูปแบบของวิวัฒนาการมาล�าดับ

ความไว้	 เพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพกว้างๆ	 ของความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์กับราชอาณาจักร	 

ซึ่งถ้าไม่มองในแง่ร้ายก็จะพบความจริงว่า	ผู้ปกครองบ้านเมืองต้องการเข้ามามีส่วนดูแล	และประกัน

ความม่ันคงคณะสงฆ์	ในฐานะองค์กรส�าคญัทีจ่ะสบืภาระรบัผดิชอบพระพทุธศาสนา	โดยใช้อ�านาจรฐั

เข้ามาเสริม	เพื่อก�าจัดคนชั่ว	ยกย่องคนดีให้อยู่อย่างผาสุกพ.ร.บ.	คณะสงฆ์แต่ละฉบับ	ต้องการช่วย

รักษาพระธรรมวินัย	 และความมั่นคงของคณะสงฆ์ไทยตามยุคตามสมัย	 สาเหตุนี้เองท�าให้คณะสงฆ์

ในประเทศยืดยาว	 โดยมีเอกภาพมาถึงปัจจุบัน	 จนประเทศไทยได้นามว่า	 แดนกาสาวพัสตร์	 ท่ีการ

คณะสงฆ์มีการดแูลกนัเป็นระบบระเบยีบและ	มเีอกภาพตลอดมา	พ.ร.บ.	คณะสงฆ์เป็นเกราะป้องกนั

พระธรรมวินัย	 กฎหมายบ้านเมือง	 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับคณะสงฆ์	 จึงเป็นไปตามหลัก	 “วินยานุ

เคราะห์”	(The	monastic	discipline	assistance)	คือตราขึ้นเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือรักษาพระวินัย	

ให้วนิยัสามารถท�าหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	มผีลในทางปฏบิติั	ไม่ถกูละเลย	เพิกเฉย	หรือเหยยีบ

ย�า่โดยคนบางคน	บางพวกกฎหมายคณะสงฆ์แต่ละฉบบั	ล้วนปรารภความประพฤติผิดพระวนิยั	และ

ผูต้รากร็ะมดัระวงัมใิห้ขดัต่อพระธรรมวนิยั	เช่น	ความตอนหนึง่ในกฎหมายฉบบัท่ี	2	(ออกใช้ในรัชกาล

ที่	1)	ว่า	“พระภิกษุทุกวันนี้	(แม้)	ตั้งอยู่ในภูมิอันประเสริฐ	แล้วมิได้รักษาพระปาฏิโมกข์ตามอรุยวงศ์

ประเพณีปฏิบัติ	 เข้าระคนคบหาฆราวาส	 ด้วยเบญจกามคุณ	 มิได้เห็นแก่พระศาสนา”ความตาม

กฎหมายฉบับนี้ระบุชัดว่า	 พระภิกษุแม้จะอยู่ในฐานะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐ	 (เป็นพระ	 

มาจากค�าว่า	วระ	แปลว่า	ประเสริฐ)	มิได้รักษาพระปาฏิโมกข์	ได้แก่	ปาฏิโมกข์สังวรศีล	คือ	เว้นจาก

ข้อห้าม	ท�าตามข้ออนญุาต	ประพฤตเิคร่งครดัในสกิขาบททัง้หลาย	ตวัอย่างของการไม่รกัษาพระปาฏิ

โมกข์คือ	การคลุกคลีกับคฤหัสถ์	ด้วยเบญจกามคุณ	5	เป็นความประพฤติที่ไม่เห็นแก่พระศาสนา

	 การตรากฎหมายเพื่อรักษาพระวินัยเนื่องจากคณะสงฆ์ในบ้านเรา	 มิได้ถูกตัดขาดจาก

สังคม	 พระภิกษุสามเณรยังเป็นพลเมืองของรัฐ	 ยังมีชื่ออยู่ในส�ามะโนประชากร	 ยังต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายบ้านเมือง	 ท้ังทางแพ่งพาณิยช์และทางอาญา	 แม้รัฐธรรมนูญไทยจะตัดสิทธิบางอย่าง	 เช่น

การใช้สิทธิเลือกตั้ง	 ตามมาตรา	 106(2)		สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

ตามมาตรา	109(3)		สทิธใินการสมคัรรบัเลอืกต้ังเป็นสมาชกิวฒุสิภา	ตามมาตรา	126(4)	-สทิธใินการ

เป็นกรรมการการเลอืกตัง้	ตามมาตรา	137	(4)	การเป็นรัฐมนตรี	ตามมาตรา	206(4)	การเป็นตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ	 ตามาตรา	 256(4)	การร้องขอให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย	 ตามมาตรา	 170	 และ 

การร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา	 304	 ประกอบมาตรา	 303	 เป็นต้น	การตัดสิทธิดังกล่าว 

มีเจตนารมณ์ป้องกันมิให้พระภิกษุสามเณรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองและต้องการให้ด�ารงตนเป็น 

กลาง	ในฐานะเป็นบคุคลทีค่นทกุฝ่ายให้ความเคารพ	และรัฐบาลเองก็ไม่เข้าไปแทรกแซงกจิการภายใน

ของสงฆ์การตรากฎหมายปกครองสงฆ์	ปกตจิะไม่เรยีกว่า	กฎหมายปกครอง	แต่นยิมใช้ค�าว่า	กฎหมาย
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คณะสงฆ์แทน	มีแต่กฎหมาย	ร.ศ.121	เท่านั้นที่ให้ถือว่า	ลักษณะปกครองคณะสงฆ์กฎหมายนี้ก็มิใช่	

กฎหมายปกครองคณะสงฆ์	เป็นเพยีงการออกกฎหมาย	เพือ่ก�าหนดลกัษณะของการปกครองในวงการ

สงฆ์ให้ทราบกันว่ามีระบบเป็นอย่างไร	 เป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ที่จะดูแลกันเอง	 โดยมอบให้สงฆ์

เป็นใหญ่	 บ้านเมืองไม่เข้าไปควบคุมหรือแทรกแซง	 แม้แต่ยุคที่ประเทศไทยปกครองโดยระบบ

สมบรูณาญาสทิธริาชย์	พระมหากษัตรย์ิกม็ไิด้ทรงด�ารงพระองค์เหนอืพระภกิษสุงฆ์	ทรงด�ารงพระองค์

ในฐานะเป็นองค์อปุถมัภกเท่านัน้	จะเห็นได้จากพระบรมราชโองการ	ประกาศเจตนารมณ์ของการจดั

ให้มีพระราชบัญญัติปกครองสงฆ์	 ร.ศ.121	ว่า	“มีพระบรมราชโองการ	 ในพระบาทสมเด็จพระปรมิ

นทรมหาจุฬาลงกรณ์	 พระ	 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	พระด�ารัสเหนือเกล้าให้ประกาศจงทราบทั่วกัน

ว่า	ทุกวันนี้การปกครองข้างฝ่ายรพระราชอาณาจักร	ก็ได้ทรงพระราชด�าริแก้ไข	และจัดตั้งแบบแผน

การปกครองให้เรียบร้อย	 เจริญดีขึ้นกว่าแต่ก่อน	 เป็นหลายประการแล้วและฝ่ายพุทธจักรนั้น	 การ

ปกครองสงัฆมณฑล	ย่อมเป็นการส�าคญัทัง้ในประโยชน์แห่งพระศาสนา	และในประโยชน์ความเจริญ

ของพระราชอาณาจกัรด้วย	ถ้าการปกครองสงัฆมณฑล	เป็นไปตามแบบแผนกนัเรียบร้อย	พระศาสนา

กจ็ะรุง่เรือ่งถาวร	และจะชกัน�าประชาชนทัง้หลายให้เล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสโนวาท	ประพฤติ

สัมมาปฏิบัติ	 และร�่าเรียนวิชาคุณในสังฆส�านักยิ่งขึ้นเป็นอันมาก	 มีพระราชประสงค์จะท�านุบ�ารุง

สังฆมณฑล	ให้เจริญคุณสมบัติ	มั่นคงสืบไปในพระศาสนาจึงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราเป็นพระ

ราชบัญญัติไว้สืบต่อไปดังนี้ว่า

	 1)	 กฎหมายคณะสงฆ์	 เป็นการก�าหนดรูปแบบการปกครองในสังฆมณฑล	มิใช่คฤหัสถ์

ปกครองพระภกิษ	ุและมิใช่ให้ภกิษรุปูใดใช้อ�านาจปกครอง	แต่ให้สงฆ์ปกครองกนัเอง	ตามหลกัธรรมวนิยั 

การปกครองที่มีแบบแผน	ท�าให้พระพุทธศาสนาเจริญถาวร	 และเป็นบ่อเกิดของความศรัทธาของ

ประชาชน

	 2)	 การจัดรูปของการปกครองที่ดี	 ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา	 และ

ประโยชน์แก่ราชอาณาจักร

					3)	 การตรากฎหมายมีวัตถุประสงค์หลักคือ	ท�านุบ�ารุงสังฆมณฑลให้เจริญมั่นคง

				 ในประเทศไทยต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบุนัน้ี	ยงัไม่มพีระมหากษตัรย์ิทีท่รงตรากฎหมายคณะ

สงฆ์ขัดต่อพระธรรมวินัย	มุ่งท�าลายศาสนา	มีแต่มุ่งหวังรักษาพระธรรมวินัย	ยิ่งการจะตรากฎหมายที่

พระมหาเถระมีส่วนร่วมยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่ท่านเหล่าน้ัน	 จะคิดตรากฎหมายท�าลายศาสนา	 ซ่ึงท่านได้

รกัษามาเกอืบตลอดชวีติ	มแีต่คนชัว่ร้ายเท่านัน้ทีเ่ทีย่วกล่าวหาว่า	กฎหมายคณะสงฆ์ขดัต่อธรรมวนิยั

เป็นกฎหมายมหาโจร	 ดังท่ีคนกลุ่มหนึ่งออกมาตะโกนกล่าวหาอยู่ในขณะนี้เมื่อใดก็ตามที่ประชาชน

ขาดศรัทธาในสถาบันสงฆ์	 ความเป็นเอกภาพในสถาบันสงฆ์ไม่มี	 และอ�านาจรัฐตกเป็นของฝ่ายของ 

ผูเ้ป็นปรปักษ์พระพทุธศาสนากล่็มสลายจากประเทศนัน้ๆ	ผูต้้องการท�าลายจึงมกัแฝงตัวเข้ามาอยูใ่น

ศาสนา	พวกเขาอ้างความเคร่งครดัว่า	อย่างพระเทวทตัเคยกระท�ามาแล้วในยคุพุทธกาล	พระเทวทตั
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ได้อ้างความเคร่งครัด	เสนอหลักปฏิบัติ	5	ประการ	ยื่นค�าขาดต่อพระพุทธองค์ให้ทรงรับไปปฏิบัติใน

ปีที	่37	ของการตรสัรู	้พระเทวทัตบวชหลังพระพทุธเจ้าหนึง่พรรษา	เริม่คิดการใหญ่อยู่เงยีบๆ	วางแผน

เข้าถงึมวลชน	ชาวไร่ชาวนา	ออกเยีย่มเยอืนชาวไร่ชาวนาทกุฤดกูาล	ครัง้หนึง่ชาวนาจะถวายข้าวใหม่

แก่พระภิกษุ	สภาเกษตรกรท้องถิ่นโต้เถียงกันว่าจะนิมนต์พระภิกษุรูปใดเป็นผู้รับ	เมื่อตกลงกันไม่ได้

ก็ประชุมสภาลงมติให้โหวตคะแนนเทให้พระเทวทัตท่วมท้น	น�าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

อย่างทิ้งห่าง	 นอกจากนี้พระเทวทัตยังพยายามสร้างนักการเมือง	 โดยการเข้าถึงพระเจ้าอชาตศัตรู	 

ปั่นให้เป็นผู้น�าจนส�าเร็จสมใจอยาก	ดีที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบเสียก่อน	และยังมีพระพุทธเจ้าเป็น

หลัก	มิฉะนั้นพระพุทธศาสนาอาจสิ้นสุด	พระเทวทัตเป็นผู้น�าศาสนจักร

            

สรุป

กฎหมายกับพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกันมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลก ทรงตราพระราชก�าหนดห้ามมใิห้ราษฎรล่วงประเวณ	ีทรงพรรณนาถึงความน่ากลัวของนรก
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บทคัดย่อ

วิจัยเชิงปรมิาณทางสงัคมศาสตร์	แบ่งประเภทตามลกัษณะข้อมลูเชงิกว้างและเชงิลกึ	ได้เป็น	

2	ประเภท	คือ	วิจัยเชิงปริมาณ	และวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยที่วิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์จะเน้น

การวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่ป็นตวัเลข	สามารถวัดได้	ชดัเจน	โดยอาศัย	เครือ่งมอืในการวดั	เช่น	แบบสอบถาม	

แบบทดสอบ	และเรื่องใช้สถิติการวิจัยที่เหมาะสม	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ประมวลผลโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์	 เป็นวิจัยที่ไม่เน้นข้อมูลที่เป็นจ�านวนตัวเลข

เป็นหลัก	จะเน้นการหารายละเอยีดในเชงิลกึ	ซึง่ได้มากจากการสังเกต	(Observation)	การสมัภาษณ์	

(Interview)	การสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	หน่วยที่ศึกษามีเพียงไม่กี่หน่วย	การวิจัยเชิงคุณภาพ

เป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่นมากกว่าการศึกษาวิจัยเชิงประมาณ	

ค�าส�าคัญ : วิจัย,	ปริมาณ,	สังคมศาสตร์

Abstract

The	quantitative	research	in	Social	Sciences	was	divided	into	two	types	of	the	

quantitative	research	and	the	qualitative	research,	depending	upon	broad	and	deep	

data.	Generally,	the	quantitative	research	in	Social	Sciences	was	aimed	at	the	figures	

that	 could	 be	 distinctly	 measured	 with	 such	 research	 instruments	 as	 the	 

questionnaire,	the	test,	etc.	In	addition,	the	statistics	were	appropriately	used	for	data	

analysis	while	 the	data	were	definitely	processed	or	calculated	by	 the	computer	

software.	Nevertheless,	the	qualitative	research	was	a	kind	without	the	figures	but	it	

was	aimed	at	the	deep	details,	derived	from	the	research	processes:	observation,	
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interview,	and	focus	group.	Specially,	the	qualitative	research	was	required	only	a	

few	units	used	as	the	research	samples.	As	said,	the	qualitative	research	was	found	

more	flexible	than	the	quantitative	one.

Keywords : Research, Quantitative, Social	Sciences

บทน�า 

วิจัย	(Research)	เป็นกิจกรรมทางวิชาการ	เป็นวิธีการในการพัฒนาองค์ความรู้	(body	of	

knowledge)	ของศาสตร์สาสาขาหรือสาขาวิชาชีพต่างๆ	ให้เจริญ	ก้าวหน้า	ของสถาบัน	หน่วยงาน

หรือองค์การต่างๆ	 เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน	 และเพื่อยกระดับ

มาตรฐานวิชาชีพและความก้าวหน้าของตนเอง

จึงสรุปได้ว่า	วิจัย	(Research)	หมายถึง	กระบวนการ	(process)	ที่แสวงหาหรือพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่((body	of	knowledge	)	เป็นความจริง	(Fact)	เชื่อถือได้	(Reliable)	และมีจุดมุ่งหมาย

ทีชั่ดเจนแนะนอน	(Objacctive)	อย่างมรีะบบแบบแผนตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	ทีส่ามารถ

ทดสอบได้และหาข้อเท็จจริงพร้อมให้ค�าตอบที่ถูกต้องตามหลักการสากล	ยุทธ	ไกยวรรณ์	(2545)

เนื้อเรื่อง  

การวิจัย	ถ้าแบ่งตามลักษณะข้อมูลเชิงกว้างและข้อมูลเชิงลึก	แบ่งได้เป็น	2	ประเภท	ได้แก่	

อันดับแรก	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ซึ่งเป็นการวิจัยที่ค้นหาข้อเท็จจริงใน 

เชิงกว้าง	โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ	และแสดงผลการวิจัยเป็นตัวเลข	งานวิจัยเชิงปริมาณเป็น

งานที่มีแบบแผนแน่นอน	จึงสามารถจัดแบ่งสาขาตามแบบวิจัย	(Desige)	ได้	2	สาขา	คือการวิจัยเชิง

บรรยาย	(Descriptive)	และการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental	Research)	อันดับสอง	การวิจัยเชิง

คุณภาพ	(Qualitative	Research)	เป็นวิจัยที่ไม่เน้นข้อมูลที่เป็นจ�านวนตัวเลขเป็นหลัก	จะเน้นการ

หารายละเอียดในเชิงลึก	ซึ่งได้มากจากการสังเกต	(Observation)	การสัมภาษณ์	(Interview)	การ

สนทนากลุ่ม	 (Forcus	 Group)	 หน่วยท่ีศึกษาเพียงไม่กี่หน่วย	 การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาท่ี

ยดืหยุน่มากกว่าการศกึษาวจิยัเชงิประมาณ	ข้ันตอนทีส่�าคญัของการวจัิย	ดังรายละเอยีดจะกล่าวตาม

ล�าดับต่อไปนี้

1.	 หวัข้อโครงการวิจัยหรอืการก�าหนดประเด็นปัญหา	โดยต้องน�า	Key	word	มาจากพาราไดม์ 

ปัจจุบนัทีเ่ป็นศาสตร์ทางสงัคมศาสตร์	เช่น	พฤตกิรรมศาสตร์	นติศิาสตร์	รฐัศาสตร์	รฐัประศาสนศาสตร์	

ประชากรศาสตร์	เป็นต้น	โดยการน�า	Key	word	ในสาขาวิชาต่างๆในสายสังคมศาสตร์	ที่เราสอนอยู่

หรอืทีเ่ราต้องการศกึษา	หรอืปัญหาใหญ่ๆทีเ่ราพบในงานประจ�าของเราหรืออาจเกดิจาก	ความรู้	ความ
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สงสัย	 การฟัง	 การค้น	 การสนทนา	 หรืออาจาเกิดจากสภาพแวดล้อมต่างๆ	 ความเป็นมาและความ

ส�าคัญของหัวข้อวิจัยที่เราได้ก�าหนดขึ้นมา	 โดยที่เราต้องพยายามเขียนสภาพปัญหาโดยเริ่มต้นจาก

เขยีนภาพทีใ่หญ่	(Macro)	ทีก่ว้าง	และเขยีนลงมาให้เลก็ลงหรอืแคบลง	(Micro)	ทีส่�าคญัจะต้องเขยีน

ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีในศาสตร์ของวิชาทางสังคมศาสตร์	ในสาขาวิชาต่างๆให้

มากทีสุ่ด	พยายามตอกย�า้หรอืกระท�าถี่ๆ ให้มากทีส่ดุและผลกระทบของปัญหาทีเ่ราก�าหนดขึน้	พร้อม

ทัง้สอดคล้องและเชือ่งโยงกบัเรือ่งท่ีส�าคญัของหน่วยงาน	องค์การ	หรือในศาสตร์ทางสังคม	เช่น	แผน

ยุทธศาสตร์ต่างๆ	วิสัยทัศน์	และพันธกิจ	พร้อมทั้งกล่าวลงท้ายหรือจบลงด้วยว่าปัญหาเรื่องใด	ที่เรา

ผูว้จิยัต้องการค้นหาค�าตอบในหวัข้อวิจยัเรือ่งนัน้ๆหรือในองค์การ	โดยการน�าปัญหาดังกล่าวนวตักรรม

หรือประยุกต์ขึ้นมาเพื่อก�าหนดเป็นหัวข้อในการท�าวิจัยหรือหัวข้อโครงการวิจัย

2. ปัญหาและค�าถามวิจัย (Research Problem /Research Question)	ซึ่งประเด็น

นี้เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการว่าจะศึกษาอะไร	 กว้างแค่ไหน	 ค�าถามวิจัยที่เกิดข้ึน	 หรือว่าความสงสัย	

พร้อมต้องการจะหาค�าตอบในปัญหานัน้ๆอย่างเป็นระบบระเบยีบโดยการกระบวนการทางวจิยัทีเ่ป็น

วิทยาศาสตร์ในการทดสอบ	 ซึ่งวิธีการเขียนปัญหางานวิจัยและค�าถามการวิจัย	 จะต้องเขียนด้วย

ประโยคค�าถาม	โดยเขียนเรียงล�าดับตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยที่ต้องการหาค�าตอบ	เป็นต้น

3. วัตถปุระสงค์ของการวจิยั	หมายถงึ	การทผีูว้จิยัต้องการก�าหนดผลผลติและผลลพัธ์ทีมุ่ง่

หวังที่ได้จากการวิจัยเรื่องหนึ่งๆหรือโครงการวิจัยหนึ่ง	 อย่างมีเหตุผลที่จะท�าวิจัยไว้ต่างๆกัน	 แต่ก็

สามารถจะร่วมเหตผุลเหล่านัน้เข้าไว้ด้วยกนัเป็นประเภทใหญ่ๆ	2	ประเภทด้วยกนั	กล่าวคอื	ประเภท

ที่หนึ่ง	 การวิจัยเพ่ือความรู้ทางวิชาการ	 (Academic	 Research)	 หมายถึง	 การมีวัตถุประสงค์ที่จะ

แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการที่ศึกษาแล้ว	แล้วน�ามาสร้างเป็น	กฎ	ทฤษฎี	หรือสมมติฐานที่

เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น	และประเภทที่สอง	การวิจัยเพื่อการปฏิบัติ	(Applied	Research)	หมายถึง	การ

วิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการน�าเอาข้อค้นพบที่ได้ไปใช้ในทางปฏิบัติ	เช่น	เพื่อน�าไปใช้ในการแก้ปัญหา

ประกอบการตัดสินใจ	วางแผนพัฒนาโครงการ	และเพื่อประเมินผลงานในสิ่งที่ท�าไปแล้ว	สุวรรณ	บัว

ทวน	และ	ส�าเริง	จันทรสุวรรณ(2545)	โดยมีหลักการหรือวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ของงานวิจัยหรือ

โครงการวิจัย	ต้องให้สอดคล้องหรือว่าสัมพันธ์กับปัญหาวิจัย	 โดยทั่วไปวัตถุประสงค์งานวิจัย	มักจะ

ขึ้นต้นด้วยค�าว่า	เพื่อและตามด้วยผลผลิตหรือและผลลัพธ์ที่มุ่งจะเกิดขึ้น

4. ขอบเขตการวิจัย	ต้องระบุให้ชัดเจน	ว่าผู้วิจัยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาอะไร	หรือว่า

หน่วยงานอะไร	 ตลอดจนพื้นท่ีผู้วิจัยศึกษา	 ตลอดจนด้านเนื้อหา	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 ของเรื่องที่ผู้วิจัย

ท�าการศึกษาต้องให้ครอบคลุม	 ด้านตัวแปรที่ต้องศึกษา	 ได้แก่อะไรบ้าง	 ตัวแปรอิสระด้านไหนบ้าง	

ตวัแปรตามได้แก่อะไรบ้าง	ต้องระบดุ้วย	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ผู้วจัิยต้องระบจุ�านวนประชากร

ที่ต้องการศึกษามีจ�านวนเท่าไหร่	 ขนาดประชากรที่ก�าหนดแล้ว	 และกระบวนการที่ได้มาของกลุ่ม

ตัวอย่างได้มาอย่างไรบ้าง	เป็นการสุ่มอย่างไรลักษณะอะไร	และด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัยต้อง
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ระบ	ุวนั	เดอืน	ปี	ให้ชดัเจน	ว่าเริม่ต้นก�าหนดเกบ็ข้อมลูวนัทีเ่ท่าไหร่	สิน้สดุการเกบ็ข้อมลูกลุ่มตวัอย่าง

วันที่เท่าไหร่	เป็นต้น

5. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Research Framework)	หมายถึง	การเชื่อม

โยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยศึกษาสร้างข้ึน	 โดยใช้ข้อสรุปเชิงประจักษ์	 ข้อมูลจาก

สมมติฐาน	 และผลงานวิจัยในอดีต	 น�ามาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ภาพรวมของงานวิจัยเรื่องนั้นเพื่อแทน

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องที่ศึกษานั้นว่า	 มีแนวคิดที่ส�าคัญ

อะไรบ้างในปรากฏการณ์การนั้น	 ตัวแปรหรือปรากฏการณ์เชื่อมโยงเกี่ยวกันอย่างไร	 และน�าความ

สมัพนัธ์ทีค่ดิข้ึนน้ีไปตรวจสอบกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ต่อไป	พชิติ	ฤทธิจ์รญู	(2547)	เป็นการศกึษาอย่าง

เป็นระบบโดยมีเหตุผลและทฤษฎีรองรับตามหลักวิชาการทั่วๆไป	ที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัย	ได้

มาจาก	แนวคิด	ทฤษฎี	หลักการที่องค์ความรู้ของเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษา	และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ

เรือ่งวจิยัทีเ่ราศกึษา	และมาก�าหนดเป็นตวัแปรอสิระและตัวแปรตาม	แล้วน�ามาบรูณาการเป็นกรอบ

แนวคิดการวิจัย	สุวิมล	ติรกานันท์	(2542)	กล่าวว่า	กรอบแนวคิดในการวิจัยจะเป็นเหมือนภาพสรุป

สดุท้ายของการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง	ในขณะเดยีวกนัก็เป็นแนวความคดิของผูว้จิยัทีต้่องการ

หลักฐานเชิงประจักษ์มากพิสูจน์ความถูกต้องจากการศึกษากรอบความคิดในการวิจัย	

6. สมมติฐานการวิจัย (hypothesis)	หมายถึง	ค�าตอบสรุปผลการวิจัยที่ผู้วิจัยคาดการณ์

ไว้ล่วงหน้า	(Expected	Anawer)	ก่อนท�าการวิจัย	อย่างมีเหตุมีผล	ด้วยหลักการ	มีทฤษฎีรองรับที่

เกี่ยวช้องงานวิจัยของบุคคลอื่นๆที่ท�าไว้แล้ว	หรือจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ของวิจัยเอง	ซึ่งเป็น

ข้อความทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทีศ่กึษาต้ังแต่	2	ตัวแปรขึน้	สมมติฐานในงานวจิยัมคีวาม

ส�าคัญมากในงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 เช่น	 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์	

การวิจัยเชิงทดลองสมมติฐานมี	 2	ประเภท	คือ1)	สมมติฐานในการวิจัย	 (Research	hypothesis)	

บางคร้ังเรียกว่า	 สมมติฐานเชิงพรรณนา(Descriptive	 Research)	 สมมติฐานประเภทนี้เขียนในรูป

ข้อความโดยใช้ภาษาเป็นสือ่ในการอธิบายเพือ่ให้ผูอ่้านเข้าใจตรงกนั	เช่น	“นกัการเมอืงท้องถิน่ท่ีมวีฒุิ

การศึกษาต่างกัน	จะมีความคิดทางการเมืองแตกต่างกัน”	หรือว่า	“เพศหญิง	เพศชาย	มีความสนใจ

ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน”	เป็นต้น	และ2)สมมติฐานทางสถิติ(Statistical	hypothesis)	เป็นสถิติ

ที่เปลี่ยนจากภาษาเขียนหรือค�าพูด	มาเป็นสัญลักษณ์ทางสถิติแทน	 เพื่อให้สามารถทดสอบทางสถิติ

ได้	 เช่น	ถ้าผู้วิจัยตั้งสมมติฐานในการวิจัยว่า	“ในการเรียนวิชา	กฎหมายปกครอง	เพศหญิงและเพศ

ชายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน	ผู้วิจัยสามารถจะก�าหนดสมมติฐานทางสถิติขึ้นมา	เพื่อ

ท�าการพิสูจน์ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

	 สมมตฐิานทางสถติแิบ่งออกได้เป็น	2	แบบ	คอื	สมมติฐานไร้นัยส�าคญัหรือสมมติฐานกลาง	

(Null	 hypothesis)	 แทนด้วย	 H
0
	 สมมติฐานแบบนี้เป็นสมมติฐานที่ไม่แสดงความแตกต่างระหว่าง

กลุม่ต่างๆ	และ	สมมตฐิานทางเลอืก	(Alternative	hypothesis)	เป็นสมมตฐิานตรงข้ามกบั	สมมตฐิาน

ไร้นัยส�าคัญ	แทนด้วย	H
1	
หรือ	H

A
	มันนิยมเขียนในรูปของความแตกต่างหรือความไม่เท่ากันของค่า

เฉลีย่(Average)	ของกลุม่ตวัอย่าง	หรอืค่าพารามเิตอร์	(Parameter)	ของประชากรทีน่�ามาศกึษา	โดย

มกีารแบ่งสมมตฐิานทางวจิยัออกเป็น	2	แบบ	คอื	สมมติฐานแบบมทิีศทาง(directional	hypothesis)	

เป็นสมมติฐานระบบความสัมพันธ์ของตัวแปร	หรือเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง	 เช่น	 สัมพันธ์

ทางบวก	สัมพันธ์ทางลบ	มาก-น้อย	สูง-ต�่า	 เพิ่ม-ลด	 เป็นต้น	และสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง	 (non	

directional	hypothesis)	เป็นสมมติฐานไม่ระบุทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร	หรือเปรียบเทียบ

ไม่ระบุทิศทางความแตกต่าง	เพียงแต่บอกความสัมพันธ์หรือแตกต่างเท่านั้น	ส่วนสมมติฐานทางสถิติ	

เป็นสมมตฐิานท่ีเขียนโดยเปลีย่นรปูจากสมมตฐิานการวจิยัให้อยูใ่นรปูโครงสร้างทางคณติศาสตร์	โดย

ใช้สญัลกัษณ์แทนคณุลกัษณะของประชาชน	มาอธบิายความสัมพันธ์ของตัวแปรหรืออธบิายความแตก

ต่างระหว่างกลุ่ม	

7. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (population and sample)	โดยที่ประชากร	หมายถึง	

ทุกๆหน่วยของสิ่งมีชีวิต	 หรือไม่มีชีวิตท่ีผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา	 ซึ่งถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย

ในการวิจยั	และกลุม่ตวัอย่าง	หมายถึง	บางส่วนของประชากรท่ีผูวิ้จยัเลอืกมาเป็นตวัแทนในการศกึษา

ตัวแปร	 หรือคุณลักษณะท่ีสนใจ	 เพื่อสรุปอ้างอิงไปยังประชากร	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ดีจะต้องมีความ

เป็นตัวแทนและมีขนาดที่เหมาะสม	 โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี	 มีดังนี้	 1)	มีความเป็นตัวแทน	

(representativeness)	หมายถึง	ประชากรที่ถูกสุ่มมาโดยปราศจากความล�าเอียง	2)	มีขนาดเหมาะ

สมหรือใหญ่พอ(adequate	size	or	large	sample)	หมายถึง	ตัวอย่างมีขนาดเหมาะสม	ไม่น้อยเกิน

ไป	ควรมขีนาดใหญ่ทีพ่อจะให้เกดิความเชือ่มัน่ทางสถติทิีจ่ะใช้อ้างองิไปยงัประชากรได้	และ	3)มคีวาม

เชือ่ถอืได้	(reliable)	เป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีถูกต้องเชือ่ถอืได้	ผูว้จิยัจะต้องมกีระบวนการตดิตามเกบ็ข้อมลู

อย่างเข้มงวด

		 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	แบ่งได้เป็น	2	ประเภทใหญ่	คือ1)การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎี

ความน่าจะเป็น	(non-	probability	sampling)	เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจความน่าจะเป็น	กล่าว

คือ	 ไม่สามารถประมาณค่าความน่าจะเป็นของแต่ละหน่วยที่ถูกเลือกได้	 ข้อดีของการสุ่มแบบนี้คือ	

สะดวกง่ายในการปฏิบัติ	 และข้อเสียหรือข้อจ�ากัดกลุ่มนี้คือ	 ไม่สามารถสรุปอ้างอิงผลการวิจัยไปยัง

ประชากรได้	การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็น	แบ่งออกได้เป็น	4	วิธีคือ	1)	การสุ่มแบบ

เจาะจง	(purposive	sampling	or	judgement	sampling)	2)	การสุ่มแบบสะดวก	(convenience	

sampling)	3)	การสุม่แบบโควต้า	(quota	sampling)	และ4)การสุ่มแบบลูกโซ่	(snowball	sampling)	

ทฤษฎีน้ีเหมาะส�าหรับงานวจิยัเชงิคณุภาพ	และเทคนคิการสุม่แบบที	่2)	การสุม่ตวัอย่างโดยใช้ทฤษฎี
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ความน่าจะเป็น	(probability	sampling)	หมายถึง	การสุ่มตัวอย่างท่ีเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยประชากร	

(unit)	มีสิทธิ์ถูกเลือกเป็นตัวอย่างเท่าๆกัน	 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น	มี	 5	

วิธี	 คือ	 1)	 การสุ่มแบบง่าย	 (simple	 random	 sampling)	 2)	 การสุ่มอย่างมีระบบ	 (systematic	

random	sampling)	 3)การสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (stratified	 random	sampling)	 4)การสุ่มแบบกลุ่ม	

(cluster	sampling)	และ	5)การสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(multi	stage	sampling)	ทฎษฎีนี้เหมาะ

ส�าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ

8. นิยามศัพท์ ( Definition)	หมายถึง	การให้ความหมายของตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยได้น�า

มาใช้ในการวิจัย	 โดยหลักการเขียนนิยายปฏิบัติการ	 ต้องเขียนโดยอ้างอิงหลักวิชาการ	หรืออ้างอิง

ความหมายหรอืมาตรฐานทีอ่งค์การได้ประกาศใช้หรือเป็นทีย่อมรับกนัทัว่ไป	และเขยีนเกบ็	key	word	

ให้ครอบคลุม	เพื่อน�าไปใช้ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยต่อไป	นิยามแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	ได้แก่	

1)การนิยามเชิงบัญญัติ	 (Constitutive	Definition) หมายถึง การนิยามตัวแปรโดยภาษาที่เป็น

ทางการหรือความหมายตามพจนานุกรม	 หรือตามทฤษฎี	 หรือใช้ค�าอื่นมาอธิบายความหมายของ

ตวัแปรน้ัน	ซึง่ค่อนข้างเป็นนามธรรม	หรอืทีเ่รยีกว่า	นยิามเชงิทฤษฎ	ีและ	2)	การนยิามเชงิปฏบิตักิาร	

(operational	Definition) หมายถึง การให้ความหมายของตัวแปรในเชิงรูปธรรม	 หรือให้ความ

หมายในรปูขององค์ประกอบของตวัแปร	และกจิกรรมหรือการกระท�าทีส่ามารถวัดได้	สังเกตได้	หรือ

จัดกระท�าได้	เคอร์ลิงเจอร์	Kerlinger(	1979)	อ้างใน	พิชิต	ฤทธิ์จรูญ	(2547)

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 เป็นการเขียนบอกให้ทราบว่า	 ถ้างานวิจัยที่ผู้วิจัยท�าชิ้นนี้

ส�าเรจ็แล้ว	คาดว่าจะน�าไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง	โดยมหีลกัการเขียน	จะต้องเขยีนไม่ซ�า้กบัวตัถปุระสงค์ 

ของวิจยัของเรา	โดยเขยีนเป็นบวกทีค่าดว่าจะเกดิขึน้และน�าไปใช้ประโยชนได้จริง	พอสรุปผลประโยชน์ 

ที่คาดว่าจะได้รับของงานวิจัยดังนี้	 1)	 พัฒนาความรู้ทางวิชาการ	 2)	 ใช้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น	 

3)	 ช่วยในการเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม	 4)	 ช่วยในการวางแผนพัฒนาโครงการ	 5)ช่วยในการ

ประเมินผลงาน	 6)ช่วยให้รับรู้ขอบกพร่องและแนวทางในการแก้ไขป้องกัน	 และ	 7)ช่วยในการเห็น

ความส�าคัญของงานวิจัยยิ่งขึ้น	สุวรรณ	บัวทวน	และ	ส�าเริง	จันทรสุวรรณ	(2545)	

10. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่ก่ียวของ	หมายถงึ	เอกสารและงานวจัิยทีม่เีนือ้หา

ทีส่มัพนัธ์กบัหวัข้อเรือ่งหรอืประเดน็ของปัญหาวจัิย	ซ่ึงเอกสาร	หมายถึง	ผลงานการเขียนทางวชิาการ

ที่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปสิ่งตีพิมพ์	 สื่อคอมพิวเตอร์หรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ	 เช่น	 หนังสือ	

ต�ารา	บทความวิชาการ	รายการวิจัย	วารสาร	(Journal)	ดรรชนี	(index)	สารานุกรม	(encyclope-

dia)	ฐานข้อมูลซีดีรอม	(CD-rom)	บทคัดย่องานวิจัย(Research	abstract)	ไมโครฟิร์ม	(microfilm)	

พิชิต	ฤทธิ์จรูญ	(2547)	

	 ความมุ่งหมายของการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้ได้ข้อ

สนเทศเก่ียวกับ	เนือ้หาสาระ	ความรู	้ประเดน็	แนวคดิ	ตวัแปรต่างๆ	ทฤษฎ	ีลกัษณะ	และรปูแบบของ
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การวจิยั	สมมตฐิาน	นยิามศพัท์หรอืนยิามปฏบิตักิาร	เคร่ืองมอื	วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู	เทคนคิการ

ใช้วเิคราะห์ข้อมลู	ผลการวจิยัและข้อเสนอแนะต่างๆ	และประโยชน์ของการศกึษาทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	มีความส�าคัญและประโยชน์ต่อการท�าวิจัยอย่างยิ่ง	ผู้เขียนขอเสนอเป็นข้อๆ

ดังต่อไปนี้	1)	ท�าให้เข้าใจแนวความคิด	ทฤษฎีและแนวทางด�าเนินการวิจัย	ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท�าวิจัย	

2)	ท�าให้การวิจัยไม่ซ�้ากับผู้อื่นที่ท�าวิจัยไปแล้ว	3)	ท�าให้ทราบผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิจัยนั้น	 ท�าในลักษณะศึกษากว้างแคบแค่ไหน	 ศึกษาในมุมใด	 ผลการศึกษาพบอะไร	 4)ท�าให้ต้ัง

สมมติฐานในการวิจัยได้ถูกต้อง	 และข้อค้นพบและผลงานวิจัยก่อนๆมาสนับสนุน	 ยุทธ	 ไกยวรรณ	์

(2545)

11. ระเบยีบวธิกีารวจิยั	หมายถงึ	วธิกีารทีใ่ช้สบืเสาะหาความรูค้วามจรงิซึง่มรีปูแบบต่างๆ	

ผู้วิจัยควรเลือกให้เหมาะสมกับความมุ่งหมายการวิจัย	 โดยเฉพาะระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	 

ที่ส่วนมากใช้	 ระเบียบวิจัยเชิงบรรยาย	 (descriptive	 research)	 ในบทความวิชาการนี้จะกล่าวถึง

เฉพาะระเบยีบวธิวีจิยัเชงิบรรยาย	ซึง่หมายถึง	การวจิยัเชงิบรรยาย	หรอืการวิจยัเชงิพรรณนาเป็นการ

วจิยัทีมุ่ง่ศกึษา	ค้นหาข้อเทจ็จรงิหรอือธบิายปรากฏการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบันว่ามสีภาพท่ีเป็นจริงตาม

ธรรมชาตินั้นอย่างไร	 โดยผู้วิจัยไม่ต้องเข้าไปมีบทบาทในการจัดกระท�าใดๆต่อผลที่เกิดขึ้น	ปล่อยให้

เกิดเองตามธรรมชาติ	 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ	 ในสภาพปัจจุบันโดยอาศัยวิธี

ธรรมชาติ	

	 จุดมุ่งหมายของระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย	มีอยู่	2	ประการที่ส�าคัญ	กล่าวคือ	1)	เพื่อ

การบรรยายหรือพรรณนา	เป็นจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหรือส�ารวจสาระของตัวแปรในประชากรที่เป็น

ข้อเท็จจริงที่ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 โดยมุ่งบรรยายสถานภาพของปรากฏการณ์ต่างๆ 

ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา	และ	2)	เพื่อการอธิบาย	เป็นจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายหรือตรวจสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรตั้งแต่	2	ตัวขึ้นไปว่า	มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่	และมีความสัมพันธ์กันมาก

น้อยเพียงใด	หรืออธิบายความแตกต่างของคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากเกณฑ์บางอย่าง

			 ประเภทของระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย	แบ่งได้เป็น	3	ประเภท	ได้แก่	1)การวิจัยเชิง

ส�ารวจ	 (survey	 research)	 ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาลักษณะความเป็นจริงตามสภาพการณ์ที่เป็น

อยู่ในปัจจุบัน	2)	การวิจัยเชิงความสัมพันธ์	(interrelationship	research)	ซึ่งเป็นการวิจัยมุ่งศึกษา

ความสัมพันธ์ของตัวแปร	ปรากฏการณ์	และพฤติกรรมต่างๆ	ตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่	เพื่ออธิบาย

ลักษณะปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น	 และ	 3)การวิจัยเชิงพัฒนาการ 

(development	 research)	 เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นตาม

เงื่อนไขของเวลา	 ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการ	 ความเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติมโตของ

บุคคล	หน่วยงาน	สัตว์หรือพืชเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง	เป็นต้น
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12.  เครือ่งมอืและการเกบ็รวบรวมข้อมลู(Data Analysis)	มคีวามส�าคญัมากต่อการวจัิย	

เพราะเป็นสิ่งที่ใช้วัดตัวแปร	ผลที่ได้จากการวัดเราเรียกว่าข้อมูล	ผู้วิจัยจ�าเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ

ข้อมูลและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละประเภท	 รวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องมือ	 และการหา

คณุภาพของเครือ่งมอืได้อย่างถกูต้องและมคีณุภาพ	ประเภทของข้อมลูม	ี2	ประเภท	กลว่าวคอื	ข้อมลู

ปฐมภูมิ	(primary	source)	เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นใหม่จากแหล่งก�าเนิดของข้อมูลโดยตรง	เช่น	

ข้อมูลได้จากการสอบถาม	การสมัภาษณ์	การสงัเกต	หรอืข้อมลูทีไ่ด้จากห้องปฏิบตักิาร	และ2)	ข้อมลู

ทุติยภูมิ	(secondary	source)	เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บมาได้จากแหล่งก�าเนิดข้อมูลโดยตรง	เช่น	

ข้อมูลสถิติที่มีการบันทึกไว้แล้ว	ข้อมูลจากการรายงานวิจัย	บันทึกการนิเทศ	และถ้าจ�าแนกข้อมูลตา

ลักษณะข้อมูล	แบ่งได้เป็น	2	อย่างเช่นกัน	กล่าวคือ	ข้อมูลเชิงปริมาณ	 (quanlitative	data)	 เป็น

ข้อมูลบรรยายลกัษณะเป็นตวัเลข	เช่น	จ�านวนนกัศกึษา	คะแนน	น�า้หนกั	ความสงู	เป็นต้น	และข้อมลู

เชิงคุณภาพ	 (qualitative)	 เป็นข้อมูลไม่สามารถบอกปริมาณเป็นตัวเลขได้	 เช่น	 อาชีพ	 ศาสนา	

สถานภาพสมร	เพศ	ภูมิภาคที่อาศัย	เป็นต้น

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ในการวิจัยที่ส�าคัญ	ได้แก่	แบบทดสอบ	(test)	

แบบสอบถาม	(questiondaire)	แบบวัดเจตคติ	(attiude	test)	แบบสัมภาษณ์	(interview	form)	

และแบบสังเกต	(observation	form)		ข้อมูลที่ผู้วิจัยรวบรวมได้แล้วก่อนจะท�าการวิเคราะห์ข้อมูล	

จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง	 ความสมบูรณ์ของข้อมูลเสียก่อน	 ได้แก่	 การตรวจสอบคุณภาพของ

เครือ่งมอื	ในเรือ่งต่อไปนี	้1)ความเทีย่งตรง	(validity)	หมายถงึ	เคร่ืองมอืในการวดัส่ิงทีต้่องการวดัได้	

หรอืวดัได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั	คะแนนทีไ่ด้จากเครือ่งมอืมคีวามเทีย่งตรงสงู	และประเภท

ของความเที่ยงตรงแบ่งได้	 เป็น	 3	 อย่างได้	 แก่	 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(content	 validity)	 

ความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้าง	(construct	validity)	และความเทีย่งตรงเชงิเกณฑ์สัมพันธ์	(criterion-

related	validity)	2)	ความเชื่อมัน	(Reliability)	หมายถึง	เครื่องมือที่แสดงความคงที่ของผลการวัด

ไม่ว่าจะวดัก่ีครัง้กต็ามกบักลุม่เดมิ	3)	ความเป็นปรนยั	(objectivity)	หมายถงึ	ความชดัเจนของเครือ่ง

มือซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับความเป็นอัตนัย	(subjectivity)	4)	อ�านาจจ�าแนก(discriminant)	

หมายถึง	หมายถึง	คุณสมบัติของเครื่องมือทีสามารถจ�าแนก	บุคคลออกเป็น	2	กลุ่ม	ซึ่งมีคุณลักษณะ

แตกต่างกันในเรื่องที่ศึกษา	เช่น	ข้อสอบจ�าแนกคนที่มีความรู้ออกจากคนที่ไม่มีความรู้	เป็นต้น	และ	

5)	 ความยาก	 (difficulty)	 หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบที่บ่งบอกว่า

ข้อสอบข้อนั้นมีคนท�าถูกมากน้อยเพียงใด	ถ้ามีคนท�าถูกน้อยแสดงว่าข้อสอบข้อนั้นมีความยาก	ถ้ามี

คนท�าถูกมากแสดงว่าข้อสอบนั้นมีความยากน้อย	เป็นต้น

13. การวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analysis)

 สถติ ิ(statistice)	หมายถึง	ตวัเลขซ่ึงเป็นจ�านวนต่างๆ	ทีเ่กดิจากการนบัจ�านวนสมาชกิ

ในกลุม่ต่างๆหรอืการแจงนบัอ่ืนๆในลกัษณะเดยีวกนันีม้ารวบรวมเป็นข้อมูลสถติิ	ค�าว่า	สถติิในปัจจุบนั
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สามารถแยกเป็นความหมายต่างๆดงัต่อไปนี	้1)	สถติ	ิในความหมาย	“ข้อมลูสถติ”ิ	ซึง่หมายถงึ	ตวัเลข

(Numeral)	ทีแ่ทนข้อเทจ็จรงิ	(numeral	fact)	เช่น	สถิติการเรียนของนกัศกึษา	สถิติการเกดิอบุติัเหตุ

ทางจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สถิตมิวลรวมภายในประเทศ	สถติผิูส้งูอายใุนประเทศไทย	เป็นต้น	

2)	สถิติในความหมาย	“สถิติศาสตร์”	หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับ	วิธีการ	(Method)	ที่ใช้ในการศึกษา

เกี่ยวกับข้อมูล	 หรือท่ีนักวิชาการส่วนมากเรียกว่า	 ระเบียบวิธีทางสถิติ	 (Statistical	Method)	 ซ่ึง

ประกอบด้วยการเกบ็รวบรวมข้อมูล	(Collection	Data)	การน�าเสนอข้อมลู(	Presentation	of	Data)	

การวิเคราะห์ข้อมูล(Data	Analysis)	และการตีความหมายข้อมูล	(Interpretation	of	Data)	สถิติ	

ในความหมาย	“ค่าสถติ”ิ	หมายถงึ	ค่าตวัเลขทีค่�านวณได้จากข้อมลูกลุ่มตัวอย่างประชากร	(Sample	

data)	เข่น	 	ค่าเฉลี่ย	หรือ	S.D.	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	r
xy	
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	X	

และY	ของกลุ่มประชากร	และ	4)	สถิติในความหมาย	“วิชาสถิติ”	หมายถึง	วิชาวิทยาศาสตร์แขนง

หนึ่งซึ่งมีเนื้อหาและรากฐานมาจากวิชา	คณิตศาสตร์	(mathematics)	และตรรกวิทยา	(Logic)	วิชา

สถิติมีความหมายกว้างและผูกพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่นๆ	 เช่นเศรษฐศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	 จิตวิทยา	

ศกึษาศาสตร์	มนษุยศาสตร์	เป็นต้น	สถติจิ�าแนก	2	ประเภทใหญ่	ได้แก่	1)สถติิบรรยาย	(descriptive	

statistice)	และ	2)	สถิติอ้างอิง	(inferential	statistice)	ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป	

  1) สถติบิรรยาย (descriptive statistice	ซ่ึงในการวเิคราะห์ข้อมลูผู้วิจัยจ�าเป็นอย่าง

ยิง่จะต้องรูห้รอืทราบระดบัของข้อมลู	หรอืมาตรการวดัข้อมลูว่าอยูใ่นระดับใดเสียก่อน	ซ่ึงได้แบ่งมาตร

วัดออกเป็น	4	ระดับดังนี้	1)มาตรานามบัญญัติ	(normnal	scale)	เป็นวัดข้อมูลที่ลักษณะสัญลักษณ์	

หรือชื่อนาม	เพื่อจ�าแนกหรือจัดกลุ่มที่ศึกษา	ไม่สมารถบอกปริมาณมากน้อยได้	เพียงแต่แสดงให้เห็น

ความแตกต่างเท่านั้น	 เช่น	 เพศ	 จ�าแนก	 เป็น	 ชาย-หญิง	 เป็นโรค-ไม่เป็นโรค	 คนดี-คนบ้า	 อาชีพ	

สถานภาพ	ศาสนา	เป็นต้น	สถิตทิีเ่หมาะสมใช้ในข้อมลูระดบันี	้คอื	ความถี	่ร้อยละ	ฐานนยิม	และการ

ทดสอบทางสถติทิีไ่ม่ต้องค�านงึถงึการการกระจายของข้อมลู	เช่น	ไค-สแควร์	(Chi-square)	2)	มาตรา

เรียบล�าดับ	 (ordinal	 scale)	 เป็นมาตรที่บอกคุณสมบัติท่ีส�าคัญคือ	 บอกปริมาณความมากน้อยได	้

หรอืสามารถบอกความแตกต่างได้	และสามารถเรยีบล�าดบัข้อมลูได้ว่า	มาก-น้อย	สงู-ต�า่	ด-ีเลว	ระดบั	

c	นายทหารสญัญาบัตร	ต�าแหน่งทางวชิาการ	วฒุกิารศึกษา	เป็นต้น	ตวัเลขในมาตรระดบันีไ้ม่สามารถ

บวก	 ลบ	 คูณและ	 หารกันได้	 แต่สามารถนับรวมกันได้	 สถิติที่เหมาะส�าหรับการวัดในมาตรระดับนี้	

ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ฐานนิยม	มัธยฐาน	เปอร์เซ็นไทล์	และถ้าเป็นการทดสอบทางสถิติที่ไม่ค�านึงถึง

การกระจายของข้อมูลของประชาชาน	 ได้แก่	 ไค-สแควร์	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน	

(spearman	Brown)	เป็นต้น	3)มาตราอันตรภาค	(interval	scale)	เป็นมาตรที่ตัวเลขสามารถบอก

ความแตกต่าง	 บอกล�าดับท่ี	 และบอกช่วงห่างระหว่างสิ่งที่วัดได้ว่า	 ห่างกันอยู่มากน้อยเท่าได	 เช่น	

อุณหภูมิ	องศา	C	แบ่งเป็น	0องศา	จึงถึง	100	องศา	ความพึงพอใจ	เช่น	5	=	ดีมาก	,4=	มาก,	3=ปาน

กลาง,2=น้อย,	 1=น้อยที่สุด	 เป็นต้น	 สถิติที่เหมาะสมที่ใช้การวิเคราะห์ในมาตรนี้	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และสถิติท่ีใช้ทดสอบค่าความถี่และค่าเฉลี่ยได้เกือบทุกชนิด	 เช่น	 ไค-สแควร์	

สหสัมพันธ์	การทดสอบค่าที	(t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวน	เป็นต้น	4)มาตราอัตราส่วน	

(ratio	scale)	เป็นมาตรวัดที่สมบูรณ์ที่สุด	เพราะมีศูนย์แท้	และสามารถแบ่งคุณลักษณะของตัวแปร

เป็นกลุ่มๆได้	 บอกได้ว่าลักษณะใดสูงกว่า/มากกว่าคุณลักษณะใด	 รวมทั้งสามารถบอกได้ว่าแต่ละ

คุณลักษณะมีความแตกต่างที่เท่ากัน	เช่น	น�้าหนัก	ความสูง	อายุ	ตัวเลขในมาตรนี้สามารถน�ามาบอก	

ลบ	คูณ	หาร	กันได้	และใช้ได้กับสถิติทุกประเภท

 2)  สถิติอ้างอิง (inferential statistice) หรือสถิติอนุมาน	 เป็นสถิติท่ีใช้วิเคราะห์

ข้อมูลที่ศึกษาได้จากกลุ่มตัวอย่างแล้วอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ในกาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลไป

ยังกลุ่มประชากรเป้าหมาย	 หรืออาจได้ว่าเป็นการศึกษาค่าสถิติ	 เพื่ออ้างอิงไปยังค่าพารามิตเตอร์	

(parameter)	โดยทีส่ถติอ้ิางองิท�าได้	2	ลกัษณะคอื	การประมาณค่า	(estimation)	ค่าประชากรหรือ

ค่าพารามิเตอร์	และการทดสอบสมมตฐิาน	(hypothesis)	ซึง่แบ่งออกเป็นการทดสอบสถติพิารามเิตอร์

(parameter	 statistic)	 หมายถึง	 ค่าสถิติที่ต้องค�านึงถึงลักษณะการแจกแจงของประชากรที่กลุ่ม

ตวัอย่างถกูสุม่มา	ซึง่ต้องเป็นการแจกแจงแบบปกติ	และมกัใช้ศึกษากับกลุม่ตัวอย่างทีม่ขีนาดใหญ่พอ	

(n>30)	 ข้อมูลท่ีศึกษาต้องมีการวัดในมาตราอันตรภาคหรือมาตราอัตราส่วน	 และแบสถิตินัน

พารามเิตอร์(non	parameter	statistic)	เป็นสถติทิีไ่ม่ต้องค�านงึถงึลกัษณะของการแจกแจงประชากร

ว่าเป็นแบบใด	ซึ่งเหมาะกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก	และข้อมูลที่ศึกษาส่วนใหญ่มีอยู่ในมาตราวัดนาม

บัญญัติ	หรือมาตราเรียงล�าดับ

	 โดยทัว่ไปการน�าสถติเิชงิอนมุานหรอืสถติอ้ิางองิมาใช้ในการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั	

ทมัีกพบบ่อยมากในการวจิยั	ซึง่เป็นการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัให้เป็นตวัแปรตาม	ดงัเช่น1.ต้องการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย	1	ตัวแปรตาม	ว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้หรือไม่	ใช้	t-test

2.		 ต้องการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	1	ตัวแปรตาม	ว่า	ประชากร	2	กลุ่ม	มีความแตก

ต่างกันหรือไม่	ใช้	t-test	3.ต้องการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	1	ตัวแปรตาม	ว่า	ประชากร	3กลุ่ม	มี

ความแตกต่างกันหรือไม่	ใช้	F-test	โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(one-way	ANOVA)	

4.การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัทีเ่ป็นความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม	เช่น	ตวัแปร

อิสระ	1	ตัว	และตัวแปรตาม	1	ตัว	ตัวแปรเป็นระดับจัดกลุ่ม/จัดอันดับ	ใช้	chi-square	ตัวแปรอิสระ

เป็นระดับช่วงเท่าหรือสูงกว่า	 ตัวแปรตามเป็นระดับช่วงหรือสูงกว่าใช้การวิเคราะห์	 Pearson	 

Correlation	หรือถ้า	ตัวแปรอิสระตั้งแต่	2	ตัวขึ้นไปเป็นระดับช่วงเท่าหรือสูงกว่า	ตัวแปรตาม	1	ตัว

เป็นระดบัช่วงเท่าหรอืสงูกว่าใช้	F-test	โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพห	ุ(regression	analysis)	

เป็นต้น

14. การเขียนรายงานการวิจัย

 การเขียนรายงานการวิจัยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัย	ซึ่งผู้วิจัยจะต้องน�า



338

การประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น�้าโขง

เสนอข้อมูลทั้งหมด	 เป็นการพรรณนา	 อธิบาย	 หรือชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดของงานวิจัยชิ้นนั้นๆ	

อย่างตรงไปตรงมา	และเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงเหตุผลในการศึกษาค้นคว้า	ที่มาของปัญหา	กรอบ

แนวคิดในการวิจัย	 วิธีด�าเนินการวิจัยและผลลัพธ์หรือข้อค้นพบในการวิจัย	 รายงานวิจัยจึงเป็นการ

สร้างความรูค้วามเข้าใจระหว่างผูว้จิยัและลกูค้า	(audience)	หรอืผูส้นใจงานวจิยัซึง่จะก่อให้เกดิองค์

ความรู้	(body	of	Knowledge)	ในศาสตร์สาขาต่างๆมากมาก

	 จุดมุ่งหมายของรายงานการวิจัย	มีจุดมุ่งหมายหลักๆอยู่	3	ประการ	ได้แก่	1)	เพื่อให้ผู้

อ่านเข้าใจปัญหา	 ท่ีผู้วิจัยสนใจน�ามาศึกษาว่ามีความส�าคัญและความจ�าเป็นอย่างไร	 จึงต้องท�าการ

วจิยั	2)เพือ่น�าเสนอข้อมลูทัง้หมดของงานวจิยัเรือ่งนัน้อย่างครบถ้วน	ส�าหรบัเป็นพืน้ฐานในการตีความ

และสรปุผลการวจิยั	และ	3)เพือ่ตคีวามข้อมลูให้แก่ผู้อ่าน	และน�าเสนอข้อบ่งบอกต่างๆ	ของข้อมลูใน

แง่ของค�าตอบหรือข้อเฉลยทีเ่หมาะสมต่อปัญหาวจิยั	เรอืงอไุร	ศรนีลิทา	(2535)	ซึง่ส่วนประกอบของ

รายงานการวิจัยประกอบ	4	ส่วน	ดังต่อไปนี้	

	 1)	 ส่วนตอนต้นหรือว่าส่วนน�า	(Preliminary	section)	ประกอบด้วย	ปกนอก	(Title)	

ค�าน�า	(Preface	or	Foreward)	ประกาศคณุปูการหรือค�านยิม	(Acknowledgement)	สารบญัเนือ้หา	

(Content)	สารบัญตาราง	(List	of	tables)	และสารบัญภาพประกอบ	(List	of	figures)

	 2)	 ส่วนเนื้อเรื่อง	(Main	body	section)	ประกอบด้วย	6	ส่วน	ได้แก่	ส่วนบทน�า	(In-

troduction)	เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	(Review	of	Literature)	วธิดี�าเนนิการวจัิย	(Method	

Research)	ผลและอภิปรายผล	(Results	and	discusstion)	สรุปและข้อเสนอแนะ	(Conclusion	

and	recommendation)	และเรื่องย่อ	(Summary)	หรือว่า	บทคัดย่อ	(Abstract)

	 3)	 ส่วนบรรณานุกรม	(Bibliography	section)	ส่วนนี้เป็นการเสนอรายการเกี่ยวกับ

เอกสารทุกชิ้นที่น�ามาใช้ในงานวิจัย	เช่น	เอกสาร	ต�ารา	สิ่งพิมพ์	ค�าสั่ง	ประกาศ	บทสัมภาษณ์บุคคล

ต่างๆ	 เป็นต้น	 การเชียนบรรณานุกรม	 ของรายงานการวิจัยของแต่ละสถานบันการศึกษาจะมีความ

แตกต่างกัน	และ	

	 4)		 ส่วนภาคผนวก	(Appendix	section)	ซ่ึงเป็นส่วนสุดท้ายของรายงานวิจัย	ประกอบ

ด้วยการรวบรวมข้อมูล	ข้อสนเทศทั้งหลายที่ใช้ในงานวิจัยนี้	ที่ไม่จ�าเป็นต้องเสนอไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง	

แต่ก็อาจมีความส�าคัญในการขยายความส�าคัญบางเนื้อหา	ตัวอย่างที่น�ามาสเนอในภาคผนวก	ได้แก่	

ข้อมลูดบิ	แบบสอบถาม	แบบสมัภาษณ์	แบบสงัเกต	แบบทดสอบ	ตัวอย่างวธิวีเิคราะห์ข้อมลู	หนงัสือ

ขอความอนุเคราะห์อันเกี่ยวกับการท�าวิจัย	กลุ่มตัวอย่าง	และประวัติย่อผู้วิจัย	เป็นต้น

สรุป

วจิยัเชงิปรมิาณทางสงัคมศาสตร์	ประกอบด้วยหลกัการและวธิกีารท่ีเป็นวทิยาศาสตร์สามารถ

ทดสอบได้	เริม่ต้นกระบวนการต้ังแต่	ตัง้ประเดน็หรอืว่าหวัข้อทีผู่ว้จิยัสนใจหรอืว่าต้องการศกึษา	บอก
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เล่าความเป็นส�าคญัหรอืความเป็นมาของปัญหา	ตัง้ค�าถามวจิยั	วตัถุประสงค์	สมมตฐิาน	(ถ้าม)ี	ศกึษา

ค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีเราศึกษาเพื่อสร้างกรอบแนวคิด	 วิธีด�าเนิน

การวจิยั	ระบขุอบเขตพืน้ท่ี	ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง	พร้อมทัง้ใช้เทคนคิการสุ่มตัวอย่างให้ถกูต้อง

ตามหลักหลักวิจัยเชิงปริมาณ	การใช้เครื่องมือในงานวิจัย	 เช่น	 แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์	 แบบ

สังเกต	เป็นต้น	การทอดสอบคุณภาพของเครื่องมือ	ค่าความเที่ยงตรง	และค่าความเชื่อมั่น	การเลือก

ใช้สถติทิีเ่หมาะสม	ไม่ว่าจะเป็นสถติเิชงิพรรณนา	เพือ่บรรยายลกัษณะของมลูทัว่ไป	หรอืว่าสถติอ้ิางองิ	

เป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาได้จากกลุ่มตัวอย่างแล้วอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ในการ

วิเคราะห์เพื่อสรุปผลไปยังกลุ่มประชากรเป้าหมาย	และสุดท้าย	เขียนรายงานการวิจัย	ประกอบด้วย

ส่วนต่างๆตามที่เสนอไว้แล้วในเบื้องต้น

บรรณานุกรม

เทพศักดิ์	บุณยรัตพันธุ์	 เอกสารประกาอบการอบรมเรื่องหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้

มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร,	ม.ป.ป
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มีสท์
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เรืองอุไร	ศรีนิลทา	.(2535).	ระเบียบวิจัย		กรุงเทพฯ	:	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศริชิยั	กาญจนวาส.ี(2545).	สถิตปิระยุกต์ส�าหรบัวจิยั	ภาควชิาวจิยัการศกึษา	พมิพ์ครัง้ที	่3	กรงุเทพฯ:	

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุวรรณ	บัวทวน	และ	ส�าเริง	จันทรสุวรรณ์.(2545).	ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	ภาคสังคมวิทยา
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บทคัดย่อ

การวิจัยเรือ่ง	ศกึษาวิเคราะห์ภพภมูมินุษย์กับภพภูมิสตัว์เดรจัฉาน	ในทัศนะพทุธปรชัญาเถรวาท 

มีวัตถุประสงค์ดังนี้	คือ	1)	เพื่อศึกษาภพภูมิมนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท	2)	เพื่อศึกษาภพภูมิ

สัตว์เดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท	 3)	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภพภูมิมนุษย์กับภพภูมิสัตว์

เดรจัฉานในทศันะพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นการวจิยัเอกสาร	(Documentary	Research)	เชิงคณุภาพ	

(Qualitative	Research)	โดยศึกษาค้นคว้า	รวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ผลการวจิยัพบว่า	1)	ภพภมูมินษุย์	ภพภมูสิตัว์เดรจัฉาน	มทีัง้แบบทีส่มัผสัได้	และแบบรูเ้ฉพาะ

ตน	แบบสมัผสัได้	หมายถงึ	เห็นได้ด้วยตา	ฟังได้ด้วยห	ูเป็นต้น	ว่าเป็นมนษุย์	ว่าเป็นสัตว์	แบบทีสั่มผัส

ไม่ได้	เป็นแบบของภมูจิติ	(สภาวะจติ)	ภมูศิลี	ภมูธิรรม	ร่างกายเป็นมนษุย์	แต่ภมูจิิต	(สภาวะจิต)	อาจ

เป็นอย่างอื่นก็ได้	ดังมีการกล่าวถึงประเภทของมนุษย์จ�าแนกไว้ตามภูมิจิต	(สภาวะจิต)ว่า	มนุษย์สัตว์

นรก	มนุษย์เปรต	มนุษย์ดิรัจฉาน	มนุษย์สมบูรณ์	มนุษย์เทวดา	และพบว่าคุณธรรมที่จะเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์	 หรือคุณธรรมซึ่งน�าพาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้น	 ก็คือศีล	 5	 2)	 การวิจัยพบว่าการท�าบาป

อกุศล	ด้วยกาย	วาจา	ใจ	ท�าให้จติเศร้าหมอง	ก่อให้ไปเกดิในอบายภูม	ิ4	คอื	นรก	เปรต	อสรุกาย	สตัว์

เดรัจฉาน	3)	งานวิจัยยังได้ศึกษาหลักของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ	มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย	

ที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้น	เป็นไปตามหลัก	ปฏิจจสมุปบาท	ได้รู้จักไตรวัฏฏ์	วงจร	3	ส่วน

ของปฏิจจสมปุบาท	หมนุเวยีนสบืทอดต่อๆ	กนัไป	ท�าให้มกีารเวยีนว่ายตายเกดิ	ได้พบตวัอย่างมนษุย์

ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน	 ตัวอย่างสัตว์เดรัจฉานที่มาเกิดเป็นมนุษย์	 ทั้งในพระไตรปิฎก	ทั้งในเรื่อง

ราวที่ปรากฏปัจจุบัน	ได้เห็นตัวอย่างการส่งผลของกรรม	เช่น	อาสันนกรรม	กรรมที่ได้กระท�าหรือได้

ระลึกนึกถึงเมื่อใกล้จะตาย	ท�าให้มนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้
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สิง่ต่างๆ	ทีไ่ด้ค้นพบล้วนเป็นประโยชน์	ท�าให้รู้จักภพภมูสัิตว์เดรัจฉาน	อบายภมูทิีอ่ยูร่่วมกนั

กบัมนษุย์	ท�าให้มนษุย์รูจ้กัภพภมูติวัเอง	ท�าให้ได้พิจารณาตัวเองว่า	เราเป็นมนษุย์ประเภทไหน	ท�าให้

รู้ว่าท�าอย่างไรเราจึงจะไม่เป็นเกิดยังอบายภูมิ	

ค�าส�าคัญ : ภพภูมิมนุษย์,	ภพภูมิสัตว์,	พุทธปรัชญาเถรวาท

Abstract

The	objectives	of	this	research	were	as	follows:	1)	to	study	the	human	nature	

in	 Theravada	 Buddhist	 Philosophy,	 2)	 to	 study	 the	 animal	 nature	 in	 Theravada	 

Buddhist	Philosophy,	and	3)	to	analyze	the	human	and	animal	nature	in	Theravada	

Buddhist	Philosophy.	This	was	a	Documentary	Research	(Qualitative	Research).	The	

researcher	collected	and	analyzed	data	from	primary	and	secondary	documents.

The	results	of	this	research	were	as	follows:	1)	both	the	human	and	animal	

world,	 were	 touchable	 and	 self-knowledgeable.	 Touchable	means	 seeable	 and	 

hearable	etc.	It	is	a	form	of	mental	state.	It	is	said	that	the	types	of	human	beings	

are	classified	according	to	the	mental	state;	human,	animal,	complete	human,	or	god	

and	 it	was	 found	that	 the	virtue;	5	precepts;	 is	 the	means	 to	be	born	as	human	 

beings.	2)	The	research	also	found	that	committing	the	sin	through	the	action,	speech,	

or	mind	led	to	the	depression	and	led	to	the	re-born	in	4	Apayabhumi	(lower	worlds)	

e.g.,	hell,	Peta	(departed	being),	Asurakaya	(demons),	and	animal.	3)	The	research	

also	 studied	 the	 principle	 of	 circulating	 death	 in	 the	 transmission.	 Humans	 and	 

animals.	This	endless	circulation	was	in	accordance	with	the	principle	of	Paticcasam-

uppada	 (the	Law	of	Causation)	 resulting	 in	 a	 circular	death	as	human	 re-born	as	 

animal	and	vice-versa.	In	the	Tripitaka	scriptures,	including	the	current	situations,	we	

could	see	the	examples	of	the	effects	of	karma,	such	as	the	Asannakamma	(Proximate	

Kamma);	a	kamma	done	immediately	before	death	could	led	human	to	be	re-born	

as	animals.	

The	findings	were	useful	helping	in	acknowledging	animal	world;	existing	of	

Apayamukha	(vicious	ways	of	conduct)	together	with	human	world.	It	helped	human	

to	recognize	their	own	world	and	considered	what	kinds	of	Human	beings	we	are,	

and	they	way	not	to	be	re-born	in	Apayamukha.	
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1.  บทน�า

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา	เพราะพุทธะ	แปลว่า	ท่านผู้ตรัสรู้แล้ว	ผู้รู้อริยสัจจ์	

4	อย่างท่องแท้	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2558,	หน้า	268)	พระพุทธศาสนาสามารถน�า

ผูป้ฏบิตัไิปสูค่วามแท้จรงิได้	การได้เกดิมาพบพระพุทธศาสนา	ถือเป็นโอกาสดีในชวีติ	พระพุทธศาสนา

สอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ	 มานับชาติไม่ถ้วน	 ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า	

สังสารวัฏ	หมายถึง	วังวนแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย	การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกหรือในภพต่างๆ	

(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต):	2558:	425)	ด้วยความหลง	ด้วยความไม่รู้ความจริง	ใช้ชีวิตอยู่

แบบ	มุ่งแต่เพียงเป้าหมายในโลกมนุษย์	โลกที่เห็นชัดอยู่ตรงนี้	ผ่านมาหลายภพชาติจ�าไม่ได้	นับเป็น

ภัยใหญ่	หากเราไม่แสวงหาความรู้	ในเรือ่งเหล่านี	้ในขณะทีเ่ราได้พบพระพุทธศาสนาค�าสอนทีส่ามารถ

พิสูจน์ได้	 จะเป็นการเกิดมาพบพระพุทธศาสนาท่ีเสียประโยชน์อันพึงได้รับ	 เราเกิดมาเป็นมนุษย์ใน

สังสารวัฏนี้	 เราได้เห็น	 และอยู่ร่วมกันกับสัตว์เดรัจฉาน	 ซึ่งทางพระพุทธศาสนาสอนว่า	 เป็นหนึ่งใน

อบายภูมิ	ภูมิก�าเนิดที่ปราศจากความเจริญ	มี	4	อย่าง	คือ	นรก	เปรตวิสัย	อสุรกายภูมิ	และก�าเนิด

ดิรัจฉาน

วันเวลาล่วงเลย	พบเห็นการตายจากไป	ของทั้งคนรู้จัก	และไม่รู้จัก	มากมาย	 เป็นตัวอย่าง

ของผู้ที่เดินทางจากไปยังภพต่อไป	ตัวอย่างมีให้พบเห็นอยู่เป็นประจ�า	นอกจากนี้ยังพบเห็นการตาย

จากไป	ของเหล่าสตัว์เดรจัฉาน	คอยเตอืน	ให้ผูเ้หน็ความส�าคญัในการแสวงหาปัญญา	เหน็ความส�าคญั	

ในการเรียนรู้สังสารวัฏ	 การศึกษาการใช้ชีวิต	 ร่วมกับภพท่ีเห็นได้ง่าย	 คือภพของสัตว์เดรัจฉาน	 

หากไม่ท�าความเข้าใจหาความรู	้เราอาจจะมองเหน็เขา	เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานตัวหนึง่เท่านัน้	ข้าพเจ้า	

เคยอ่านเรื่องราวมากมาย	เช่น	เรื่องพระติสสะเกิดเป็นเล็นในจีวร	เรื่องโตเทยยะพราหมณ์	ตายจาก

คนไปเกิดเป็นสุนัข	 การวางแผนเพื่อเดินทางไปยังภูมิต่อไป	 ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย	 หากไม่มีความรู	้ 

แม้พระติสสะ	ห่วงจีวร	ยังได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน	เราจึงควรอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้	องค์ความรู้	และ

รายละเอียดของเรื่องราวต่างๆ

การอยูร่่วมโลกกนัระหว่างมนษุย์กบัสตัว์เดรจัฉาน	มปัีญหาเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากความ	หลง	

ความไม่รู้	 มนุษย์น�าสัตว์มาใช้งาน	 น�าสัตว์มาเป็นอาหาร	 น�าสัตว์มาเลี้ยงแบบกักขัง	 โดยหารู้ความ

สัมพันธ์ที่เคยเป็นมา	ในภพชาติก่อน	สัตว์บางตัวเคยเป็นคนในครอบครัว	ญาติพี่น้อง	ด้วยความไม่รู้

ความหลงในสังสารวัฏ	จึงอาจเบียดเบียนสัตว์นั้น	พระพุทธเจ้า	พระองค์สอนศีลข้อแรก	ปาณาติปาตา 

เวรมณี	เว้นจากการท�าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง,	เว้นจากการฆ่าสัตว์	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต):	

2558:	238)	ช่วยให้มนุษย์แม้ยังหลงในสังสารวัฏอยู่	ละเว้นจากกรรมชั่วข้อนี้ได้
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จากทีก่ล่าวมา	ผูว้จิยัจงึเกิดความสนใจ	และต้องการศกึษา	เรือ่งภพภมูมินษุย์และภพภมูสิตัว์

เดรัจฉาน	เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสัตว์เดรัจฉานอย่างมีความรู้	แล้วน�า

ข้อมูลที่ได้	ไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษา	เป็นประโยชน์สืบไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.	เพื่อศึกษาภพภูมิมนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท

2.	เพื่อศึกษาภพภูมิสัตว์เดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท

3.	เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภพภูมิมนุษย์กับภพภูมิสัตว์เดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้มุ ่งศึกษาวิเคราะห์ภพภูมิมนุษย์กับภพภูมิสัตว์เดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญา

เถรวาทได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัย	ดังนี้

1.		ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 1.1		ศกึษาภพภมูมินษุย์ในทศันะพุทธปรัชญาเถรวาท	ได้แก่	ความหมายและประเภทของ

มนุษย์	ภพภูมิของมนุษย์	ปัจจยาการของการเกิดในสังสารวัฏ	คุณธรรมที่ท�าให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	

กรรมกบัการน�าพาไปเกดิ	การตายจากมนุษย์ไปเกดิเป็นสตัว์เดรจัฉานในพระไตรปิฎก	และบนัทกึเรือ่ง

ราว	การตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

	 1.2	เพื่อศึกษาภพภูมิสัตว์เดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท	ได้แก่	ความหมายและ

ประเภทของสตัว์เดรจัฉาน	ภพภมูขิองสตัว์เดรัจฉาน	สังสารวฏัปัจจัยให้เกดิเป็นสัตว์เดรัจฉาน	เหตุให้

เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน	 การตายจากสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นมนุษย์ในพระไตรปิฎก	 และบันทึกเร่ือง

ราว	การตายจากสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นมนุษย์

	 1.3		เพือ่ศกึษาวเิคราะห์ภพภูมมินษุย์กบัภพภมูสิตัว์เดรจัฉานในทศันะพทุธปรชัญาเถรวาท

2.		ขอบเขตด้านเอกสาร	

	 	 2.1	 ศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกหนังสือทางวิชาการ	 เอกสารงานวิจัย	 วารสาร	

บทความ	งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

4.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ซ่ึงเน้นการวจิยัทางเอกสาร	

(Documentary	 Research)	 เป็นหลัก	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภพภูมิมนุษย์กับภพภูมิสัตว์เดรัจฉานใน

ทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท	ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด�าเนินการวิจัยมีดังนี้
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1.		ขั้นรวบรวมข้อมูล

	 1.1		ส�ารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ	(Primary	Sources)	คือพระไตรปิฎก

	 1.2	รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ	(Secondary	Sources)	คือ	ต�ารา	หนังสือ	งาน

วิจัย	วิทยานิพนธ์	เอกสาร	วารสาร	บทความ	งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

2.	 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

	 2.1		น�าข้อมูลที่ได้มาจากข้อที่	1	มาท�าการแยกแยะ	จัดประเภท	ตามความเหมาะสมกับ

เนื้อหาที่วิจัย

	 2.2		ศึกษาข้อมูลที่ได้จากข้อที่	 2.1	ด้วยการวิเคราะห์	อธิบายความและตีความให้ความ

หมายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาที่วิจัย

	 2.3		วเิคราะห์ข้อมลู	พร้อมทัง้เสนอแนวความคดิเหน็วเิคราะห์ภพภมูมินษุย์กบัภพภูมิสตัว์

เดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทประกอบกับทัศนะของผู้วิจัยต่อไป

3.		ขั้นน�าเสนอผลงานการวิจัย

	 ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ภพภูมิมนุษย์กับภพภูมิสัตว์เดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญา

เถรวาท	ผูว้จัิยจะน�าเสนอผลการวจิยัตามล�าดบัขัน้ตอนด้วยวธิแีบบบรรยายโวหารในเชงิคณุภาพตาม

ความเหมาะสมแก่เนื้อหาในบทต่างๆ	ตามล�าดับ

5. ผลของการวิจัย

จากการศึกษาวิเคราะห์ภพภูมิมนุษย์กับภพภูมิสัตว์เดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท	 

ผู้วิจัยขอน�าเสนอดังต่อไปนี้

5.1	 ความหมายและประเภทของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน

	 5.1.1	 ความหมายและประเภทของมนุษย์

		 	 มนุษย์	 แปลว่าผู้มีจิตใจสูง	 รู้จักใช้เหตุผล	 มีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์เดรัจฉาน	 

มีปัญญาในการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ	ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแบ่งมนุษย์ออกไปเป็น	5	ประเภท	คือ	

มนุสสเนรยิโก	มนุษย์สัตว์นรก	ได้แก่	มนุษย์ที่มีจิตใจเป็นเหมือนอย่างสัตว์นรก	รุ่มร้อนอยู่ด้วยอ�านาจ

กเิลสอย่างหยาบ	มนสุสเปโต	มนษุย์เปรต	ได้แก่	มนษุย์ทีม่จีติใจเหมอืนเปรต	หวิกระหาย	ไม่มอีิม่ไม่มพีอ 

มนุสสติรัจฉาโน	 มนุษย์ดิรัจฉาน	 ได้แก่	 ร่างกายเป็นมนุษย์	 หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน	 ยินดีในเหตุ	 

3	ประการ	กนิ	นอน	สบืพนัธุ	์เป็นต้น	มนสุสภโูต	มนษุย์สมบรูณ์	ได้แก่	มนษุย์ผูม้ศีลีธรรม	มมีนษุยธรรม	

อันได้แก่ศีล	 5	 และมนุสสเทโว	 มนุษย์เทวดา	 ได้แก่	 มนุษย์ผู้มีหิริโอตตัปปะ	 ละอายบาป	 กลัวบาป	

เป็นการแบ่งประเภทตาม	คุณลักษณ์ทางจิต	ซึ่งอาจมีมากกว่า	5	ประเภท	เช่นมีจิตใจเป็นพรหม	ก็จะ

เป็นมนุษย์อีกประเภทหนึ่ง	 จิตใจมีธรรมของสิ่งใด	 ก็จะเป็นมนุษย์ประเภทนั้นๆ	 ดังที่	 พระราชนิโรธ

รงัสีคัมภีรปัญญาวศิษิฏ์	(หลวงปู่เทสก์	เทสรงัส)ี	เทศนาสอนไว้ว่า	“คนเราถ้าหากว่ามีธรรมของเทวดา	
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มาสวมไว้ในตวัของเรา	ตวัของเรากเ็ป็นเทวดา	ถ้าคนเราเอาธรรมของเปรตมาสวมไว้กเ็ป็นมนสุสเปโต	

ถ้าคนเราเอาธรรมของสัตว์เดรัจฉาน	มาสวมมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน	มนุสสติรัจฉาโน”

	 5.1.2		ความหมายและประเภทของสัตว์เดรัจฉาน

		 	 เดรจัฉาน	(ตริจัฉานกเ็รยีก	ดริจัฉานก็เรยีก	เดยีรจัฉานกเ็รยีก)	มาจากภาษาบาลี	

ตริจฉฺาน	แปลว่า	ผูไ้ปโดยส่วนขวาง	แม้บางตวัจะสามารถท�าตัวตรงต้ังฉากกบัพ้ืนโลกได้	แต่เวลาเคล่ือน

ตัว	 ล�าตัวก็ไปโดยขวาง	 หรืออีกความหมายเป็นผู้ไปขวางจากมรรคผล	 ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได	้ 

มีความยินดีในเหตุสามประการ	1.	การกิน	2.	การนอน	3.	การสืบพันธุ์	ตามปกติไม่รู้จักบุญบาป

	 	 ประเภทของสัตว์เดรัจฉานแบ่งตามประเภทของจ�านวนขา	 ได้	 4	 ประเภท	 

1.	อปทติรัจฉาน	ไม่มีเท้า	ไม่มีขา	ได้แก่	งู	ปลา	ไส้เดือน	เป็นต้น	2.	ทวิปติรัจฉาน	มีขา	2	ขา	มีเท้า	2	

เท้า	ได้แก่	กา	นกพิราบ	ไก่	เป็นต้น	3.	จตุปทติรัจฉาน	มีขา	4	ขา	มีเท้า	4	เท้า	ได้แก่	หมา	แมว	ช้าง	

เป็นต้น	4.	พหุปทติรัจฉาน	มีขามาก	มีเท้ามากกว่า	4	ขา	ขึ้นไป	ได้แก่	มด	ปลวก	ตะขาบ	เป็นต้น

5.2	 ภพภูมิของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน

 5.2.1		ภพภูมิมนุษย์

		 	 ภพแปลว่าทีเ่กดิทีต่ัง้ของจติของใจ	ภมูแิปลว่าระดบัของจติของใจ	ภพของมนษุย์	

เป็นภาวะที่อยู่ของมนุษย์	ภูมิของมนุษย์	เป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตน	ภูมิจิตภูมิใจ	ภูมิศีลภูมิธรรม	มีคุณธรรม

ของมนุษย์หรือไม่	ดังที่ได้มีการแยกประเภทของมนุษย์ไว้หลายประเภท	ตามคุณลักษณ์ทางจิต	

 5.2.2		ภพภูมิสัตว์เดรัจฉาน

	 	 ภพแปลว่าที่เกิดที่ตั้งของจิตของใจ	ภูมิแปลว่าระดับของจิตของใจ	ภพของสัตว์

เดรัจฉาน	เป็นภาวะที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉาน	ภูมิของสัตว์เดรัจฉาน	ระดับของจิตใจของสัตว์เดรัจฉาน

แต่ละตัว	 ไม่เหมือนกัน	 บางตัวดุร้าย	 บางตัวเป็นมิตร	 ระดับจิตใจที่แตกต่างกันนี้	 ดังในไตรภูมิกถา	 

ได้กล่าวว่า	 อันว่าติรัจฉานน้ีแลจะมีธรรมสัญญานั้นหาบ่มิได้มากนักหนาแล	 อันว่าธรรมสัญญานั้น	 

รู้จักบุญจักธรรม	 (พญาลิไทย,	 2530,	 หน้า	 76)	 แม้จะมีสัตว์เดรัจฉานบางตัวรู้จักบุญ	 รู้จักธรรม	 

แต่สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีใจสูง	เพราะพื้นปัญญาไม่สูงเหมือนกับมนุษย์

5.3		สังสารวัฏ	วังวนแห่งการเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกหรือในภพต่างๆ

  5.3.1	 ปัจจยัการของการเกดิในสังสารวฏั	กค็อืปัจจัยท่ีท�าให้เวยีนว่ายตายเกดิอยูใ่นภพ

ต่างๆ	ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ใน	ปฏิจจสมุปบาท	ปฏิจจสมุปบาท	แปลว่า ธรรมที่เกิดขึ้นด้วย

กันโดยอาศัยกัน	 อาศัยกันบังเกิดข้ึนด้วยกัน	 ไม่ใช่บังเกิดขึ้นแต่อาการใดอาการหนึ่งแต่ว่าบังเกิดข้ึน

ด้วยกันทั้งหมด	ค�าว่า	บังเกิดขึ้น	หมายถึง	อาการทั้ง	21คือ	อวิชชา	สังขาร	วิญญาณ นามรูป	สฬาย

ตนะ	ผัสสะ	เวทนา	ตัณหา	อุปาทาน	ภพ	ชาติ	และชรามรณะ	อิงอาศัยกันเกิดขึ้น	ความหมายของ

อาการทัง้	12	คอื	อวชิชา	แปลว่า	ความไม่รู	้หมายถงึ	ไม่รู้สัจจะคอืความจรงิ	สงัขาร	แปลว่าผสมปรุง

แต่ง	ในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสอธิบาย ได้แก่	กายสังขาร	วจีสังขาร	และจิตตสังขาร	โดยหมายถึงกรรม
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หรือการงานที่กระท�า	กายกรรม	วจีกรรม	มโนกรรม	วิญญาณ	มี	2	อย่าง	หนึ่งหมายถึง วิญญาณ6	 

คือความรู้สึกทางอายตนะทั้ง	6	อีกอย่างหนึ่งหมายถึง	วิญญาณที่มาปฏิสนธิเมื่อเกิด	เรียกว่าปฏิสนธิ

วิญญาณ	นามรูป	นาม	หมายถึง	 เวทนา	ความรู้กินหรือเสวยสุขทุกข์หรือไม่ใช่สุข	สัญญา	ความจ�า	

หมายถึง	เจตนา	ความจงใจ	ผัสสะ	ความกระทบ	รูป	ก็หมายถึงรูปกายส่วนที่เป็นธาตุ	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	

อันเรียกว่า	มหาภูตรูป	แปลว่ารูปที่เป็นใหญ่	ส่วนรูปอาศัยอยู่กับมหาภูตรูปนั้น	 เช่น	ประสาททั้ง	5 

และอื่น	ๆ	เรียกว่า อุปาทายรูป	แปลว่า	รูปอาศัย	รวมเรียกว่านามรูป	สฬายตนะ	แปลว่า	อายตนะ	6 

ได้แก่	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และมโนหรือมนะที่แปลว่าใจ	ผัสสะ	ได้แก่	ความกระทบทาง	เมื่ออายตนะ

ภายในกับอายตนะภายนอกประจวบกัน	 เกิดความรู้สึกเห็นรูปเป็นต้น	 เวทนา	 หมายถึง	 ความรู้กิน

หรือเสวยสุขทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข	 ตัณหา	 ได้แก่ความด้ินรนทะยานอยาก	 อุปาทาน	 ได้แก่	 

กามปุาทาน ความยดึถือกามคอืสิง่หรอือารมณ์ท่ีน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ทฏิฐปุาทาน ความยดึถือ

ทิฏฐิคือความเห็น	 อันหมายถึงยึดถือความเห็นผิด  สีลัพพตุปาทาน	 ความยึดถือศีลและวัตร	 คือ	 

ข้อประพฤติปฏิบัติอันหมายถึงยึดถือในศีลและวัตรด้วยอ�านาจของตัณหา	 อัตตวาทุปาทาน	 ความ

ยึดถือวาทะว่าตนหรือว่าวาทะของตนอันหมายถึงความยึดถือตัวตน	ภว หรือ ภพ	แปลว่า	ความเป็น	

ตรัสอธิบายไว้ว่าได้แก่	กามภพ	รูปภพ	และอรูปภพ	ค�าว่าภพนี้	แม้ตามศัพท์แปลว่าความเป็น	แต่ว่า

ตามความหมายที่ใช้หมายถึงภพเป็นที่เกิด	ชาติ	ได้แก่ความเกิด	อันหมายถึงความเกิดขึ้น	และ	ชรา

มรณะ	ได้แก่	ความแก่	ความตาย

		 	 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า	ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นไฉน	ดู

ก่อนภิกษุทั้งหลาย	เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย	จึงมีสังขาร	เพราะสังขารเป็นปัจจัย.	จึงมีวิญญาณ	เพราะ

วญิญาณเป็น	ปัจจยั	จงึมนีามรปู	เพราะนามรปูเป็นปัจจยั	จงึมสีฬายตนะ	เพราะ	สฬายตนะเป็นปัจจยั	

จึงมีผัสสะ	เพราะผัสสะเป็นปัจจัย	จึงมีเวทนา	เพราะเวทนาเป็นปัจจัย	จึงมีตัณหา	เพราะตัณหาเป็น

ปัจจัย	จึงมีอุปาทาน	เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย	จึงมีภพ	เพราะภพเป็นปัจจัย	จึงมีชาติ	 เพราะ	ชาติ

เป็นปัจจัย	จึงมีชราและมรณะ	โสกปรเิทวทกุขโทมนสัและอุปายาส	ความเกดิขึน้แห่งกองทกุข์ทัง้มวล

นี้	ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้	นี้เราเรียก	ว่าปฏิจจสมุปบาท

		 	 พระพทุธองค์เปรยีบ	กรรมเป็นไร่นา	วญิญาณเป็นพืช	ตัณหาเป็นยางในเมล็ดพืช	

เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง	3	แล้ว	ท�าให้เกิดภพ

  5.3.2		ไตรวัฏฏ์	(กิเลส	กรรม	วิบาก)

	 	 วัฏฏะ	3	หรือวงจร	3	ส่วนของปฏิจจสมุปบาท	หมุนเวียนสืบทอดต่อๆ	กันไป	

ท�าให้มีการเวยีนว่ายตายเกดิ	หรอืวงจรแห่งทุกข์	ได้แก่	กเิลส	กรรม	และวบิาก	กเิลสเป็นเหตใุห้ท�ากรรม	

กิเลสจึงเป็นเหตุ	กรรมจึงเป็นผลของกิเลส	และกรรมนั้นเองก็เป็นตัวเหตุให้เกิดวิบากคือผล	กรรมจึง

เป็นเหต	ุวบิากจึงเป็นผล	และวบิากนัน้เองก็เป็นตวัเหตุก่อกเิลสขึน้อกี	เมือ่เป็นด่ังนีว้บิากนัน้กเ็ป็นเหตุ	

กิเลสก็เป็นผลของวิบาก	และกิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรม	กิเลสก็เป็นเหตุ	กรรมก็เป็นผลของกิเลส	
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และกรรมนั้นเองก็เป็นเหตุส่งวิบาก	เมื่อเป็นดั่งนี้กิเลสก็กลับเป็นเหตุ	วิบากก็เป็นผล	และวิบากคือผล

นั้นก็กลับเป็นเหตุก่อให้เกิดกิเลสขึ้นอีก	เพราะฉะนั้น	กิเลส	กรรม	วิบาก	จึงวนอยู่ดั่งนี้

5.4		เหตุให้ถือก�าเนิด

 5.4.1	 คุณธรรมที่ท�าให้เกิดเป็นมนุษย์

	 	 ส�าหรบัศลี	5	นัน้	พระราชสงัวรญาณ	(หลวงพอ่พธุ	ฐานโิย)	ได้เทศนาความตอน

หนึ่งว่า	 ขอให้ท่านทั้งหลายจงท�าความเข้าใจในศีล	 5	 ประการนี้	 ให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน	 ศีล	 5 

เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติ	ใครละเมิดล้วงเกินแล้ว	ไม่มีอคติ	ไม่มีล�าเอียง	ไม่มีการยกเว้น

	 	 สมเด็จพระญาณสังวร	 (เจริญ	สุวฑฺฒโน)	ท่านเมตตาอธิบายศีล	5	จึงน�ามาสรุ

ปดังนี้	ศีล	5	เป็น	มนุษยธรรม	คือเป็นธรรมของมนุษย์	ปาณาติปาตา เวรมณี	เว้นจากการฆ่าสัตว์มี

ชีวิต	ค�าว่า	สัตว์มีชีวิต	แปลจากค�าว่า	ปาณะ	คืออินทรีย์ที่หายใจ	ที่มีชีวิตเป็นอยู่	หมายถึงมนุษย์และ

เดรัจฉานทั่วไปทุกชนิด	ธรรมคู่กับศีลข้อ	1	คือ	เมตตากรุณา	อทินฺนาทานา เวรมณี	เว้นจากการถือ

เอาสิง่ของที	่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจติคดิลกั	ธรรมคูก่บัศลีข้อที	่2	คอืสัมมาอาชวีะ	ความเล้ียงชพีในทาง

ที่ชอบ	กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม	แต่ไม่ห้ามความประพฤติชอบในกาม	

ค�าว่าในกามนัน้	หมายถงึในเรือ่งเก่ียวกบัความใคร่ระหว่างชายกบัหญงิ	ท่ีเรียกว่าความรักเก่ียวกบัเพศ	

ธรรมที่คู่กับศีลข้อนี้	คือความส�ารวมในกาม	มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการกล่าวเท็จ เท็จหรือมุสา	

คือไม่เป็นความจรงิ	กล่าวเท็จกค็อืพูดไม่จรงิหรอืพดูปดเพือ่ให้ผูอ้ืน่เข้าใจผดิ	และไม่ใช่แต่พูดด้วยปาก

เท่านั้น เขียนหนังสือเท็จปดเขา	หรือแสดงอาการให้เขาเข้าใจผิด	ธรรมที่คู่กันกับศีลข้อนี้ในจิตใจ	คือ

ความมสีตัย์ สุราเมรยมชชฺปมาทฏฺฐานา เวรมณ ีเว้นจากการดืม่น�า้เมา	อนัเป็นทีต่ัง้แห่งความประมาท	

น�า้เมาหรอืสิง่ท่ีท�าให้เมา	เป็นสิง่ท่ีอนัตรายกับการรกัษาศีลอย่างมาก	เพราะท�าให้ขาดสติ	(ความระลกึ

ได้)	 ขาดสัมปชัญญะ	 (ความรู้ตัว)	 อาจผิดศีลได้ทุกข้อ	 จึงควรละเว้นสิ่งที่ท�าให้เมาทั้งหลายอย่างยิ่ง	

ความหมายของศีล	โดยตรงคือความปกติกาย	ปกติวาจา	ปกติใจ	

	 	 จากข้อปฏบัิตใินศลีทัง้	5	ข้อนี	้เป็นคณุธรรมทีท่�าให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์	จงึควร

อย่างยิ่งที่ต้องรักษาศีล	รักษาความเป็นปกติ	เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภูมิศีลภูมิธรรมยิ่งๆขึ้นไป

		 5.4.2	 กรรมกับการน�าพาไปเกิด

	 	 ธรรมดาสตัว์ทัง้หลายทีย่งัมไิด้เป็นพระอรหนัต์นัน้	เมือ่ใกล้จะตาย	นมิติทัง้	3	คอื	

กรรมอารมณ์	 กรรมนิมิตอารมณ์	 หรือคตินิมิตอารมณ์	 อย่างใดอย่างหนึ่ง	 จะปรากฏเฉพาะหน้าใน

ทวารใดทวารหนึ่ง	แห่งทวารทั้ง	6	เสมอ	กรรมอารมณ ์ได้แก่	ธรรมารมณ์ที่เกี่ยวกับกุศลกรรม	อกุศล

กรรม	กรรมนิมิตอารมณ์ ได้แก่	อารมณ์	6	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น รส	สัมผัส และสภาพที่รู้ได้ทางใจ	ที่

เกี่ยวด้วยการกระท�าของแต่ละบุคคล	ที่ตนเคยได้กระท�าแล้วด้วยกาย	วาจา	ใจ	ย่อมจะมาแสดงนิมิต

เครือ่งหมายให้รูไ้ด้เมือ่ใกล้จะตาย	คตนิมิติอารมณ์	เป็นนมิิตเครือ่งหมายอารมณ์ทีจ่ะน�าไปสู่สคุตหิรือ

ทุคติ	 คตินิมิตอารมณ์	 ย่อมปรากฏได้ในทวารทั้ง	 6	 แต่ส่วนมากจะปรากฏทางตากับทางใจเป็นส่วน
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มาก และจัดเป็นปัจจุบันอารมณ์

	 	 อารมณ์ท่ีเป็นกรรมอารมณ์	 กรรมนิมิตอารมณ์	 หรือคตินิมิตอารมณ์	 อย่างใด

อย่างหนึ่ง	จะมาปรากฏแก่วิถีจิตสุดท้ายที่ใกล้ชิดกับจุติจิตที่สุด	และอารมณ์ทั้ง	3	นี้	ย่อมเกิดขึ้นด้วย

อ�านาจของกรรมทั้ง	4	ประการตามล�าดับ	คือ	1.	ครุกรรม	คือ	กรรมหนัก	อันกรรมอื่นไม่อาจหักห้าม

การให้ผลของกรรมประเภทนี้ได้	ซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล	2.	อาสันนกรรม	คือ	กรรมที่ได้กระท�า

หรือได้ระลึกนึกถึงเมื่อใกล้จะตาย	3.	อาจิณณกรรม	คือ	กุศลกรรม	หรืออกุศลกรรม	ที่ได้กระท�าหรือ

ได้ระลึกนึกถึงบ่อยๆ	 ถ้าไม่มีครุกรรมและอาสันนกรรมแล้ว	 อาจิณณกรรมย่อมจะให้ผล	 4.	 กฏัตตา

กรรม	คือ	กุศลกรรม	หรืออกุศลกรรม	ก็ได้กระท�าไปโดยมิได้ตั้งใจไว้ก่อน	หรือกุศลกรรม	อกุศลกรรม

ทีไ่ม่ครบองค์แห่งกรรมบถ	จดัเป็นกรรมเลก็ๆ	น้อยๆ	ถ้าไม่มคีรกุรรม	อาสนันกรรมและอาจณิณกรรม

แล้ว	เป็นหน้าที่ของกฏัตตากรรมที่จะให้ผล

	 5.4.3		อกุศลกรรม	ที่ท�าให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

	 	 อกุศล	หมายความว่า	ไม่ฉลาด	บาป	ชั่ว	อกุศลกรรม	หมายความว่า	กรรมที่เป็น

อกุศล	กรรมชั่ว	บาป	การกระท�าที่ไม่ดี	คือ	เกิดจาก	อกุศลมูล	หมายความว่า	รากเหง้าของอกุศล,	ต้น

เหตุของอกุศล,	ต้นเหตุของความชั่ว	มี	3	อย่าง	คือ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	อกุศลกรรมบถ	หมายความว่า	

ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล	ทางน�าไปสู่ทุคติ	มี	10	อย่าง	คือ	กายกรรม	3	ได้แก่	กายกรรม	3	ได้แก่	1.	

ปาณาติบาต	การท�าลายชีวิต	2.	อทินนาทาน	ถือเอาของที่เขามิได้ให้	3.	กาเมสุมิจฉาจาร	ประพฤติ

ผดิในกาม	วจีกรรม	4	ได้แก่	1.	มสุาวาท	พดูเทจ็	2.	ปิสณุาวาจา	พดูส่อเสยีด	3.	ผรสุวาจา	พดูค�าหยาบ	

4.	 สัมผัปปลาปะ	พูดเพ้อเจ้อ	 มโนกรรม	 3	 ได้แก่	 1.	 อภิชฌา	 ละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา	 2.	

พยาบาท	คิดร้ายเขา	3.	มิจฉาทิฏฐิ	เห็นผิดจากคลองธรรม	อกุศลต่างๆเหล่านี้	ล้วนเป็นหนทางน�าไป

สู่ทุคติ	หรืออบายภูมิ	หากว่าอกุศลกรรมหนักมาก	สามารถน�าไปสู่นรกได้	ก็จักต้องไปเสวยทุกข์โทษ

อยู่ในนรกก่อน	 พอหมดกรรมจากนรกแล้ว	 หากว่าเศษกรรมยังมี	 ก็ต้องไปเสวยกรรมในโลกเปรต	

อสุรกาย	แล้วจึงได้มีโอกาสมาเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน	อีกจ�าพวกหนึ่ง	มีอกุศลกรรมเบาบางไม่ถึงขั้น

ที่จะไปตกนรก	 หรือว่าไม่ถึงขั้นที่จะไปเสวยความทรมานเป็นเปรต	 อสุรกาย	 ก็ไม่ต้องผ่านแดนนรก	

แดนเปรต	อสุรกาย	แต่จะตรงไปเกิดในก�าเนิดเดียรัจฉานเลย

	 	 อกุศล	ความไม่ฉลาดนี้	หากเป็นการท�าตนให้อยู่ใน	ประเภทมนุสสติรัจฉาโน	มี

จิตใจปราศจากความละอาย	เกรงกลัวต่อความชั่ว	ขี้เกียจขี้คร้าน	ยินดีในเหตุสามประการ	1.	การกิน	

2.	การนอน	3.	การสบืพนัธุ	์กม็โีอกาสเกดิเป็นสตัว์เดรจัฉานได้	หรอืยงัมจีติใจห่วงในทรพัย์สมบตั	ิห่วง

ในลูกหลาน	หรือมีความพอใจในความเป็นสัตว์เดรัจฉาน	ก็ชื่อว่าเป็นอกุศล	ความไม่ฉลาด	 เมื่อตาย

จากมนุษย์ด้วยจิตเศร้าหมอง	ทุคติเป็นอันหวังได้	ดังพระธรรมค�าสอน
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5.5		ทัศนะเรื่องภพภูมิมนุษย์และภพภูมิสัตว์เดรัจฉาน	ในพุทธปรัชญาเถรวาท

  5.5.1		มนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในพระไตรปิฎก

	 	 ตัวอย่าง	 เรื่อง	 พระติสสะมรณภาพแล้วไปเกิดเป็นเล็น	 พระติสสะท่านมีความ

เยือ่ใยในจีวรทีพึ่ง่ท�าเสรจ็	โดยก่อนจ�าวดั	ท่านคดิว่าพรุง่นีจ้ะห่มจีวร	ท่านมรณภาพขณะจ�าวดั	แล้วไป

เกดิเป็นเลน็ทีจ่วีร	จวีรตกเป็นของสงฆ์	ทีป่ระชุมสงฆ์ก�าลังจะตัดแบ่งจีวร	พระพุทธเจ้าห้ามไว้	พระองค์

เห็นเล็นยังหวงจีวรของตนอยู่	ถ้าสงฆ์แบ่งกันในขณะนั้นเล็นที่ยังห่วงจีวร	จะมีความขัดใจ	แล้วไปเกิด

ยังนรกได้	พระองค์จึงให้รอ	7	วัน	เพื่อรอให้หมดอายุของเล็น	แล้วจึงอนุญาตให้แบ่งจีวรได้	พระติส

สะจากเป็นเล็นเมื่อหมดอายุจากเล็นได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต	เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึง	อกุศล	หรือความ

ไม่ฉลาดที่จิตมีเยื่อใยในทรัพย์สมบัติ	เมื่อตายไปในขณะที่จิตยังมีเยื่อใยถึงจีวรว่าจะใช้ในวันรุ่งขึ้น	แต่

ยังไม่ได้ใช้	 ท่านเกิดมรณภาพ	 ท�าให้จิตไปสู่ยังทุคติภูมิ	 ดังค�าสอนเร่ืองอาสันนกรรม	 คือ	 กรรมท่ีได้

กระท�าหรือได้ระลึกนึกถึงเมื่อใกล้จะตาย

  5.5.2		มนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในปัจจุบัน

	 	 เรือ่งนกัศึกษาไปเกดิเป็นปลาโลมา	เป็นเรือ่งจาก	ชวีประวตั	ิหลวงปูผ่าง	จติตฺคตฺุ

โต	มีช่วงหนึ่งที่คณะญาติโยม	ต้องการให้หลวงปู่ได้พักผ่อน	จึงนิมนต์หลวงปู่พักผ่อนที่เกาะสีชัง	ขณะ

นั่งเรือมีปลาโลมาฝูงหนึ่งลอยติดตามเรืออยู่ไม่ห่าง	ท่านบอกว่าปลาโลมาฝูงนี้	เขาเคยเกิดเป็นมนุษย์	

เป็นนักศึกษาชายหญิงที่มาทัศนศึกษาแล้วเกิดเรือล่ม	 เสียชีวิตในทะเล	 ตามที่จิตวิญญาณเหล่านั้น

ผูกพันกับทะเล	ด้วยแรงของวิบากกรรมที่เคยสร้างไว้	จึงส่งผลให้เขาเกิดมาเป็นปลาโลมาในทะเลนั้น

เอง	หลวงปู่จึงได้แผ่เมตตาให้จิตวิญญาณพวกเขา	เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า	มนุษย์ไปเกิดเป็นปลาโลมา

ได้	ด้วยจิตวิญญาณเหล่านี้ผูกพันกับทะเล	และด้วยแรงของวิบากกรรมที่เคยสร้างไว้	ในขณะเกิดเหตุ

เรือล่ม	คาดว่านักศึกษาเหล่านี้มีจิตเศร้าหมอง	เพื่อต้องการเอาตัวรอด	เมื่อมีจิตเศร้าหมองก่อนตาย	

ทุคติเป็นอันหวังได้	ดังพระธรรมค�าสอน	

		 5.5.1	 สัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นมนุษย์ในพระไตรปิฎก

	 	 เรื่อง	อุบาสก	5	คน	ใคร่จะฟังธรรม	แต่นิสัยจากอดีตชาติส่งผล	อุบาสก	5	คน

มาขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า	ในขณะที่ฟังธรรม	ทั้ง	5	อาการต่างๆ	กัน	พระอานนท์สงสัย	จึงทูล

ถามพระพทุธเจ้า	พระพทุธเจ้ากล่าวอดตีชาตขิองอบุาสกทัง้	5	อบุาสกผูน้ัง่หลบัแล้วนัน่	เกดิในก�าเนดิ

แห่งงูสิ้น	500	ชาติ	บุรุษผู้นั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือ	 เกิดในก�าเนิดไส้เดือนสิ้น	500	ชาติ	บุรุษผู้นั่ง

เขย่าต้นไม้อยู่	เกิดแล้วในก�าเนิดลิงสิ้น	500	ชาติ	พราหมณ์ผู้นั่งแหงนหน้ามองอากาศ	เกิดเป็นผู้บอก

ฤกษ์สิน้	500	ชาต	ิพราหมณ์ผูฟั้งธรรมโดยความเคารพ	เกดิเป็นพราหมณ์ผูท่้องมนต์	ท่องพระเวท	สิน้	

500	ชาติ	จากเรื่องอุบาสก	5	คน	จะเห็นซึ่งนิสัยของอุบาสกทั้ง	5	ที่แตกต่างกัน	ด้วยบางคนเคยเกิด

เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีนิสัยของสัตว์เดรัจฉาน	เป็นความเคยชินจากอดีตชาติติดมาด้วย
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		 5.5.2		สัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน

	 	 เรื่องอดีตชาติหลวงปู่มั่น	 ภูริทตฺโต	 เคยเกิดเป็นสุนัข	 ได้มีบันทึกไว้ในหนังสือ	 

หลวงปู่มั่น	ภูริทตฺโต	ประวัติ	ข้อวัตรและปฏิปทา	ความตอนหนึ่งว่า	 ในขณะที่จิตของท่านด�าเนินไป

อย่างได้ผล	ก็ปรากฏเห็นเป็นลูกสุนัขก�าลังกินนมแม่	ท่านได้พิจารณาใคร่ครวญดูว่าท�าไมจึงมีนิมิตมา

ปน	ทั้งๆ	ที่จิตของท่านเลยขั้นนิมิตแล้ว	เมื่อก�าหนดจิตพิจารณาก็เกิดญาณรู้ขึ้นว่า	ลูกสุนัขนั้นก็คือตัว

เราเอง	เราเคยเกิดเป็นสุนัขอยู่ตรงนี้มานับอัตภาพไม่ถ้วน	เวียนเกิดเวียนตายเป็นสุนัขหลายชาติ	เมื่อ

พจิารณาโดยละเอยีดได้ความว่า	ภพ	คอืความยนิดใีนอตัภาพของตน	สนุขัก็ยนิดใีนอตัภาพของมนั	จงึ

ต้องวนเวียนอยู่ในภพของมัน

	 	 เรื่องอดีตชาติหลวงปู่จันทา	 ถาวโร	 ในหนังสือ	 ธรรมพเนจร	 ความตอนหนึ่งใน

ขณะทีท่่านบ�าเพญ็เพียรภาวนา	พอจติรวมท่านเล่าว่า	พระธรรมกย็กบพุเพชาติมาให้เหน็อกี	เป็นจระเข้

ใหญ่นอนอยู่ในถ�้า	ท่านจึงก�าหนดถาม ได้ความว่า	เป็นอดีตชาติของท่าน	เพราะกลืนกินยาพิษ	ความ

โลภ โกรธ หลง นัน้คอืยาพษิใหญ่ฉาบทาจติใจไว้	ไม่มทีีพ่ึง่	คอื	พทุโธ ธมัโม	สงัโฆ	และศลีธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า	 ดังนั้น	 เมื่อตายแล้วจึงไปเสวยภพชาติเป็นจระเข้	 อยู่นานแสนนานหลายภพชาติ	

เพราะไปเกิดเป็นจระเข้ใหญ่อาศัยอยู่ในห้วยหนองคลองบึง	ลึกกว้างใหญ่	สัตว์ตัวเมียก็มาก	ดังนั้นจึง

ไปติดในกิเลสกามวัตถุกาม	อาหารก็ไม่อดไม่อยาก	อยู่กินสนุกสนาน	

	 	 ท้ัง	2	เรือ่งท่ียกมา	จะเหน็ว่าความหลงติดในภพชาติ	ท�าให้ต้องวนเวยีนอยูใ่นภพ

ชาติของสัตว์เดรัจฉานนานแสนนาน	ด้วยอวิชชา	ความไม่รู้ในสัจจะ	อกุศล	ความไม่ฉลาด	เป็นเหตุให้

ท�าอกุศลกรรม	หลงเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ

6.  สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิเคราะห์ภพภูมิมนุษย์กับภพภูมิสัตว์เดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท	

สรุปได้ว่า	 ภพภูมิของมนุษย์	 และภพภูมิของสัตว์เดรัจฉาน	 ภพ	 แปลว่า	 ที่เกิดที่ตั้งของจิตของใจ	 

ภูมิ	แปลว่า	ระดับของจิตของใจ	ภพซึ่งเป็นที่เกิดที่ตั้งของจิตของใจ	เราสามารถมองเห็นได้ตามปกติ	

เห็นว่าเป็นมนุษย์เห็นว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน	แต่ภูมิซึ่งเป็นระดับของจิต	เป็นเรื่องที่รู้เฉพาะตน	จึงได้มี

การแยกประเภทของมนษุย์ออกตามระดบัของจติ	เช่น	มนสุสติรัจฉาโน	ร่างกายเป็นมนษุย์	หวัใจเป็น

สัตว์เดรัจฉาน	 มนุสสภูโต	 มนุษย์สมบูรณ์	 มีมนุษยธรรม	 อันได้แก่ศีล	 5	 มนุสสเทโว	 มนุษย์เทวดา	 

มีคุณธรรมของเทวดา	ความละอายเกรงกลวัต่อบาป	เป็นต้น	ผลการวจิยัท�าให้ทราบถงึสาเหตทุีม่นษุย์

และสัตว์เดรัจฉานต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ	 ตามพระธรรมค�าสอน	 ปฏิจจสมุปบาท	 

ธรรมที่เกิดขึ้นด้วยกันโดยอาศัยกัน	อวิชชา	สังขาร	วิญญาณ นามรูป	สฬายตนะ	ผัสสะ	เวทนา	ตัณหา	

อุปาทาน	ภพ	ชาติ	และชรามรณะ	อิงอาศัยกันเกิดขึ้น	เป็น	กิเลส	กรรม	วิบาก	รวมเรียกว่า	ไตรวัฏฏ์	

หมุนวนเวียนว่ายตายเกิด	ในสังสารวัฏ	ผลการวิจัยท�าให้ทราบถึง	คุณธรรมที่น�าให้มาเกิดเป็นมนุษย์	
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ซึ่งได้แก่ศีล	5	ได้ทราบถึงอกุศลกรรม	น�าพาให้ไปเกิดยังอบายภูมิ	เกี่ยวกับศีล	5	ได้ทราบว่าเป็นสิ่งที่

ควรละเว้น	เป็นกฎของธรรมชาต	ิได้ทราบอย่างละเอยีด	เช่นศลีข้อ	1	สิง่มชีวีติได้แก่สตัว์ทีม่ลีมหายใจ	

ถ้ายงัมลีมหายใจอยู	่กเ็รยีกว่ายงัมชีวีติอยู	่ข้อ	2	ละเว้นลกัทรพัย์	สิง่ของทีเ่จ้าของไม่ได้ให้	ยงัหวงแหน

ยึดถือกรรมสิทธิ์อยู่	ข้อ	3	ละเว้นประพฤติผิดในกาม	ได้ข้อคิดถ้ามีเมตตาต่อกัน	ก็ไม่ควรท�าผิดศีลผิด

ธรรมต่อกัน	ข้อ	4	ละเว้นพูดเท็จ	ไม่ใช่แค่พูด	แต่เป็นทุกอย่างที่มีเจตนาท�าให้เข้าใจผิด	ข้อ	5	ละเว้น

ของเมาซึ่งจะน�าพาให้ผิดศีลได้ทุกข้อ	ศีลแปลว่าปกติ	ของเมาท�าให้	กาย	วาจา	ใจ	ไม่ปกติได้	ผลการ

วิจัยท�าให้ทราบ	ตัวอย่างของมนุษย์ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน	สัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์	ทั้งใน

พระไตรปิฎกและในยคุปัจจบัุน	เป็นตวัอย่างของการเวยีนว่ายตายเกดิในสงัสารวฏั	ได้เหน็รายละเอยีด

ว่า	เมื่อยังมีกิเลส	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	เมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปเกิดยังอบายภูมิได้	เกิดเป็น

สัตว์เดรัจฉานได้	ผลการวิจัยต่างๆ	เหล่านี้	ล้วนเป็นประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตทั้งสิ้น

7. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

7.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	จากการศึกษาเรื่องนี้	ผู้วิจัยพบว่า	เมื่อเราได้เข้าใจว่า	มนุษย์

มีหลายประเภท	 เราพึงพิจารณาตนเอง	 เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 และพัฒนาภูมิจิตของตนยิ่งๆ	 

ขึ้นไป	 ส�าหรับผู้อื่นเราพึงเข้าใจว่า	 มนุษย์มีหลายประเภท	 เม่ือเกิดความกระทบกระทั่งกันในสังคม	 

พงึรกัษาคุณธรรมความเป็นมนษุย์ไว้กบัตนเองให้ด	ีและหม่ันรกัษาจิตไม่ให้เศร้าหมองด้วยกเิลสต่างๆ	

เพราะมีตัวอย่างการที่มนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน	เพียงเพราะห่วงทรัพย์สินของตน	พระธรรมค�า

สอนหนึ่งที่พึงระลึกไว้เตือนใจอยู่เสมอ	คือ	เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว	ทุคติเป็นอันหวังได้	ควรมุ่งให้ความ

รู้เรื่องศีล	5	เป็นกฎธรรมชาติ	เป็นสิ่งที่ควรละเว้น	ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วน�ามาสั่งสอน	ควรให้

ความรู้อย่างละเอียดได้ให้เข้าใจในศีล	5	เพื่อให้ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

7.2		ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ	 และข้อ

ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.	ท�าให้ทราบภพภูมิมนุษย์ในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท

2.	ท�าให้ทราบภพภูมิสัตว์เดรัจฉานในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท

3.	ท�าให้ทราบผลวเิคราะห์ภพภูมมินุษย์กบัภพภมูสิตัว์เดรจัฉานในทศันะพุทธปรชัญาเถรวาท
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่ศกึษาแนวคดิการปกครองในพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นการ

วจิยัเอกสาร	(Documentary	Research)	เชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยการศกึษาค้นคว้า	

รวบรวมข้อมูลเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ผลการวิจัยพบว่า	 การปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทจากท่ีสังคมชาวพุทธได้มีสมาชิกเพ่ิม

มากขึ้นเพื่อให้การปกครองเป็นไปโดยสะดวกให้สมาชิกมีส่วนร่วม	 พระพุทธเจ้าตระหนักถึงเรื่องนี้	

พระพทุธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนท์เรือ่งการปกครองของชาวเมอืงวชัช	ีทีเ่รยีกว่า	อปหานิยธรรม	7	

รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้เป็นรูปแบบการปกครองอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงมีความเกี่ยวข้อง

กับพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับราชาธิปไตย	 ในพุทธกาลนิยมใช้ในการปกครองของรัฐ

หรือแคว้นเล็กๆ	ทางตอนเหนือของชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบัน	ลักษณะของผู้ปกครองที่ดี	หลัก

ธรรมราชาซึง่จะน�ามาในการปกครองระบอบต่างๆนัน้เป็นซึง่มุง่สร้างและตรวจตวับคุคลในฝ่ายบริหาร

ให้ต้องมีคุณสมบัติอันชอบธรรม	 ระบอบการปกครองที่ใช้กันอยู่มีเพียงลักษณะเป็นเพียงกลไกหรือ

เครื่องมือ	หากผู้ใช้ไม่มีคุณสมบัติที่ดีแล้วย่อมขาดประสิทธิภาพหรือใช้ไปในทางที่ชั่วได้

ผูป้กครองมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่	ต้องเป็นผูม้คีวามรู	้ในสมยัโบราณคอื	รูร้าชศาสตร์	ธรรมศาสตร์ 

ศิลปวิทยาการ	ศิลปศาสตร์	ในสมัยปัจจุบันรู้วิชาการต่างๆ	ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาของประชาชน

และของรัฐ ต้องปกครองตนได้ก่อนจึงปกครองผู้อื่น	 ท�าตามหลักราชธรรมและอรรถศาสตร์	 

ละอบายมขุ	และควบคมุอารมณ์ของตน	เป็นหลักในการควบคมุตนให้เป็นคนดี	เพราะการปกครองที่

ดีเกิดขึ้นได้จากการคิดดี	 พูดดี	 ท�าดี	 ของผู้ปกครองที่ดี	 เป็นผู้ท่ีมีความรู้สติปัญญา	 เหนือประชาชน	 

แต่ต้องรูจ้กัถ่อมตน	มนี�า้ใจเสยีสละเพือ่ประชาชนและประเทศชาติ	สามารถรบัความทกุข์สขุ	เรือ่งราว

1 นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน
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ต่างๆ	 ไว้ได้	 ทั้งต้องเป็นผู้ท่ีมีความยุติธรรม	 ปราศจากอคติ	 ด่ังเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาภูมพิลอดลุยเดช	ทีท่รงใช้หลกัการดงักล่าว	ในปฐมบรมราชโองการ	ทีพ่ระองค์ทรงกล่าว	ก่อนขึน้

ครองราชย์	ว่า	เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม	ซึ่งพระองค์

ยดึม่ันในหลกัทศพธิราชธรรม	ตลอดรชักาลของพระองค์	ท�าให้ประชาชนผูอ้ยูใ่ต้ปกครองให้การยอมรบั

ยกย่องและอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า

ค�าส�าคัญ : การปกครอง,พุทธปรัชญา,เถรวาท

Abstract

This	research	aims	to	study	the	concept	of	governance	in	Theravada	Buddhist	

philosophy,	and	it	is	Qualitative	Research	(Documentary	Research).	The	researcher	

collected	and	analyzed	the	data	from	Primary	and	secondary	data.	

The	research	found	that	governance	in	Theravada	has	increased.	The	Buddha	

taught	Ananda	about	the	ruling	of	the	peopl	 in	Vassi	Village	known	as	the	Seven	

Precepts.	This	form	of	governance	is	another	form	of	governance	which	is	closely	

related	to	Buddhism.	It	was	similar	to	monarchy.	In	ancient	times,	it	was	used	in	the	

administration	of	a	state	or	a	small	region	in	the	north	of	India.	The	dhamma,	which	

is	to	be	 introduced	 in	the	various	regimes,	has	aimed	to	create	and	examine	the 

individual	administration	to	legitimate.	

Rulers	must	be	a	knowledgeable	person	in	ancient	times,	it	was	known	as	

Rajachat	Thammasat,	a	liberal	arts	school.	In	modern	times,	they	used	knowledge	to	

solve	the	problems	of	the	people	and	the	state.	Following	the	principles	of	ritual	

and	 semantics,	 controlling	 the	 emotion	 is	 the	 key	 to	 control	 yourself.	 Good	 

governance	is	from	good	thinking,	good	talking,	good	deeds.	It	is	the	wisdom	over	the	

people,	but	the	rulers	must	have	mercy	for	the	people	and	the	nation.	They	have	

to	 be	 impartial	without	 prejudice,	 such	 as	 His	Majesty	 King	 Bhumibol	 Adulyadej.	 

At	the	first	time,	he	said	we	will	rule	the	land	for	the	benefit	of	the	Siamese	public.	

He	holds	on	the	doctrine	of	eternity.	Throughout	his	reign,	the	people	under	the	rule	

of	recognition	praise	and	live	together	peacefully.	

Keywords :	Buddhist	Philosophy,	Governance,	Theravada.
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บทน�า : ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและการเมืองโดยธรรมชาติ	 เพราะมนุษย์สามารถบรรลุความดีได	้ 

ก็เฉพาะในฐานะเป็นสมาชิกสังคมและการเมืองเท่านั้น	 ความป็นสัตว์สังคมและการเมืองนี้	 หาได้

สมบูรณ์สิ้นสุดลงในระดับธรรมชาติอย่างไรก็อย่างนั้นไม่	 แต่มนุษย์จะต้องอาศัยความมีเหตุผลและ

ความมีคุณธรรม	ในฐานะที่เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลและมีคุณธรรม	(สิทธิ์	บุตรอินทร์:	2554:	155)	

มนุษย์ในอุดมคติ	สังคมมนุษย์จะต้องอยู่ด้วยความรู้	ความคิด	และคุณธรรม	ปรัชญาสอนส่ง

เสริมให้คนมีคุณธรรม	ใฝ่หาสัจจะ	เพิ่มความรู้ให้มีความคิด	(สิทธิ์	บุตรอินทร์	:2554:	3)

การปกครองระบอบประชาธปิไตยทีท่ัว่โลกยอมรบัว่าเป็นการปกครองทีแ่ม้มิใช่การปกครอง

ที่ดีที่สุด	แต่ก็เป็นการปกครองที่เลวน้อยที่สุด	แต่การปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยสถานเดียวยัง

ไม่เพียงพอ	ควรที่จะมีหลักการปกครองอื่นมาผสมผสานด้วย	หลัก	ที่ว่านั้น	บ้างก็เรียกธรรมรัฐก็มี	ธร

รมาภิบาลก็มี	หรือในภาคราชการไทยเรียกเวลานี้ว่า	หลักการ	ปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ตรงกับที่

โลกตะวันตกใช้ค�าว่า	«Good	Governance”	นั่นเอง	ซึ่งเมื่อจะดูความหมายที่นักวิชาการพูดถึงกัน

แล้วให้สรุปก็คือ	การปกครองด้วยประชาธิปไตย	ที่ต้องค�านึงถึงความถูกต้อง	ความชอบธรรม	ความ

เป็นธรรมและความดีงามเป็นส่วนส�าคัญในการปกครองด้วย	 อาจกล่าวได้ว่า	 นี่แหละสอดคล้องกับ

หลักธรรมาธิปไตย	 (ธัมมาธิปไตย)	ทางพระพุทธศาสนานั่นเองที่พระธรรมปิฎก	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	 ได้น�า

เสนอต่อสาธารณะเสมอว่า	ธรรมาธปิไตยจะเป็นแกนจรยิธรรมของประชาธปิไตยเพราะธรรมาธปิไตย

จะเป็นรากฐานท�าให้ประชาธิปไตยได้บรรลุภารกิจของหลักการปกครอง	ที่น�ามาใช้เป็นประโยชน์ก่อ

ให้เกิดสันติสุขและความผาสุก	ที่แท้จริงของชาวโลกและสังคมไทย	ได้ตลอดไป	(ดร.สุรพล	ยะพรหม:	

2548:	บทความทางวิชาการ)

ผูป้กครองประเทศ	ซึง่มอี�านาจสงูสดุมีหน้าทีก่�าหนดนโยบายของรัฐ	ทัง้ทางด้านป้องกันศตัรู

ภายนอกภายใน	 อีกทั้งวางนโยบายต่างๆ	 เพื่อน�าความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขมาสู่ประชาชน	

นักปกครองเป็นผู้ที่

มคีวามส�าคญัมากทีส่ดุ	เพราะฉนัน้ผูป้กครองต้องเป็นคนดี	มคีวามรู้	มเีหตุมผีล	และทีส่�าคญั

คือ	มีคุณธรรมและควรใช้คุณธรรมนั้นมาวางแผน	ก�าหนดเป็นนโยบายในการบริหารงาน	เพื่อพัฒนา	

สังคมประเทศชาติ	ให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์	และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	และตามแนว

คิดพทธศาสนา	 และมีปราชญ์ตะวันตกอย่าง	 เพลโต	 เชื่อว่าบุคคลประเภทดังกล่าวก็คือ	 นักปราชญ์	

(ฟื้น	ดอกบัว:2544	:	148)

ในพทุธปรชัญา	ซึง่หลกัการปกคองท่ีด	ีใช้ได้ในหลายประเทศ	และมกีรณตีวัอย่างคือพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาภมูพิลอดลุยเดช	ทีท่รงใช้หลักการดังกล่าว	ดังปฐบรมราชโองการ	ท่ีพระองค์

ทรงกล่าว	ก่อนขึ้นครองราชย์	ว่า	เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว

สยาม	ซึ่งพระองค์ยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม	ตลอดรัชการของพระองค์
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นกัปราชญ์ผูรู้ท้างการเมอืงได้กล่าวว่าในสงัคมทีจ่ะเจรญิได้นัน้จะต้องม	ีผูน้�าทีม่คีวามรู	้ความ

สามารถ	 และจะต้องเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม	 จึงจะสามารถน�าพาประชาชนและสังคมนั้นให้มีเจริญ

ก้าวหน้า	และมีการร่วมกันอย่างมีความสุขปลอดภัยได้	

เหตุเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคมประเทศ	 ภูมิภาค	 บนความ

หลากหลายทางด้านเช้ือชาติ	ศาสนา	ประเพณีวัฒนธรรม	มคีวามสลบัซบัซ้อนโครงสร้างทางด้านสงัคม	

และมีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ	แข่งขันช่วงชิงในรื่องผลประโยชน์	 และอีก

ด้านกม็คีวามเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลย	ีทีม่วีวิฒันาการเปลีย่นแปลงทางด้านวตัถอุย่างรวดเรว็	

กว้างขวาง	หลากหลาย	ปัญหาทางสังคม	 ซึ่งเต็มไปด้วยข้อเรียกร้องในด้านต่างๆ	 ตลอดทั้งความขัด

แย้งของผู้คนในสังคมย่อมตามมาอย่างมากมาย

ฉะนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท�าการศึกษาวิจัยในเร่ือง	 แนวคิดการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท	

เพื่อท่ีจะได้รูปแบบการปกครอง	 และนักปกครองที่ดีมีคุณธรรมมีจริธรรม	 ส่งผลให้สังคมสังคมอยู่ว

มกันอย่างสันติสุข	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาแนวคิดการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยน้ี	 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทขอบเขตของการวิจัย

เป็นการวิจัยเอกสาร	(Documentary	Research)	ซึ่งได้วางขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	 เป็นการวิจัยทางเอกสาร	

(Documentary	Research)	ซึ่งเน้นวิจัยทางด้านเอกสาร(Documentary	Research)	ศึกษาแนวคิด

การปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท	ซึ่งผู้วิจัย	ได้แบ่งวิธีด�าเนินการวิจัยมีดังนี้

1.4.1	 ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ	 (Primary	 Sources)	 คือ	 คัมภีร์พระ

ไตรปิฎก

1.4.2		รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ	(Secondary	Sources)	คือ	ต�ารา	หนังสือ	งาน

วิจัย	วิทยานิพนธ์	เอกสาร	วารสาร	บทความ	งานเขียนที่เกี่ยวข้องทั่วไป	แหล่งข้อมูลที่ส�าคัญ	คือ	หอ

สมุดมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตอสีาน	และห้องสมดุ	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตขอนแก่น
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1.4.3		ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ

ปกครอง	ในพุทธปรัชญาถวาท	

1.4.4	 	ศึกษาข้อมูลแนวคิดการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท	

1.4.5		ศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาแนวคิดการปกครองในพุทธปรัชญา

เถรวาท	

1.4.6		เรียบเรียงข้อมูลและน�าเสนอผลการวิจัย

5.  ผลการด�าเนินการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท	ได้น�ามาวิเคราะห์จนได้สรุปดังนี้

แนวคิดทางการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท	นั้นเริ่มจากการที่สังคมชาวพุทธได้มีสมาชิก

เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การปกครองเป็นไปโดยสะดวกให้สมาชิกมีส่วนร่วม	พระพุทธเจ้าตระหนักถึงเรื่อง

นี	้เหน็ได้จากการพระพทุธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนท์เรือ่งการปกครองของชาวเมอืงวชัช	ีทีเ่รียกว่า

อปหานิยธรรม	 7	 ประการ	 เป็การปฏิบัติร่วมกันรับผิชอบที่ช่วยป้องกันความเสื่อมน�าไปสู่

ความเจริญโดยส่วนเดียว	คือ

1.		หมัน่ประชมุกนัเนอืงนติย์	พบปะปรกึษาหารอืกจิการงาน	(ทีพ่งึรบัผดิชอบตามระดบัของ

ตน)	โดยสม�่าเสมอ

2.		พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม	 พร้อมเพรียงกันท�ากิจทั้งหลายที่พึง

ท�าร่วมกัน

3.		ไม่เอาอ�าเภอใจใคร่ความสะดวก	 และไม่เหยียบย�่าล้มล้างสิ่งที่วางบัญญัติกันไว้แล้ว	 ถือ

ปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่วางไว้เป็นธรรมนูญ

4.		ท่านผู้ใดเป็นใหญ่มีประสบการณ์ยาวนานให้เกียรติเคารพนับถือท่านเหล่านั้นมองเห็น

ความส�าคัญแห่งถ้อยค�าของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงน่ารับฟัง

5.		ให้เกียรติและคุ้มครองสตรี	มิให้มีการข่มเหงรังแก

6.		เคารพบูชาสกัาระเจดย์ี	ปูชนยีสถาน	อนสุาวรย์ีประจ�าชาต	ิอนัเป็นเคร่ีองเตอืนความทรง

จ�า	เร้าให้ท�าดี	และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน	ไม่ละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงท�าต่ออนุสรณ์	

7.		จดัการให้ความอารกัขา	บ�ารงุคุม้ครองอนัความชอบธรรมแก่บรรพชติผู้ทรงศลีทรงธรรม

บริสุทธิ์	 ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมแก่ประชาชน	 และเต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่า

นอยู่โดยผาสุก	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตโต):	2549	:	30)

รูปแบบการปกครองทีดี	 รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม	 คือรูปแบบการปกครองซึ่ง

กลุม่ชนผูป้กครองมีความพร้อมเพรยีงร่วมแรงร่วมใจกันและมรีะเบียบวนิยัเป็นเครือ่งด�ารงรกัษาความ

สามคัคีไว้	รปูแบบการปกครองแบบสามคัคธีรรมนีเ้ป็นรปูแบบการปกครองอกีรปูแบบหนึง่ซึง่มคีวาม
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เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับราชาธิปไตย	 และในพุทธกาลนิยมใช้ในการ

ปกครองของรัฐหรือแคว้นเล็ก	ๆ	ทางตอนเหนือของชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบัน

สภา	 เพื่อรับความฟังความคิดเห็นแล้วก็พิจารณาตัดสินใจลงมติ	 หากมติของที่ประชุมว่า

อย่างไร	ทุก	คนก็จะต้องยอมรับและด�าเนินการให้เป็นไปอย่างนั้น	(วิรัช	ถิรพันธุ์เมธี:	2544:	8.)	รัฐพึง

แสวงหาความสขุ	ความยตุธิรรมให้กับคนในสงัคม	มหีน้าทีใ่นการออกระเบยีบหรอืกฏเกณฑ์	ให้ความ

คุ้มครองประชาชนในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	ศาสนา	และมีหน่วยงาน	ที่ดีที่

เข้มแขง็เป็นหน่วยงานกลางของรฐัเพราะถ้าไม่เช่นนัน้ความสบัสนวุน่วายจะตามมาอย่างหลกีเลีย่งไม่

ได้ในที่สุด	 เพราะประชาชนไม่สามรถปกครองตนเองได้	 (ประยงค์	แสนบุราณ:	2548:	17)	รูปแบบ

การปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้	 มีนักวิชาการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป	 เช่นรามะ	 ศังกร	 ตริปถิ	

(Rama	 Shankar	 Tripathi)	 เรียกว่าสมาพันธรัฐ	 เนื่องจากลักษณะรัฐเกิดจากการรวมตัวกันอย่าง

หลวม	ๆ	ของรัฐเล็ก	ๆ	 (	Rama	Shankar	 :1981,	 :5)	 เอ.เอส.	อัลเตการ์	 (A.S.	Altekar)	 เรียกว่า

สาธารณรฐัเน่ืองจากกลกัษณะการปกครอง	ประชาชนเป็นผูเ้ลอืกผูป้กครอง	(A.S.	Altekar:	1958:109)	

ในแวดวงพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยมักจะเรียกรูปแบบการปกครองแบบน้ีว่าแบบสามัคคีธรรม	

เนื่องจากมีเหตุการณ์ซ่ึงพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุที่ท�าให้รัฐเหล่านี้เข้มแข็ง	 โดยตรัสธรรมซึ่งท�าให้เกิด

ความสามัคคีในรัฐคืออปริหานิยธรรม	(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	เล่ม	1,	

:	9.	และ	ปรีชา	ช้างขวัญยืน:5)

สังคมใดมีระบอบการปกครอง	 สังคมนั้นก็ย่อมมีการใช้อ�านาจ	 การปกครองที่ดีจะต้อง

ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง	 มีจริยธรรมของนักปกครองด้วย	 จะเห็นได้จากการปกครองแบบ	บิดา

ปกครองบตุรในสมยัสโุขทยั	การปกครองในสมยัสโุขทยันัน้	มลีกัษณะการปกครองแบบ	บดิาปกครอง

บตุร	พระมหากษตัรย์ิ	ดแูลทกุข์สขุของประชาชน	เหมอืน	บดิาซึง่มหีน้าทีต่่อบตุร	ในขณะทีป่ระชาชน

เอง	ก็ให้ความเคารพเชื่อฟัง	 ความกตัญญู	 ต่อพระมหากษัตริย์	 เป็นการตอบแทน	 เช่นเดียวกับบุตร	

พึงปฏิบัติต่อบิดามารดา	ที่ได้จัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง	บิดา	มารดากับบุตรตลอด

จนแยกแยะสิทธิ	และหน้าที่ของทั้ง	2	ฝ่ายไว้อย่างชัดเจน	เช่น	บิดา	มารดา	มีหน้าที่เลี้ยงดูปกป้อง	ให้

ความรกั	ให้การศกึษาแก่บตุร	ในขณะทีบ่ตุรกต้็องให้	ความเคารพเช่ือฟัง	กตญัญกูตเวท	ีตอบแทนคณุ

บิดามารดา	(	จ�านงค์	ทองประเสริฐ:	2520:37.)	

พระพรหมคณุาภรณ์ได้วเิคราะห์รปูแบบการเมืองการปกครองท่ีด	ีโดยยกเอาเรือ่งระบบการ

ปกครองในสมยัพทุธกาลมาแสดงให้เหน็เพ่ือเป็นแนวทางปฏบิตัขิองสงัคมปัจจบุนั	ซึง่ในคมัภร์ีพระพทุธ

ศาสนาได้กล่าวถงึการปกครองอนิเดยีในสมยันัน้	แบ่งออกเป็น	16	แคว้น	ได้แก่	องัคะ	มคธ	กาส	ีโกศล	

วัชชี	มัลละ	เจตี	วังสะ	กุรุ	มัญจาละ	มัจฉะสุรเสนะ	อัสสกะ	อวันตี	คันธาระ	และ	กัมโพชะ	ซึ่งทั้ง	16	

แคว้นนี้	 มีเมืองหลวงอยู่	 4	 รัฐ	 ที่มีอ�านาจเหนือรัฐอื่นในการปกครอง	 ก็คือ	 มคธ	 โกศล	 วังสะ	 และ 

อวันตี	
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จากผลการศึกษาวิเคราะห์	 ท�าให้ทราบได้ว่า	 พระพรหมคุณาภรณ์เห็นว่าการปกครอง	 2	

ประเภท	ต่อไปนี้	ถ้าน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้อย่างจริงจังก็จะเป็นรูปแบบการปกครอง

ที่ดีกว่ารูปแบบอื่นๆ	ซึ่งการปกครอง	2	ประเภท	นั้นคือ	

1.		การปกครองระบบราชาธิปไตย	 นี้เป็นระบบการเมืองการปกครองไทยในอดีต	 เรียกว่า	

สมบรูณาญาสทิธริาชย์”	พระมหากษตัรย์ิมอี�านาจสิทธิข์าดในการบริหารประเทศ	เป็นผู้มอี�านาจเด็ด

ขาดแต่เพยีงผูเ้ดียว	ซึง่เมอืงทีเ่ป็นศนูย์กลางในปกครองในสมยัพทุธกาลมเีพยีง	4	รฐั	อนัได้แก่	รฐัมคธ	

มกีรงุราชคฤห์เป็นเมอืงหลวง	พระเจ้าพมิพสิารเป็นประมขุ,	รฐัโกศล	มกีรงุสาวตัถีเป็นเมอืงหลวง	พระ

เจ้าปเสนทิโกศลเป็นประมุข	รัฐวังสะ	มีเมืองโกสัมพีเป็นเมืองหลวง	พระเจ้าอุเทนเป็นประมุข	และรัฐ

อวนัต	ีมกีรงุอชุเชนเีป็นเมอืงหลวง	พระเจ้าจนัฑปัชโชตเป็นประมขุ	2.	การปกครองระบบสามคัคธีรรม	

ปัจจุบันเราเรียกว่า	 “ประชาธิปไตย”	 ซึ่งประเทศที่ปกครองระบบนี้ท่ีใหญ่จริงปรากฏอยู่ในคัมภีร์

พระพทุธศาสนามเีพยีงแคว้นเดยีวคอื	วชัช	ีมกีรุงเวสาลี	หรือไพศาลีเป็นเมืองหลวง	ยงัมแีคว้นศากยะ	

และพวกมัลละ	 เป็นวิธีการปกครองโดยสามัคคีธรรมมีการสร้างสถานที่ประชุมตัดสินกรณียกิจต่างๆ	

ของบ้านเมืองสร้างสภาท่ีประชมุ	เรยีกว่า	สณัฐาคาร	เป็นทีป่ระชุมของรฐั	เทยีบได้กบัการสร้างรฐัสภา	

ในยุคปัจจุบัน	ดังตัวอย่างเรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศลส่งราชทูตไปขอพระราชธิดาของเจ้าศักยะมาเป็น

พระมเหสี	เพือ่จะได้เป็นพระญาตกิบัพระพทุธเจ้า	พวกเจ้าศักยะทัง้หลายกเ็ข้าประชมุกนัทีส่ณัฐาคาร	

เพือ่พิจารณาตดัสินเรือ่งนี	้และลงมตถิอืเอาตามทีป่ระชมุนัน้โดยยกเอาพระธดิาองค์หนึง่ของพระเจ้า

มหานามศากยะที่เกิดจากนางทาสี	เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทกับพระเจ้าวิทูฑภะในเวลาต่อมา	ถือเป็น

ระบบการปกครองแบบสามัคคีท่ีพระพรหมคุณาภรณ์ยกย่องว่ามั่นคงที่สุดคือ	แคว้นวัชชี	 มีหัวหน้า

ปกครองเป็นวาระหนึ่งๆ

	 ในฐานะประมุข	 โดยมีคณะบริหารร่วมกันถึง	 7,707	พระองค์	 เป็นรัฐที่มีความเข้มแข็ง

ที่สุด	ระบบสามัคคีธรรมหรือประชาธิปไตยนั่นเอง	(พระราชวรมุนี	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต):	2526:	46)

	 แนวคิดในการปกครองประชาราษฎ์พระพุทธเจ้าได้สรุปว่าหลักการปกครองท้ังปวงพอ

สรุปได้ดังนี้คืออธิปเตยยะ	3	อย่าง

	 1.		อัตตาธิปเตยยะ	ความมีตนเป็นใหญ่	 ถือตนเป็นใหญ่	 กระท�าการด้วยการปรารภตน	

เป็นประมาณมีพระพุทธพจน์ไว้ดังนี้	เธอท�าตนเองแลให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศล	เจริญกุศล	ละกรรมที่

มีโทษ	เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ	บริหารตนให้บริสุทธิ์	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	นี้เรียกว่าอัตตาธิปไตย

	 2.		โลกาธิปเตยย	ความมีโลกเป็นใหญ่	ถือโลกเป็นใหญ่	กระท�าการปรารภนิยมของโลก

เป็นประมาณ	ดังมีพุทธพจน์ว่า	 ...เธอท�าโลกให้เป็นใหญ่	 แลัวละอกุศล	 เจริญกุศล	 ละกรรมที่มีโทษ	

เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ	บริหารตนให้บริสุทธิ์	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	นี้เรียกว่าโลกกาธิปไตย

	 3.		ธมัมาธปิเตยยะ	ความมธีรรมเป็นใหญ่	ถอืธรรมเป็นใหญ่	กระท�าการด้วยปรารภนยิม

ความถกูต้อง	เป็นจรงิ	สมควรตามธรรมเป็นประมาณ	ดังมพีทุธพจน์ว่า	...เธอท�าธรรมให้เป็นใหญ่	แล้ว
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ละอกุศล	เจริญกุศล	ละกรรมที่มีโทษ	เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ	บริหารตนให้บริสุทธิ์	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	

นี้เรียกว่าธรรมมาธิปไตย

ดกูรภกิษทุัง้หลายอธปิไตย	3	อย่างนีแ้ล	ขึน้ชือ่ว่าความลับไม่มใีนโลก	ส�าหรับผู้ท�าบาปกรรม

จรงิหรอืเทจ็ของตวัเองย่อมจะรูไ้ด้	ท่านสามารถทีจ่ะท�าความดีได้	แต่ท่านดูหมิน่ตัวเองเสีย	อนึง่	ท่าน

ปกปิดความช่ัวซึง่มอียูใ่นตน	ท่านนัน้ซึง่เป็นคนพาล	ประพฤตติงึๆ	หย่อนๆ	อนัเทวดาและพระตถาคต

ย่อมเห็นได	้ เพราะฉน้ันแหละคนท่ีมีตนเป็นใหญ่	 ควรมีสติเท่ียวไป	 คนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญา

และเพ่งพนิจิ	และคนทีม่ธีรรมเป็นใหญ่	ควรเป็นผูป้ระพฤติโดยสมควรแก่ธรรม	(องฺ	ติก.20186/478/.)

หลกัทศพธิราชธรรม	เป็นธรรมะส�าหรบัตัวผู้บริหารทีจ่ะต้องม	ีทกุคนทีจ่ะเป็นผู้น�าเพราะคน

เราทุกวันนี้ขาดคุณธรรมและจริยธรรมมาก	 ฉะนั้นการบริหารงานทุกหน่วยงานต้องมีผู้น�าไว้ส�าหรับ

บริหารผู้น�าจะต้องมีคุณธรรมเช่นหลักทศพิธราชธรรมส�าหรับตัวผู้น�าทุกท่านมีความหมายดังต่อไปนี้

ราชธรรม	10	หรือ	ทศพิธราชธรรม	คือ	ธรรมของพระราชา,	กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควร

ประพฤติ,	คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง,	หรือธรรมของนักปกครอง	97	ประกอบด้วย

1)		ทาน	(การให้)	

2)		ศีล	(ความประพฤติดีงาม)

3)		ปริจจาคะ	(การบริจาค)

4)		อาชชวะ	(ความซื่อตรง)

5)		มัททวะ	(ความอ่อนโยน)

6)		ตปะ	(ความทรงเดช)	

7)		อักโกธะ	(ความไม่โกรธ)	

8)		อวิหิงสา	(ความไม่เบียดเบียน)	

9)		ขันติ	(ความอดทน)	

10)		อวิโรธนะ	(ความไม่คลาดธรรม)	

ราชธรรม	10	หรือทศพิธราชธรรม	นี้ปรากฏอยู่ในพระสูตร	ขุททกนิกายชาดก	ปรากฏพระ

คาถา	ดังนี้	ทาน�	สีล�	ปริจฺจาค�	อาชฺชว�	มทฺทว�	ตปํ	อกฺโกธ�	อวิหึสญฺจ	ขนฺติญฺจ	อวิโรธน�	(ขุ.ชา.	เล่ม	28	

ข้อ	176	:	112)

ลกัษณะของผูป้กครองทีด่	ีหลกัธรรมราชาซึง่จะน�ามาในการปกครองระบอบต่างๆนัน้เป็นซึง่

มุ่งสร้างและตรวจตัวบุคคลในฝ่ายบริหารให้ต้องมีคุณสมบัติอันชอบธรรมที่จะเป็นผู้บริหาร	 ระบอบ

การปกครองที่ใช้กันอยู่มีเพียงลักษณะเป็นเพียงกลไกหรือเครื่องมือ	หากผู้ใช้เครื่องมือไม่มีคุณสมบัติ

ที่ดีแล้วก็ย่อมใช้เครื่องมืออย่างขาดประสิทธิภาพหรือใช้ไปในทางที่ชั่วก็ได้	 การเป็นผู้ปกครองที่มี

คุณสมบตัทิีเ่พยีบพร้อมในทกุระดบัไม่ว่าจะเป็นระดบัประมขุแห่งรฐั	คณะผูบ้รหิาร	หรอืข้าราชการใน

ฝ่าย	ในระดับต่างๆ	ก็ตาม	จะต้องถือหลักคุณวุฒิและคุณธรรมเป็นส�าคัญ	ธรรมราชาแม้เป็นสิ่งที่เกิด
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ขึ้นในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	แต่เป็นของที่ปรับใช้ได้ในทุกระบอบปกครอง	เจตนารมณ์ไม่ว่า

จะเป็นการปกครองระบอบใดก็ล้วนแต่ต้องการผู้มีธรรมในการปกครองทั้งสิ้น	 ชึ่งก็เป็นเจตนารมณ์

เดียวกันกับสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีธรรมราชาเป็นผู้ปกครอง	 จากหลักการต่างๆท่ีได้กล่าวมาแล้ว	

เราอาจสรุปลักษณะของผู้ปกครองท่ีดีท่ีใช้เป็เกณฑ์พิจารณาผู้ปกครองว่ายังมีความชอบธรรมในการ

เป็นผู้ปกครองดังนี้

1.		ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้มีความรู้	ในสมัยโบราณคือ	รู้ราชศาสตร์	ธรรมศาสตร์	ศิลปวิทยา

การ	ศิลปศาสตร์	18	ประการ	และพระเวท	ในพระพุทธศาสนา	รู้พระไตรปิฎก	รู้คัมภีร์ต่างๆในสมัย

ปัจจุบันรู้วิชาการต่างๆ	ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาของประชาชนและของรัฐ

2.		ผู้ปกครองจะต้องเป็นคนดี	คือปกครองตนได้ก่อนจึงปกครองผู้อื่น	ท�าตามหลักราชธรรม

และอรรถศาสตร์	 ละอบายมุข	 และควบคุมอารมณ์ของตน	 เป็นหลักในการควบคุมตนให้เป็นคนด	ี

เพราะการปกครองทีดีจะเกิดขึ้นได้จากการคิดดี	 พูดดี	 ท�าดี	 ทั้งสามอย่างเป็นรากฐานการปกครอง 

ผูป้กครองทีคิ่ดด	ีอจิฉารษิยา	คดิเอาชนะ	คดิรักษาอ�านาจย่อมปกครองโดยการบงัคบัควบคมุของความ

คิดที่ไม่ดีดังกล่าว	(ปรีชา	ช้างขวัญยืน,	2559)

	 ระบอบการปกครองที่ใช้กันอยู่เป็นเพียงกลไกหรือเครื่องมือ	 หากผู้ใช้เครื่องมือไม่มี

คุณสมบัติที่ดีแล้วก็ย่อมใช้เครื่องมือไปในทางไม่ดีหรือชั่วได้	 การเป็นผู้ปกครองที่ดีมีลักษณะเพรียบ

พร้อมในทกุระดบัไม่ว่าจะเป็นประมขุแห่งรฐั	ผูบ้ริหาร	หรือข้าราชการ	ในระดบัต่างๆ	กต็ามต่างกต้็อง

มีคุณวุฒิและคุณธรรรมเป็นส�าคัญ	 ธรรมราชาแม้เป็นของที่เกิดขึ้นในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	

แต่กเ็ป็นของทีป่รบัใช้ในทกุระบอบการปกครอง	เพราะเจตนาในการปกครองล้วนแต่ต้องม	ีคณุธรรม

ทั้งสิ้น	(ปรีชา	ช้างขวัญยืน	:2539:	278)

	 ผู้ปกครองที่ดี	จะต้องเป็นผู้ที่	มีสมอง	มีสติปัญญา	เหนือประชาชน	แต่จะต้องรู้จักถ่อม

ตนให้ต�า่กว่าประชาชน	และจะต้องรูจ้กัมนี�า้ใจเสียสละเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ	สามรถรับความ

ทกุข์สขุ	เรือ่งราวต่างๆไว้ได้	อกีทัง้ต้องเป็นผูท้ีมี่ความยติุธรรม	ปราศจาคอคติ	จากความรักหรือความ

ล�าเอียง	(จ�านงค์	ทองประเสริฐ:	2542:	304)

	 อีกนัยคนดีหรือผู้ปกครองที่ดี	 ควรเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมรัษาไว้ซ่ึงความดีให้มีอยู่

เสมอ	คือความกตัญญูกตเวทีความซื่อสัตยสุจริต	มีความจริงใจต่อประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครอง (สุนทร	

ณ	รังสี,	(ในงานพระราชทานเพลิงศพ):	10.)

6.  สรุปผลการวิจัย

จากการศกึษาการปกครองในพทุธปรชัญาเถรวาท	ท�าให้ทราบว่าการปกครองทีดี่นัน้จะต้อง

ประกอบรปูแบบหลกัการปกครอง	ดงัหลกัธรรมราชาซึง่จะน�ามาในการปกครองระบอบต่างๆนัน้เป็น

ซึง่มุง่สร้างและตรวจตวับุคคลในฝ่ายบรหิารให้ต้องมีคณุสมบติัอนัชอบธรรมทีจ่ะเป็นผู้บรหิาร	ระบอบ
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การปกครองที่ใช้กันอยู่มีเพียงลักษณะเป็นเพียงกลไกหรือเครื่องมือ	 แต่จะต้องมีผู้ปกครองทีดีมี

คณุธรรม	ประกอบด้วยความรูค้วามสามารถ	หรอืเป็นปราชญ์เป็นผูท้ีม่คีวามรอบรู้ศลิปวิทยาการ	องค์

ความรู้รอบด้าน	 และมีความกตัญญูกตเวทีความซ่ือสัตยสุจริต	 มีความจริงใจต่อประชาชนผู้อยู่ใต้

ปกครอง	 จะต้องเป็นผู้ที่	 มีสมอง	 มีสติปัญญา	 เหนือประชาชน	 แต่จะต้องรู้จักถ่อมตนให้ต�่ากว่า

ประชาชน	 และจะต้องรู้จักมีน�้าใจเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติ	 เป็นผู้ท่ีผดุงไว้ซ่ึงความ

ยุติธรรมไม่มีอคติล�าเอียง	 ไปเพราะว่าใจชอบ	 ดังหลักการปกครองที่ท�าให้ประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครอง

ให้การยอมรับยกย่องและอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า

7.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 จากการศึกษาเร่ืองนี้	 ผู้วัยพบว่า	 การปกครองในพุทธปรัชญา

เถรวาท	ถือเป็นรากฐานรูปแบบการปกครองที่ดีน�าหลักธรรมมาใช้ในการปกครอง	การปกครองแบบ

สามัคคธีรรม	คอืรปูแบบการปกครองซึง่กลุม่ชนผู้ปกครองมคีวามพร้อมเพรยีงรว่มแรงร่วมใจกนัและ

มีระเบียบวินัยเป็นเครื่องด�ารงรักษาความสามัคคีไว้	 รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้เป็นรูป

แบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด	 เป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใต้ปกครอง	และผู้ปกครองที่ดีมีความรู้ความสามารถ	มีคุณธรรมจริยธรรมนั้นถือว่าส�าคัญอย่าง

ยิง่	เป็นผูท้ีเ่สยีสละเพือ่ส่วนรวมและท�าประโชน์เพ่ือประชาชน	ประเทศชาติ	หากสังคมใดทีต้่องความ

เจริญงอกงามประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เป็นสุข	นั้นจะต้องมีรูปแบบการปกครองและผู้ปกครองที่

ดีมีคุณธรรมจริยธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

1.		ศึกษาวิเคราะห์การปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ส่งผลต่อสังคมปัจจุบัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.		ท�าให้ทราบการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.		สามารถน�ามาเป็นแนวในการปกครองในสังคมปัจจุบันให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 
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