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บทคัดย่อ 
   บทความนี้ เป๕นสํวนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “อุปมานิทัศน๑ในหนังสือมหาอานิสงส๑ 108 กัณฑ๑” มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาลักษณะของอุปมานิทัศน๑  ผลการวิจัยพบวํา  อุปมานิทัศน๑ คือ เรื่องที่ถูกนํามาเ ลํา
ประกอบการบรรยายตําง ๆ ซึ่งจะต๎องประกอบไปด๎วยลักษณะ 3 ประการ  ดังนี้คือ  1) เป๕นเรื่องราว เรื่องเลํา หรือ
นิทาน  2) มีการสื่อความหมายสองนัย  และ  3) เป๕นการสั่งสอนศาสนา ศีลธรรม หรือการเมือง   
ค าส าคัญ: อุปมานิทัศน๑ 
 
Abstract 
  This article is part of the research “Allegory in power of good deeds 108 sections book”  
the purpose is to study the characteristic of Allegory. The research found that Allegory is a story 
that is told in the lecture, which must be composed of three characteristics: 1) is a story Narrative 
or tale  2) There are two meanings  and  3) Religion, moral or political instruction. 
Keyword: Allegory 
 
บทน า 
  ภายหลังจากเจ๎าชายสิทธัตถะได๎ตรัสรู๎อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป๕นพระพุทธเจ๎าที่ใต๎ต๎น ศรีมหาโพธิ์
นั้น  พระองค๑ก็ได๎ทรงพิจารณาข๎อธรรมตําง ๆ ที่ทรงค๎นพบ และเสด็จประทับในสถานที่ 7 แหํง เป๕นเวลา 7 สัปดาห๑
ด๎วยกัน  ในสัปดาห๑ที่ 5 ขณะประทับใต๎ต๎นอชปาลนิโครธ  ซึ่งอยูํหํางไกลจากต๎นศรีมหาโพธิ์ไปทางทิศตะวันออกนั้น  
พระองค๑ก็ทรงเกิดความดําริขึ้นในพระทัยวําธรรมที่พระองค๑ได๎บรรลุนั้นมีความละเอียด ลึกซึ้ง   ยากเกินกวําที่สัตว๑
โลกผู๎ยังหลงอยูํในกิเลสตัณหาจะเข๎าใจได๎  ถึงจะแสดงธรรมอยํางไรก็คงจะเป๕นการกระทําที่เหนื่อยเปลํา  เมื่อ
พระองค๑ทรงพิจารณาดังนี้  พระทัยก็น๎อมไปเพื่อการขวนขวายน๎อย  มิได๎น๎อมไปเพื่อแสดงธรรม  ท๎าวสหัมบดีพรหม
ทราบความดําริในพระทัยของพระพุทธเจ๎า  จึงได๎ลงมากราบทูลอาราธนาวําสัตว๑โลกที่มีกิเลสน๎อยยังมีอยูํ  สมควรที่
พระพุทธเจ๎าจะแสดงธรรมเพื่อโปรดสัตว๑เหลํานั้นให๎พ๎นจากความทุกข๑  ท๎าวสหัมบดีได๎กราบทูลอาราธนาอยํางนี้ถึง  
3  ครั้ง  พระพุทธองค๑จึงได๎ทรงพิจารณาเรื่องเวไนยสัตว๑เปรียบด๎วยดอกบัว จากนั้นก็ทรงรับคําทูลอาราธนาของ
พรหม (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539 : 11-14)   

จากท่ีกลําวมา  แสดงให๎เห็นถึงความสําคัญและความยากในการแสดงธรรมโดยหวังจะให๎เข๎าถึงจิตใจของ
ปุถุชนผู๎ยังหลงติดอยูํกับความสุขทางโลก  ท่ีแม๎แตํพระพุทธเจ๎าเองก็ยังทรงท๎อพระทัย  ตํอเมื่อได๎รับคําทูลอาราธนา
จากท๎าวสหัมบดีพรหม และทรงพิจารณาถึงความแตกตํางของคนที่ทรงเปรียบเหมือนบัว 4 เหลํา  ก็ทรงมีพระทัย
น๎อมไปเพื่อการแสดงธรรม และบุคคลกลุํมแรกที่ได๎ฟ๓งธรรมจากพระพุทธเจ๎าก็คือ ป๓ญจวัคคีย๑ทั้ง 5 แตํกวําที่จะได๎
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แสดงธรรมนั้นพระองค๑ก็ทรงโน๎มน๎าวจิตใจของพราหมณ๑ทั้ง 5 ด๎วยการตรัสถ๎อยคําซ้ํากันถึง 3 ครั้ง  ความวํา “ภิกษุ
ทั้งหลาย  ตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ  พวกเธอจงเง่ียโสตสดับ  เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว จะสั่งสอน  จะ
แสดงธรรม  เมื่อพวกเธอปฏิบัติตามที่เราสั่งสอน ไม่นานนักก็จักท าให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม  อันเป็นที่สุด
แห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือน  บวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ  ต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539 : 18-20) และเมื่อพระองค๑ทรงแสดงพระ
ธรรมที่ช่ือวํา  ธัมจักรกัปปวัตนสูตรจบลงแล๎วนั้น  พราหมณ๑ทั้ง 5 ก็บรรลุธรรมทั้งหมด ทําให๎มีพระรัตนตรัยครบ 
3 ประการ  นี่แสดงให๎เห็นถึงพุทธวิธีการสอนหรือการแสดงธรรมที่ดี  มีประสิทธิภาพ  ทําให๎เข๎าใจ  และมองเห็น
ธรรมตามที่พระองค๑ทรงแสดง  

ในหนังสือวรรณคดีบาลี (คณาจารย๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 : 18-19) ได๎แสดง
ลักษณะหลักคําสอนของพระพุทธเจ๎าไว๎วํา  

 
   “พหุโข  ภิกฺขเว  มยา  ธมฺมา  เทสิตา  สุตฺตํ  เคยฺยํ  เวยฺยากรณํ  คาถา  อุทานํ  อิ
ติวุตฺตก ํชาตกํ  อพฺภูตธมฺมํ  เวทลฺลนฺติ 
   คําแปล : ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายมากแลอันเราแสดงแล๎ว  คือ  สุตตะ  เคย
ยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธรรม  เวทัลละ” 

 
  จากพุทธพจน๑ข๎างต๎นนี้ทําให๎ทราบวํา  มีแบบวิธีแสดงเนื้อหาตามลักษณะของคําสอน 9 ประการ  เรียกวํา  
นวังคสัตถุศาสน๑  พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป. อ. ปยุตฺโต) (2559 : 221)  ได๎ให๎คําจํากัดความไว๎วํา นวังคสัตถุศาสน๑ 
หมายถึง คําสอนของพระศาสดา  มีองค๑ 9 
  นวังคสัตถุศาสน๑นี้  ปราชญ๑ขยะ (23 มีนาคม 2560) ได๎อธิบายความหมายทั้ง 9 อยํางไว๎ ซึ่งพอจะสรุปได๎
ดังนี้คือ  1) สุตตะ คือ  พระสูตร  แปลวํา ด๎าย  หมายความวํา  เรื่องที่นํามาผูกร๎อยกรองเข๎าด๎วยกัน  ในสมัย
พุทธกาลคําวํา  “สุตตะ”  นี้  พระพุทธเจ๎าทรงหมายถึง  กฎ หลัก หรือหัวข๎อธรรมสั้น ๆ มีตอนเดียวจบ และมีความ
สมบูรณ๑ในตัว ซึ่งมักจะเอาเฉพาะตัวกฎปาติโมกข๑  2) คาถา  คือ คําสอนประเภทที่อยูํในรูปของบทประพันธ๑ที่
เป๕นร๎อยกรอง  เชํน  บทประพันธ๑ในเถรคาถา  เถรีคาถา  ธรรมบท  และคาถาที่ไมํเรียกวําสูตรในสุตตนิบาต         
3)  เคยยะ แปลวํา  ขับ ร๎อง สวด  เป๕นการขับร๎องเป๕นทํานองคล๎ายกับคาถา  แตํหมายเอาคําสอนที่มีอยูํในรูปของ
ร๎อยแก๎วและร๎อยกรองในเรื่องเดียวกัน ลักษณะของเคยยะ  คือ  บทร๎อยกรองมักจะแทรกอยูํตอนกลางหรือ
ตอนท๎ายของสํวนที่เป๕นร๎อยแก๎วเป๕นสํวนใหญํ  4) เวยยากรณะ  หมายถึง  คําสอนที่มีลักษณะเป๕นคําตอบ ทําน
หมายเอาคําสอนในพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมด  สูตรที่ไมํมีคาถาปน และพุทธพจน๑ในลักษณะอื่นที่ไมํสงเคราะห๑เข๎าใน
องค๑อีก 8 อยําง จัดเข๎าในเวยยากรณะทั้งสิ้น  5) อุทาน  หมายถึง  คําพูดที่เปลํงออกมาจากลําคอ อันมาจากความ
ประทับใจในบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือมาจากได๎เห็นสัจธรรมบางอยํางอันเป๕นภาวะที่นําอัศจรรย๑  หรือที่ทําให๎
เกิดการประจักษ๑ชัดในความจริงของชีวิต  คําอุทานนี้ออกมาทั้งในรูปของร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง  ทั้งที่เป๕นคําอุทานของ
พระพุทธเจ๎าหรือพระสาวก  6) อิติวุตตกะ  คือ  คําสอนของพระพุทธเจ๎าที่พระสาวกหรือบุคคลบางคนได๎ยกขึ้นมาอ๎าง  
เพื่อให๎เกิดความเชื่อมั่นหรือเป๕นหลักฐาน  7) ชาดก  แปลตามรูปศัพท๑วํา  เรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล๎ว  เป๕นเรื่องในอดีตชาติ
ของพระพุทธเจ๎า  แม๎จะเป๕นเรื่องที่เกี่ยวกับผู๎อื่นบ๎างแตํก็จะมีพระโพธิสัตว๑อยูํในเหตุการณ๑นั้น ๆ ด๎วย  8) อัพภูตธรรม  
คือ  คําสอนหรือเรื่องนําอัศจรรย๑ใจ  และ  9) เวทัลละ  คือ  คําสอนประเภทท่ีแจกแจงความหมายอยํางละเอียด  ซึ่ง
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อาจทําโดยการอธิบายขยายความ  หรือโดยการวิเคราะห๑ความหมายทางไวยากรณ๑  เชํน  อธิบายวํา  เวทนา  มา
จากกิริยาศัพท๑วํา  เวทิตา  แปลวํา  รู๎สึก  ซึ่งปรากฏอยูํในมหาเวทัลลสูตร เป๕นต๎น 

นวังคสัตถุศาสน๑เป๕นแบบอยํางให๎แกํพระสาวกได๎นํามาใช๎เป๕นกลวิธีในการชํวยกันประกาศพระศาสนาและ
เผยแผํหลักธรรมคําสอน  ตั้งแตํสมัยพุทธกาลจนถึงป๓จจุบัน  ถึงแม๎วําทุกวันนี้รูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปบ๎าง  อาจจะใช๎
เพียงรูปแบบเดียว หรือผสมผสานกันหลายรูปแบบ แตํก็ยังอยูํในขอบเขตของนวังคสัตถุศาสน๑เชํนเดิม  อุปมานิทัศน๑
ก็เป๕นกลวธิีการถํายทอดหลักธรรมที่อยูํในนวังคสัตถุศาสน๑นั้น  กลําวคือ  การแสดงธรรมของพระพุทธเจ๎าหรือแม๎แตํ
ของพระสาวก จะต๎องยกเรื่องราวมาประกอบเพื่อให๎ผู๎ฟ๓งมีความเข๎าใจในหลักธรรมนั้นได๎งํายยิ่งขึ้น  การยกเรื่องราว
เพื่อนํามาเปรียบเทียบให๎เห็นอยํางงําย ๆ  และเพื่อเป๕นอุทาหรณ๑  เป๕นคติสอนใจ  เรื่องที่ถูกนํามาเลําประกอบหัวข๎อ
ธรรมเหลํานี้ก็คือกลวิธีการใช๎  อุปมานิทัศน๑  (Allegory)  นั่นเอง  ดังท่ีราชบัณฑิตยสถาน (2552 : 564-565) ได๎ให๎
ความหมายของอุปมานิทัศน๑ไว๎วํา  คือ  เรื่องเลําขนาดสั้นหรือขนาดยาวทั้งที่เป๕น ร๎อยแก๎วหรือร๎อยกรอง  มี
ความหมายตรง ๆ ตามเนื้อเรื่องอยํางหนึ่ง  และมีความหมายที่สองแฝงอยูํอีกอยํางหนึ่ง  และแม๎ความหมายแรกจะ
นําสนใจ  แตํความหมายที่สําคัญและนําสนใจท่ีแท๎จริงอยูํที่ความหมายที่สอง  สอดคล๎องกับคํานิยามของกอบกุล อิงคุ
ทานนท๑ (2539 : 7-9) ที่ได๎ให๎ความหมายของ Allegory  หรือเรื่องแตํงเปรียบเทียบหรือนิยายเปรียบเทียบไว๎วํา  คือ
เรื่องที่แนะความหมายเป๕นนัยแฝงไว๎เสมือนเป๕นอุปมาสําหรับ “ความหมายที่แท๎จริง”  อาจสรุปได๎วําเรื่องแตํง
เปรียบเทียบเป๕นเรื่องที่เสนอความหมายอยํางซํอนเร๎นไว๎ในรูปของสิ่งอื่น  ซึ่งตรงกับความเห็นของสมเกียรติ รักษมณี 
(2551 : 72) ที่วําอุปมานิทัศน๑คือ  การยกเรื่องสั้น ๆ มาเลําประกอบให๎เข๎าใจในเรื่องนั้น ๆ ชัดเจนขึ้น  และเป๕นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับกรมวิชาการ (2541 : 38) ที่ได๎อธิบายความหมายของอุปมานิทัศน๑ไว๎วําหมายถึง  การใช๎
เรื่องราวหรือนิทานขนาดสั้นหรือขนาดยาวประกอบ  วิธีนี้เป๕นการขยายหรือแนะโดยนัยให๎ผู๎อํานหรือผู๎ฟ๓งเข๎าใจได๎อยําง
ชัดเจนในแนวความคิด  หลักธรรมะ  หรือข๎อควรปฏิบัติที่ผู๎เขียนประสงค๑จะสื่อไปยังผู๎อํานผู๎ฟ๓ง  มีผู๎รู๎เรียกกลวิธีนี้วํา  
อุปมานิทัศน๑  
  เมื่อพิจารณาจากคําจํากัดความของอุปมานิทัศน๑ข๎างต๎น  และความหมายของนวังคสัตถุศาสน๑ที่ปราชญ๑
ขยะได๎ให๎ไว๎  จะพบวํา  อุปมานิทัศน๑สามารถจัดให๎เข๎าในนวังคสัตถุศาสน๑ได๎ 4 รูปแบบ  คือ คาถา เวยยากรณะ  อัพ
ภูตธรรม และชาดก  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  คือ  1) คาถา ประเภทวัตถุคาถา  จะเป๕นเรื่องเลําถึงเหตุการณ๑อัน
เป๕นที่มาของคําสอน  เชํน ปารายนวรรค  สุตตนิบาต เป๕นบทสนทนาโต๎ตอบเกี่ยวกับป๓ญหาธรรมระหวําง
พระพุทธเจ๎ากับพราหมณ๑ 16 คน  ซึ่งกํอนจะมีการสนทนานั้น  มีวัตถุคาถาเลําถึงสาเหตุที่พราหมณ๑ทั้ง 16 คน  จะ
เดินทางมาทูลถามป๓ญหากับพระพุทธองค๑อยํางละเอียด   คาถา ประเภทวยากรณคาถา  เป๕นการยกเรื่องเกี่ยวกับ
ประสบการณ๑ของการตรัสรู๎ของพระป๓จเจกพุทธเจ๎าหลายพระองค๑  2) เวยยากรณะ  พระพุทธเจ๎าทรงยกเหตุการณ๑ของ
กลุํมคนท่ีเดินทางมาถามป๓ญหากับพระองค๑มาประกอบการบรรยายธรรม  ซึ่งมีลักษณะคล๎ายกับคาถา ประเภทวยา
กรณคาถา  แตํตํางกันตรงที่ วยากรณคาถา เป๕นเรื่องของพระป๓จเจกพุทธเจ๎า สํวน เวยยากรณคาถา เป๕นเรื่องของ
พระพุทธเจ๎าเอง  3) อัพภูตธรรม  พระพุทธเจ๎าตรัสถึงเรื่องของคนที่ได๎ฟ๓งธรรมของพระองค๑แล๎วเกิดอัศจรรย๑ใจ  
และตรัสถึงลักษณะพิเศษของพระอริยสาวกบางองค๑  และ  4) ชาดก  เป๕นเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ๎า  
อุปมานิทัศน๑จึงเป๕นกลวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ๎าได๎ทรงใช๎แสดงธรรม พร๎อมทั้งประกาศพระศาสนามาตั้งแตํครั้ง
พุทธกาล 

   
วัตถุประสงค ์

  เพื่อศึกษาลักษณะอุปมานิทัศน๑และวิเคราะห๑อุปมานิทัศน๑ในหนังสือมหาอานิสงส๑ 108 กัณฑ๑ 

https://www.gotoknow.org/user/chotsuwan18/profile
https://www.gotoknow.org/user/chotsuwan18/profile


 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 4 ~ 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ เป๕นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป๕นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
  1.  ขั้นรวบรวมข๎อมูล 
  ผู๎วิจัยได๎รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับอุปมานิทัศน๑ จากสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ๑เลย) และสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลในเว็บไซต๑ตําง ๆ 
  2.  ขั้นวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการจัดกลุํมที่มีผู๎ให๎ความหมายหรือคําจํากัดความไว๎เหมือนกัน  แสดงความถี่ของข๎อมูล 
และเลือกเฉพาะกลุํมที่มีความถี่มากเกินกวําครึ่งของจํานวนผู๎ให๎ข๎อมูล เพื่อสรุปเป๕นลักษณะของอุปมานิทัศน๑ 
  3.  ขั้นนําเสนอผลการวิจัย  
  นําเสนอผลการวิจัยโดยการกลําวถึงที่มาของแหลํงข๎อมูล และแสดงลักษณะของข๎อมูลที่เหมือนกันด๎วย
ตารางแจกแจงความถี่ และสังเคราะห๑มาเป๕นลักษณะของอุปมานิทัศน๑   
 

ผลการวิจัย  

  ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับ อุปมานิทัศน๑ หรือ Allegory เทําที่จะค๎นพบ
ได๎  มีผู๎ให๎ความหมาย คําจํากัดความ ไว๎ 12 ทําน/หนํวยงาน   คือ  ทองสุก เกตุโรจน๑ (2529 : 8-9) 
ราชบัณฑิตยสถาน 2545 (2545 : 10-11) ราชบัณฑิตยสถาน 2552 (2552 : 564-565)  กอบกุล อิงคุทานนท๑ 
(2539 : 7-9) เปลื้อง ณ นคร (2540 : 65) สมเกียรติ รักษมณี (2551 : 72) กุหลาบ มัลลิกะมาส (2524 : 126) 
ประภาษ เพ็งพุํม (2558 : 21) กรมวิชาการ (2541 : 38) วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (1 สิงหาคม 2559) 

ในสํวนของงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับอุปมานิทัศน๑นั้น  จากการสํารวจ  ผู๎วิจัยไมํพบงานวิจัยที่นําอุปมา
นิทัศน๑ไปใช๎เป๕นแนวคิดหลักในการวิเคราะห๑  มีเพียงแคํเป๕นสํวนหนึ่งในโวหารภาพพจน๑  ได๎แกํ  บทความวิจัย
ของอรรถพร ดีที่สุด (ปีที่ 11, (ฉบับที่ 2) : 117-132) เรื่อง การศึกษากลวิธีการใช๎ภาพพจน๑ในกุมารคําฉันท๑  บทพระ
นิพนธ๑ในพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎ามณฑา และพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าอุบล จัดพิมพ๑โดยกรม
ศิลปากร  พ.ศ. 2539  ซึ่งในบทความนี้อรรถพร ดีที่สุด ได๎กลําวถึง Allegory หรืออุปมานิทัศน๑ตามแบบวรรณคดี
อังกฤษไว๎วํา  หมายถึง เรื่องเลําที่ใช๎องค๑ประกอบตําง ๆ เป๕นสัญลักษณ๑ทําให๎สามารถตีความได๎สองนัย  เพื่อสั่งสอน
ศีลธรรมจรรยา ศาสนา หรือ เผยแพรํความคิดทางการเมือง  มากกวํานิทานหรือเรื่องเลําที่เลําประกอบเพื่อสํงเสริมให๎
เรื่องหลักชัดเจนขึ้นเทํานั้น   
  นอกจากนี้ยังมีบทความ เรื่อง “การศึกษาธรรมาธรรมะสงคราม : วรรณคดีอุปนิทัศน๑ตามแบบวรรณคดี
อังกฤษเรื่องแรกของไทย” ของ easyroute (1 สิงหาคม 2559) ที่ได๎นําอุปมานิทัศน๑ไปใช๎ศึกษาบทพระราชนิพนธ๑
เรื่องหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (2423-2468)  เขาได๎ศึกษาตัวบท (Text)  และพบวํา
วรรณคดีเรื ่องนี้มีลักษณะตรงกับบทละครอุปมานิทัศน๑ (Allegory) บทละครอุปมานิทัศน๑เป๕นบทละครสอน
ศีลธรรมหรือศาสนาโดยใช๎สัญลักษณ๑  ทําให๎ตีความได๎ 2 ระดับ คือ ระดับพื้นผิวและระดับลึก  ละครอุปมานิทัศน๑มี
มาแตํสมัยกรีก-โรมัน  และรุํงเรืองมากที่ยุคกลาง (Middle age)  แตํกลับไมํพบวรรณคดีที่มีลักษณะเป๕นวรรณคดี
อุปมานิทัศน๑ในประวัติวรรณคดีไทย (History of Thai literature) มากํอนเลย  จึงอาจกลําวได๎วําธรรมาธรรมะ
สงครามเป๕นวรรณคดีอุปนิทัศน๑ตามแบบวรรณคดีอังกฤษเรื่องแรกของไทย  ซึ่งลักษณะของอุปมานิทัศน๑มีดังนี้ คือ  
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1) เป๕นเรื่องราวหรือเรื่องเลํา  2) อุปมานิทัศน๑ต๎องใช๎องค๑ประกอบตําง ๆ เชํน เหตุการณ๑ ตัวละคร และฉากเป๕นสัญลักษณ๑  
3) อุปมานิทัศน๑ต๎องสื่อความหมายได๎สองนัย คือ ระดับพ้ืนผิว และระดับลึก  และ  4) อุปมานิทัศน๑มีจุดมุํงหมายเพื่อ
สั่งสอนศีลธรรม ศาสนาหรือถํายทอดแนวคิดทาง การเมือง 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับอุปมานิทัศน๑ทั้งหมดที่กลําวมา  พบวํา นักวิชาการแตํละ
ทําน/หนํวยงาน ได๎ให๎คําจํากัดความไว๎หลายอยําง มีทั้งที่เหมือนกัน ใกล๎เคียงกันและแตกตํางกัน  สามารถจําแนก
และแสดงตัวเลขความถี่ ได๎ดังตารางตํอไปนี้ 
 

ตาราง  แสดงลักษณะของอุปมานิทัศน๑ท่ีพบ 
  

ที ่ ลักษณะของอุปมานิทัศน์ที่พบ จ านวน (คน/หน่วยงาน) 
1 เป็นเร่ืองราว เร่ืองเล่า หรือนิทาน 11 
2 สื่อความหมายสองนัย 10 
3 เป๕นสัญลักษณ๑ 2 
4 เป๕นจิตรกรรม หรือประติมากรรม 2 
5 สั่งสอนศีลธรรม ศาสนา หรือการเมือง 8 
6 ใกล๎เคียงกับอุปลักษณ๑ที่ขยายความยืดความออกไป 1 
7 เป๕นบุคลาธิษฐาน 2 
8 เป๕นสํวนหน่ึงของภาพพจน๑ 1 

 
  จากตารางพบวํา  มีลักษณะของอุปมานิทัศน๑อยูํ 3 อยําง ที่นักวิชาการ/หนํวยงานได๎ให๎ความหมายไว๎
ตรงกัน มากเกินกวําครึ่งของจํานวนทั้งหมด  ทําให๎สามารถสรุปความหมายและลักษณะของอุปมานิทัศน๑ได๎วํา  
อุปมานิทัศน๑ คือ เรื่องที่ถูกนํามาเลําประกอบการบรรยายตําง ๆ ซึ่งจะต๎องประกอบไปด๎วยลักษณะ 3 ประการ  
ดังนี้คือ  1) เป๕นเรื่องราว เรื่องเลํา หรือนิทาน  2) มีการสื่อความหมายสองนัย  และ  3)  เป๕นการสั่งสอนศีลธรรม 
ศาสนา หรือการเมือง เพื่อให๎เห็นแนวทางในการนําอุปมานิทัศน๑ไปใช๎ในการวิจัย ผู๎วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยเพิ่มเติม 
โดยนํามาจากบทสรุปของงานวิจัยฉบับเต็ม ดังนี้คือ 
  จากลักษณะของอุปมานิทัศน๑ดังกลําว  ผู๎วิจัยได๎นํามาใช๎เป๕นกรอบในการวิเคราะห๑อุปมานิทัศน๑ในหนังสือมหา
อานิสงส๑ 108 กัณฑ๑ โดยมีการปรับเพื่อให๎เข๎ากับเนื้อหาของหนังสือท่ีใช๎วิจัย  ได๎เป๕นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห๑ 3 
ประเด็น คือ  1) วิเคราะห๑แกํนเรื่องของเรื่องราว เรื่องเลํา หรือนิทานที่นํามาเลําประกอบ  2) วิเคราะห๑การสื่อ
ความหมายสองนัยผํานความหมายแฝง  และ  3) วิเคราะห๑หลักธรรม   
  หนังสือมหาอานิสงส๑ 108 กัณฑ๑ มีจํานวนอานิสงส๑ทั้งหมด 132 กัณฑ๑ มีเรื่องราวที่นํามาเลําประกอบทั้งสิ้น 
97 เรื่อง ทั้งนี้เพราะบางอานิสงส๑จะไมํมีเรื่องเลําประกอบ เป๕นเพียงบรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร  และจาก
เรื่องเลําประกอบท้ัง 97 เรื่อง พบวํา มี 42 เรื่องที่มีลักษณะของอุปมานิทัศน๑ครบทั้ง 3 อยํางอยูํในเรื่องนั้น ๆ  แสดง
ผลสรุปของการวิจัยได๎ดังนี้ 
  1.  แกํนเรื่อง  แกํนเรื่องทั้งหมดนั้นเป๕นแกํนเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีความศรัทธาและป๓ญญา
เป๕นที่ตั้งในการกระทําสิ่งที่ดีมีประโยชน๑แกํตนและคนอื่น ได๎แกํ การให๎ทาน  การเสียสละ การรักษาศีล การฟ๓ง
ธรรม การเจริญสติภาวนา และการงดเว๎นจากอกุศลกรรมทั้งปวง   
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  2.  ความหมายแฝง  จากการวิเคราะห๑ความหมายแฝง พบวํามี 2 ลักษณะ คือ ความหมายแฝงใน
ตัวละครและความหมายแฝงในเนื้อเรื่อง  ความหมายแฝงในตัวละคร พบใน 8 บทบาท ได๎แกํ   1) บทบาทคนรับ
ใช๎  พบ 6 เรื่อง  2)  บทบาทคนรวย พบ 3 เรื่อง  3) บทบาทคนจน พบ เรื่อง 10  4) บทบาทคูํรัก พบ 5 เรื่อง  5) 
บทบาทผู๎นํา พบ 1 เรื่อง  6) บทบาทพระ พบ 3 เรื่อง  7) บทบาทพํอ พบ 1 เรื่อง  และ 8) บทบาทลูก พบ 3 เรื่อง  
ความหมายแฝงในเนื้อเรื่อง พบ 10 เรื่อง 
  3.  หลักธรรม  จากการวิเคราะห๑พบหลักธรรมทั้งหมด 13 หลักธรรม  ดังนี้คือ  1) ความกรุณา  พบ 1 
เรื่อง  2) บุญกิริยาวัตถุ 10  พบ 20 เรื่อง  3) สมชีวิธรรม 4  พบ 5 เรื่อง   4) ความกตัญ๒ู  พบ 3 เรื่อง  5) 
บารมี 10  พบ 2 เรื่อง  6) มงคล 38  พบ 4 เรื่อง  7) โอวาทของธนญชัยเศรษฐี  พบ 1 เรื่อง  8) สังคหวัตถุ  
พบ 1 เรื่อง  9) มิจฉาทิฏฐิ  พบ 1 เรื่อง  10) วิริยะ   พบ 1 เรื่อง  11) อกุศลกรรม  พบ 1 เรื่อง  12) ปฏิบัติบูชา  
พบ 1 เรื่อง   และ  13) ขันติ  พบ 1 เรื่อง 

 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาพบวํา อุปมานิทัศน๑มีลักษณะ 3 อยําง คือ  1) เป๕นเรื่องราว เรื่องเลํา หรือนิทาน  2) มีการ
สื่อความหมายสองนัย  และ 3) เป๕นการสั่งสอนศาสนา ศีลธรรม หรือการเมือง  ซึ่งคล๎ายกับการศึกษาของ 
easyroute  และการศึกษาของอรรถพร ดีที่สุด ที่ลักษณะของอุปมานิทัศน๑มี 4 อยําง คือ  1) เป๕นเรื่องราวหรือเรื่อง
เลํา  2) ต๎องใช๎องค๑ประกอบตําง ๆ  เชํน เหตุการณ๑ ตัวละคร และฉาก เป๕นสัญลักษณ๑  3) ต๎องสื่อความหมายได๎สอง
นัย คือ ระดับพื้นผิว และระดับลึก  และ 4) อุปมานิทัศน๑มีจุดมุํงหมายเพื่อสั่งสอนศีลธรรม ศาสนาหรือถํายทอด
แนวคิดทางการเมือง  แตํการศึกษาของทั้ง 2 ทํานนี้จะเน๎นที่การวิเคราะห๑ “สัญลักษณ์” ผํานองค๑ประกอบตําง ๆ ใน
เรื่อง ดังเชํนตัวอยํางผลการศึกษาของ easyroute (1 สิงหาคม 2559) ที่กลําววํา 

...องค๑ประกอบตําง ๆ ในธรรมาธรรมะสงครามล๎วนเป๕นสัญลักษณ๑ คือ ธรรมเทวบุตรเป๕นสัญลักษณ๑ของ
ความดี เพราะธรรมะหมายถึงคุณความดี  ซึ่งสอดคล๎องกับลักษณะของธรรมเทวบุตร   ดังที่กลําวไว๎วํา  “...ปอง
ธรรมะบ่ล่วง ลุอ านาจอกุศล...”  และ  “...ทรงเครื่องก็ล้วนขาว สวิภูษณาสม/ส าแดงสุโรดม สุจริต ณ ไตรทวาร...” 
สํวนอธรรมเทวบุตรก็เป๕นสัญลักษณ๑ของความช่ัวเพราะในภาษาบาลีสันสฤต “อ” เป๕นคําเติมหน๎า หมายถึง ไมํ
หรือไมํมี  ดังนั้นเมื่อนํา “อ” มาประกอบกับ “ธรรม” แปลวํา ไร๎ซึ่งคุณความดีก็คือความช่ัว  ซึ่งสอดคล๎องกับลักษณะ
ของอธรรมะเทวบุตรที่วํา  “ปางนั้น อธรรมะเทวบุตรผู้ใจพาล”  และ “…ล้วนแต่พาลประดุจกัน / โทโสและโมหันธ์ บ่
มิพึงบ าเพ็ญบุญ / เห็นใครน้ าใจซื่อ สุจริตะการุญ / เธอก็มักหันหุนเพราะพิโรธและริษยา”  เทวดาทั้งสองนี้เดินทาง
มาสูํชมพูทวีปและพบกับมนุษย๑  ชมพูทวีปในท่ีนี้นําจะหมายถึงโลกท้ังโลกมากกวําดินแดนแถบเอเชียใต๎ดังที่เข๎าใจ
กันในป๓จจุบันเพราะในตัวบทบางตอนก็เรียกชมพูทวีปวํา “โลก”  และจากไตรภูมิกถา ภาคมนุสสภูมิ  เราจะ
พบวําทางพระพุทธศาสนาเช่ือเรื่องทวีปทั้ง 4  ได๎แกํ  อุตรกุรุทวีป  บุพวิเทหทวีป  ชมพูทวีป  และอมรโคยานทวีป  
ชมพูทวีปก็คือโลกท่ีเราอาศัยอยูํนี้เอง  ดังนั้นอาจสรุปได๎วํา  ชมพูทวีปคือโลกมนุษย๑  สํวนมนุษย๑ที่เทวบุตรทั้งสองพบ
นั้นก็คือตัวแทนของมวลมนุษยชาติทั้งหมด  โดยอ๎างอิงจากข๎อความที่วํา  “กษัตริย์พราหมณ์แพศย์ศูทรทั้งหลาย 
ต่างมาเรียงราย/ ระยอบบังคมเทวัญ”  ตามคติพราหมณ๑ซึ่งมีอิทธิพลตํอความคิดและความเช่ือของคนในแถบเอเชีย
ใต๎แตํโบราณ  มนุษย๑มีอยูํ 4 วรรณะ คือ กษัตริย๑ พราหมณ๑ แพศย๑ และศูทร  ดังนั้นมนุษย๑ที่อยูํในเรื่องก็คือตัวแทน
ของมนุษย๑วรรณะตําง ๆ น่ันเอง… 
  สํวนในงานวิจัยนี้ลักษณะของอุปมานิทัศน๑ที่พบนั้น ไมํได๎หมายถึงการวิเคราะห๑เฉพาะสัญลักษณ๑ แตํ
วิเคราะห๑การสื่อความหมายสองนัยผํานความหมายที่แฝงอยูํในองค๑ประกอบตําง ๆ ซึ่งสอดคล๎องกับการวิจัยของ
อัญชลี น่ิมสะอาด (2537) ที่ได๎วิเคราะห๑ความหมายแฝงใน 5 ลักษณะ คือ ความหมายแฝงในโวหาร ความหมายแฝง
ในจินตภาพ ความหมายแฝงในสัญลักษณ๑ ความหมายแฝงในเนื้อเรื่อง และความหมายแฝงในตัวละคร ความหมาย
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แฝงท่ีวิเคราะห๑ได๎นี้ จะมีความหมายที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องตําง ๆ ได๎แกํ ความหมายแฝงที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินชีวิต
หรือในการสมรส ความหมายแฝงที่เกี่ยวข๎องกับหลักการพิจารณาบุคคล ความหมายแฝงเกี่ยวข๎องกับการปกครอง 
ความหมายแฝงท่ีเกี่ยวข๎องกับหลักปรัชญาและแนวทางตําง ๆ ในการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม และความหมาย
แฝงท่ีเกี่ยวข๎องกับความรัก 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษา ผู๎วิจัยพบวํา ยังไมํมีงานวิจัยที่นําอุปมานิทัศน๑ไปใช๎เป๕นแนวคิดหลักในการวิเคราะห๑  มี
เพียงแคํเป๕นสํวนหนึ่งในโวหารภาพพจน๑และเป๕นเพียงแคํการวิจัยสั้นในลักษณะของบทความ ซึ่งในบทความไมํมี
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องมาสนับสนุน  จึงเห็นควรให๎นําลักษณะอุปมานิทัศน๑นี้ไปใช๎วิเคราะห๑วรรณคดีหรือวรรณกรรม
ประเภทอื่น ๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี อยํางเชํน นิทานอีสป หรือหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มักจะเป๕ นงานเขียนเชิง
สัญลักษณ๑ เป๕นต๎น ทั้งนี้เพื่อสะท๎อนมุมมอง ข๎อคิดตําง ๆ ของผู๎เขียนที่แฝงอยูํในนั้น จะเป๕นประโยชน๑แกํคนทั่วไปที่
ได๎อําน และเป๕นการพัฒนาวงการศึกษาทางด๎านภาษาตํอไป 

 

เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ. วรรณลักษณ์วิจารณ์ เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าว, 2541. 
กุหลาบ มัลลิกะมาส. วรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2524. 
กอบกุล อิงคุทานนท๑. ศัพท์วรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑รักอักษร, 2539. 
คณาจารย๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วรรณคดีบาลี, พิมพ๑ครั้งที่ 2: กรุงเทพมหานคร;    
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553. 
ทองสุก เกตุโรจน๑. อธิบายศัพท์วรรณคดี, แปลจาก A Glossary of Literary Terms ของ M. H. Abrams. 

กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ, 2529. 
ประภาษ เพ็งพุํม. “วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณศิลป์” เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 208532 วรรณคดี

เอกของไทย. พิษณุโลก: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร๑  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558, (อัดสําเนา). 
ป ร า ชญ๑ ข ย ะ .  “ นวั ง ค สั ต ถุ ศ า ส น์ . . . เ ป็ น ไ ฉ น . . . ”. 2 3  มี น า ค ม  2 5 60 ,  จ า ก 

https://www.gotoknow.org/posts/215842. 
เปลื้อง ณ นคร. ภาษาวรรณนา : วิวัฒน์และวิบัติภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : เยลโลํการพิมพ๑, 2540. 
พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร๑ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ๑ครั้งที่ 34: 

กรุงเทพมหานคร; มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559.   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 4 . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร:        

ราชบัณฑิตสถาน, 2545. 
_____________. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. อุปมานิทัศน์. 1 สิงหาคม 2559,  จาก https://th.wikipedia.org/wiki/อุปมานิทัศน๑. 
สมเกียรติ รักษ๑มณี. ภาษาวรรณศิลป์. พิมพ๑ครั้งที่ 3: กรุงเทพมหานคร; ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, 2551. 

https://www.gotoknow.org/user/chotsuwan18/profile
https://www.gotoknow.org/posts/215842
https://th.wikipedia.org/wiki/


 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 8 ~ 

อัญชลี นิ่มสะอาด. “การวิเคราะห์ความหมายแฝงในบทละครนอก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย”. วิทยานิพนธ๑การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. วิชาเอกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2537. 

อรรถพร ดีที่สุด. “กลวิธีการใช๎ภาพพจน๑ในกุมารคําฉันท๑”, วารสารมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 
2, (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2537),  หน๎า 117-132. 

Easyroute. “ธรรมาธรรมะสงคราม : วรรณคดีอุปมานิทัศน์ตามแบบวรรณคดีอังกฤษเร่ืองแรกของไทย”. 1 
สิงหาคม 2559, จาก  http://eazyroute.blogspot.com/2008/  03/blog-post.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eazyroute.blogspot.com/2008/%20%2003/blog-post.html


 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 9 ~ 

แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตที่สมบูรณ์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

The concept of complete life skills development according to Buddhism 
 

พศุพัลลภ ทิพย์เลิศ 

หัวหน๎างานสาํรวจและระวังชี้แนวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองสํารวจและระวังชี้แนวเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์ 

อาจารย๑ประจาํสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ คณะสังคมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ๑ลําพูน. 

บทคัดย่อ 

  จากการศึกษาพบวําป๓จจุบันแรงงานถูกแทนท่ีด๎วยเทคโนโลยี ชํวยสร๎างงาน และโอกาสมากขึ้น อีกทั้งชํวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน งานที่ทําซ้ําๆจะถูกทดแทนด๎วยเครื่องจักร สํวนงานที่คนทําจะเป๕นงานหลากหลาย
และเป๕นงานเพิ่มมูลคํา ดังนั้น ในอนาคตเราจะต๎องมีการเตรียมปรับตวัให๎เข๎ากับรูปแบบงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป จําเป๕น
อยํางยิ่งท่ีตนเองจะต๎องตระหนักและพัฒนาความรู๎ให๎หลากหลาย ทันสมัย รู๎ลึกในศาสตร๑เฉพาะและรู๎กว๎างในศาสตร๑
ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ และสามารถนํามาประกอบการตัดสินใจที่ถูกต๎อง แมํนยํา การพัฒนา
ตนเองให๎มีศักยภาพ ไมํวําจะเป๕นความรู๎ ความสามารถ การคิดวิเคราะห๑ และทักษะ ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวข๎องกับการดําเนินชีวิตในด๎านตํางๆ รวมถึงการพัฒนาทางด๎านคุณธรรม จริยธรรมโดยใช๎หลักภาวนา 4 ซึ่ง
ประกอบไปด๎วย กายภาวนา คือการพัฒนาทางด๎านกาย ศีลภาวนา คือการพัฒนาทางด๎านศีล จิตตภาวนา คือการ
พัฒนาทางด๎านจิต และป๓ญญาภาวนา คือการพัฒนาทางด๎านป๓ญญา ท่ีได๎ปรากฏอยูํในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
วําด๎วยการพัฒนาตนเอง มาใช๎เป๕นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให๎เกิดการพัฒนาทางกายและใจไปพร๎อมๆกัน บุคคลที่
พัฒนาตนเองอยํางสม่ําเสมอจะเป๕นคนท่ีมีความรู๎  ความสามารถ  มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   เป๕นที่ยอมรับของ
สังคม  สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสขุ  และสามารถแก๎ป๓ญหาทํามกลางการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ท่ีเกิดขึ้นกับตนและองค๑กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : การพัฒนาชีวิต ,การพัฒนาตนเอง ,ตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

Abstract 

  The study found that recently labor is replacing with technology that helps greatly 
create jobs and opportunities. It also helps improve the performance. Repetitive tasks will be 
replaced by machines. The tasks that human do are the tasks that require multi skills and a value 
added. Therefore, future workers must prepare and adapt to the changing work patterns. It is 
needed to be aware and develop their knowledge in a wide range, modern, deep and specialized 
fields in order to apply and use knowledge to make a precise decision. Self-development to be a 
potential worker in terms of knowledge, ability, thinking and analytical skills, as well as the 
development of skills related to life in various fields including moral and ethics development 
using the four principles of Bhavana. Bhavana which includes Kaya-bhavana, Sila-bhavana, Citta-
bhavana, and Panna-bhavana, appeared in Buddhist doctrine concerning self-development, is 
used as a guidance in order to develop physical and mental simultaneously. Individuals who 
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develop themselves consistently are knowledgeable, talented, capable and efficient, accepted 
by the society and able to live in a society happily. Then, they can solve their own problems and 
organization problems efficiently among the economic, social, and political changes. 
 

บทน า 

 ป๓จจุบันเราอยูํในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทั้งวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ การปรับนโยบายในการดูแลประชากรของทุกประเทศ ซึ่งมุํงเน๎นคุณภาพของคนเป๕นศูนย๑กลางของการ
พัฒนา ในยุคที่โลกกําลังเข๎าสูํยุคของการเปลี่ยนแปลง ไมํวําจะเป๕นเรื่องของการเปิดเสรีทางการค๎าที่กํอให๎เกิดการ
ขยายตลาดหรือการลงทุนในตํางประเทศ พฤติกรรมผู๎บริโภคมีความต๎องการเฉพาะเจาะจงมากขึ้น หรือแม๎แตํการ
เปลี่ยนแปลงของป๓จจัยด๎าน “แรงงาน” ที่ตั้งอยูํบนพื้นฐานของความรู๎ ความสามารถ ซึ่งจําเป๕นอยํางยิ่งที่เราจะต๎อง
ตระหนักในการให๎ความสําคัญในสํวนของการพัฒนาตนเองให๎เป๕นผู๎ที่มีความรู๎ มีป๓ญญา ความสามารถ และก๎าวทัน
ตํอสภาวการณ๑ของโลก เพิ่มศักยภาพของตนเองอยํางตํอเนื่อง ความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ได๎มาจากฝีมือของคน
ที่เตรียมพร๎อม ลงมือทําโอกาสให๎เกิดขึ้น จากการใช๎สติป๓ญญา ความรู๎ ความสามารถ ของตนเองจัดการกับทุนหรือ
ทรัพยากรอื่นๆที่มีอยูํ ต๎องยอมรับวําป๓ญหาเรื่องคน เป๕นป๓ญหาหลักในทุกๆด๎าน อาทิเชํน การขับเคลื่อนธุรกิจ 70-80 
% จะเป๕นป๓ญหาที่มาจากเรื่องของการบริหารคน ไมํวําจะเป๕นเรื่อง ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล ความคิดหรือสไตล๑
การทํางานท่ีแตกตํางกัน บุคลิกภาพของคน การสื่อสารที่ไมํชัดเจน ป๓ญหาลูกน๎องรับเจ๎านายไมํได๎ ป๓ญหาลูกน๎องชําง
พยศ ฯลฯ (ทศ คณนาพร, 2554  : 148) จะเห็นได๎วํา หากยังไมํพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎ ความสามารถให๎พร๎อมรับ
การเปลี่ยนแปลงน้ันอาจสํงผลเสียตํอตนเอง เนื่องจากไมํสามารถ รุก รับ ปรับ เปลี่ยน ตํอความต๎องการของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปได๎ ดังนั้นการจะเป๕นสํวนหนึ่งของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว เราจึงต๎องให๎ความสําคัญและ
มองป๓ญหานี้อยํางเข๎าใจ เนื่องจากความสําเร็จเริ่มต๎นจากการเตรียมพร๎อม ควรเป๕นผู๎ที่รู๎ใฝุรู๎ และพัฒนาทักษะตัวเอง
อยูํตลอดเวลา  
 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ (ศึกษา) 

    การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วและตํอเนื่องเป๕นไปอยําง
สลับซับซ๎อน ป๓จจัยแหํงความสําเร็จที่ได๎มาเกิดจากความรวดเร็วในการตอบสนองความต๎องการและการมีนวัตกรรม
ความสามารถในการปรับตัว การมีทักษะในการปฏิบัติงานและการเรียนรู๎ด๎วยในสภาพการณ๑ของสังคมที่ความรู๎เป๕น
เรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดและเป๕นสิ่งที่จําเป๕นของการเรียนรู๎เพื่อสร๎างความก๎าวหน๎าให๎กับหน๎าที่การงานและชีวิต
และสิ่งหนึ่งที่การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสูํการเตรียมความพร๎อมเพื่อก๎าวทันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยํางมี
ประสิทธิภาพ ได๎แก ํ 
    1. การปรับใจต๎องเตรียมตัวให๎พร๎อมสําหรับความไมํมั่นคงในอาชีพ ควรเตรียมพร๎อมสําหรับการออกจาก
งานการโยกย๎ายการเปลี่ยนตําแหนํงการทํางานโดยมีเปูาหมายผลงานเป๕นหลักสําคัญ 
    2. การปรับตัวการทํางานยุคใหมํต๎องการความรู๎ความสามารถท่ีแตกตํางกันไปจากเดิมคือต๎องมีความรู๎และ
ทักษะด๎านคอมพิวเตอร๑ภาษาตํางประเทศเทคโนโลยีด๎านโทรคมนาคมขําวสารและอิเล็กทรอนิกส๑รวมทั้งการพัฒนา
บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารความมีมนุษยสัมพันธ๑ และความเป๕นผู๎นําตลอดจนการติดตามวิทยาการ
ความเป๕นผู๎นําการติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมํที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบอยูํในลักษณะการ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง  
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    3. ปรับทัศนคติ เชํน จําเป๕นต๎องเปลี่ยนความคิดในเรื่องของความมั่นคงและความก๎าวหน๎า การมีที่ทํางาน
ที่มั่นคงแนํนอน  
    4. อุปสรรคสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเองคือการคิดและยึดติดที่ไมํยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและ
การกระทําจึงไมํยอมสร๎างนิสัยใหมํหรือฝึกทักษะใหมํที่จําเป๕นตํอตนเอง  
    5. การปรับปรุงตนเองและพัฒนาสามารถดําเนินการได๎ทุกเวลาอยํางตํอเนื่องเมื่อพบป๓ญหาหรือ
ข๎อบกพรํองเกี่ยวกับตนเอง 
    ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง ความต๎องการเป๕นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ หรืออยํางน๎อยต๎องการมีความสุขใน
สังคมประสบความสําเร็จตามเปูาหมายและความต๎องการของตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี ้

1. การเตรียมตัวให๎พร๎อมในด๎านตํางๆ สามารถทําได๎ด๎วยการมอบความรู๎สึกที่ดีตํอตนเองเป๕นอันดับ
แรก การรู๎สึกดีตํอตนเองเป๕นจุดเริ่มต๎นของการพัฒนา เพราะเราเช่ือมั่นวําเรานั้นสามารถพัฒนาได๎ เราอยากเรียนรู๎
และเราพร๎อมที่จะเรียนรู๎ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงตัวเองให๎ดีขึ้น มีคุณคํามากขึ้น  ทั้งนี้ต๎องวิเคราะห๑ตนเองอยําง
ตรงไปตรงมา เรามีดีอะไรบ๎าง และมีข๎อเสียที่ตรงไหน ไมํเข๎าข๎างตนเอง เพราะจะทําให๎ไมํเห็นตนเองตามความเป๕น
จริง 

2. การปรับปรุงสิ่งที่บกพรํอง พร๎อมทั้งพัฒนาพฤติกรรมของตนเองให๎เหมาะสม คุณลักษณะที่สังคม
ต๎องการ ขจัดคุณลักษณะที่ไมํพึงประสงค๑ออกจากตนเอง ซึ่งเป๕นการวางแนวทางให๎ตนเองสามารถพัฒนาชีวิตไปสูํ
เปูาหมายในชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. สํงเสริมคุณคําตนเองให๎สูงข้ึน เมื่อมีความเข๎าใจตนเองแล๎ว ก็จะสามารถทําตามหน๎าที่ตามบทบาท
ของตนได๎อยํางเต็มศักยภาพ 

4. เนื่องจากบุคคลยํอมต๎องเกี่ยวข๎องและสัมพันธ๑กัน การพัฒนาในบุคคลหนึ่งยํอมสํงผลตํอบุคคลอื่น 
การปรับปรุงพัฒนาตนเองจึงเป๕นการเตรียมตนให๎เป๕นสิ่งแวดล๎อมที่ดีของผู๎อื่น ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม 
เพื่อนรํวมงาน ที่สามารถเป๕นแบบอยํางให๎เกิดการพัฒนาในผู๎อื่นๆซึ่งจะเป๕นประโยชน๑รํวมกัน สํงผลให๎สามารถอยูํ
รํวมกันอยํางมีความสุข มีความเข๎มแข็งและเกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  

5. การที่ได๎พัฒนาและปรับปรุงตนเอง ให๎ทันตํอสภาวการณ๑และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทักษะ
ตํางๆทีจ่ําเป๕นตํอการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพของผลผลิต ทําให๎สามารถแขํงขันในเชิงคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพได๎สูงขึ้น สํงผลให๎เกิดความพร๎อมในการเผชิญกับสิ่งตํางๆที่จะเข๎ามา  พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงทุก
รูปแบบ 
 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะชีวิต 

  การพัฒนาตนเองเป๕นกระบวนการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งในด๎านความคิด การกระทํา ความรู๎ 
ความสามารถ  ความชํานาญ และทัศนคติให๎เจริญงอกงามขึ้น มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เพื่อชํวยให๎
ตนเองมีความสุข ความเจริญ เป๕นประโยชน๑แกํตนเองและสังคม โดยสอดคล๎องกับความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ
และความสามารถของตนเอง บุคคลที่มีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องจะทําให๎บุคคลนั้นเป๕นผู๎มีความรู๎ทักษะและมี
ศักยภาพ เป๕นการเพิ่มคุณคําเพิ่มทางเลือกและสร๎างโอกาสความก๎าวหน๎าให๎กับตนเองพาตนเองไปสูํความเจริญงอก
งามทั้งทางด๎านอาชีพการงาน ชีวิต อีกทั้งประเทศชาติก็จะเจริญก๎าวหน๎าไปด๎วย ในขณะที่ผู๎ที่ไมํรู๎จักพัฒนาตนเองก็
จะเป๕นผู๎ที่ไมํสามารถอยูํในจุดของการยอมรับในสายตาของผู๎คนแวดล๎อม 
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      แนวทางการพัฒนาตนเองมีกระบวนการพัฒนาตนเองเป๕นขั้นตอนโดยเริ่มจากสํารวจและประเมินตนเอง
เพื่อวิเคราะห๑ตนเองเป๕นอันดับแรก ทางพุทธศาสนาให๎ความสําคัญตํอการปรับพื้นฐานจิตใจให๎ดีเป๕นลําดับแรก มี
คุณธรรม ศีลธรรม มีสติให๎พร๎อมท่ีจะรู๎วําควรตักตวง เรียนรู๎หรือหลีกเลี่ยงสิ่งใด เมื่อจิตใจพร๎อมแล๎ว ก็สามารถที่จะ
พัฒนาตํอไปได๎ บุคลากรจึงควรที่จะพัฒนาจิตใจกํอนเป๕นอันดับแรก การจะพัฒนาจิตใจให๎มีคุณสมบัติ มีความพร๎อม
ที่จะยกระดับจิตใจให๎เป๕นบุคลากรเชิงพุทธ พัฒนาให๎มีจิตใจที่สมบูรณ๑ ประกอบด๎วย คุณภาพ สมรรถภาพและ
สุขภาพจิตที่ดี  
    คุณภาพจิตที่ดี ได๎แกํ จิตที่มีคุณธรรม จิตที่มีเมตตา กรุณา เอื้ออารี มีมุทิตา มีศรัทธา มีความเคารพ 
อํอนโยน ซื่อสัตย๑ กตัญ๒ู เป๕นต๎น  
    สมรรถภาพจิตที่ดี ได๎แกํ การมีจิตใจเข็มแข็ง มั่นคง เพียรพยายาม อุตสาหะ วิริยะ มีความรับผิดชอบมีสติ
และสมาธิ  
    สุขภาพจิตที่ดี ได๎แกํ การมีจิตใจรําเริง เบิกบาน สดช่ืน อิ่มเอิบ ผํองใส และสงบสุข (พระพรหมคุณาภรณ๑ 

 )ป .อ .ปยุตโต ,(  2549 : 236-237)   พัฒนาศักยภาพของตนเองได๎ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายหลาย
ประการ การพัฒนาบุคลิกภาพตามทัศนะแหํงพุทธศาสนา การพัฒนาตนนั้น  “จิตใจ  ”เป๕นสํวนสําคัญที่สุดในการ

พัฒนากายตํอไป การที่จะพัฒนาบุคลิกภาพจําเป๕นต๎องรู๎พื้นฐานทางจิตใจ ในทางพุทธศาสนาเรียกวํา   “จริต ”
ประกอบด๎วย  ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธจริต และวิตกจริต จริตทั้ง 6 เป๕นลักษณะนิสัยประจําตัว

ของแตํละบุคคลตามทัศนะของพระเทพเวที )ประยุทธ๑ ปยุตฺโต( , (อ๎างใน คณาจารย๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ,2554  :  40 ) ได๎กลําวถึงการพัฒนาชีวิตมนุษย๑ ท้ังเป๕นองค๑ประกอบสําคัญยิ่ง ในลักษณะองค๑รวมประสานกัน 
4 ด๎าน พระเทพเวที )ประยุทธ๑ ปยุตฺโต( ,  2536(  :  95-105 ) มีรายละเอียด ดังน้ี 
   1. การพัฒนากาย คือ การพัฒนารํางกายให๎แข็งแรง มีสุขภาพดี และพัฒนาความสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อม
ทางกายภาพอยํางถูกต๎องดีงาม ในทางที่เป๕นคุณประโยชน๑ เชํน การมีป๓จจัย 4 พอที่จะดํารงชีวิตอยูํได๎อยํางผาสุก 
และใช๎ป๓จจัย 4 อยํางถูกต๎อง เพื่อคุณคําแท๎รวมถึงสิ่งแวดล๎อมทางวัตถุที่เสริมความเป๕นอยูํวํา ควรใช๎อยํางไรให๎เกิด
คุณประโยชน๑ท่ีแท๎จริง ตลอดจนรู๎จักถือเอาประโยชน๑จากธรรมชาติในลักษณะที่ถูกต๎อง การปฏิบัติโดยทําให๎ถูกต๎อง 
ให๎ดีขึ้น เหลํานี้จัดเป๕นเรื่องการพัฒนากาย เรียกวํากายภาวนา ถ๎าเป๕นคนเรียกวํา ภาวิตกาย แปลวําเป๕นคนที่พัฒนา
กายแล๎ว 
    2. การพัฒนาศีล คือ การพัฒนาการอยูํรํวมในสังคมด๎วยดี อยํางเกื้อกูลเป๕นประโยชน๑และมีอาชีพที่ถูกต๎อง
โดยประกอบสัมมาอาชีพ เรียกวําศีลภาวนา ถ๎าเป๕นคนท่ีได๎พัฒนาศีล เรียกอีกอยํางหนึ่งวําภาวิตศีล ซึ่งการพัฒนาศีล
จะเป๕นพ้ืนฐานไปสูํการพัฒนาจิตตํอไป 
    3.การพัฒนาจิต คือ การพัฒนาคุณสมบัติของจิต ฝึกอบรมเสริมสร๎างจิตให๎พรั่งพร๎อมสมบูรณ๑ 3 ด๎าน คือ 
ด๎านคุณธรรม (คุณภาพจิต) เชํน ความมีเมตตา กรุณา ความรักเป๕นมิตร ปรารถนาประโยชน๑สุขแกํผู๎อื่น ด๎าน
ความสามารถของจิต (สมรรถภาพจิต) เชํน ความมีสติดี วิริยะอดทน เข็มแข็งมั่นคงเพียรพยายาม และด๎านสุขภาพที่
ดีของจิต (สุขภาพจิต) เชํน จิตใจที่เป๕นสุขสดช่ืน สงบ ผํองใส พร๎อมที่จะยิ้มแย๎มแชํมช่ืน การพัฒนาจิต เรียกวํา จิต
ภาวนา ถ๎าเป๕นบุคคลที่ฝึกอบรมพัฒนาจิตแล๎วก็เรียกวํา ภาวิตจิต  
    4. การพัฒนาป๓ญญา คือ การพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจ เริ่มตั้งแตํป๓ญญา เป๕นความรู๎ความเข๎าใจในศิลป
วิทยาการ ความรู๎ทางวิชาการ ตํอจากนั้นก็ลึกซึ้งลงไปอีก คือ การรับรู๎เรียนรู๎อยํางถูกต๎องตามความเป๕นจริง ไมํ
บิดเบือนหรือเอนเอียงด๎วยอคติ และเหนือขึ้นไปก็คือ การวินิจฉัย ซึ่งหมายถึง การคิดวินิจฉัยด๎วยการใช๎ป๓ญญาโดย
บริสุทธิ์ใจ ไมํถูกครอบงําบัญชาโดยกิเลสและตัณหา ซึ่งจะทําให๎เกิดป๓ญญาในระดับสูงขึ้นไปอีก คือ ป๓ญญาที่รู๎จัก
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เข๎าใจโลกและชีวิตโดยความเป๕นจริง รู๎ทางเสื่อมทางเจริญ เหตุป๓จจัยที่เกี่ยวข๎อง รู๎วิธีแก๎ไขป๓ญหา และสร๎างสรรค๑
ความสําเร็จ พัฒนาตนพัฒนาชีวิตและสังคมให๎เจริญดีงามยิ่งขึ้นไป และป๓ญญาในขั้นสุดท๎าย คือ ป๓ญญาที่รู๎เทําทัน
ธรรมดาของสังขาร คือ โลกและชีวิต ถึงขั้นที่ทําให๎จิตใจเป๕นอิสระหลุดพ๎นจากความทุกข๑โดยสมบูรณ๑(วิมุตติ) การ
พัฒนาป๓ญญานี้เรียกวํา ป๓ญญาภาวนา ถ๎าเป๕นคนเรียกวํา ภาวิตป๓ญญา คือ คนที่ได๎ฝึกอบรมพัฒนาป๓ญญาแล๎ว  
  จึงอาจกลําวได๎วําการพัฒนาตนเองเชิงพุทธนั้นจะมีทั้งความเกํง ความดี และมีความสุข ซึ่งเมื่อพัฒนา
ตนเองแล๎วยํอมจะสํงผลในด๎านตํางๆ คือ สามารถรองรับความรู๎ ทักษะ ความสามารถในหน๎าที่ของตนได๎ดีขึ้น และ
เกิดการพัฒนาบุคลิกลักษณะ ไมํวําจะเป๕นการพูด นั่ง เดิน มารยาทการเข๎าสังคม อีกทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมกับ
หน๎าท่ีที่ตนได๎รับมอบหมาย สามารถถํายทอดความรู๎โดยเข๎าใจบริบทที่แตกตํางของแตํละบุคคลโดยใช๎หลักจิตวิทยา 
เกิดการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับคน และงานกับคนได๎ ซึ่งจะทําให๎สามารถปฏิบัติงานให๎บรรลุตาม
เปูาประสงค๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มคุณภาพของงาน ลดการสูญเสีย การผิดพลาด อีกทั้งลดการ
กระทบกระทั่งหรือความขัดแย๎งรุนแรง ที่จะเกิดผลกระทบตํอการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความอดทน วิริยะ อุตสาหะ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
    ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให๎สมบูรณ๑ มีลักษณะความสัมพันธ๑เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเมื่อได๎พัฒนาให๎
เกิดความสมดุลครอบคลุมครบบริบูรณ๑แล๎ว การดําเนินไปของชีวิตที่ประกอบด๎วยป๓ญญา ก็ทําให๎ชีวิตสามารถพัฒนา
ไปสูํศักยภาพสูงสุด นั่นคือชีวิตประสบแตํความสุข มีความสําเร็จอยูํเบื้องหน๎า อีกทั้งยังสามารถแบํงป๓นความสุ ขให๎
เกิดขึ้นแกํองค๑กร สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป๕นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาตรงเปูาหมายหรือตรงจุด เมื่อตนเอง
ได๎รับการพัฒนาทางรํางกายและจิตใจดีแล๎ว ก็จะบรรลุภาวะเป๕นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ซึ่งบุคคลที่มีการพัฒนาตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนานั้น ถือได๎วํายกระดับจิตใจสูงแล๎ว ซึ่งการพัฒนาทางด๎านกายภาวนา คือการพัฒนา
ทางด๎านกายภาพ การดูแล รักษาสุขภาพ อนามัย ของตนเองให๎มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ๑แข็งแรง ปราศจากโรค 
รักษาความสะอาดของรํางกายอยูํเสมอ ไมํเพียงแตํยืดเวลาชีวิตให๎ยืนยาวขึ้น แตํยังอีกชํวยปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให๎มีความพร๎อมในการเรียนรู๎อยูํเสมอ เมื่อสุขภาพรํางกายพร๎อมก็สามารถทํางานไดด๎ี อีกทั้งยังเป๕นจุดเริ่มต๎นของ
การปฏิสัมพันธ๑ที่ดีตํอผู๎คนรอบข๎าง ตํอมาคือการพัฒนาทางด๎านศีลภาวนา คือ การพัฒนาศีล หมายถึง การควบคุม
พฤติกรรมทางกายและวาจาไมํให๎เบียดเบียนผู๎อื่น เพื่อประโยชน๑สุขในการอยูํรํวมกับเพื่อนมนุษย๑ในสังคม กลําวได๎วํา
ทางด๎านศีลภาวนา คือ การพัฒนาทางด๎านวินัย ระเบียบตํางๆ ให๎เป๕นผู๎ที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นและสังคมได๎อยํางปกติสุข ตํอมาคือการพัฒนาจิต คือ การทําจิตให๎มีความรักความเมตตา การเอาใจเขามาใสํใจ
เรา มีมุมมองที่ทําให๎เข๎าใจความคิดของคนอื่นมากขึ้น นอกจากนี้ ความกล๎าหาญและความเช่ือมั่นที่จําเป๕นตํอการ
แสดงออกถึงสิ่งที่เห็นและนิยามให๎คนอื่นได๎เข๎าใจด๎วยเชํนเดียวกัน ทําให๎สามารถประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย
และวัตถุประสงค๑ตามที่ตนเองต๎องการ สุดท๎ายคือ พัฒนาป๓ญญาคือ การฝึกฝนอบรมเป๕นวิธีการทําให๎เกิดป๓ญญาคือ
ความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งทั้งหลายอยํางเป๕นกระบวนการ หรือตามที่เป๕นจริงของสังขาร รู๎เทําทันสภาวะของโลกและ
ชีวิต ใช๎ป๓ญญาอยํางตรงไปตรงมา ไมํคิดเข๎าข๎างตนเอง ป๓ญญาทางโลกนั้นเกิดจากการเรียนรู๎ศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
ความรู๎เหลํานั้นจะชํวยตระเตรียมความพร๎อมสําหรับโอกาสในอนาคต การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องจะชํวยให๎สามารถ
ควบคุมสถานการณ๑ได๎ แม๎จะเป๕นการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ 
 
สรุป 

  การพัฒนาตนเองต๎องพัฒนาอยํางตํอเนื่องตลอดเวลาเพื่อให๎สามารถอยูํในสงัคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วได๎อยํางมีความสุขการพัฒนาตนเองเป๕นกระบวนการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งในด๎านความคิดการ
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กระทําความรู๎ ความสามารถ ความชํานาญ และทัศนคติให๎เจริญงอกงามขึ้นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นชํวย
ให๎ตัวเองอยํางมีความสุขความเจริญเป๕นประโยชน๑แกํตนเองและสังคมโดยเฉพาะกับความถนัดความสนใจและ
ความสามารถของตนเอง โดยมีการพัฒนาจากภายในสูํภายนอก เริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองให๎มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยใช๎หลักภาวนา 4 ประกอบด๎วย กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ป๓ญญาภาวนา มาเป๕น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
   อยํางไรก็ดี หากหยุดการเรียนรู๎โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในหัวข๎อท่ีสําคัญตํอเส๎นทางในอาชีพของตนเอง ก็จะเสื่อมถอย
และไมํช๎าก็เร็ว อาจไมํมีงานทํา เป๕นผู๎พํายแพ๎ตํอการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน๎มที่จะเป๕นเหยื่อของความคิดริเริ่ม 
ป๓ญหาตํางๆอาจเกิดขึ้นจากการที่ไมํเพิ่มมูลคําให๎กับตนเอง ไมํทําตนเองให๎มีคุณคําและมีประโยชน๑ เมื่อเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีขึ้น อีกทั้งป๓จจัยอื่นๆที่มีผลตํอการคงอยูํทั้งในสํวนโอกาส
และอุปสรรค ยํอมสํงผลทําให๎ผู๎ที่ไมํได๎เตรียมพร๎อมนั้น ประสบความล๎มเหลว พํายแพ๎ตํอสภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ที่นับวันยิ่งทวคีวามรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ เราจึงควรตระหนัก และเริ่มต๎น ลงมือพัฒนาตนเองตั้งแตํวันนี้เป๕นต๎นไป 
โดยใช๎หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎ามาเป๕นแนวทางให๎เกิดการพัฒนาทั้งสองสํวน คือทั้งในสํวนทางรํางกาย
และจิตใจ เพื่อให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
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พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของผู้ต้องขังชายที่มีเพศสัมพันธ์กบัชายในเรือนจ าแห่งหนึ่ง 

Condom Use Behavior of MSM Prisoners in a Prison 
 

พัชราภรณ์  ธรรมรตันพงษ์ 

อาจารย๑ประจาํ มหาวิทยาลยัเชียงใหมํ 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรู๎ ทัศนคติ พฤติกรรมและการเข๎าถึงบริการการใช๎
ถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายในเรือนจํา 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรม กับ
ความรู๎ ทัศนคติและการเข๎าถึงบริการการใช๎ถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายในเรือนจํา ระเบียบ
วิธีวิจัยเป๕นการวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรได๎แกํ ผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายในเรือนจําจํานวน  150  คน  
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป๕นแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ คําความถี่ คําเฉลี่ย คํา
เบี่ยงเบนมาตรฐานและคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑เพียร๑สัน 
  ผลการวิจัยพบว่า 

  1. พบวําเป๕นเพศชายมีชํวงอายุ  21- 30 ปีมากที่สุด ร๎อยละ 41  ประชากรศึกษา สํวนใหญมํีโทษฐาน
ความผิดเกี่ยวกับจําหนาํยยาเสพตดิมากท่ีสดุร๎อยละ 47.3 สํวนใหญํประจาํแดน 4 ร๎อยละ 40.7  มีกําหนดโทษที่
เหลือไมํเกิน 5 ปี ร๎อยละ 51.3 สํวนใหญํจัดตัวเองอยูํในกลุํมสาวประเภทสองร๎อยละ 45.3 รองลงมาจัดตัวเองอยูํใน
กลุํมเกย๑คิงร๎อยละ 29.3 โดยเคยมีเพศสมัพันธ๑    ร๎อยละ 100 สํวนผลเลือดเอชไอวีสํวนใหญผํลเป๕นลบร๎อยละ 93.3 
และสํวนใหญํอวัยวะเพศไมไํด๎มีการดัดแปลงร๎อยละ 86.7 
  2. ผู๎ต๎องขังที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายมีความรู๎เรื่องการใช๎ถุงยางอนามัยอยูํในระดบัดีทัศนคตกิารและพฤติกรรม
การใช๎ถุงยางอนามัยอยูํในระดับปานกลางและการเข๎าถึงบริการการใช๎ถุงยางอนามัยทั้ง 4 ด๎านคือ ด๎านความพอเพียง
บริการที่มีอยูํ ด๎านความสามารถเข๎าถึงแหลํงบริการ ด๎านความสะดวกในการใช๎บริการและด๎านการยอมรับในการใช๎
บริการโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง  
  3. ความสัมพันธ๑โดยใช๎คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สันระหวํางพฤติกรรมกับการถุงยางอนามัย
เทํากับ   0.14  ระหวํางพฤติกรรมกับทัศนคติการใช๎ถุงยางอนามัยเทํากับ 0.23 ระหวํางพฤติกรรมกับการเข๎าถึง
บริการการใช๎ถุงยางอนามัยเทํากับ  0.14  ซึ่งความสัมพันธ๑ทุกคูํจัดเป๕นความสัมพันธ๑ทิศทางเดียวกันอยูํในระดับต่ํา 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที ่.01 
  พฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายในเรือนจําอยูํในระดับปานกลาง  
ความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมกับความรู๎ ทัศนคติและการเข๎าถึงบริการถุงยางอนามัยมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับต่ํา    
เพราะฉะนั้น เรือนจําควรมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมหรือจัดตั้งชมรมสําหรับกลุํมเปูาหมายในแตํละแดนเพื่อมีพื้นที่ยืน
รํวมกับผู๎ต๎องขังรายอื่น  และเปิดกว๎างให๎ภาคเอกชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมปูองกันโรคเอชไอวีในเรือนจํา เรือนจําควร
มีการจัดตั้งศูนย๑บริการชุมชนในเรือนจํา(Drop in Center)เพื่อลดการติดเช้ือเอชไอวีรายใหมํ ลดการเสียชีวิตในผู๎ติด
เชื้อเอชไอวี ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ  ตํอไป  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมในการใช๎ถุงยางอนามัย, ผู๎ต๎องขังที่มีความสัมพันธ๑กับชาย 
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ABSTRACT 

  The objectives of this research were to; 1) To study knowledge, attitude, behavior and 
condom services accessibility with condom use of MSM prisoners in a Prison. 2) The correlation 
between factors relating condom use behavior such as knowledge, attitude and condom service 
accessibility. The methodology was  quantitative research method. The population group used in 
this study was 150 MSM prisoners. The data was collected through questionnaires constructed by 
researchers assessing knowledge, attitudes, behavior and condom service accessibility of 
respondents.  

  Findings were as follows: 

  1. The most population, 41%, were 21-30 years of age men, 47.3%  were  convicted in 
drugs trading offence, 40.7% were imprisoned in Area 4, 51.3% have remaining sentence below 5 
years, 45.3% belonged in Lady Boy group, 29.3% belonged in Gay group, 100 % used to have sex, 
93.3% were negative HIV and 86.7% have non-modified penis 
  2. The most MSM prisoners have knowledge regarding condom use in  good level, 
condom use attitude and behavior were in moderate level, condom use service accessibility, 
which divided into 4 fields: 1) service sufficiency 2) accessibility 3) convenience and 4) service 
acceptance, collectively, were in moderate level. 
  3. The calculated Pearson’s Correlation between behavior and  knowledge in condom 
use was 0.14, between behavior and attitude in condom use was 0.23, between behavior and 
condom service accessibility was 0.14. All correlations were unidirectional and in low level with 
0.01 of statistical significance. 
  Condom use behavior of MSM prisoners in a Prison was in  
moderate level. The correlation between factors relating condom use behavior such as 
knowledge, attitude and condom service accessibility were in low level. Recommendations: A 

Prison shall provide area for activities or establishing association for target group in each area to 
stay with others. Private sector shall have the opportunity to participate in activities regarding HIV 
protection. There shall be Drop in Center in a Prison to reduce new HIV infection, decease of HIV 
patients and discrimination against HIV and gender. 
 

บทน า 

  เรือนจํากลางมีจํานวนผู๎ต๎องขังทั้งหมด 6,514 คน ซึ่งเป๕นประชากรที่มีความแออัดเกินกรอบความจํากัด
ของเรือนจําจึงมีการจับคูํกัน เป๕นแฟนกัน เลือกที่จะมีเพศสัมพันธ๑กับคนเพศเดียวกัน และมีบางกลุํมมีพฤติกรรมซึ่ง
ผิดระเบียบทางเรือนจํา เชํน การสักรํางกาย การใช๎อุปกรณ๑ดัดแปลงอวัยวะเพศรํวมกันได๎แกํ การฝ๓งมุก การผํา
เบนซ๑ การผําโฟลค๑ การยกดอก การฉีดน้ํามัน เป๕นต๎น ในสภาพดังกลําวจึงทําให๎เรือนจํามีภาวะความเสี่ยงตํอการ
ติดตํอโรคติดตํอโดยเฉพาะการติดเช้ือเอชไอวีและโรคซิฟิลิส สํงผลให๎เรือนโมีภาระงานในการดูแลรักษาและการ
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สูญเสียอัตรากําลังของเจ๎าหน๎าที่เรือนจําในควบคุมผู๎ต๎องขังออกตรวจตามนัดและการนอนรักษาโรงพยาบาล
ภายนอก 
  จากการรายงานโรคติดตํอผู๎ต๎องขังเรือนจําพบวําปีงบประมาณ 2557, 2558 และ 2559 ได๎พบ ผู๎ติดเช้ือ
เอชไอวี  75 คน 106 คนและ 109 คนตามลําดับและในปี 2560 ได๎มีการทํากิจกรรมค๎นหา HIV เชิงรุกในกลุํม
ผู๎ต๎องขังทั่วไปของเรือนจําจํานวน 757 คน พบวํามีผู๎ติดเช้ือเอชไอวีจํานวน 8 คน และพบมีผู๎ติดเช้ือซิฟิลิสจํานวน 
48 คน ประกอบกับในปี 2557 ได๎มีการสุํมตรวจเช้ือเอชไอวีในกลุํมผู๎ต๎องขังชายจํานวน 163 คน ผลพบวํามี
ผู๎ต๎องขังติดเชื้อเอชไอวีร๎อยละ 4.4 แตํไมํพบการติดเช้ือซิฟิลิสรํวมด๎วย พร๎อมกันนี้ได๎มีการสุํมตรวจหาเช้ือเอชไอวี
จาก กลุํมผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายจํานวน 53 คน ผลตรวจพบวํา มีผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชาย
ติดเช้ือเอชไอวีร๎อยละ 22.6 และมีการติดเช้ือซิฟิลิสรํวมด๎วยร๎อยละ 16.6 ซึ่งแสดงถึงผู๎ต๎องขังกลุํมชายรักชายที่มี
ความสัมพันธ๑กับชายนี้มีภาวะความเสี่ยงสูงตํอการติดเช้ือเอชไอวีและติดเช้ือซิฟิลิสรํวมด๎วย และมีการรายงานวํา
ยอดผู๎ต๎องขังติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมดและปุวยเป๕นวัณโรค (ทุกประเภท) ร๎อยละ 32 สาเหตุหลักของการแพรํเช้ือเอช
ไอวี สาเหตุจากป๓จจัยการใช๎ถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑โดยไมํปูองกัน  โดยมีการใช๎ถุงยาง
อนามัยที่น๎อย ต่ํากวําเกณฑ๑มาตรฐานของสอวพ .กรมควบคุมโรคในกลุํมประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชาย
(MSM)กําหนดไว๎  จากรายงานการใช๎ถุงยางอนามัยที่ให๎เก็บข๎อมูลการแจกถุงยางอนามัยของสถานพยาบาล 
เรือนจําของกองทุนโลกถุงยางอนามัยพบวําปี 2558 - 2560 จํานวน 6,888 ช้ิน   6,687 ช้ิน และ 4,559 ช้ิน  
ตามลําดับซึ่งข๎อมูลแสดงถึงอัตราการใช๎ถุงยางอนามัยที่ลดลงตามลําดับ  การใช๎ถุงยางอนามัยที่ลดลงของ
กลุํมเปูาหมายที่มีพฤติกรรมเสีย่งทางเพศในเรือนจําอยูํเชํน กลุํมชายรักชาย การขายบริการทางเพศให๎ผู๎ต๎องขัง การ
สักรํางกาย การตกแตํงอวัยวะเพศทําให๎ต๎องใช๎ถุงยางอนามัยขนาดใหญํกวําอวัยวะเพศ เป๕นต๎น  ซึ่งจากรายงานการ
วิจัยวนิดา ปาวรีย (2557) พบวําการใช๎ถุงยางอนามัยที่ลดลงมีความสัมพันธ๑กับป๓จจัยตํางๆดังนี้ อายุ อาชีพ การ
รับรู๎เกี่ยวกับโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ ทัศนคติตํอการใช๎ถุงยางอนามัย ข๎อมูลขําวสารเรื่องโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ๑ และการเข๎าถึงถุงยางอนามัย 
  บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติในเรือนจํา จึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัยของ
ผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายในเรือนจํา เพื่อจะนําข๎อมูลมาจัดทําโปรแกรมแก๎ไข ควบคุม ปูองกัน และพัฒนา
งานเอชไอวีภายในเรือนจําให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสร๎างมุมมอง พัฒนาทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
กลุํมผู๎ต๎องขังชายให๎เกิดความเหมาะสมสอดคล๎องในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต๎อง ตํอไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาความรู๎ ทัศนคติ พฤติกรรมและการเข๎าถึงบริการการใช๎ถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มี
เพศสัมพันธ๑กับชายในเรือนจํา  
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรม กับความรู๎ ทัศนคติและการเข๎าถึงบริการการใช๎ถุงยาง
อนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายในเรือนจํา 
 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ครอบคลุมด๎านเนื้อหาอยูํ 4 ด๎านคือความรู๎ ทัศนคติ พฤติกรรม 

และการเข๎าถึงบริการการใช๎ถุงยางอนามัย 
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d

มี

  ขอบเขตด้านตัวแปร ได๎แกํ ตัวแปรต๎น (Independent”Variables) ได๎แกํ  พฤติกรรมด๎านการใช๎ถุงยาง

อนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายในเรือนจําและตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ  ทัศนคติ 
พฤติกรรมและการเข๎าถึงบริการการใช๎ถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายในเรือนจํา 
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ ประชากร (Population) ได๎แกํ  

ผู๎ต๎องขังชายที่มีความสัมพันธ๑กับชายในจํานวนท้ังหมด 150  คน ( ร๎อยละ 3 ของผู๎ต๎องขังทั้งหมดของเรือนจํา) 
  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  คือ เรือนจําแหํงหนึ่ง  

  ขอบเขตด้านระยะเวลา ดําเนินการวิจัยตั้งแตํเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 

รวมเป๕นระยะเวลา 3 เดือน 
 
สมมติฐานการวิจัย  

  1. ความรู๎ ทัศนคติ พฤติกรรมและการเข๎าถึงบริการการใช๎ถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายใน
เรือนจําอยูํในระดับใด  
  2. พฤติกรรม กับความรู๎ ทัศนคติและการเข๎าถึงบริการการใช๎ถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายใน
เรือนจํามีความสัมพันธ๑กันหรือไมํ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย    

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายในเรือนจํา
แหํงหนึ่ง” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎องผู๎วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ดังนี้  

 

  

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย   

  รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ โดยใช๎ระเบียบ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป๕น

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research)  จากแบบสอบถาม  (Questionnaire)   
  ประชากร   

    ประชากร ท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี ได๎แกํ  ผู๎ต๎องขังชายที่มีความสัมพันธ๑กับชายในเรือนจําแหํงหนึ่งจํานวน 
150   คน   
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู๎วิจัย

พัฒนาขึ้น ตามกรอบของการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายใน

1.ความรู้ 
2.ทัศนคต ิ
3.การเข้าถึงบริการการใช้
ถุงยางอนามัย 

 

พฤติกรรมในการใช้
ถุงยางอนามัย 
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เรือนจําแหํงหนึ่ง” และ ผู๎วิจัยสร๎างแบบสัมภาษณ๑เพื่อใช๎เก็บข๎อมูลโดยเป๕นแบบสัมภาษณ๑ แบบมีโครงสร๎าง 
(Structured Intertie)  
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามโดยใช๎

โปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการวิจัย ทางสังคมศาสตร๑ โดยใช๎สถิต ิดังนี้ การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถาม หลังจากท่ี
ได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูล จากแบบสอบถามเรียบร๎อย นําข๎อมูลที่ได๎ไปวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
โดยใช๎โปรแกรม สําเร็จทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร๑ ดังนี้  
  1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของประชากรของเรือนจํา 

สถิติที่ใช๎-คือ-คําความถี่-(Frequency)-คําร๎อยละ-(Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
  2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช๎สําหรับทดสอบสมมติฐานวิเคราะห๑หาความสัมพันธ๑

ระหวํางพฤติกรรมกับความรู๎, พฤติกรรมกับทัศนคติ และพฤติกรรมกับการเข๎าถึงบริการถุงยางอนามัย สถิติที่ใช๎คือ 
คําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑เพียร๑สัน (Pearson Correlation)  
 

ผลการวิจัย 

  ผลการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัยในผู๎ต๎องขังชายที่มีความเพศสัมพันธ๑กับชายใน
เรือนจํา”สรุปตามประเด็นได๎ดังนี้  
  1.ป๓จจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางในกลุํมเปูาหมายพบวํา สํวนมากเป๕นเพศชายมีชํวงอายุ 21- 30 ปี     
โดยเป๕นคดีเกี่ยวกับโทษฐานความผิดความเกี่ยวกับจําหนํายยาเสพติด เหลือกําหนดโทษสํวนใหญํไมํเกิน 5 ปี และ
ประจําแดน 4 ประชากร สํวนใหญํอยูํในกลุํมสาวประเภทสองไมํมีการดัดแปลงอวัยวะเพศ พบวํากลุํมเปูาหมาย
สํวนใหญํเคยมีเพศสัมพันธ๑แล๎วและผลเอชไอวีเป๕นลบ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จํานวนและร๎อยละ ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง (N=150) 

ลักษณะข้อมลูส่วนบุคคล                จ านวน(คน)     ร้อยละ 

1.อาย ุ
 ไมํเกิน 20 ปี 
 21 – 30 ปี 
 31 – 40 ปี 
             41 – 50 ปี 
             51 – 60 ปี 

 
                    3 
                  62  
                  59 
                  24 
                    2 

 
       2.0 
     41.3 
     39.3 
     16.0 
      1.4 

2.โทษฐานกระทําความผิด 
 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย๑ 
 คดีผิดตํอชีวิต 
 คดีผิดตํอรํางกาย 
 คดีเกี่ยวกับจําหนํายยาเสพติด 

 
                  35 
                    4 
                    3 
                   71 

 
     23.3 
      2.7 
      2.0 
     47.3 
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ตารางที่ 1 จํานวนและร๎อยละ ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง (N=150) ตํอ 

         ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล              จ านวน(คน)     ร้อยละ 

4. เหลือโทษจําคุกตํอไป 
      ไมํเกิน 5  ปี       
         6 -   10  ป ี  
        11 -  20  ป ี
        21 -  30 ปี                   
         ตลอดชีวิต                  
          ประหาร 
อยูํระหวํางการพิจารณาคดี 

 
                77 
                40 
                18 
                 9 
                 1 
                 - 
                 5 

 
      51.3 
      26.7 
      12.0 
       6.0 
       0.7 
        - 
       3.3 

5.จัดตัวเองอยูํกลุํมใด 
 สาวประเภทสอง 
 เกย๑ควีน 
 เกย๑คิง 

 
                68 
                38 
                44 

 
     45.3 
     25.3 
     29.4 

6.การเคยมีเพศสัมพันธ๑ 
 เคย 
 ไมํเคย 

 
              150 
                0 

 
      100 
       0 

7.ผลเลือดเอชไอวี 
 บวก 
 ลบ 

 
                10 
              140 

 
       6.7 
     93.3 

8.อวัยวะเพศได๎มีการดัดแปลง 
              ใชํ 
 ไมํใชํ 

 
                20 
              130 

 
     13.3 
     86.7 

 คดีเกี่ยวกับครอบครองยาเสพติด 
 คดีเกี่ยวกับเพศ 
 คดีอื่นๆ 

                   31 
                    4 
                    2 

     20.7 
      2.7 
      1.3 

3.ประจําแดน 
 แดน 2 
 แดน 3 
 แดน 4 
 แดน 5 
 แดน 6 
  แดน 7 
            แดน 8                                                                                                                                                                        
            แดน 9     
 

 
                   14 
                    8 
                   61 
                   35 
                    - 
                   29 
                    1 
                    2 

 
      9.4 
      5.4 
     40.7 
     23.3 
       - 
     19.3 
      0.6 
      1.3 
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  1. ความรู๎เกี่ยวกับถุงยางอนามัยผู๎ต๎องขังชายเรือนจําสํวนใหญํอยูํในระดับดี ร๎อยละ  
50.7 สํวนทัศนคติ การเข๎าถึงบริการถุงยางอนามัยและการพฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัยสํวนใหญํอยูํในระดับปาน
กลางร๎อยละ 76, 52 และ 51.3 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (n=150) 

 
                                        ดี              ปานกลาง            น้อย     

        ประเภท                   (n%)              (n%)              (n%)               X           SD                   

         ระดับ 

  
1.ความรู๎                        76(50.7%)       62(41.3%)        12(8.0%)           7.3       1.28              ด ี
2.ทัศนคติ                       22(14.7%)     114(76.0%)        14(9.3%)         30.86      6.05       ปานกลาง 
3.การเข๎าถึงบริการ           71(47.3%)       78(52.0%)          1(0.7%)         20.1        3.64       ปานกลาง 
4.พฤติกรรม                   59(39.3%)       77(51.3%)        14(9.4%)         34.66       6.68       ปานกลาง 
 
  2. ความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมกับความรู๎ ทัศนคติ  และการเข๎าถึงบริการถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังเรือนจํามีคํา
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ๑(r) อยูํในระดับต่ําคือ  .14  .23  และ  .14  ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับความรู้ ทัศนคติ  และการเข้าถึงบริการถุงยางอนามัยของ

ประชากร(n=150) 

 
                                                          พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย 

       ประเภท                

                                                 r                          Sig.        ระดบัความสัมพันธ์ 

1.ความรู๎                                    .14                       .004*                           ต่ํา 
2.ทัศนคติ                                   .23                       .003*                           ต่ํา 
3.การเข๎าถึงบริการ                       .14                        .004*                           ต่ํา 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
การอภิปรายผล 

  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“พฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัยในผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายในเรือนจํา” 
การศึกษาครั้งนี้พบวําเป๕นเพศชายมีชํวงอายุ 21- 30 ปีมากที่สุด ร๎อยละ 41.3 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีโทษฐาน
ความผิดเกี่ยวกับจําหนํายยาเสพติดร๎อยละ 47.3 สํวนใหญํประจําแดน 4 ร๎อยละ 40.7 มีกําหนดโทษที่เหลือไมํเกิน 
5 ปี ร๎อยละ 51.3 สํวนใหญํจัดตัวเองอยูํในกลุํมสาวประเภทสองร๎อยละ 45.3 โดยเคยมีเพศสัมพันธ๑ร๎อยละ 100 
สํวนผลเลือดเอชไอวีสํวนใหญํผลเป๕นลบร๎อยละ 93.3 และสํวนใหญํอวัยวะเพศไมํได๎มีการดัดแปลงร๎อยละ 86.7                    
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  สํวนด๎านความรู๎การใช๎ถุงยางอนามัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํร๎อยละ 50.7  มีความรู๎ดีอธิบายได๎วํา
ผู๎ต๎องขังกํอนเข๎ามาเรือนจําได๎รับรู๎สือ่การใช๎ถุงยางอนามัยจากหนํวยงานสาธารณสุขในรูปแบบอินเตอร๑เน็ต แผํนพับ 
สื่อโทรทัศน๑และวิทยุ หนังสือให๎ความรู๎เรื่องโรคทางเพศสัมพันธ๑ เป๕นต๎น ประกอบเมื่อผู๎ต๎องขังเข๎ามาอยูํในเรือนจํา 
จะมีกิจกรรมสํงเสริมความรู๎ด๎านโรคเอดส๑ตามนโยบายของกองบริการทางการแพทย๑ กรมราชทัณฑ๑ในโครงการการ
เข๎าถึงบริการด๎านการปูองกันและรักษาเอชไอวีในกลุํมผู๎ตอ๎งขังรวมถึงการให๎ความรูด๎๎านโรคเอดส๑แกํผูต๎๎องขัง รํวมถึง
กิจกรรมในวันสํงเสริมสุขภาพผู๎ต๎องขังวันท่ี 9  ธันวาคม  ของทุกปี ดังที่ Nonaka and Takeuchi (2000) กลําววํา 
ความรู๎เกิดจากการรวมตัวผํานสื่อตํางๆ เชํนการประชุม สัมมนา การสนทนา  การติดตํอผํานเครือขํายคอมพิวเตอร๑ 
เป๕นต๎นสอดคล๎องกับการศึกษาของสมอาด อุํนไชย. (2556).ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอทักษะการปูองกันการมีเพศสัมพันธ๑
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม.พบวํามีความรู๎เกี่ยวกับเพศศึกษาอยูํในระดับ
ดี      
  ด๎านทัศนคติการใช๎ถุงยางอนามัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํประชากรสํวนใหญํร๎อยละ 76  มีทัศนคติ
การใช๎ถุงยางอนามัยระดับปานกลาง  เนื่องจากประชากรไมํแสดงออกทางความคิดเห็น หรือมีทัศนคติ เฉยๆ 
(Negative Attitude)ซึ่งมีมุมมองทัศนคติเป๕นกลาง แสดงถึงวําไมํมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องนั้นๆ รวมถึงไมํมี
แนวโน๎มทัศนคติอยูํเดิมหรือไมํมีแนวโน๎มทางความรู๎ในเรื่องนั้นๆ มากํอน ประภาเพ็ญ สุวรรณ.(2526.)  ถึงแม๎
สาเหตุสําคัญที่ทําให๎บุคคลมีทัศนคติตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากประสบการณ๑เฉพาะอยําง การติดตํอสื่อสารกับบุคคลอื่น 
สิ่งที่เป๕นแบบอยํางและองค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎องกับสถานบันการศึกษาสอดคล๎องกับการศึกษาของจิรภัทร หลงกุล
และสุพรรณี พรหมเทศ (2555) การใช๎ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ๑ในกลุํมชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชายในจังหวัด
ขอนแกํนพบวําทัศนคติเกี่ยวกับถุงยางอนามัยอยูํในระดับปานกลางร๎อยละ 52.5  
  ด๎านพฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัย จากการศึกษาครั้งนี้พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํอยูํในระดับปฏิบัติ
ถูกต๎อง  ปานกลางร๎อยละ 52  จากการใช๎ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ๑เป๕นวิธีการหนึ่ง ที่จะชํวยลดความเสี่ยง
จากการติดเช้ือ เอชไอวีและโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑อื่น ๆ ลงได๎ รวมกับการใช๎เจลหลํอลื่นการสอดใสํก็ต๎องสวม
ถุงยางอนามัยอยํางถูกต๎องทุกครั้ง การมีเพศสัมพันธ๑ที่ปลอดภัยนั้นถือวําเป๕นการแสดงความรับผิดชอบตํอตนเอง
และคนท่ีตนเองรัก หากไมํแนํใจวําคูํนอนมีโอกาสเสี่ยง การใช๎ถุงยางอนามัยก็เป๕นวิธีที่ดีที่สุดในการปูองกันการติด
เช้ือจากการมีเพศสัมพันธ๑ โดยถือวําตนเองเห็นคุณคําตนเอง (Self-esteem) ก็จะผลักดันให๎บุคคล เห็นคุณคํา
ตนเอง ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต๎องเป๕นสิ่งที่มีคุณคํา ไมํนําสิ่งที่ไมํดีหรือสิ่งเลวร๎ายมาให๎กับตนเองเชํนเดียวกับทฤษฎี
ความต๎องการตามลําดับขั้นของมาสโลว๑ ( Maslow , hierarchy of needs)  เช่ือวํามนุษย๑มีความต๎องการ
ตามลําดับขั้น เพื่อเป๕นแรงขับให๎บุคคลกระทําพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต๎องการของตนเอง ในพฤติกรรมของ
การใช๎ถุงยางอนามัยของผู๎ต๎องขังชายที่มีความสัมพันธ๑กับชายได๎รับการสนับสนุนอุปกรณ๑ถุงยางอนามัยจาก
หนํวยงานสาธารณสุขรํวมกับความรํวมมือภายในแดนซึ่งดูแลด๎านการควบคุมผู๎ต๎องขังไมํสนับสนุนเชิงนโยบายแตํ
ไมํได๎ขัดแย๎งในการประชาสัมพันธ๑และความรํวมมือในการแจกถุงยางอนามัยให๎แกํผู๎ต๎องขังภายในแดนซึ่งเป๕นป๓จจัย
ปูองกัน(Protective factors)ทางสังคม ทําให๎มีพฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัยอยูํในระดับปานกลาง ประกอบกับ
ป๓จจัยด๎านเพื่อนผู๎ต๎องขังที่ใช๎ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ๑ในแดน เป๕นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการมีพฤติกรรมเลียนแบบ
เพื่อให๎สอดคล๎องกับสังคมภายในแดน ซึ่งป๓จจัยดังกลําวเป๕นแรงขับทําให๎เกิดพฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัยของ
ผู๎ต๎องขัง  สอดคล๎องกับการศึกษาของสุภาวิณี บัวจารัส.(2554).พฤติกรรมการปูองกันโรคเอดส๑ของนักศึกษาใน
วิทยาลัยการอาชีพแหํงหนึ่งจังหวัดชัยภูมิ พบวําพฤติกรรมในการปูองกันโรคเอดส๑อยูํในระดับปานกลางร๎ อยละ 
60.9  
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  การเข๎าถึงบริการถุงยางอนามัยจากการศึกษาครั้งนี้พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการเข๎าถึงบริการโดยรวมอยูํใน
ระดับปานกลางร๎อยละ 51.3 อธิบายได๎จากการการเข๎าถึงบริการถุงยางอนามัยเป๕นอิทธิพลด๎านสิ่งแวดล๎อมถือวํา
เป๕นแหลํงประโยชน๑ท่ีสําคัญภายใต๎ภาวะความเป๕นผู๎ต๎องขังในบริบทของเรือนจํา ซึ่งตามนโยบายยุทธสาสตร๑ถุงยาง
อนามัยแหํงชาติ(National Condom Strategy) พ.ศ 2558 – 2560 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การสํงเสริมการเข๎าถึงและ
การใช๎ถุงยางอนามัย ดังนั้นสถานพยาบาลของเรือนจําและสถานพยาบาลภายในแดนมีบทบาทในการเอื้อประโยชน๑
ด๎านการเข๎าถึงถุงยางอนามัยที่งํายขึ้น โดยมีตัวแปรคือพยาบาลเรือนจําและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําแดน
ตํางๆ การบริหารถุงยางอนามัยให๎ถึงกลุํมเปูาหมายภายใต๎นโยบายปูองกันโรคเอชไอวีโดยใช๎ถุงยางอนามัยโดย  
นโยบายของเรือนจําไมํให๎การสนับสนุนแบบเปิดเผย  แตํเรือนจําแหํงนี้ก็ไมํได๎ปิดกั้นอุ ปกรณ๑การปูองกันการ
แพรํกระจายเชื้อเอชไอวีที่เป๕นถุงยางอนามัย  ประกอบกับเรือนจํามีประสบการณ๑ด๎านโรคระบาดเชํน วัณโรค หิด 
ไข๎กาฬหลังแอํน และตาแดงเป๕นต๎น ทําให๎เรือนจําตระหนักถึงงานระบาดในการปูองกันและควบคุมโรค สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของเลาว๑ และคณะ(Lau et all., 2013) ที่กลําววําความยากลําบากในการเข๎าถึงถุงยางอนามัยเป๕น
เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําให๎ผู๎ติดเช้ือเอชไอวีไมํใช๎ถุงยางอนามัยอยํางสม่ําเสมอ ถึงอยํางไรก็ตามการเข๎าถึงบริการ
ของถุงยางอนามัยในเรือนจํายังข้ึนอยูํกับป๓จจัยหลายอยํางเชํน  นโยบายด๎านการควบคุมการออกนอกแดนของแตํ
ละแดน การควบคุมผู๎ต๎องขังระหวํางเดินทางจากแดนตํางๆมายังแดนพยาบาล จุดให๎บริการสถานพยาบาลประจํา
แดน การจัดเก็บถุงยางอนามัยของสถานพยาบาล ภายในแดนหรือตู๎ล๏อกเกอร๑ของผู๎ต๎องขัง อัตรากําลังของพยาบาล
เรือนจําหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําแดน ความพอเพียงของอุปกรณ๑ของถุงยางอนามัยและอุปกรณ๑รํวมเชํน 
เจลหลํอลื่นรวมทั้งขนาด จํานวนช้ิน เป๕นต๎นโดยองค๑ประกอบเหลํานี้เป๕นป๓จจัยในการให๎บริการด๎านถุงยางอนามัย
แกํผู๎ต๎องขังในเรือนจําทั้งสิ้น   
  ความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมกับความรู๎ ทัศนคติ และการเข๎าถึงบริการการใช๎ถุงยางอนามัยปูองกัน        
โรคเอชไอวีของผู๎ต๎องขังชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชาย พบวํา  มีความสัมพันธ๑กันทางบวกอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑(r)ระดับต่ําทั้งนี้อธิบายได๎วํา ผู๎ต๎องขังชายที่มีความสัมพันธ๑กับชายใช๎
ถุงยางอนามัยปูองกันโรคเอชไอวีได๎รับความรู๎จากแหลํงความรู๎เมื่อกํอนเข๎าเรือนจําและเข๎าสูํระบบการควบคุมตัว
ของเรือนจํา รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตํอการใช๎ถุงยางอนามัยเมื่ออยูํภายใต๎ขีดจํากัดในบริบทด๎านการควบคุมและการ
รักษาพยาบาลในกลุํมเปูาหมายเฉพาะ ทําให๎มีการปรับตัวด๎านพฤติกรรมในการใช๎ถุงยางอนามัยจึงนําไปสูํการเข๎า
รับบริการการขอถุงยางอนามัยกับสถานพยาบาลของเรือนจําและสถานพยาบาลในแตํละแดน โดยผํานการ
ให๎บริการของพยาบาลเรือนจําและอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจํา  ซึ่งผลการวิจัยพฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัยยัง
อยูํในระดับปานกลาง แตํมีความสัมพันธ๑กับความรู๎ ทัศนคติและการเข๎าถึงบริการถุงยางอนามัยอยูํในระดับต่ํา  
ดังนั้นถ๎าสถานพยาบาลเรือนจําสํงเสริมความรู๎และการเข๎าถึงบริการถุงยางอนามัยที่เป๕นมาตรฐานที่เป๕นระบบ  
พร๎อมทั้งปรับทัศนคติของกลุํมตัวอยํางให๎สอดคล๎องกับบริบทของเรือนจํา พฤติกรรมการใช๎ถุงยางอนามัยก็จะ
เพิ่มขึ้นด๎วย 
 

สรุปองคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจัย 

  ด้านการพยาบาล มีข๎อมูลด๎านการพัฒนาด๎านการปูองกันโรคและสงํเสริมสุขภาพ กลุมํเปูาหมายเกี่ยวกับ

โรคตดิตํอ  พร๎อมทั้งประเมินประสิทธิภาพด๎านการบริการสุขภาพเพื่อใช๎เป๕นแนวทางในการพัฒนา  ตํอไป 
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  ด้านองค์กร  มีการพัฒนางานด๎านวิชาการด๎านการรักษา  และสํงเสริมและพัฒนาองค๑ความรู๎ด๎านวิจยัแกํ

ข๎าราชการในองค๑กร 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ควรมีพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมหรือจัดตั้งชุมรมสําหรับกลุํมเปูาหมายในแตํละแดน เพื่อมีพ้ืนท่ียืนรํวมกับ
ผู๎ต๎องขังหลายอื่น และเปิดกว๎างให๎ภาคเอกชนมสีํวนรํวมในกิจกรรมปูองกันโรคเอชไอวีในเรือนจาํ 
  2.เรือนจําควรมีการจดัตั้งศูนย๑บรกิารชุมชนในเรือนจํา (Drop in Center) เพื่อลดการตดิเช้ือเอชไอวีราย
ใหมํ ลดการเสยีชีวิตในผู๎ตดิเช้ือเอชไอวี ลดการเลือกปฏิบตัิอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ ตํอไป 
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พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของบุคลากร นักศึกษา  และแนวทางการพัฒนาห้องสมุด 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

Behavioral usage of a library of staff and students and guidelines for developing the library 

in Kampheang Phet Rajabhat University Maesot 

 
มัลลิกา  ทองเอม 

อาจารย๑ประจาํมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุดของบุคลากรและนักศึกษา และหาแนว
ทางการพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด๎วย
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้เป๕น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละ และคําเฉลี่ย  
 ผลการวิจัยพบวํา นักศึกษามีความต๎องการพัฒนาการจัดให๎บริการของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมํสอด  ในระดับมาก ( ̅ = 3.95) เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน พบวํา นักศึกษามีระดับความต๎องการใน
การจัดบริการของห๎องสมุดทุกด๎านในระดับมาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านอาคาร สถานที่และครุภัณฑ๑ (   ̅  = 
4.09) บุคลากรมีความต๎องการพัฒนาการให๎บริการของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด  ในระดับ
มาก ( ̅ = 4.06) และเมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน พบวํา บุคลากรมีระดับความต๎องการในการพัฒนาการบริการของ
ห๎องสมุดทุกด๎านในระดับมาก ด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านอาคาร สถานท่ีและครุภัณฑ๑ ( ̅  = 4.29) 
ค าส าคัญ : ห๎องสมุด และแนวทางการพัฒนาห๎องสมุด  

 
ABSTRACT 

    This research studied behavioral library usage of staff and students and investigated 
guidelines for developing Kampheang Phet Rajabhat University Maesot's library.  Samples were 
students and staff of Kampheang Phet Rajabhat University Maesot. A research instrument was 
questionnaires. The statistic used for analyzing data was percentage and mean.  
 The findings obtained from the students revealed that the library's service needed 
development at high level ( ̅ =3.95). When considering each aspect, it was found that the 
students needed the development on the library service at high level. The highest mean was 
buildings, facilities and equipment ( ̅ = 4.09). According to the findings from the staff, the library's 
service needed the development at high level ( ̅ =4.06). When considering each aspect, it was 
found that the staff needed the development on the library's service at high level.  The highest 
mean was buildings, facilities and equipment ( ̅ = 4.29). 
Key Words : library  guidelines for developing the library 
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บทน า 

  ห๎องสมุดเป๕นป๓จจัยที่สําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เป๕นแหลํงรวบรวมข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ 
และวิชาการตําง ๆ ท่ีนักศึกษาและบุคลากร สามารถค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมได๎ตลอดเวลา สามารถเลือกหาความรู๎ 
ข๎อมูล ขําวสาร ได๎อยํางหลากหลาย ตามความสนใจและความต๎องการของตนเอง และเนื่องจากในป๓จจุบันข๎อมูล 
ขําวสาร ความรู๎ และวิชาการตําง ๆ เกิดขึ้นใหมํตลอดเวลา  ห๎องสมุดจึงมีหน๎าที่ชํวยสนับสนุนให๎นักศึกษาและ
บุคลากรเป๕นผู๎ที่ทันสมัยทันตํอเหตุการณ๑ เกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ เกิดนิสัยรักการอําน และการศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยตนเอง เกิดความรู๎อันเป๕นรากฐานในการค๎นคว๎าวิจัยสร๎างสรรค๑สิ่ง  ใหมํ ๆ  ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได๎กลําวถึง  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยําง
ยั่งยืน โดยให๎ความสําคัญกับ การสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และ การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทาง
สังคม เป๕นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให๎เอื้อตํอการพัฒนาคน  สร๎าง
คํานิยมให๎คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกตํางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดป๓ญหา
ความขัดแย๎งทางความคิด และสร๎างความเป๕นเอกภาพในสังคม สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวัฒนธรรมรํวมกับ
ประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให๎เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
สํงเสริมความเข๎าใจระหวํางประชาชนในการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑  วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎อมูล
ขําวสาร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหํงชาติ, ม.ป.ป. : (11)) และในปี 2558 หลายภาค
สํวน ได๎มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้
รวมถึงในสํวนของภาคการศึกษาด๎วยซึ่งอาจจะต๎องมีการปรับตัวเพื่อเป๕นการเตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษา 
บุคลากร ท้ังยังให๎มีโอกาสเพิ่มในการที่จะรับนักศึกษาที่จะหลั่งไหลเข๎ามาด๎วย  
  จากยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนดังกลําว  ได๎สอดคล๎องกับบทบาทหน๎าที่และภารกิจของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏกําแพงเพชร แมํ
สอด ซึ่งเป๕นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงแหํงเดียวในอําเภอแมํสอด ที่มีภารกิจ 4 ด๎าน ได๎แกํ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนั้นห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมํสอด จึงนับเป๕นแหลํงสนับสนุน สํงเสริมด๎านทรัพยากรสารสนเทศ แหลํงการเรียนรู๎ ที่สําคัญให๎กับ
นักศึกษาและบุคลากร   
ในป๓จจุบัน ห๎องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด ยังไมํมีรูปแบบในการให๎บริการที่เดํนชัดแนํนอน 
ทําให๎มีผลกระทบกับการทําแผนยุทธศาสตร๑ การทํางบประมาณ การจัดอาคารสถานที่ และการดําเนินงานของ
ห๎องสมุด และกลุํมผู๎ใช๎บริการของห๎องสมุดมีหลากหลายสาขาวิชา หลายกลุํม หลายระดับการศึกษา ทําให๎
ผู๎ใช๎บริการมีความต๎องการการให๎บริการของห๎องสมุดที่หลากหลายจําเป๕นต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกฝุายในการ
พัฒนาห๎องสมุด  ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร๎อมในการให๎บริการและเพื่อรองรับความต๎องการในการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูล
สารสนเทศท่ีหลากหลายของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก อันจะสํงผลให๎คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิต
ออกไปนั้นบรรลุผลตามเปูาประสงค๑ของมหาวิทยาลัย จากสภาพป๓ญหาที่มีผลกระทบ จึงเป๕นป๓ญหาที่มีความสําคัญที่
จะทําวิจัยในเรื่องนี้ และเพื่อนําผลการวิจัยมาใช๎ในการแนวทางในการพัฒนางานของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมํสอด ตํอไป 
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วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุดของบุคลากรและนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํ
สอด  
  2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 1.1 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้จะแบํงเป๕น 2 กลุํม  โดยกลุํมที่ 1 ได๎แกํบุคลากรทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด จํานวน 50 คน สํวนกลุํมที่ 2 ได๎แกํ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด จํานวน 900 คน 
 1.2  กลุํมตัวอยําง  ท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยจะกําหนดกลุํมตัวอยํางจากประชากรที่ใช๎ในการวิจัยดังนั้น  
กลุํมที่ 1 จะเก็บข๎อมูลจากประชากรทั้งหมด จํานวน 50 ตัวอยําง  และกลุํมที่ 2 จะใช๎เกณฑ๑อัตราสํวนตามตาราง
ของเครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan) โดยจะสุํมตัวอยํางจํานวน 269 ตัวอยําง 
 2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้จะใช๎เครื่องมือวิจัยได๎แกํ แบบสอบถาม(Questionnaire) เพื่อสอบถามความคิดเห็นใน
ด๎านพฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุด และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาห๎องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมํสอด  โดยแบํงแบบสอบถามออกเป๕น 2 ชุด  ซึ่งชุดที่ 1 จะใช๎สําหรับสอบถามกลุํมตัวอยํางกลุํมที่ 1  
และชุดที่ 2 จะใช๎สําหรับสอบถามกลุํมตัวอยํางกลุํมที่ 2 
 3. การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการวิเคราะห๑ข๎อมูล  จากแบบสอบถามโดยใช๎สถิติพรรณนา ( Descriptive 
Statistics) ได๎แกํ คําร๎อยละ(Percentage) และคําเฉลี่ย(Mean)  สําหรับการวิเคราะห๑แนวทางการพัฒนาห๎องสมุด
นั้น จะใช๎เกณฑ๑การแปลคําเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ๑  ได๎แกํ 1.00-1.50 หมายถึง ต๎องการพัฒนาน๎อยที่สุด  1.51-2.50 
หมายถึง ต๎องการพัฒนาน๎อย  2.51-3.50 หมายถึง ต๎องการพัฒนาปานกลาง  3.51-4.50 หมายถึงต๎องการพัฒนา
มาก  และ 4.51-5.00 หมายถึงต๎องการพัฒนามากที่สุด  แล๎วนํามาวิเคราะห๑ในเชิงพรรณนา ซึ่งในการวิเคราะห๑
ข๎อมูลดังกลําวนั้นจะใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูป  เพื่อทําการวิเคราะห๑ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งแบํงเป๕น 2 สํวนดังน้ี 
   1.1  ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ในสํวนของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด 
พบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม เป๕นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป๕นร๎อยละ 52.00 และเพศชาย คิดเป๕นร๎อยละ 48.00 โดย
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุระหวําง 31-40 ป ี
  ในด๎านสถานภาพโดยตําแหนํง ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป๕นบุคลากรสายวิชาการ คิดเป๕นร๎อยละ 
46.00 รองลงมาได๎แกํบุคลากรสายสนับสนุน คิดเป๕นร๎อยละ 28.00  และบุคลากรสายบริหาร คิดเป๕นร๎อยละ 26.00  
  ในด๎านการศึกษาอยูํในระดับปริญญาโท คิดเป๕นร๎อยละ 38.00  รองลงมาอยูํในระดับปริญญาตรี  และ
กําลังศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก คิดเป๕นร๎อยละ 24.00 ซึ่งเทํากัน  อยูํในระหวํางการศึกษาระดับปริญญาโท คิด
เป๕นร๎อยละ 8.00 และระดับปริญญาเอก คิดเป๕นร๎อยละ 6.00 
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  1.2 ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ในสํวนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด พบวํา
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป๕นเพศหญิง คิดเป๕นร๎อยละ 53 .20 และเพศชาย คิดเป๕นร๎อยละ 46.80  ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุระหวําง 18-20 ปี  
 ช้ันปีที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ช้ันปีที่ 2 คิดเป๕นร๎อยละ 40.50  รองลงมาได๎แกํช้ันปีที่ 1 คิดเป๕น
ร๎อยละ 25.70  ช้ันปีท่ี 3 คิดเป๕นร๎อยละ 21.20 และชั้นปีท่ี 4 คิดเป๕นร๎อยละ 12.60   
 2. พฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุดของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   แมํสอด  จาก
การวิจัยสรุปได๎วํา 
  2.1  พฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุดของบุคลากร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    แมํสอด สรุปได๎วํา  
สํวนใหญํบุคลากร ใช๎ห๎องสมุดเพื่ออํานหนังสือและสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ ภายในห๎องสมุด คิดเป๕นร๎อยละ 64.00 รองลงมา
คือ เพื่อค๎นคว๎าสารสนเทศประกอบการทําโครงงาน สารนิพนธ๑หรือวิจัย คิดเป๕นร๎อยละ 50 .00  ใช๎เป๕นสถานที่
ทํางาน โครงการ วิจัย คิดเป๕นร๎อยละ 28.00  ใช๎เป๕นที่พักผํอนหยํอนใจ คิดเป๕นร๎อยละ 22.00  และเพื่อใช๎บริการ
อินเตอร๑เน็ต คิดเป๕นร๎อยละ 4.00  นอกจากนี้แล๎วความถี่ในการเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด น๎อยกวํา 1 ครั้งตํอสัปดาห๑ 

โดยสํวนใหญํเข๎าใช๎บริการในชํวงเวลา 12.00 – 13.00 น. และเวลาที่เข๎าใช๎บริการโดยเฉลี่ยแตํละครั้ง  - 1 ช่ัวโมง 

  2.2   พฤติกรรมการใช๎ห๎องสมุดของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด สรุปได๎วําสํวน
ใหญํนักศึกษาใช๎ห๎องสมุดเพื่อค๎นคว๎าสารสนเทศประกอบการทํารายงาน คิดเป๕นร๎อยละ 52 .80 รองลงมาคือ เพื่อ
พักผํอนหยํอนใจ คิดเป๕นร๎อยละ 52.40  เพื่ออํานหนังสือและสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ ภายในห๎องสมุด คิดเป๕นร๎อยละ 52.0  
เพื่อใช๎บริการอินเตอร๑เน็ต คิดเป๕นร๎อยละ 33.50 เพื่อใช๎เป๕นสถานท่ีทํารายงาน โครงการ หรือสารนิพนธ๑ คิดเป๕นร๎อย
ละ 17.80 และเพื่อค๎นคว๎าสารสนเทศประกอบการทํารายงาน หรือสารนิพนธ๑ คิดเป๕นร๎อยละ 15.20  นอกจากน้ีแล๎ว
ความถี่ในการเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด 1-2 ครั้งตํอสัปดาห๑ โดยสํวนใหญํเข๎าใช๎บริการในชํวงเวลา 12.00 – 13.00 น.  

และเวลาที่เข๎าใช๎บริการโดยเฉลี่ยแตํละครั้ง - 1 ช่ัวโมง  

 3. แนวทางพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด  แบํงการสรุปออกเป๕น 2 สํวนดังนี ้
  3.1  แนวทางพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด  ในสํวนของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  พบวําแนวทางการพัฒนาห๎องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด นั้น บุคลากรเห็นวํา
ควรมีการพัฒนาการให๎บริการ  ของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด อยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.06) 
และเมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน พบวํา บุคลากรมีระดับความต๎องการในการพัฒนาการบริการของห๎องสมุดทุกด๎านใน
ระดับมาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านอาคาร สถานที่และครุภัณฑ๑ ( ̅   = 4.29) รองลงมาคือ ด๎านบริการ ( ̅ = 
4.09) และด๎านทรัพยากรสารนิเทศของห๎องสมุด ( ̅ = 3.80)  
  เมื่อพิจารณาเป๕นรายข๎อพบวํา ด๎านทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด ข๎อที่บุคลากรมีระดับความต๎องการ
ในการจัดบริการและพัฒนามากที่สุดคือ มีปริมาณหนังสือภาษาไทยในสาขาวิชาชีพอยํางเพียงพอและทันสมัย 
รองลงมาคือ มีหนังสือพิมพ๑ภาษาไทยหลากหลายรายช่ือไว๎ให๎บริการอยํางเพียงพอ  (  ̅ = 4.04 และ  4.00 
ตามลําดับ) ด๎านการบริการ ข๎อที่บุคลากรมีระดับความต๎องการในการจัดให๎บริการมากที่สุดคือ มีบริการค๎นคืน
สารสนเทศออนไลน๑จากฐานข๎อมูล และเครือขําย ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก (  ̅ = 426) รองลงมาคือจัดให๎มี
บริการแนะนําหนังสือและสื่อใหมํ ๆ ที่มีภายในห๎องสมุดและ มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานท่ีหลากหลายรูปแบบ 
และตํอเนื่อง ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากันและอยูํในระดับมากเชํนกัน  ( ̅ = 4.24) ด๎านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ๑ ข๎อที่
บุคลากรมีความต๎องการในการจัดให๎บริการและพัฒนามากที่สุดคือ ควรจัดสภาพแวดล๎อมให๎สวยงาม โปรํงโลํง 
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สบายตา ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.52) รองลงมาคือ ควรจัดพื้นที่นั่งอํานสํวนบุคคล และอากาศภายใน
ห๎องสมุดต๎องเย็นสบาย ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากเชํนกัน ( ̅ = 4.48 และ 4.46 ตามลําดับ) 
  จากความต๎องการของบุคลากรดังกลําวข๎างต๎น ทําให๎ได๎แนวทางในการพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร แมํสอด ได๎แกํ ห๎องสมุดต๎องมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของแตํละสาขาวิชาอยํางเพียงพอและ
ทันสมัย รวมถึงต๎องมีการจัดหาหนังสือพิมพ๑ภาษาไทยหลากหลายรายช่ือไว๎ให๎บริการอยํางเพียงพอ ซึ่งการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตําง ๆ ไมํวําจะเป๕นหนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ๑ ห๎องสมุดจะต๎องทําการสํารวจ
ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการเพื่อให๎ได๎ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต๎องการมากท่ีสุดและพิจารณาในสํวนของ
งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให๎มีการจัดซื้อจัดหาอยํางตํอเนื่อง  และในด๎านงานบริการ ห๎อง
สมุดฯ จะต๎องพัฒนาให๎มีบริการค๎นคืนสารสนเทศออนไลน๑จากฐานข๎อมูล และเครือขํายอินเตอร๑เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงจัดให๎มีบริการแนะนําหนังสือและสื่อใหมํ ๆ ที่มีภายในห๎องสมุดโดยผํานชํองทางการประชาสัมพันธ๑และการ
สื่อสารในรูปแบบตําง ๆ ให๎มากยิ่งขึ้น  มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานท่ีหลากหลายรูปแบบ และดําเนินการอยําง
ตํอเนื่อง ในสํวนของอาคารสถานที่ และครุภัณฑ๑ จะต๎องพัฒนาให๎ห๎องสมุดมีสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม โปรํงโลํง 
สบายตา มีพื้นที่นั่งอํานสํวนบุคคล  จํานวนที่นั่งอํานหนังสือเพียงพอตํอผู๎เข๎าใช๎บริการ และอากาศภายในห๎องสมุด
ต๎องเย็นสบาย   
  3.2 แนวทางพัฒนาห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด  ในสํวนของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  พบวํามีความต๎องการพัฒนาการจัดให๎บริการของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด  
ในระดับมาก ( ̅ = 3.95) เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน พบวํา นักศึกษามีระดับความต๎องการในการจัดบริการของ
ห๎องสมุดทุกด๎านในระดับมาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านอาคาร สถานที่และครุภัณฑ๑ ( ̅ = 4.09) รองลงมาคือ 
ด๎านบริการ ( ̅ = 3.96) และด๎านทรัพยากรสารนิเทศของห๎องสมุด ( ̅ = 3.82)  
  เมื่อพิจารณาเป๕นรายข๎อพบวํา ด๎านทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด ข๎อท่ีนักศึกษามีระดับความต๎องการ
ในการจัดให๎บริการและพัฒนามากที่สุดคือ มีปริมาณหนังสือภาษาไทยในสาขาวิชาชีพอยํ างเพียงพอและทันสมัย 
รองลงมาคือ สารสนเทศท่ีให๎บริการต๎องมีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ๑ เหมาะสมตํอการค๎นคว๎า  ( ̅ = 3.92 
และ  3.88 ตามลําดับ) ด๎านการบริการ ข๎อท่ีนักศึกษามีระดับความต๎องการในการจัดให๎บริการมากที่สุดคือ มีระบบ
ยืม – ค๎น อัตโนมัติ ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.10) รองลงมาคือ  มีโปรแกรมสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศ
ภายในห๎องสมุดที่ทันสมัย ใช๎งานงําย  และมีบริการแนะนําการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการศึกษาและค๎นคว๎า ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํ
ในระดับมากเชํนกัน  ( ̅ = 4.09 และ 4.07 ตามลําดับ) ด๎านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ๑ ข๎อที่นักศึกษามีความ
ต๎องการในการจัดให๎บริการมากที่สุดคือ อากาศภายในห๎องสมุดต๎องเย็นสบาย ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก (  ̅ = 
4.22) รองลงมาคือ มีจํานวนที่น่ังอํานอยํางเพียงพอตํอจํานวนผู๎ใช๎บริการ และแสงสวํางภายในห๎องสมุดต๎องเพียงพอ
ตํอการอําน หรือการค๎นหาหนังสือบนช้ัน ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากันและอยูํในระดับมากเชํนกัน ( ̅ = 4.15) 
  จากความต๎องการของนักศึกษาในการพัฒนาห๎องสมุด  ทําให๎ได๎แนวทางในการพัฒนา ได๎แกํ ห๎องสมุดต๎อง
มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาชีพอยํางเพียงพอและทันสมัย โดยทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อจัดหา
ต๎องมีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ๑ เหมาะสมตํอการค๎นคว๎า ซึ่งห๎องสมุดต๎องให๎นักศึกษาได๎มีสํวนรํวมในการ
พิจารณาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให๎ได๎ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ ใน
ด๎านการให๎บริหาร ห๎องสมุดจําเป๕นต๎องพัฒนาในด๎านการให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ ระบบยืม – ค๎น อัตโนมัติ 
โปรแกรมสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดให๎มีบริการแนะนําการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการศึกษาและค๎นคว๎าแกํ
นักศึกษาทุกหมูํเรียน เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรสารสนเทศไดม๎ากทีส่ดุ 
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และในด๎านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ๑ของห๎องสมุด จะต๎องปรับปรุงสภาพแล๎วล๎อมให๎เหมาะสม มีอากาศที่เย็น
สบาย จัดหาที่นั่งอํานอยํางเพียงพอตํอจํานวนผู๎ใช๎บริการ และแสงสวํางภายในห๎องสมุดต๎องเพียงพอตํอการอําน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

  นักศึกษาและบุคลากร มีความต๎องการในการจัดให๎บริการด๎านตําง ๆ ของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมํสอด อยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากทั้งนักศึกษาและบุคลากรมีความต๎องการที่จะได๎รับบริการที่ดี  
ได๎ข๎อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ตรงกับความต๎องการทุกครั้งที่ใช๎บริการห๎องสมุด  เกิดความสะดวกสบายเมื่อเข๎าใช๎
บริการห๎องสมุดในทุก ๆ ด๎าน ได๎แกํ ด๎านอาคารสถานที่และครุภัณฑ๑ของห๎องสมุด  ด๎านบริการของห๎องสมุด  และ
ด๎านทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด  ซึ่งองค๑ประกอบท้ัง 3 ด๎านนี้มีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกัน จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ไปไมํได๎ เพื่อให๎งานบริการของห๎องสมุดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตํอผู๎ใช๎บริการอันได๎แกํ นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย จึงต๎องมีการพัฒนาพร๎อมกันไปในทุกด๎าน  
 ด๎านอาคารสถานท่ีและครุภัณฑ๑ของห๎องสมุด เป๕นสิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต๎องการให๎
พัฒนาอยูํในระดับมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องการถํายเทอากาศภายในห๎องสมุดต๎องเย็นสบาย แสงสวํางภายใน
ห๎องสมุดต๎องเพียงพอตํอการอํานหรือการค๎นหาหนังสือบนช้ัน ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิและแสงสวํางท่ีเหมาะสมมีสํวน
ชํวยสํงผลตํอสมาธิในการศึกษาค๎นคว๎าและการอําน อีกทั้ง  แสงสวํางที่เหมาะสมจะชํวยสํงให๎ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด
เกิดความสะดวกสบายและเกิดความต๎องการในการเข๎าในบริการหอ๎งสมุด  การจัดให๎มีจํานวนที่น่ังอํานอยํางเพียงพอ
ตํอจํานวนผู๎ใช๎บริการ  การจัดสภาพแวดล๎อมให๎สวยงาม โปรํงโลํง สบายตา การจัดสรรพื้นที่ให๎บริการที่เหมาะสม 
สวยงาม การจัดพื้นที่นั่งอํานสํวนบุคคล ล๎วนเป๕นสิ่งที่ผู๎ใช๎บริการไมํวําจะเป๕นนักศึกษาหรือบุคลากรคาดหวังและ
ต๎องการที่จะได๎รับบริการจากห๎องสมุด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ลันดา  สิทธิจักร และจิราภรณ๑  จันทร๑อารักษ๑ 
(2550) โดยศึกษาถึงความพึงพอใจของอาจารย๑และนักศึกษา ตํอการใช๎บริการห๎องสมุด วิทยาลัยพยาบาลราชนนี 
ชลบุรี พบวํา ทั้งอาจารย๑และนักศึกษา เสนอแนะวําควรขยายพื้นที่ให๎บริการให๎กว๎างขึ้น และเพิ่มแสงสวํางในช้ัน
หนังสือ นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อังคณา  แวซอเหาะ และโสภา ไทยลา (2552 ) โดยศึกษาความ
คาดหวังของบุคลากรและนักศึกษาตํองานบริการหอ๎งสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวํา ทั้งบุคลากรและนักศึกษาต๎องการให๎เพิ่มแสงสวํางในห๎องสมุดให๎เพียงพอตํอการ
อํานหนังสือ และอากาศภายในห๎องสมุดต๎องเย็นสบาย 
 ด๎านการบริการของห๎องสมุด นักศึกษาและบุคลากรมีความต๎องการให๎พัฒนาการจัดให๎บริการอยูํในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริการสารสนเทศถือเป๕นหัวใจของงานห๎องสมุด ผู๎ใช๎บริการไมํวําจะเป๕นนักศึกษาหรือ
บุคลากรมีความต๎องการที่จะได๎รับสารสนเทศที่ตรงกับความต๎องการมากที่สุด  โดยต๎องการให๎มีบริการค๎นคืน
สารสนเทศออนไลน๑จากฐานข๎อมูล  มีระบบยืม – ค๎น อัตโนมัติ มีโปรแกรมสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศภายใน
ห๎องสมุดที่ทันสมัย ใช๎งานงําย  จัดให๎มีบริการแนะนําหนังสือและสื่อใหมํ ๆ ที่มีภายในห๎องสมุดและ มีการจัด
กิจกรรมสํงเสริมการอํานท่ีหลากหลายรูปแบบ และตํอเนื่อง และมีบริการแนะนําการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการศึกษาและ
ค๎นคว๎า สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อังคณา    แวซอเหาะ และโสภา ไทยลา, (2552) โดยโดยศึกษาความคาดหวัง
ของบุคลากรและนักศึกษาตํองานบริการห๎องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวํา ควรจัดให๎มีบริการความชํวยเหลือในการสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกห๎องสมุด โดยจัดให๎มีบริการสืบค๎นฐานข๎อมูลที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งสามารถเข๎าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศและสารสนเทศออนไลน๑ได๎งําย 
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 ด๎านทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด นักศึกษาและบุคลากรมีความต๎องการในการจัดให๎บริการและ
พัฒนาอยูํในระดับมาก มีปริมาณหนังสือภาษาไทยในสาขาวิชาชีพอยํางเพียงพอและทันสมัย ทันยุคทันเหตุ การณ๑ 
เหมาะสมตํอการค๎นคว๎า และมีหนังสือพิมพ๑ภาษาไทยหลากหลายรายช่ือไว๎ให๎บริการอยํางเพียงพอ  ทั้งนี้เนื่องจาก
ทรัพยากรสารสนเทศเป๕นสื่อที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าและวิจัยในรูปแบบตําง ๆ ทุกสาขาวิขา โดยสารสนเทศ
กํอให๎เกิดสติป๓ญญาทําให๎มีความคิดสร๎างสรรค๑และวิสัยทัศน๑อันกว๎างไกล ทันโลก ทันเหตุการณ๑และความเคลื่อนไหว
ตําง ๆ สามารถนําความรู๎ที่ได๎จากทรัยพากรสารสนเทศมาพัฒนาตนเองในด๎านตําง ๆ ทําให๎ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พูลศิริ  พรหมกูล, (2555) โดยศึกษาความ
ต๎องการใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความต๎องการใช๎ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือวิชาการด๎านการศึกษา
และหนังสือวิชาการด๎านคอมพิวเตอร๑ และมีความต๎องการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารวิชาการและ
หนังสือพิมพ๑ด๎านการศึกษา นอกจากน้ียังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ระพีพรรณ  ทิวสระแก๎ว, (2554) ได๎ศึกษาความ
ต๎องการสารสนเทศและบริการสารสนเทศของผู๎ใช๎ห๎องสมุดสถาบันพระปกเกล๎า พบวํา ผู๎ใช๎ห๎องสมุดสถาบัน
พระปกเกล๎ามีความต๎องการสารสนเทศตามบทบาทหน๎าที่การทํางานและต๎องการใช๎หนังสือ ตํารามากที่สุด 
รองลงมาเป๕นหนังสือพิมพ๑ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้ พบวําบุคลากรและนักศึกษามีข๎อเสนอแนะเพื่อนํามาเป๕นแนวทางในการพัฒนาห๎องสมุด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด 3 ด๎าน ได๎แกํ 
  ด๎านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาห๎องสมุดอยํางเรํงดํวนในด๎านอาคาร สถานที่และครุภัณฑ๑ ทั้งนี้เนื่องจากห๎องสมุดเดิมมี
พื้นที่ในการให๎บริการที่คํอนข๎างจํากัด ทําให๎การจัดให๎บริการด๎านตําง ๆ ไมํเป๕นสัดสํวนที่เหมาะสม ควรขยายพื้นที่
ให๎บริการ คือ มีจํานวนที่นั่งอํานอยํางเพียงพอตํอจํานวนผู๎ใช๎บริการ จัดสรรพื้นที่ให๎บริการให๎ชัดเจนขึ้น กั้นพื้นที่ที่
สามารถใช๎เสียงไมํใช๎เสียงออกจากกัน จัดพื้นที่น่ังอํานสํวนบุคคล  ควรจัดสภาพแวดล๎อมให๎สวยงาม โปรํงโลํง สบาย
ตา และอากาศภายในห๎องสมุดต๎องเย็นสบาย ทั้งนี้เพื่อให๎สถานที่ของห๎องสมุดมีความพร๎อมในการเตรียมการ
ให๎บริการด๎านอ่ืน ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ด๎านบริการของห๎องสมุด ควรจัดบริการแนะนําการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการศึกษาและค๎นคว๎า และแนะนํา
เกี่ยวกับการใช๎บริการค๎นคืนสารสนเทศออนไลน๑จากฐานข๎อมูล การสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศภายในห๎องสมุด มี
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานที่หลากหลายรูปแบบ และตํอเนื่อง และจัดให๎มีการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตําง ๆ 
ของห๎องสมุดให๎มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ๑สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ที่มีความทันสมัยมาให๎บริการ เพื่อเป๕น
การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู ๎ทั้งนี้ห๎องสมุดที่ดี ทันสมัย และมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีพร๎อมในการให๎บริการ นับเป๕น
โอกาสทางการศึกษาให๎กับนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนในชุมชนและท๎องถิ่น ซึ่งจะทําให๎ห๎องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด เป๕นแหลํงเรียนเพื่อการพัฒนาตัวเองได๎ในทุกชํวงวัย 
 ด๎านทรัพยากรสารสนเทศ ควรให๎ความสําคัญในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไมํวําจะเป๕นหนังสือ 
วารสาร และหนังสือพิมพ๑ที่หลากหลาย รวมถึงสื่อโสตทัศน๑ตําง ๆ ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ๑ โดยให๎
บุคลากรและนักศึกษาได๎มสีํวนรํวมในการพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และควรมีการซํอมบํารุงรักษาหนังสือ
เกําที่เริ่มชํารุดให๎มีสภาพใช๎งานได๎ ทั้งนี้เนื่องจากห๎องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด เป๕นห๎องสมุดใน
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ระดับมหาวิทยาลัยแหํงเดียวในอําเภอแมํสอด จังหวัดตาก ควรเป๕นท่ีพึ่งในด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนแหลํงเรยีนรู๎
ทั้งแกนํักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 

  รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ด๎วยความรํวมมือของผู๎บริหาร บุคลากร นักศึกษา ที่ให๎ข๎อมูล
เพื่อเป๕นแนวทางในการพัฒนาห๎องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด และ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ได๎สนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้  
นอกจากนี้แล๎วผู๎วิจัยขอกลําวขอบคุณทํานผู๎อํานวยการสํานักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมํสอด ที่ได๎
อํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยช้ินนี้ให๎กับผู๎วิจัย ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาท่ีเป๕นกลุํมตัวอยํางในการวิจัย
ครั้งนี้ และขอกราบขอบคุณผู๎ที่เป๕นกําลังใจให๎กับผู๎วิจัยทุกทํานได๎แกํ บุพพการี พํอ แมํ พ่ีน๎อง ทุกทําน 
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อาจารย๑สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร๑ วิทยาลยัแมํฮํองสอน มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหมํ. 
 

บทคัดย่อ  

  การวิจัยครั้งนี้มจีุกประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา     2) เพื่อประเมินรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครปูระถมตาม
ศาสตร๑พระราชา ระเบียบวิธีวิจัยใช๎การวิจัยแบบผสมผสาน กลุํมตัวอยํางด๎วยการเลือกแบบเจาะจง ได๎แกํ  นักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาควิชาสังคมศาสตร๑วิทยาลัยแมํฮํองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
จํานวน 33 คน เครื่องมือ ได๎แกํ แบบประเมิน และแบบทดสอบ สถิติที่ใช๎ ได๎แกํ คําเฉลีย่ ร๎อยละ สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคําที    
 ผลการวิจัยพบว่า 

  1) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา มี 6 องค๑ประกอบ ได๎แกํ การจัดการความรู๎ด๎านการปลูกพื้นสวนครัว การ
จัดการความรู๎ด๎านการเลี้ยงสัตว๑ การจัดการความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรน้ํา การจัดการความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑
ทรัพยากรดิน การจัดการความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎ และการจัดการความรู๎ด๎านการการอนุรักษ๑พลังงาน  
  2) ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด และผล
การพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุํมตัวอยํางสูงกวํากํอนพัฒนา
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
ค าส าคัญ:  การจัดการความรู,๎ การพัฒนาสมรรถนะ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วิชาชีพครูประถม, ศาสตร๑

พระราชา 

ABSTRACT                                                                       

The purposes of this research were to study a model of knowledge management on 
sufficiency economy competency development for elementary teacher profession students 
under The King’s Philosophy and to evaluate a model of knowledge Management on sufficiency 
economy competency development for elementary teacher profession students under The 
King’s Philosophy. The methodology was mixed method research. The purposive samples were 
33 elementary teacher students in Mea Hong Son College, Chiang Mai Rajabhat University. The 
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research instruments were an evaluation form and a test. The statistics used in this research were 
percentage, mean, standard deviation and t-test.   
 Findings were as follows:  

  1. A model of knowledge management on sufficiency economy competency 
development for elementary teacher profession students under The King’s Philosophy were 6 
components: knowledge management on backyard garden planting, knowledge management on 
animal husbandry, knowledge management on water conservation, knowledge management on 
soil conservation, knowledge management on forest conservation and knowledge management 
on energy conservation. 
  2. The result of a model of knowledge management on sufficiency economy 
competency development for elementary teacher profession students under The King’s 
Philosophy was highest level and the result of knowledge management on sufficiency economy 
competency development of the samples was higher before development at 0.01 level. 
Keywords : Knowledge Management, Competency Development, Sufficiency Economy, 

Elementary Teacher Profession Students, The King’s Philosophy  
 

บทน า 

  การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป๕นสําหรับวิชาชีพครูประถมศึกษา มีความจําเป๕นอยํางยิ่งที่จะต๎องได๎รับการ
สํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะหลายด๎านตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษานั้นเป๕นการเตรียมความพร๎อมทุกด๎านให๎กับผู๎เรียน และเป๕นการวางรากฐานสําหรับการเรียนรู๎ในระดับ
ที่สูงข้ึน การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป๕นสําหรับครูประถมจะเป๕นประโยชน๑ตํอการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ (พิญญา
พัชญ๑ กาวินคํา, 2558 :  19-34) สมรรถนะที่จําเป๕นสําหรับวิชาชีพครูประถมนั้นมีหลายประการ ได๎แกํ สมรรถนะ
ด๎านการจัดการเรียนรู ๎สมรรถนะดา๎นการจดัการความรู๎ สมรรถนะดา๎นการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สมรรถนะด๎านการวัดและการประเมินความความคิด เป๕นต๎น  การพัฒนาครูระดับประถม
ที่ผํานมายังประสบป๓ญหาหลายประการ และจากผลการศึกษาวิจัยที่ยืนยันวําการพัฒนาครูประถมยังขาดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพเพราะงบประมาณจํากัด ไมํตรงกับความต๎องการของครูประถมศึกษา การพัฒนาสมรรถนะของ
วิชาชีพครูประถมยังไมํมีเอกภาพด๎านนโยบายและมาตรฐานที่ชัดเจน แม๎วําหนํวยงานตํางๆ จะจัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะครูประถมศึกษาเป๕นจํานวนมากแตํก็ยังซ้ําซ๎อนไมํเป๕นระบบและขาดความตํอเนื่อง (นิทัศน๑ หามตรี. (2558 
:177-185) และที่สําคัญคือครูประถมศึกษาในจังหวัดแมํฮํองสอนต๎องละทิ้งการสอนเข๎ามาอบรมโดยใช๎เวลาในการ
เดินทางสูง และการเดินในจังหวัดแมํฮํองสอนคํอนข๎างอันตราย เนื่องจากสภาพบริบทที่มีภูเขาสลับซับซ๎อน สํงผลให๎
มีคําใช๎จํายในการเดินทางสูงและไมํสามารถติดตามผลการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งสํวนใหญํหนํวยงานกลางเป๕นผู๎
จัด วิธีการสํวนใหญํใช๎การอบรม บรรยาย ประชุมกลุํมยํอยและสรุปความคิดเห็นตํอที่ประชุมใหญํ และไมํสามารถ
แก๎ไขป๓ญหาของโรงเรียนได๎อยํางตรงประเด็น และไมํสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับจากกการอบรมไปปฏิบัติได๎อยํางเป๕น
รูปธรรมและตรงตามบริบทของจังหวัดแมํฮํองสอน  
  การจัดการความรู๎เป๕นทั้งศาสตร๑และศิลป์ และมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอวิชาชีพครูประถมศึกษา เพราะเป๕น
การขับเคลื่อนให๎มีการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการขับเคลื่อนด๎วยความรู๎และการจัดการความรู๎  (สําราญ มีแจ๎ง, 2555 : 
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111-123) โดยครูประถมศึกษาจะเป๕นผู๎นําการเรียนรู๎ที่มีความรอบรู๎ รู๎ลึกในด๎านตํางๆ  และสามารถนําผู๎เรียนให๎เกิด
การเรียนรู๎ที่ดี เพียบพร๎อมด๎วยทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ การจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป๕นสมรรถนะที่ครูประถมจะต๎องตระหนักและใช๎ในการประกอบวิชาชีพโดยสามารถนําผู๎เรียนและเป๕น
แบบอยําง โดยการบํงช้ีความรู๎ การเข๎าถึงความรู๎ การสร๎างและแสวงหาความรู๎ การจัดเก็บความรู๎ให๎เป๕นระบบ การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู๎ การแบํงป๓นและและแลกเปลี่ยนความรู๎ และการประเมินความรู๎ จากทรัพยากร 
สิ่งแวดล๎อม และสถานการณ๑รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอยํางมีประสิทธิภาพและเป๕นระบบด๎วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อันได๎แกํ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ๎มกันตามศาสตร๑พระราชา  
  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
วิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา จะเป๕นนวัตกรรมที่ตอบสนองความเป๕นมืออาชีพครูประถม ด๎วยกิจกรรมที่
หลากหลาย นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาจะได๎มีสํวนรํวมและลงมือปฏิบัติจริงจากทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม 
และสถานการณ๑รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันในบริบท ของวิทยาลัยแมํฮํองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
เกิดความชํานาญในการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางมีจิตสํานึก มีความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และมีภูมิคุ๎มกัน ตามศาสตร๑พระราชา สํงผลให๎นักศึกษามีความมั่นใจในก๎าวเข๎าสูํวิชาชีพครูประถมได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ และเป๕นการยกระดับคุณภาพในวิชาชีพครู (คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ๑ , 
2556) เป๕นบุคคลที่รอบรู๎ด๎วยความพอเพียง เป๕นแบบอยํางท่ีดีในด๎านความพอเพียง สํงผลตํอการผู๎นําเป๕นแหํงความ
พอเพียง มีความรู๎ มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ เป๕นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชีพครู และสํงผลให๎เกิด
การพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา  

2. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมด๎วยศาสตร๑พระราชา   
 
ขอบเขตการวิจัย  

  ขอบเขตด้านเนื้อหา  

  ผู๎วิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาดังนี้ 
  1. การพัฒนาสมรรถนะสําหรับวิชาชีพครูประถม (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553). 
ได๎แกํ การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงานในโรงเรยีนประถมศึกษา 
  2. สมรรถนะการจดัการความรู๎ (Knowledge Management Competency) ได๎แกํ การบํงช้ีความรู๎ การ
เข๎าถึงความรู๎ การสร๎างและแสวงหาความรู๎ การจัดเกบ็ความรู๎ การประมวลและกลั่นกรองความรู๎ การแบํงป๓นและ
และแลกเปลีย่นความรู๎ และการประเมินความรูส๎ถาบันจดัการความรู๎เพื่อสังคม, 2553)                  

  3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพล อดลุยเดช ได๎แกํ ความ
พอประมาณ ความมเีหตผุล และมีภูมิคุม๎กัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
,2549). 
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   ขอบเขตด้านตัวแปร  

  1. ตัวแปรต๎น คือ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา๎นการจดัการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา        
  2. ตัวแปรตาม คือ คณุภาพของรปูแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา และสมรรถนะด๎านการจัดการความรูด๎๎วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา  
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1. ประชากร ได๎แกํ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 1-3 ภาควิชาสังคมศาสตร๑ วิทยาลัย
แมํฮํองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ จํานวน 101 คน 
  2. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 ภาควิชาสังคมศาสตร๑ วิทยาลัย
แมํฮํองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ จํานวน 33 คน 
  ขอบเขตด้านพ้ืนที ่  

  ศูนย๑การเรียนรูห๎ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย๑ชาติพันธุ๑ บ๎านพักชนเผํา พอพักอิงดอย ในวิทยาลัย
แมํฮํองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ เลขท่ี 236 หมูํ 3 ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮํํองสอน 
  ขอบเขตด้านระยะเวลา  

  ดําเนินการวิจยัตั้งแตํเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมเป๕นระยะเวลาทั้งหมด 
7 เดือน  
 

สมมติฐานการวิจัย 

  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากขึ้นไป และสมรรถนะด๎านการ
จัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชาสูงกวํากํอน
พัฒนา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

  

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูประถมศึกษา 
-การพัฒนาสมรรถนะหลัก 

-การพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 

การจัดการความรู้ 
-การบ่งชี้ความรู้  การเข้าถึงความรู้ 

-การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 

--การจัดเก็บความรู้  การประเมินความรู้ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
-ความพอประมาณ 

-ความมีเหตุผล 
-มีภูมิค๎ุมกัน 

รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการ
ความรู้ด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพ
ครูประถมตาม

ศาสตร์พระราชา 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 

  รูปแบบการวิจัย  ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ได๎แกํ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และระเบยีบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ ดังนี ้
 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                               

                                            แผนภูมิที่ 2 วิธีดําเนินการวจิัย  

 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1.ประชากร ได๎แกํ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 -3  ภาควิชาสังคมศาสตร๑ วิทยาลัย
แมํฮํองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ จํานวน 101 คน 
  2. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 ภาควิชาสั งคมศาสตร๑ วิทยาลัย
แมํฮํองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ จํานวน 33 คน 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  1. แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมด๎วยศาสตร๑พระราชา   
  2. แบบทดสอบสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

วิธีการเก็บรวบรวม เครื่องมือในการวิจัย 

การศึกษารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการความรู้

ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูประถมจาก

ศาสตร์พระราชา 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การจัดการความรู้ด้วยหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูประถมจากศาสตร์

พระราชา 

ประเมินรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการความรู้

ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูประถมตาม

ศาสตร์พระราชา 

แบบประเมินรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการความรู้

ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูประถมตาม

ศาสตร์พระราชา 

ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ
ความรู้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถม 

จากศาสตร์พระราชา 

 

แบบทดสอบสมรรถนะด้านการ
จัดการความรู้ด้วยหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับนักศึกษาวิชาชีพ

ครูประถมพระราชา 
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  1. การวิเคราะห๑รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา๎นการจดัการความรูด๎๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมด๎วยศาสตร๑พระราชา  โดยการพรรณนา 
  2. การวิเคราะห๑แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมด๎วยศาสตร๑พระราชา โดยใช๎คําเฉลี่ย ร๎อยละ และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
  3. การวิเคราะห๑แบบทดสอบสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชาใช๎คําเฉลี่ย ร๎อยละสวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคําท ี
ผลการวิจัย 

  2. ผลการวเิคราะห๑รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา๎นการจดัการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา มีดังนี ้

ตาราง 1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจดัการความรูด๎๎วยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา                                                                         
                                              

 การจัดการความรู๎ที่               สมรรถนะด๎านการจดัการความรู๎                                                                              
 

 1                         การจัดการความรูด๎๎านการปลูกพืชผักสวนครัว                                                                          
 2                         การจัดการความรูด๎๎านการเลีย้งสัตว๑                                                                                   
 3                         การจัดการความรูด๎๎านการอนรุักษ๑ทรัพยากรน้ํา                                                                                   
 4                         การจัดการความรูด๎๎านการอนรุักษ๑ทรัพยากรดิน                                                                                  
 5                         การจัดการความรูด๎๎านการอนรุักษ๑ปุาไม๎                                                                              
 6                         การจัดการความรูด๎๎านการอนรุักษ๑พลังงาน                                                                              

 
  จากตาราง 1 พบวํา รูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา๎นการจดัการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา ประกอบด๎วย การจัดการความรู๎ด๎านการปลูกพื้นสวนครัว 
การจัดการความรู๎ด๎านการเลีย้งสัตว๑ การจัดการความรูด๎๎านการอนรุกัษ๑ทรัพยากรน้ํา การจดัการความรู๎ด๎านการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรดิน การจัดการความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎ และการจดัการความรูด๎๎านการการอนุรักษ๑
พลังงาน  
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  ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา 
  ตาราง 2 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา 
                                                                                                                                N=33 

   องค๑ประกอบ                                                         ̅x               S.D.             ระดับ  

          

1.การจัดการความรูด๎๎านการปลูกพืชผักสวนครัว                 4.60             0.58            มากที่สุด 
2.การจัดการความรูด๎๎านการเลีย้งสัตว๑                             4.50             0.29           มากที่สุด 
3.การจัดการความรูด๎๎านการอนรุักษ๑ทรัพยากรน้ํา                4.60             0.58           มากที่สุด 
4.การจัดการความรูด๎๎านการอนรุักษ๑ทรัพยากรดิน                4.50            0.29           มากที่สุด 
5.การจัดการความรูด๎๎านการอนรุักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎              4.33             0.44            มาก 
6.การจัดการความรูด๎๎านการอนรุักษ๑พลังงาน                       4.50             0.29        มากท่ีสุด 

          รวม                                                            4.405             0.41       มากที่สุด 

            
  จากตาราง 2 พบวํา ผลการประเมนิรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา๎นการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษาตามศาสตร๑พระราชา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูํใน
ระดับมากที่สุด   ( ̅x  = 4.405, S.D.= 0.41) 
   
  ตาราง 3 เปรียบเทียบผลการพัฒนาสมรรถนะดา๎นการจดัการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา 
                                                                                                                                 

      การพัฒนา               n                     ̅x                     S.D.                    t                    P 

 

      กํอนพัฒนา           33                19.59                  4.7736                 -20.649           .0001* 
     หลังพัฒนา            33                28.825                 4.630              

       
 จากตาราง 3 พบวํา ผลการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษาตามศาสตร๑พระราชา สูงกวํากํอนพัฒนาอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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อภิปรายผล 

  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา๎นการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา มีดังนี้  
 

 
 พราหมเภทย๑. 

  

 

 

 

 

 

 
                                
 

 

 

แผนภาพที่ 3 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจดัการความรู๎ดว๎ยหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสําหรับ

นักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา 
 
 

  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา ได๎แกํ การจัดการความรู๎ด๎านการปลูกพ้ืนสวนครัว การจัดการความรู๎ด๎านการ
เลี้ยงสัตว๑ การจัดการความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรน้ํา การจัดการความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรดิน การ
จัดการความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎ และการจัดการความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑พลังงาน ทั้ง 6 องค๑ประกอบนี้
จะมีความเหมาะสมมากที่สุดกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู๎ ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ศาสตร๑พระราชา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถม สอดคล๎องกับรูปแบบของการจัดการความรู๎ของสถาบันจัดการ
ความรู๎เพื่อสังคมและผลวิจัยของ สําราญ มีแจ๎งวําสมรรถนะที่จําเป๕นสําหรับวิชาชีพครูประถมนั้นต๎องขับเคลื่อนด๎วย
ความรู๎และการจัดการความรู๎ โดยเริ่มต๎นที่การบํงช้ีความรู๎ การเข๎าถึงความรู๎ การสร๎างและแสวงหาความรู๎ การ
จัดเก็บความรู๎ การประมวลและกลั่นกรองความรู๎ การแบํงป๓นและแลกเปลี่ยนความรู๎ และการประเมินความรู๎จาก
สิ่งแวดล๎อม ทรัพยากร และ สถานการณ๑รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอยํางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  และ
จากผลการประเมินสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิชาชีพครู

รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการ
จัดการความรู้ ด้วย
ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง
ส า ห รั บ นั ก ศึ กษ า
วิชาชีพครูประถม 
ต า ม ศ า ส ต ร์
พระราชา 

 

 

 

  

 
 

ารจัดการความรู้
ด้านการปลูกพ้ืน
สวนครัว  

ารจัดการความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน 

ารจัดการความรู้
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 

ารจัดการความรู้
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้้า  

การจัดการความรู้
ด้านการเล้ียงสัตว์ 

ารจัดการความรู้
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน 

การพฒันา
สมรรถนะ
วิชาชีพครู

ประถมศกึษา 

การพัฒนาสมรรถนะหลกั 

การจัดการความรู ๎
การบงํช้ีความรู๎  การ
เข๎าถึงความรู๎การสร๎าง
และแสวงหาความรู ๎

-
การประมวลและ

ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ความ
พอประมาณ 
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ประถมศึกษาตามศาสตร๑พระราชา พบวํา ผลการประเมินหลังการพัฒนาสูงกวํากํอนพัฒนาสมรรถนะ จะเห็นได๎วํา
สมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎เป๕นยุทธศาสตร๑สําคัญในการปฏิบัติงานให๎เหมาะสมกับวิถีชีวิต สภาพ เศรษฐกิจ 
และบริบทในท๎องถิ่นของจังหวัดแมํฮํองสอน ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานของการมีจิตสํานึกในความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ๎มกันของตน ซึ่งสอดคล๎องกับ Tobin (2003). ที่วําการจัดการความรู๎เป๕นทั้ง
ศาสตร๑ละศิลป์โดยมีการวางแผนตามยุทธศาสตร๑ที่มุํงมั่นและชัดเจน ปฏิบัติงานแบบบูรณาการอยํางสัมพันธ๑และมี
ระบบ นักศึกษาวิชาชีพครูประถมจึงต๎องให๎ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ ซึ่งเป๕น
เครื่องมือขับเคลื่อนการเป๕นครูมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพและบริบทในท๎องถิ่นตามศาสตร๑พระราชา อันจะสํงผล
ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่ดี เพียบพร๎อมด๎วยทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ดังเชํนที่ Gate (1995) ได๎กลําว
ไว๎  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ดว๎ยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับนักศกึษาวิชาชีพครู
ประถมตามศาสตร๑พระราชานี้  จะเป๕นนวัตกรรมที่ตอบสนองความเป๕นมืออาชีพครูประถมศึกษา สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาลัยแมํฮํองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ให๎มีความรู๎ มีทักษะ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ รวมพลังให๎เกิดความมั่นใจในการก๎าวเข๎าสูํเวทีแหํงการเป๕นผู๎นําที่รอบรู๎และรู๎ลึก สามารถ
ประกอบวิชาชีพครูประถมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ  กรุณพล กามเทพ (2558) วํา การ
จัดการความรู๎จะเป๕นกระบวนการสํงเสริมสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพครูประถมได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมี
ระบบ ชํวยยกกระดับคุณภาพวิชาชีพครู เป๕นแบบอยํางที่ดีตามเกณฑ๑มาตรฐานวิชาชีพครู  และเป๕นแรงพลังในการ
ขับเคลื่อนให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
 
ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย 

  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏบิัติ 

  การนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชาไปใช๎ จะต๎องจัดกิจกรรมโดยให๎นักศึกษาวิชาชีพครูประถมทุกคนได๎มี
สํวนรํวมและปฏิบัติกิจกรรมครบทุกขั้นตอนอยํางสม่ําเสมอ มีสถานที่ในการดําเนินกิจกรรมที่เหมาะสมและ
เอื้ออํานวยตํอการปลูกพืชผักสวนครัว มีสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศที่เหมาะสมตํอการเลี้ยงสัตว๑ ต๎องมีวัสดุและ
อุปกรณ๑ทีเ่พียงพอตํอการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม และจะต๎องจัดเวลาที่เหมาะสมตํอการดําเนินกิจกรรม 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป                                                                                                    

  ควรทําวิจัยในการพัฒนารูปแบบอื่นๆเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด๎านการจัดการความรู๎ด๎วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูประถมตามศาสตร๑พระราชา และสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร๑พระราชา มาพัฒนาและวิจัยทางด๎านอื่น เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  
กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบพระคุณผู๎บริหารของวิทยาลัยแมํฮํองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ที่อนุเคราะห๑งบประมาณ
ในการดําเนินโครงการผลิตครูสูํความเป๕นเลิศ สํงผลให๎งานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จได๎เป๕นอยํางดียิ่ง ขอขอบพระคุณรอง
คณบดีที่อนุเคราะห๑สถานที่ที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ขอขอบพระคุณหัวหน๎าภาควิชาสังคมศาสตร๑ วิทยาลัย
แมํฮํองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ที่สํงเสริมและให๎การสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณผู๎ทรงคุณวุฒิ ท่ีได๎อนุเคราะห๑ ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยจนสัมฤทธิ์ผลด๎วยดี และขอขอบใจ
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นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร๑ วิทยาลัยแมํฮํองสอนทุกคนที่ปฏิบัติกิจกรรมด๎วยความ
มุํงมั่นละตั้งใจในศูนย๑การเรียนรู๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย๑ชาติพันธุ๑ บ๎านพักชนเผํา พอพักอิงดอย ใน
วิทยาลัยแมํฮํองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ทําให๎งานวิจัยให๎สําเร็จลุลํวงเป๕นอยํางดียิ่ง 
 
เอกสารอ้างอิง 

กรุณพล พราหมเภทย๑. (2558). “รูปแบบการจัดการความรู๎เพื่อพัฒนาครู: กรณีศึกษากลุํมโรงเรียนน้ําผุดโพธาราม 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1”. วารสารศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่. 7(2), 59-77. 

คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ๑. (2526). แผนการจัดการเรียนรู้ KM. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ๑. 
นิทัศน๑ หามตรี. (2558). “การนําเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1”. วารสารวิจัยและพัฒนา.  10(2), 177-185. 

พิญญาพัชญ๑ กาวินคํา. (2558). “การพัฒนาสมรรถนะครูผู๎สอนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่  ตําบลเวียงชัย”. 

วารสารการวิจัยการสะลองค า. 9(2), 19-34.  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . (2553). คู่มือการประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง). 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑คุรุสภา. 
สถาบันจัดการความรู๎เพื่อสังคม. (2553). การจัดการความรู้. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑คุรุสภา.                         

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ. (2549). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. พิมพ๑ครั้งท่ี 1. 

กรุงเทพมหานคร: ห๎องสมุดกรมสํงเสริมการเกษตร.                       
 สําราญ มีแจ๎ง. (2555). “การพัฒนาสมรรถนะที่จําเป๕นในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต

จังหวัดพิษณุโลก โดยใช๎การจัดการความรู๎”. วารสารมนุษย์และ     สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม. 31(1), 111-123. 

Gates, B. (1995). The Road Ahead. The United States of America: Viking Penguin. 

Tobin, Tom. (2003). Ten Principles for Knowledge Management Success. Connecticut: 

Stamford. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 44 ~ 

การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ในเขตพ้ืนที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สิรินภา  ทาระนัด 
กมลทิพย์ ค าใจ 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวําง สมรรถนะหลักและป๓จจัยจูงใจที่คาดวําจะ
กํอให๎เกิดให๎เกิดประสิทธิภาพในการทํางานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ 
โดยใช๎แบบสอบถามเป๕นเครื่องมือในรวบรมข๎อมูล ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคือ  ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตพื้นท่ีอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 156 ราย สถิติที่ใช๎ในการศึกษา คือ สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด๎วย  การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร๎อยละ (Percentage) 
คําเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานใช๎การวิเคราะห๑การ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ๑) 

 ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป๕นเพศหญิง มีอายุระหวําง 36 - 40 ปี             
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอายุการทํางานตั้งแตํ 6-10 ปี มีรายได๎ตํอเดือน 20,001 – 25,000 บาทสังกัดสํานัก
ปลัด ตําแหนํงงานสายงานวิชาการ มีระดับความคิดเห็นด๎านสมรรถนะหลัก มากที่สุด คือ  ด๎านการทํางานเป๕นทีม (
X = 4.21, SD = 0.46) มีระดับความคิดเห็นด๎านป๓จจัยจูงใจมากที่สุด คือ ด๎านความสําเร็จในการทํางาน( X =3.74, 
SD = 0.39) มีระดับความคิดเห็นดา๎นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากที่สุด คือ ด๎านความรวดเร็ว ( X =3.98, SD 
= 0.41) 

ป๓จจัยความสัมพันธ๑ภายในที่มีคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑สูงที่สุดตํอ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y) นั้น
เป๕นความสัมพันธ๑ของตัวแปรด๎านความรับผิดชอบ (X10) เทํากับ .448 เมื่อวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ โดยวิธี 
Stepwise พบวําป๓จจัย ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านการบริการที่เป๕นเลิศ ด๎านการยึดมั่นในความถูกต๎องและจริยธรรม 
ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน และด๎านมุํงผลสัมฤทธิ์ สํงผลทางบวกตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น มีคํา   เทํากับ 0.254, 0.215, 0.190, 0.185, 0.171  ตามลําดับ ซึ่งตัวแปรพยากรณ๑ทั้งห๎า
สามารถพยากรณ๑ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหมํ  ได๎ร๎อยละ 40.0 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
Abstract 

 The objectives of this independent study was to study the correlation among 
the core competencies and motivation factors that were expected to be effective in operations 
of the local government officers at Chomtong district, Chiang Mai province. A questionnaire was 
used as the instrument to collect data. The samples were composed by 156 of the local 
government officers at Chomtong district, Chiang Mai province .The data were analyzed in forms 
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of descriptive statistics comprised of frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypothesis testing were analysed by Stepwise multiple regression. 

 The results illustrated that the most participants were female, age between 36-
40 years old, whose educational background were bachelor’s degree, working experience from 6-
10 years, and average income between 20,001 – 25,000 baht, who worked at office of Municipal 
clerk, knowledge Worker positions. According to the study revealed that the highest opinion level 
of core competencies was team work ( X = 4.21, SD = 0.46). The highest opinion level of 
motivation factors was advancement ( X =3.74, SD = 0.45). The highest opinion level of efficiency 
operations was rapidity ( X =3.98, SD = 0.41). 

 Internal factor correlating with the highest correlation coefficient in operation (Y) 
was the correlation of responsibility variables (x13) = 0.448.  When the data were analyzed by 
Stepwise multiple regression then results found that responsibility factors, service mind, integrity, 
advancement and achievement motivation affecting on positive way in operation of the local 
government officers were    = 0.254, 0.215, 0.190, 0.185, 0.171  respectively. All of five 
predictors could be predicted that the efficiency in operations of the local government officers at 
Chomtong district, Chiang Mai province was 40.0 percent at 0.05 level of significance. 

Key Words: Efficiency; Core Competency; Local Government Officers; Operations 

 
บทน า 

ป๓จจุบันองค๑กรตํางๆได๎เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษย๑ (Human Resource) โดยมองวําเป๕น
ป๓จจัยที่สําคัญในการบริหารงานให๎ประสบผลสําเร็จ เพราะทรัพยากรมนุษย๑เป๕นหัวใจและกลไกสําคัญของ
กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนองค๑กรให๎บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว๎ โดยจะมุํงเน๎นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ 
(Human Resource Development) ใหเ๎กิดการพัฒนาคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความรู๎ความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญเพื่อสํงเสริมพัฒนาองค๑กรให๎ยั่งยืนได๎ทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและการแขํงขันที่รุนแรง สุภาภรณ๑ 
ประทุมชัน, (2558). ได๎กลําววําหากองค๑กรใดสามารถสร๎างทรัพยากรมนุษย๑ในองค๑กร ให๎มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับสมรรถนะ(Competency) ขององค๑กรแล๎วยํอมจะสํงผลให๎องค๑กรก๎าวไปในทิศทางที่พึงประสงค๑ได๎ จึง
สํงผลให๎เกิดการปฏิรูประบบราชการ มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน ปรับโครงสร๎าง บทบาท 
ภารกิจ ให๎มีความเหมาะสม และการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของข๎าราชการและบุคลากร
ให๎มีคุณภาพ หนํวยงานภาครัฐจึงนําแนวคิดสมรรถนะของ McClelland, (1973). มาใช๎ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย๑ โดยมุํงเน๎นพัฒนาข๎าราชการ โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ 
(Capability) เพื่อให๎ข๎าราชการเป๕นผู๎ปฏิบัติงานท่ีทรงความรู๎ (Knowledge Worker)  

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (2558). จึงได๎กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี4) เพื่อใช๎เป๕นมาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น โดยคํานึงถึง ความรู๎ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป๕นในการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดให๎ข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่นทุกประเภท ทุกระดับตําแหนํงจะต๎องมีสมรรถนะหลัก 5 ประการ ประกอบด๎วย การมุํงผลสัมฤทธ์ิ การยืดมั่น
ในความถูกต๎องและจริยธรรม ความเข๎าใจในองค๑กรและระบบงาน การบริการเป๕นเลิศ และการทํางานเป๕นทีม  และ
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ยังได๎นํามากําหนดเป๕นเกณฑ๑มาตรฐานในการประเมินผล เพื่อนําไปสูํการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อน
ตําแหนํง และพิจารณาผลประโยชน๑อื่นๆ อีกด๎วย ทั้งนี้ การที่ข๎าราชการจะสามารถแสดง ความเช่ียวชาญ ทักษะ
ความรู๎ความสามารถ ที่มีกํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้ัน จะต๎องมีแรงกระตุ๎นและผลักดันจากภายในตัว
บุคคลด๎วย ดังน้ันองค๑กรจึงต๎องมีการสํงเสริมป๓จจัยตํางๆ เพื่อให๎บุคลากรปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทฤษฎี
การจูงใจของ Herzberg, (1957). ป๓จจัยจูงใจเป๕นตัวกระตุ๎นในการทํางาน (Motivator Factors or Motivators) 
เป๕นป๓จจัยภายในหรือความต๎องการภายในของบุคลากรมีอิทธิพลในการสร๎างความพึงพอใจในการทํางาน เป๕นป๓จจัย
ที่เกี่ยวข๎องกับงานโดยตรง กระตุ๎นให๎ผู๎ปฏิบัติงาน เกิดความพอใจและเป๕นป๓จจัยที่นําไปสูํทัศนคติทางบวกและการ
สร๎างแรงจูงใจให๎บุคคลในองค๑การปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ถือเป๕นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีสํวนในการ
ขับเคลื่อนนโยบายตํางๆ ให๎บรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎ แตํจากการดําเนินงานที่ผํานมาองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นหลายๆแหํง ยังคงประสบป๓ญหาในการดําเนินงานที่ยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล๎องกับ อุไร
วรรณ เอื้อวิบูลย๑โชค,(2552). ได๎กลําววําป๓ญหาสํวนใหญํมาจากป๓ญหาด๎านบุคลากร การปฏิบัติงานที่ด๎อย
ประสิทธิภาพ เชํนขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ขาดความรํวมมือรํวมใจในการปฏิบัติ งาน การละเลยหน๎าที่ใน
การปฏิบัติงาน การขาดงานบํอยครั้งทําให๎ 

สํงผลกระทบในการทํางานไมํเต็มความสามารถ ซึ่งบางครั้งทําให๎การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ขาด
ความตํอเนื่องในการปฏิบัติงานและสํงผลตํอการปฏิบัติงานท่ีขาดประสิทธิภาพด๎วย จากป๓ญหาและเหตุผลที่กลําวมา
ข๎างต๎นจะพบวําได๎มีการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ๑ มาตรฐานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและกํอเกิดประโยชน๑ตํอองค๑กรสูงสุด และสํงเสริมในการพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ใน
เขตพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ โดยนําสมรรถนะหลัก และป๓จจัยจูงใจ เป๕นแนวทางศึกษาวิจัยการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ให๎เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ และสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ สามารถพัฒนา
บุคลากรให๎มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเป๕นการสร๎างความยัง่ยืนและความมั่นคง สํงผลตํอความสําเร็จ
ขององค๑กรให๎บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว๎ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวําง สมรรถนะหลักและป๓จจัยจูงใจที่คาดวําจะกํอให๎เกิดให๎เกิดประสิทธิภาพใน
การทํางานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นในเขตพื้นท่ี อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด๎านเนื้อหาท่ีใช๎ในการศึกษา ประกอบด๎วย 1. สมรรถนะหลัก 2. ป๓จจัยจูงใจ   3. ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นในเขตพื้นท่ีอําเภอจอมทอง 

ขอบเขตด๎านตัวแปร ได๎แกํ ตัวแปรต๎น  ได๎แกํ 1. สมรรถนะหลัก ได๎แกํ การมุํงผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นใน
ความถูกต๎องและจริยธรรมความเข๎าใจในองค๑กรและระบบงาน การบริการที่เป๕นเลิศ การทํางานเป๕นทีม 2. ป๓จจัยจูง
ใจ ได๎แกํ ความสําเร็จในการทํางาน การได๎รับการยอมรับ ความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน ลักษณะงานที่ทําความ
รับผิดชอบ ตัวแปรตาม ได๎แกํ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอจอมทอง 
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ประกอบด๎วย 4 ด๎าน คือ 1. ด๎านปริมาณงาน 2. ด๎านคุณภาพงาน 3. ด๎านความรวดเร็ว 4. ด๎านความประหยัดหรือ
คุ๎มคําของทรัพยากร 

ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ จํานวนรวมทั้งสิ้น 156 คน(ข๎อมูล
อัตรากําลัง ณ เดือนเมษายน 2560)   

ขอบเขตด๎านพื้นที่ ได๎แกํ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ ทั้ง 7 
แหํง ประกอบด๎วย  1. เทศบาลจอมทอง 2. เทศบาลตําบลบ๎านหลวง 3. เทศบาลตําบลดอยแก๎ว 4. เทศบาลตําบล
บ๎านแปะ 5. เทศบาลตําบลสบเตี๊ยะ 6. เทศบาลตําบลแมํสอย  7. องค๑การบริหารสํวนตําบลขํวงเปา 

ขอบเขตด๎านเวลา ดําเนินการวิจัยตั้งแตํ ธันวาคม 2559 ถึง เดือน ธันวาคม 2560 รวมระเยเวลา 12 เดือน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 สมรรถนะหลักและป๓จจัยจูงใจ มีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นในเขต
พื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยผู๎วิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ใน
เขตพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยจึงได๎
กําหนดกรองแนวคิดการวิจัย  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมรรถนะหลักของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
๑. มุํงผลสัมฤทธ์ิ (X๑) 
๒. ยึดมั่นในความถูกต๎องและจริยธรรม (X๒) 
๓. ความเข๎าใจในองค๑กรและระบบงาน (X๓) 
๔. การบริการที่เป๕นเลิศ (X๔) 
๕. การทํางานเป๕นทีม (X๕) 

 

ป๎จจัยจูงใจ 
๑. ความสําเร็จในการทํางาน (X๖) 
๒. การได๎รับการยอมรับ (X๗) 
๓. ความก๎าวหน๎าในหน๎าท่ีการงาน (X๘) 
๔. ลักษณะงานท่ีทํา (X๙) 
๕. ความรับผิดชอบ (X๑๐) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y) 
๑. ด๎านปริมาณ 
๒. ด๎านคุณภาพ 
๓. ด๎านความรวดเร็ว 
๔. ด๎านความประหยัดหรือคุ๎มคํา   

ของทรัพยากร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เป๕นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
  

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษา  คือ กลุํมข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหมํ จํานวนทั้งหมด 156 ราย (ข๎อมูลอัตรากําลังเดือนเมษายน 2560) 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู๎วิจัย

พัฒนาขึ้นตามกรอบของการวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นในเขต
พื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ” แบํงออกเป๕น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข๎อคําถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป๕นแบบสํารวจรายการ  
ตอนที่ 2 ข๎อคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของรูปแบบการทํางานตามหลักสรรถนะหลัก ป๓จจัยจูงใจ และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น เป๕นลักษณะคําถามเป๕นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 
แบํงเป๕น 5 ระดับ 
  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร๑ โดยใช๎สถิติ 
ดังนี ้
 1. สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลประกอบด๎วย ได๎แกํ                  
คําร๎อยละ คําความถี่  คําเฉลี่ย  คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สําหรับการทดสอบสมมติฐานโดยใช๎การวิเคราะห๑หาคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบสเปียร๑แมน (Spearman rank correlation coefficient)  และการวิเคราะห๑การ
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยนําเสนอข๎อมูลในรูปแบบตารางควบคูํ
กับการบรรยายและสรุปผล 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย “เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ” จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลสามารถสรุปผล โดยแบํงเป๕น ดังนี้ 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พบวํา ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา 
เป๕นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุอยูํระหวําง 36-40 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา มีอายุการ
ทํางาน 6-10 ปี มี รายได๎ระหวําง 20,001-25,000 บาท สํวนใหญํสังกัดสํานักปลัด และดํารงตําแหนํงสายงาน
วิชาการ 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 49 ~ 

ตารางที่ 1 คําสถิติพื้นฐานและการประมาณคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะหลัก 

ป๓จจัยจูงใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
ตัวแปร X

 
S

.D. 

ระดับ

ความคิดเห็น 

สมรรถนะหลักของข้าราชการส่วนท้องถิ่น    

ด๎านการทํางานเป๕นทีม (X1) .21 .46 มากที่สุด 
ด๎านความเข๎าใจในองค๑กรและระบบงาน (X2) .19 .41 มาก 

ด๎านการบริการที่เป๕นเลิศ (X3) .05 .38 มาก 
ด๎านการยดึมั่นในความถูกต๎องและจริยธรรม 

(X4) 
.75 .42 มาก 

ด๎านมุํงผลสมัฤทธ์ิ (X5) .44 .49 มาก 
ป๎จจัยจูงใจของข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น    

ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าท่ีการงาน (X6) .74 .45 มาก 
ด๎านความสําเรจ็ในการทํางาน (X7) .74 .39 มาก 

ด๎านการได๎รับการยอมรับ (X8) .52 .36 มาก 
ด๎านลักษณะงานท่ีทํา (X9) .45 .47 มาก 
ด๎านความรบัผิดชอบ (X10) .40 .55 ปานกลาง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y)    

ด๎านความรวดเร็ว .98 .41 มาก 
ด๎านคุณภาพงาน .95 .34 มาก 
ด๎านปริมาณงาน .75 .37 มาก 

ด๎านความประหยดัหรือความคุ๎มคาํของ
ทรัพยากร 

.44 .48 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(Y) 

.78 .31 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบวํา สมรรถนะหลักของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น มี่คําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการทํางานเป๕น

ทีม เทํากับ 4.21 ป๓จจัยจูงใจของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น มีคําเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน 
เทํากับ 3.74 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นโดยรวมอยูํในระดับ มาก มีคําเฉลี่ย 3.78 
และรายด๎านมีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านความรวดเร็ว  เทํากับ 3.98 
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ตารางที่ 2  คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ภายในระหวํางตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรอิสระ (X) และ

ระหวํางตัวแปรอิสระด๎วยกัน ( X1 – X13) 
ตัวแปรอิสระ X

1 
X

2 
X

3 
X

4 
X

5 
X

6 
X

7 
X

8 
X

9 
X

10 
Y 

การมุํ งผลสั มฤท ธ์ิ 
(X1) 

1
.000 

.
092 

.
399** 

.
297** 

.
155 

.
285** 

.
122 

.
256** 

.
298** 

.
257** 

.
366** 

ยื ด มั่ น ใ น ค ว า ม
ถู ก ต๎ อ ง แ ล ะ
จริยธรรม (X2) 

  
1

.000 
.

142 
.

047 
-

.024 
.

322** 
.

305** 
.

171* 
.

194* 
.

250** 
.

268** 

การทํางานเป๕นทีม 
(X3) 

    
1

.000 
.

247** 
.

223** 
.

310** 
.

160* 
.

202* 
.

222** 
.

160* 
.

225** 
การบริการที่เป๕นเลิศ 
(X4) 

      
1

.000 
.

351** 
.

068 
-

.092 
.

115 
.

155 
.

282** 
.

358** 
ความเข๎าใจใน
องค๑กรและ
ระบบงาน (X5) 

        1
.000 

.
115 

-
.106 

.
012 

.
092 

.
238** 

.
282** 

ความสําเร็จในการ
ทํางาน (X6) 

          
1

.000 
.

390** 
.

393** 
.

430** 
.

325** 
.

249** 
การได๎รับการยอมรบั 
(X7) 

            
1

.000 
.

419** 
.

393** 
.

327** 
.

238** 
ความก๎ าวหน๎ า ใน
หน๎าที่การงาน (X8) 

              
1

.000 
.

387** 
.

311** 
.

340** 
ลั กษณะ ง านที่ ทํ า 
(X9) 

                
1

.000 
.

590** 
.

285** 
คว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
(X10) 

                  
1

.000 
.

448** 
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (Y) 

          
1

.000 

**. ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01       
*.   ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

 จากตารางที ่2 พบวํา พบวําตัวแปรพยากรณ๑หรือตัวแปรอิสระได๎แกํ การมุํงผลสัมฤทธิ์ (X1) ยืด
มั่นในความถูกต๎องและจริยธรรม (X2) การทํางานเป๕นทีม (X3) การบริการที่เป๕นเลิศ (X4) ความเข๎าใจในองค๑กรและ
ระบบงาน (X5) ความสําเร็จในการทํางาน (X6) การได๎รับการยอมรับ (X7) ความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน (X8) 
ลักษณะงานที่ทํา (X9) ความรับผิดชอบ (X10) มีความสัมพันธ๑กับตัวแปรตาม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y) 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑อยูํตั้งแตํ .225 ถึง .448 ซึ่งคําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ๑สูงที่สุดตํอตัวแปรตาม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y) นั้นเป๕นความสัมพันธ๑ของตัวแปร ด๎านความ
รับผิดชอบ (X10) เทํากับ .448 

เมื่อพิจารณาคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรพยากรณ๑ด๎วยกันจะต๎องไมํสูงเกินไป  คือ ต๎องไมํเกิน 
0.75 เพื่อปูองกันป๓ญหา Multicollinearity จากตารางที่ 2 พบวําคําความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรพยากรณ๑ มีคํา
ตั้งแตํ .160 ถึง .590 ถือได๎วําตัวแปรที่นํามาใช๎พยากรณ๑เป๕นตัวแปรที่ดี สามารถนําไปวิเคราะห๑ถดถอยพหุคูณได๎  
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ตารางที่ 3 คําสถิติในการพยากรณ๑ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น โดยวิธีแบบ

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 

Model 
Unstandardize

d Coefficients 

Standa
rdized 

Coefficients 
t ig. 

B Std. Error Beta 
(คําคงที่) 1.294 .275  4.699 .000 
ด๎านความรับผิดชอบ (X10) .133 .040 .245 3.296 .001 
ด๎านมุํงผลสัมฤทธิ์ (X1) .106 .044 .171 2.429 .016 
ด๎านการบริการที่เป๕นเลิศ (X4) .169 .054 .215 3.104 .002 

ด๎านการยึดมั่นในความถูกต๎องและจริยธรรม (X2) .138 .048 .190 2.874 .005 
ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน (X8) 1.25 .046 .185 2.736 .007 

 
R = 0.648       R2 = 0.419      Adjusted R2 = 0.400      Std. Error of the Estimate = 0.23378           

F = 21.676       Sig = 0.000 
 
จากตารางที่ 3  พบวํา ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านมุํงผลสัมฤทธิ์ ด๎านการบริการที่เป๕นเลิศ ด๎านการยึดมั่น

ในความถูกต๎องและจริยธรรม และด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน สามารถรวมกันพยากรณ๑เป๕นป๓จจัยสําคัญที่
สํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได๎ร๎อยละ 40.0 (R2adj = 0.400) เมื่อนําตัวแปรทั้ง 5 ตัวที่สามารถ
พยากรณ๑ความสัมพันธ๑ของป๓จจัยที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มาเขียนสมการได๎ดังนี้ 

 Y /     =  1.294 + .133 + .106 + .169+.138+.125   

 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ พบวํา ป๓จจัยด๎านความรับผิดชอบ ด๎านมุํงผลสัมฤทธิ์ ด๎าน
การบริการที่เป๕นเลิศ ด๎านการยึดมั่นในความถูกต๎องและจริยธรรม และด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าท่ีการงาน สามารถ
รํวมกันพยากรณ๑เป๕นป๓จจัยที่สําคัญที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ในเขตพื้นที่
อําเภอจอมทอง จ.เชียงใหมํ ได๎ร๎อยละ 40.0 (R2

adj = 0.400) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคํา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑พหุคูณเทํากับ .648 (R=.648) โดยป๓จจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดที่สํงผลตํอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน คือด๎านความรับผิดชอบ  (β =.245) ด๎านการบริการที่เป๕นเลิศ (β =.215) ด๎านการยึดมั่นในความ
ถูกต๎องและจริยธรรม (β =.190) ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน (β =.185) และด๎านมุํงผลสัมฤทธิ์ (β 
=.171) 

สรุปการวิเคราะห๑ป๓ญหาที่พบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พบวํา ป๓ญหาที่พบในการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นโดยแยกออกเป๕น 3 ประเด็น คือ 1) สมรรถนะหลัก 2) ป๓จจัยจูงใจ 3) 
ประสิทธิภาพ  เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน พบวํา ด๎านสมรรถนะหลัก พบป๓ญหาในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ด๎าน
การยึดมั่นในความถูกต๎องและจริยธรรม ร๎อยละ 46.4 ด๎านป๓จจัยจูงใจ พบป๓ญหาในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ด๎าน
ลักษณะงานงานที่ทํา ร๎อยละ 60.0 และด๎านประสิทธิภาพ พบป๓ญหาในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ด๎านความ
ประหยัดหรือความคุ๎มคําของทรัพยากร ร๎อยละ  29.3  
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อภิปรายผล 

 สมรรถนะหลัก มีระดับความคิดเห็น ด๎านการทํางานเป๕นทีม อยูํในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก การ
ทํางานเป๕นทีม ได๎มีการกําหนดบทบาท หน๎าที่ ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมชัดเจน ตามโครงสร๎างของสํวนราชการ
ในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีการประสานงานระหวํางหนํวยงานภายในองค๑กรและมีการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดี
ภายในองค๑กร อีกทั้งผู๎บริหารองค๑กร มีนโยบายมุํงเน๎นการทํางานเชิงรุก มีการกําหนดเปูาหมายรํวมกัน เน๎นการ
ทํางานเป๕นทีมและลงมือปฏิบัติอยํางจริงจัง ดังเชํน องค๑การบริหารตําบลขํวงเปาที่ประสบความสําเร็จ ได๎รับรางวัล
การบริหารจัดการที่ดี ตั้งแตํปี 2557 -2560 และรางวัลพระปกเกล๎า ในปี 2559 

 ป๓จจัยจูงใจ มีระดับความคิดเห็น ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน อยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ได๎รับโอกาสในการศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง อีกท้ังยังสํงเสริมให๎ทุนการศึกษาแกํ
ข๎าราชการในสังกัด เพื่อสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาและสามารถนํามาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ 

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น มีระดับความคิดเห็นด๎านความรวดเร็ว อยูํใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องในป๓จจุบันองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎สนับสนุนให๎ใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตํางๆ เพื่อ
เพิ่มความรวดเร็วในการบริการประชาชน ทําให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนและชํวยเหลือ
ให๎บริการประชาชนด๎วยความรวดเร็วทันตํอความต๎องการของประชาชน 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สมรรถนะหลัก ด๎านมุํงผลสัมฤทธิ์ ด๎านการยึดมั่นในความถูกต๎อง
และจริยธรรม และด๎านการบริการที่เป๕นเลิศ มีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นใน
เขตพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ เป๕นไปตามสมมติฐานและสอดคล๎องกับศศิธร จิมากรณ๑, (2556) . ที่ได๎
ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการสํานักงานศาลยุติธรรมที่พบวํา
สมรรถนะหลักมีอิทธิพลตํอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเลขานุการและเป๕นไปในทิศทางเชิงบวกได๎แกํการมุํง
ผลสัมฤทธ์ิ จิตสํานึกด๎านการให๎บริการ  

จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ป๓จจัยจูงใจ ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน และด๎านความ
รับผิดชอบ มีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหมํ เป๕นไปตามสมมติฐานและสอดคล๎องกับรัตน๑ชนก จันยัง,(2556). ที่ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องป๓จจัยที่สํงผลกระทบ
ตํอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในองค๑กรไมํแสวงผลกําไรที่พบวําป๓จจัยจูงใจและป๓จจัยค้ําจุนมีอิทธิพลตํอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จากป๓ญหาที่พบในการปฏิบัติงาน ด๎านการยึดมั่นในความถูกต๎องและจริยธรรมทั้งนี้อาจเนื่องจากยังคงยึด
ติดในระบบอุปถัมภ๑ สํวนด๎านลักษณะงานที่ทําทั้งนี้อาจเนื่องจากจากการมอบหมายงานให๎ข๎าราชการปฏิบัติหน๎าที่
และรับผิดชอบงานในหลายด๎าน ซึ่งไมํตรงกับความรู๎ที่ได๎ศึกษามา และด๎านความประหยัดหรือความคุ๎ม คําของ
ทรัพยากรทั้งนี้อาจเนื่องจากไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ตามแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตํางๆ จึงทําให๎เกิดความ
ลําช๎าในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานด๎านเอกสารมีความซ้ําซ๎อนภายในหนํวยงาน 

 
ข้อเสนอแนะ  

 ข๎อเสนอแนะทั่วไป  
      1) ด๎านสมรรถนะหลัก หนํวยงานควรมีการจัดฝึกอบรมการสํงเสริมให๎บุคลากรในองค๑กรปลูกฝ๓งและ

สร๎างจิตสํานึกท่ีดี ยึดมั่นความซื่อสัตย๑สุจริต โดยนําหลักธรรมะ มาเป๕นแนวทางในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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      2) ด๎านป๓จจัยจูงใจ ควรมีการสํงเสริมให๎ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นได๎รับการศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ๑ 
ความรู๎ และได๎รับการฝึกอบรมตํางๆ มีการสร๎างบรรยากาศในการทํางานที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือ
และอุปกรณ๑ในการทํางานให๎เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

     3) ด๎านประสิทธิภาพ ควรมีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานให๎ชัดเจน กําหนดวงเงินงบประมาณที่ใช๎ใน
จํานวนที่ต่ําแตํคุ๎มคําและเกิดประโยชน๑สูงสุด วางแผนระยะเวลาการทํางานและระยะเวลาแล๎วเสร็จและปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให๎ใช๎ทรัพยากรน๎อยที่สุดโดยนําเทคโนโลยี มาชํวยในการปฏิบัติงานเพื่อลดต๎นทน   

9.2 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
 สําหรับในการวิจัยครั้งตํอไป ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะวําควรทําการศึกษาวิจัย ดังนี ้
      1) ควรมีการศึกษาวิจัยโดยวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการใช๎

แบบสอบถาม เชํนการสัมภาษณ๑เชิงลึก เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
      2) ควรมีการศึกษาผลกระทบของสมรรถนะหลักท่ีมีตํอการปฏิบัติงานกับประชากรอื่นๆ เชํน ผู๎บริหาร

องค๑กร(นายกเทศมนตรี/นายกองค๑การบริหารสํวนตําบล) 
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กระบวนการสอนด้วยรูปแบบ CARROT ส าหรับพัฒนาการสอน  
รายวิชาการขายเบ้ืองต้น 2 รหัสวิชา 2200 - 1005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปีที่ 1 กลุ่ม 2 

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
A Teaching Process with CARROT Model for Developing of Teaching 

 An Introduction to Sale 2 (2200 - 1005) is using for Students Level in Vocational Certificate, 
Class 1, Group 2, Accounting Faculty,  Lamphun Technical College 

 
ไพเราะ สุวภาพ 

ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน อ.เมือง จ.ลําพูน 
 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาความเป๕นไปได๎ของผู๎เกี่ยวข๎องในการใช๎รูปแบบ CARROT สําหรับ
การสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 เพื่อสร๎างรูปแบบ CARROT สําหรับการสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 เพื่อดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช๎รูปแบบ CARROT สําหรับ  การสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 เพื่อประเมินผลการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎รูปแบบ CARROT สําหรับการสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 การวิจัยครั้งนี้เป๕น
การวิจัยเพื่อพัฒนา เก็บข๎อมูล จากประชากรที่เป๕นผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่มีประสบการณ๑การสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 ไมํ
น๎อยกวํา 15 ปี จํานวน 15 คน ผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอน 5 คน ผู๎เช่ียวชาญที่เป๕นนักวิชาการ 5 คน     
สุํมตัวอยํางนักเรียนที่เรียนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 โดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 31 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎
สถิติพรรณา ได๎แกํ ความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวําผู๎เกี่ยวข๎องผู๎เช่ียวชาญ
เห็นด๎วยในระดับมากท่ีสุด คําทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนร๎อยละ 48.82 ประสิทธิภาพ
ในการสอน E1 = 84.00, E2 = 82.17 ผู๎เรียนมีความ       พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ( x ̅= 4.69) 
ค าส าคัญ: กระบวนการสอน; รูปแบบ CARROT; การสอน; หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

ABSTRACT 
  This research is aimed to study possibility of the related person in usage of CARROT 
model for teaching an introduction to sale 2, to build a teaching style of an introduction sale 2 
for teaching CARROT model, to proceed with learning and teaching by usage of an introduction 
to sale 2 for CARROT model and to evaluate the proceeding with learning and teaching according 
to CARROT model. This research is the experiment one collecting data from the 15 related 
persons who have experience not less than 15 years of teaching an introduction to sale 2, from 
the 5 related persons for proceeding with learning and teaching and from the 5 expert 
academicians. A sampling is focusing on the particular 31 students who learn an introduction to 
sale 2. Data analysis depends on “descriptive statistics” as following: frequency, percentile, 
average and standard deviation. The results of research found that the related persons and the 
expert academicians agree with the most level. T average achievement of learning, after learning 
found higher than before learning 48.82.  Efficiency in learning found that E1 = 84.00 and E2 = 
82.17. The satisfaction of students found in the best level (x ̅= 4.69) 
Key word: Teaching Process; CARROT Model; Teaching; Vocational Certifica 
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บทน า  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2545 ได๎กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาของชาติในมาตรา 22 
ได๎ระบุไว๎วําการจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาได๎ และถือวําผู๎เรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551 :19 -20) และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามวรรค 1 
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียนโดยคํานึงถึงความแตกตํางระหวําง
บุคคล วรรค 2 ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ๑และประยุกต๑ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหา วรรค 3 จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริงฝึกการปฏิบัติให๎ทําได๎คิดเป๕น ทําเป๕น รัก
การอํานและเกิดความใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง วรรค 4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎านตํางๆอยํางได๎
สัดสํวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝ๓งคุณธรรม คํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ไว๎ในทุกสาขา วรรค 5 
สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อให๎ผู๎เรียน
เกิด การเรียนรู๎และมีความรอบรู๎ รวมทั้งสามารถใช๎การวิจัยเป๕นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ ทั้งนี้ผู๎สอนและ
ผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกันจากสือ่การเรียนการสอนและแหลํงวิทยาการประกอบตํางๆ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2542,  2551 : 21 – 22) อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎กําหนดนโยบายในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ โดยการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอบด๎ วยการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการอันเป๕นการ
จัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับแนวทางการจัดการเรียนรู๎ตามแนวปฏิรูปที่เน๎นผู๎เรียนเป๕นสําคัญ มีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล๎องกับสภาพจริง สํงเสริมด๎านกระบวนการคิด กระบวนการวางแผน กระบวนการทํางาน 
กระบวนการแก๎ป๓ญหา เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้โดยมุํงที่จะพัฒนาผู๎เรียนให๎เป๕นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ที่เป๕นทั้ง
คนดี คนเกํง มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ๑ทั้งรํางกายจิตใจและสถิติป๓ญญา เพื่อให๎สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนา
ครอบครัว ชุมชน สังคม และดํารงชีวิตอยูํได๎อยํางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติมนุษย๑ , 
2551 : 1)สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติมนุษย๑เป๕นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ และ
เป๕นป๓จจัยพื้นฐานในการพัฒนาทุกๆด๎าน ไมํวําจะเป๕นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้ง
ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีตํางๆ ดังนั้นกํอนที่จะพัฒนาด๎านตํางๆเราจึงต๎องพัฒนาทรัพยากร
มนุษย๑ (ทิศนา แขมมณี, 2559 :1) 
  วิชาการขายเบื้องต๎น 2 รหัสวิชา 2200 - 1005 เป๕นวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุํมทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด มี
วัตถุประสงค๑รายวิชาเพื่อให๎ผู๎เรียนเข๎าใจกระบวนการขายและจรรยาบรรณของนักขาย เข๎าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เกี่ยวข๎องกับงานขาย มีทักษะในการปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกค๎า และมี
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ในการทํางานด๎วยความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย๑  และจิตบริการ
กระทรวงศึกษาธิการ, (2556 : 23, 28, 142) จากประสบการณ๑การเรียนการสอนในรายวิชาดังกลําวมาอยําง
ตํอเนื่อง ตั้งแตํปีการศึกษา 2556 จนถึงป๓จจุบัน ผู๎จัดทําพบวํานักเรียนสํวนใหญํยังไมํสามารถวิเคราะห๑และแก๎ป๓ญหา
ด๎วยตนเองได๎ นักเรียนไมํพยายามที่จะสืบค๎นความรู๎ด๎วยตนเอง นักเรียนมักจะคัดลอกงานเพื่อมาสํงทําให๎การ
ทดสอบยํอยที่มีจุดประสงค๑ให๎นักเรียนไปค๎นคว๎าข๎อมูลด๎วยตนเองมีผลออกมาไมํเป๕นไปตามวัตถุประสงค๑ ซึ่งสํงผลตํอ
การสอบปลายภาคทําให๎ได๎ผลสัมฤทธิ์ที่ต่ํา นักเรียนขาดทักษะทางการขาย อีกทั้งยังไมํพยายามที่จะค๎นคว๎าหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง เพื่อนําไปสูํการวิเคราะห๑และแก๎ป๓ญหาได๎ ซึ่งถือเป๕นทักษะที่สําคัญสําหรับการทํางานในศตวรรษที่ 
21 การจัดการเรียนการสอนวิชา        การขายเบื้องต๎น 2 จึงมีความจําเป๕นอยํางยิ่งที่จะต๎องสอนให๎ผู๎เรียนมีความ
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เข๎าใจท้ังภาคทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติ พร๎อมทั้งกล๎าแสดงออก กล๎าที่จะนําเสนอ ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
แบบเดิมอาจไมํสามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎วิจัยจึงเห็นความเหมาะสมและเป๕นไปได๎ที่จะนํา
กระบวนการสอนด๎วยรูปแบบ CARROT มาสอนในวิชาการขายเบื้องต๎น 2 โดยมุํงเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อ
สํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งผู๎วิจัยมีความเช่ือวํานําจะเป๕นวิธีการหนึ่งที่จะชํวยพัฒนาผู๎เรียนทําให๎ผู๎เรียน สนใจ
เรียน สํงผลให๎ชํวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู๎เรียนให๎เพิ่มสูงขึ้นได๎ ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการสอน
ด๎วยรูปแบบ CARROT สําหรับพัฒนาการสอนรายวิชาการขายเบื้องต๎น 2 รหัสวิชา 2200 - 1005 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 กลุํม 2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) 
  1. เพื่อศึกษาความเป๕นไปได๎ของผู๎เกี่ยวข๎องในการใช๎รูปแบบ CARROT สําหรับการสอนวิชาการขาย
เบื้องต๎น 2 
  2. เพื่อสร๎างรูปแบบ CARROT สําหรับการสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2  
  3. เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎รูปแบบการสอนวิชาการขายเบื้อต๎น 2 สําหรับการสอนแบบ 
CARROT 
  4. เพื่อประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎รูปแบบ CARROT สําหรับการสอนวิชาการ
ขายเบื้องต๎น 2  
 

สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) 
  1. ผู๎เกี่ยวข๎องเห็นด๎วยกับการใช๎รูปแบบ CARROT สําหรับการสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 ในระดับมากข้ึน
ไป 
  2. ผู๎เชี่ยวชาญเห็นด๎วยกับองค๑ประกอบของรูปแบบ CARROT สําหรับการสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 ใน
ระดับมากข้ึนไป 
  3. ผลการทดลองดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎รูปแบบ CARROT สําหรับ การสอนวิชาการขาย
เบื้องต๎น 2 มีคําทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของคะแนนกํอน
เรียน 
  4. ประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎รูปแบบ CARROT สําหรับการสอนวิชาการ
ขายเบื้องต๎น 2 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80/80 
  5. ความก๎าวหน๎าในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎รูปแบบ CARROT สําหรับการสอนวิชาการ
ขายเบื้องต๎น 2 มีคําทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวํากํอนเรยีนไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 20 ของคะแนนกํอน
เรียน 
  6. ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่เรียนโดยใช๎รูปแบบ CARROT สําหรับการสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 ใน
ระดับมากข้ึน 
  7. ผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอน เห็นด๎วยกับผลการดําเนินการจัดการเรียน  การสอนโดยใช๎
รูปแบบ CARROT สําหรับการสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 ในระดับมากข้ึนไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย (Methods) 
  ผู๎วิจัยสร๎างรูปแบบ CARROT สําหรับพัฒนาการสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 ด๎วยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก
ประชากรที่เป๕นผู๎เกี่ยวข๎องที่มีประสบการณ๑การสอนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 ไมํน๎อยกวํา 15 ปี จํานวน 5 ทําน 
ผู๎เช่ียวชาญที่เป๕นนักวิชาการ จํานวน 5 ทําน ผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 5  ทําน สุํมตัวอยําง
นักเรียนที่เรียนวิชาการขายเบื้องต๎น 2 โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็น แบบทดสอบความรู๎จํานวน 60 ข๎อ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติพรรณา ร๎อยละ คําเฉลี่ย 
และคําเบี่ยงแบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย (Results) 

  รูปแบบ CARROT ที่สร๎างขึ้นผู๎เกี่ยวข๎องเห็นด๎วยในระดับมากท่ีสุด (x ̅= 4.83) ผู๎เช่ียวชาญเห็นด๎วยในระดับ
มากที่สุด (x ̅= 4.87) และผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอนเห็นด๎วยในระดับมากที่สุด ( x ̅= 4.85) และเมื่อ
นําไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนสามารถสํงเสริมการเรียนรู๎ได๎ดี ผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ร๎อยละ 48.82 
ประสิทธิภาพในด๎านกระบวนการ ประสิทธิภาพในด๎านผลลัพธ๑ มีประสิทธิภาพในการสํงเสริมการเรียนรุ๎ 84/82 
ผู๎เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (x ̅= 4.69) 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion) 
  จากผลการประเมินความคิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎อง แม๎วําภาพรวมจะอยูํระดับดีมากแตํเมื่อพิจารณาเป๕นราย
ด๎าน พบวําความรู๎สมัยใหมํ คือ T = Technology ประเด็นความรู๎เรื่องเทคโนโลยี ทักษะการใช๎เทคโนโลยี ยังมี
คําเฉลี่ยที่ต่ําสุด เนื่องจากการสื่อสารทางด๎านการขายมีวิธีการและเทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไมํทันกับ
เทคนิคทางการขายที่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปที่จะรับรู๎ได๎ทัน จึงสํงผลให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ที่น๎อย ยังต๎องได๎รับ
การอบรมพัฒนาเพิ่มขึ้น ด๎วยบริบทของสถานศึกษาที่อยูํตํางจังหวัดกับสถานศึกษาที่อยูํในเมืองใหญํมีความไมํเทํา
เทียมกันในเรื่องของอินเตอร๑เน็ตความเร็วท่ีจะใช๎ในการรับรู๎ข๎อมูล 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย (Suggestion) 
  จากการประเมินความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน พบวําทักษะการค๎นคว๎าข๎อมูลด๎วยตนเอ งยังมี
คําเฉลี่ยในระดับต่ําเชํนกัน ท้ังนี้หากพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข๎องกันแล๎วจะสอดคล๎องกับความรู๎เรื่องเทคโนโลยี 
ดังนั้นจึงควรให๎ผู๎เรียนได๎รับการอบรมความรู๎ด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถสื่อสารข๎อมูลได๎รวดเร็ว อีกทั้งต๎อง
สํงเสริมให๎ฝึกทักษะการค๎วคว๎าข๎อมูลจากเทคโนโลยีสมัยใหมํให๎มากขึ้น 
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การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันฝร่ังทอดกรอบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์

แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

COST-VOLUME-PROFIT ANALYSIS FOR FRIED POTATOES PROCESS OF MAE-KURA CHEDI 

AGRICULTURIST HOUSEWIVES GROUP IN MAE FAEK MAI DISTRICT, SANSAI, CHIANG MAI 

PROVINCE. 
 

อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว, สุรัตน์ ยาสิทธิ ์
อาจารย๑สาขาการบัญช ีคณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 

 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาต๎นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากมันฝรั่งทอดกรอบ และ 2) 
เพื่อวิเคราะห๑จุดคุ๎มทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากมันฝรั่งทอดกรอบ กลุํมแมํบ๎านเกษตรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษา ได๎แกํส มาชิกกลุํมแมํบ๎าน
เกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 32 คน เลือกกลุํมตัวอยํางแบบ
เจาะจงจํานวน 3 คน คือ ประธานกลุํม เหรัญญิกกลุํม และตัวแทนสมาชิกกลุํม เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลเป๕นแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก วิเคราะห๑ข๎อมูลการพรรณนาความ ประกอบด๎วยการใช๎เครื่องมือในการวิเคราะห๑
ต๎นทุน-ปริมาณ-กําไร และการวิเคราะห๑จุดคุ๎มทุน 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 1.) วัตถุดิบทางตรงของมันฝรั่งทอดกรอบมีจํานวน 525,120 บาทและมันฝรั่งปรุงรสมีจํานวน 27,300 บาท 
คําแรงงานทางตรงของมันฝรั่งทอดกรอบมีจํานวน 153,160 บาทและมันฝรั่งปรุงรสมีจํานวน 7,350 บาท และ
คําใช๎จํายในการผลิตผันแปรของมันฝรั่งมีจํานวน116,414.34 บาทและมันฝรั่งปรุงรสมีจํานวน 46,587.94 บาท และ
มีคําใช๎จํายในการผลิตคงท่ีรวมจํานวน 217,980 บาท 
  2.)  ยอดขายรวมของมันฝรั่งทอดกรอบมีจํานวน 875,200 บาท และมันฝรั่งปรุงรสมีจํานวน 142,000 บาท 
ต๎นทุนผันแปรของมันฝรั่งทอดกรอบมีจํานวน 794,694 บาท และ มันฝรั่งปรุงรสมีจํานวน 81,238 บาท กําไร
สํวนเกินของมันฝรั่งทอดกรอบมีจํานวน 80,506 บาท และมันฝรั่งปรุงรสมีจํานวน 60,762 บาท และมีอัตรากําไร
สํวนเกิน 86.70 % และ 67.19 % 

3.) มันฝรั่งทอดกรอบมีกําไรสํวนเกิน 173.40 บาทตํอหนํวย และ 134.38 บาทตํอหนํวย และมีปริมาณ
จุดคุ๎มทุนของมันฝรั่งทอดกรอบมีปริมาณจุดคุ๎มทุน 1,350,457.76 บาท 6,752.28 หนํวย และมันฝรั่งปรุงรส 
324,415.58 บาท 1,095.55 หนํวย 
ค าส าคัญ: จุดค๎มทุน, มันฝรั่งทอดกรอบ, กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร 

 
ABSTRACT 
 The objectives of research were to; 1) To study cost for fired potato process, and 2) 
break-even point analysis for fired potato process of Mae-Kura Chedi Agriculturist housewives 
group in Mae Faek Mai District, Sansai, Chiang Mai province. The methodology was quantitative 
research method. The quantitative, the population were 32 people and 3 samples sized by 
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purposefully selected, the tool was the structured in-depth-interview, data were analyzed by 
descriptive interpretation, cost-volume-profit analyzed, and break-even point analyzed. 
 
 Findings were as follow:  

 1.) Direct of materials of potato 525,120 baht, spicy potato 27,300 baht. Direct of labor of 
potato 153,160 baht, spicy potato 7,530 baht. Variable factory overhead of potato 116,414.34 
baht, spicy potato 46,587.94 baht. And fixed factory overhead 217,980 baht. 
 2.) Total Sales of potato 875,200 baht, spicy potato 142,000 baht. Variable cost of potato 
794,694 baht, spicy potato 81,238 baht. Contribution margin of potato 80,506 baht, spicy potato 
60,762 baht. And contribution margin ratio 86.70 % and 67.19% 
 3.) Potato of contribution margin 173.40 bath per unit and 134.80 bath per unit. Break-
even point of potato 1,350,457.76 baht 6,752.28 units and spicy potato 324,415.58 baht 1,095.55 
units. 
Keywords: Break Event Point, Fried Potato, Agriculturist Housewives 
 

บทน า 

 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ถือเป๕นแนวทางสําคัญหนึ่งในการยกระดับการพัฒนาประเทศ แก๎ไข
ป๓ญญาความเหลื่อมล้ําทางด๎านรายได๎และความยากจน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเป๕นกระบวนการที่มุํงเน๎นกิจกรรมที่
เกิดจากฐานทรัพยากรภูมิป๓ญญาในชุมชน เน๎นการผลิตขึ้นพ้ืนฐานให๎พอเพียงกับความต๎องการของคนในชุมชน มุํงให๎
เกิดการลดรายจําย เพิ่มรายได๎แกํชุมชน และมีความสามารถในการจัดการหนี้สินได๎ (วิทยา อธิปอนันท๑, 2549). และ
ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได๎ให๎ความหมายของวิสาหกิจชุมชน วําเป๕นกิจการของชุมชน
เกี่ยวกับการผลิตสินค๎า การให๎บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรํวมกันและ
รวมตัวกันประกอบกิจการ ไมํวําจะเป๕นนิติบุคคลในรูแบบใด หรือไมํเป๕นนิติบุคคล เพื่อสร๎างรายได๎และเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวํางชุมชน หรือกลําวโดยสรุปได๎วํา การรวมกลุํมของคนในชุมชนเพื่อ
ประกอบการโดยใช๎ทุนของชุมชน อาทิ ทรัพยากรชุมชนหรือภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น เพื่อการพึ่งพาตนเองได๎ ซึ่งสอดคล๎อง
กับวัตถุประสงค๑และเปูาหมายการพัฒนาประเทศไทยในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 -2564) ที่มุํงเตรียมความพร๎อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให๎เป๕นประเทศที่พัฒนาแล๎ว มี
ความมั่นคง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร๑ที่ 2 การสร๎างความเป๕นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มีเปูาหมายอันได๎แกํ 1) ลดป๓ญหาความเลื่อมล้ําด๎านรายได๎ของกลุํมคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่แตกตํางกัน และแก๎ไขป๓ญหาความยากจน 2) เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
และ 3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให๎มีความเข๎มแข็ง เพื่อให๎ชุมชนพึ่งพาตนเองและได๎รับสํวนแบํง
ผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาคือ และยุทธศาสตร๑ที่ 3 การสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน มีเปูาหมายคือเศรษฐกิจขยายตัวอยํางมีเสถียรและยั่งยืนและการสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎เศรษฐกิจรายสาขา ซึ่งสํวนหนึ่งของแนวทางการพัฒนา คือการเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ โดยการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม โดย 1) สร๎าง
ผู๎ประกอบการใหมํที่มีจิตวิญญาณในการเป๕นผู๎ประกอบการที่มีทักษะในทางธุรกิจ รู๎จักใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิต การจัดการ การขาย หรือเป๕น Smart SMEs และพัฒนาความเข๎มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง 2) สร๎าง
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สังคมผู๎ประกอบการโดยสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอธุรกิจทั้งเรื่องของการเข๎าถึงข๎อมูลด๎านธุรกิจและสิทธิประโยชน๑ 
แหลํงเงินทุน นวัตกรรมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการจัดการ
และการตลาด รวมทั้งกําหนดมาตรการสนับสนุนให๎วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีการจดทะเบียนธุรกิจตาม
กฎหมายและพัฒนากลไกสนับสนุน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ในการสร๎างขีดความสามารถของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เติบโตและแขํงขันได๎ และ 3) สํงเสริมการรํวมกลุํมเป๕นคลัสเตอร๑ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอยในลักษณะหํวงโซํมูลคําและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญํ รวมทั้งการสร๎างโอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจในตํางประเทศ 
 ในพื้นที่ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ  มีการทําเกษตรเป๕นสํวนใหญํ ซึ่งในปี 2528 
พระบาทเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ได๎ทรงนํามันฝรั่งมาทําการทดลองปลูกและทรงสํงเสริมให๎พัฒนามาเป๕นพืช
เศรษฐกิจของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแมํแฝกใหมํ กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านเจดีย๑แมํครัว กํอตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 
โดยการสนับสนุนของสํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎สมาชิกมีรายได๎เสริมในครัวเรือน 
ให๎กับครอบครัว โดยการนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป  โดยมันฝรั่งหรือมันอาลู ในฤดูกาลผลิตประมาณเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีผลผลิตออกมาปริมาณมาก ทําให๎มันฝรั่งสดล๎นตลาดและบางสํวนบริษัทไมํรับ
ซื้อ ทางกลุํมแมํบ๎านได๎นํามันฝรั่งมาแปรรูปเป๕นมันกัลยา คือมันฝรั่งตากแห๎ง และมันฝรั่งทอดกรอบจําหนํายใน
หมูํบ๎าน ตํอมาได๎พัฒนาคุณภาพและขยายตลาดออกสูํชุมชนอื่น ซึ่งมีการตอบรับที่ดีในป๓จจุบันและมีตลาดหลักอยูํใน
กรุงเทพฯ มีการสั่งซื้อสม่ําเสมอตลอดปีซึ่ง ดังนั้นจากการนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคําทําให๎
ชุมชนเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองและมีการจ๎างงานในหมูํบ๎าน ซึ่งแรกเริ่มกลุํมได๎ผลติเฉพาะมันตากแห๎งหรือเรยีกวํามันกัลยา
ออกจําหนํายในหมูํบ๎าน ตํอมา พ.ศ. 2542 ได๎รับคําแนะนําจากเจ๎าหน๎าที่เคหกิจเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอสัน
ทราย ให๎ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบโดยทดลองทําและออกจําหนํวยและมีการระดมหุ๎นจากสมาชิกท่ีมีจํานวน 40 คน และ
มีการตั้งกลุํมออกทรัพย๑เพื่อการผลิต โดยมีวัตถุประสงค๑ออมเงินและกู๎ยืมได๎ตามความจําเป๕น ในป๓จจุบันมีสมาชิก 31 
ราย ได๎ขึ้นทะเบียนเป๕นวิสาหกิจชุมชนกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว และได๎สํงผลผลิตภัณฑ๑ทุกปี ในปี 2553 ได๎
ระดับ 4 ดาว และเป๕นสมาชิกกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรโครงการสายใยรักแหํงครอบครัว (วันเพ็ญ วิภาษา, ประธานกลุํม, 
(15 มกราคม 2560) 
 วิสาหกิจชุมชนกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ได๎มีการดําเนินงานแปรรูปมันฝรั่งมาอยํางตํอเนื่อง โดย
เริ่มทําบัญชีที่เป๕นอยํางงําย ไมํมีการเก็บข๎อมูลทางบัญชีที่ถูกต๎องและครบถ๎วน จึงทําให๎กลุํมต๎องการทราบต๎นทุนที่
ถูกต๎องแมํนยํา ในการแปรรูปผลิตภัณฑ๑เพื่อใช๎เป๕นข๎อมูลสําหรับการกําหนดราคาขาย การควบคุมต๎นทุน และการ
วางแผนกําไร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน ตลอดจนความเจริญเติบโตได๎อยํางยั่งยืนตํอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.เพื่อศึกษาต๎นทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จากมันฝรั่งทอดกรอบ กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํ
แฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 
  2.เพื่อวิเคราะห๑จุดคุ๎มทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากมันฝรั่งทอดกรอบ กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว 
ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู๎วิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยการศึกษาป๓จจัยการผลิต 3 ป๓จจัย ได๎แกํ 1)  วัตถุดิบ 

2) คําแรงงาน 3) คําใช๎จํายในการผลิต (สมนึก เอื้อจิระพงษ๑พันธ๑, 2553). และการวิเคราะห๑จุดค๎มทุน (Break-Even 
Point) (สุปราณี ศุกระเศรณี และคณะ, 2553). 
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  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรสําหรับการวิจัยได๎แกํสมาชิกกลุํมแมํบ๎านเกษตรกร

เจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 31 คน โดยกลุํมตัวอยํางผู๎วิจัยสัมภาษณ๑เชิง
ลึก (In-depth Interview) จํานวน 3 คน  
  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได๎แกํ กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ํ
  ขอบเขตด้านระยะเวลา ดําเนินการวิจัยตั้งแตํเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 รวม
ระยะเวลา 12 เดือน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห๑ต๎นทุน ปริมาณ และกําไรของการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากมันฝรั่งทอด
กรอบ กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ” จากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยกําหนดแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป๕นการวิจัยโดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป๕นการ
สัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู๎ให๎ข๎อมูลการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร สมาชิกกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ จํานวน 32 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้เป๕นการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเลือกลุํมตัวอยําง
แบบเจาะจงจํานวน 3 คน คือ ประธานกลุํม เหรัญญิกกลุํม และตัวแทนสมาชิกกลุํม 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ คือ แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง (Structured Interview) ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห๑ต๎นทุน ปริมาณ และกําไรของการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากมันฝรั่งทอดกรอบ กลุํม
แมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ” เพื่อใช๎สําหรับการเก็บข๎อมูลการ
วิจัย 

สัมภาษณ๑เชิงลึกสมาชิก 3 คน 

ต้นทุนการผลิต 

1. วัตถุดิบ 

2. คําแรงงาน 

3. คําใช๎จํายในการผลติ 

การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และก าไรของการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมันฝร่ังทอดกรอบ  

กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว  
ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 
1. จุดคุ๎มทุน (Break Even Point) 
2. ปริมาณ (Volume) 
3. กําไร (Profit) 
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  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ๑ ที่ได๎ทําการศึกษาจุดคุ๎มทุนการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบปี 
พ.ศ. 2560 โดยมีขั้นตอนในวิจัยดังนี ้
 สํวนที่ 1 การรวบรวมข๎อมูลต๎นทุนการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ 3 ป๓จจัย คือ วัตถุดิบ คําแรงงาน และ
คําใช๎จํายในการผลิต 
 สํวนที่ 2 การหารายได๎และปริมาณการจําหนํายที่คุ๎มทุนในปี พ.ศ. 2560 ด๎วยวิธีการวิเคราะห๑ปริมาณ-
ต๎นทุน-กําไร และการวิเคราะห๑จุดคุ๎มทุน แบบสมการด๎วยวิธีกําไรสํวนเกิน 
 
ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยนําข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างทําการการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ ต๎นทุน ปริมาณ
และกําไรของการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากมันฝรั่งทอดกรอบ กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ โดยผลการวิจัยเป๕นดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงต๎นทุนแตํละประเภทของการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบและมันฝรั่งปรุงรสของการแปรรปูผลติภณัฑ๑จาก

มันฝรั่งทอดกรอบ กลุํมแมํบา๎นเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํปี พ.ศ. 
2560 

(หนํวย : บาท) 
ประเภทต้นทุน มันฝร่ังทอดกรอบ มันฝร่ังปรุงรส รวม 

วัตถุดิบทางตรง 525,120 27,300 552,420 
คําแรงทางตรง 153,160 7,350 160,510 
คําใช๎จํายในการผลิตผันแปร 116,414.34 46,587.94 163,002 
คําใช๎จํายในการผลิตคงท่ี - - 217,980 

รวม 794,694 81,238 1,093,912 
ที่มา: จากการคํานวณ 
  
 จากการวิจัยพบวําวัตถุดิบทางตรงของมันฝรั่งทอดกรอบมีจํานวน 525,120 บาทและมันฝรั่งปรุงรสมี
จํานวน 27,300 บาท คําแรงงานทางตรงของมันฝรั่งทอดกรอบมีจํานวน 153,160 บาทและมันฝรั่งปรุงรสมีจํานวน 
7,350 บาท และคําใช๎จํายในการผลิตผันแปรของมันฝรั่งมีจํานวน 116,414.34 บาทและมันฝรั่งปรุงรสมีจํานวน 
46,587.94 บาท และมีคําใช๎จํายในการผลิตคงท่ีรวมจํานวน 217,980 บาท 
 
ตารางที่ 2 แสดงยอดขาย ต๎นทุนผันแปร กําไรสํวนเกิน อัตรากําไรสํวนเกินรวมของมันฝรั่งทอดกรอบและมันฝรั่งปรุง

รสของการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากมันฝรั่งทอดกรอบกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหมํ ปี พ.ศ. 2560 
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(หนํวย: บาท) 
รายการ มันฝร่ังทอดกรอบ มันฝร่ังปรุงรส รวม 

ขาย 875,200 142,000 1,017,200 
ต๎นทุนผันแปร 794,694 81,238 875,932 
กําไรสํวนเกิน 80,506 60,762 141,268 
อัตรากําไรสํวนเกิน (%) 86.70 67.19 13.89 
 ที่มา: จากการคํานวณ 
  
 จากการวิจัยพบวํายอดขายรวมของมันฝรั่งทอดกรอบมีจํานวน 875,200 บาท และมันฝรั่งปรุงรสมีจํานวน 
142,000 บาท ต๎นทุนผันแปรของมันฝรั่งทอดกรอบมีจํานวน 794,694 บาทและมันฝรั่งปรุงรสมีจํานวน  81,238 
บาท กําไรสํวนเกินของมันฝรั่งทอดกรอบมีจํานวน 80,506 บาท และมันฝรั่งปรุงรสมีจํานวน 60,762 บาท และมี
อัตรากําไรสํวนเกิน 9.20 % และ 42.79 % ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 3 แสดงราคาขายตํอหนํวย ต๎นทุนผันแปรตํอหนํวย กําไรสํวนเกินตํอหนํวย ปริมาณการขายจริงและ

จุดคุ๎มทุนของการแปรรูปผลิตภณัฑ๑จากมันฝรั่งทอดกรอบกลุมํแมบํ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมคํรัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ ปี พ.ศ. 2560 

 
รายการ มันฝร่ังทอดกรอบ มันฝร่ังปรุงรส 

ราคาขายตํอหนํวย (บาท) 200.00 200.00 
ต๎นทุนผันแปรตํอหนํวย (บาท) 26.60 65.62 
กําไรสํวนเกินตํอหนํวย (บาท) 173.40 134.38 
ปริมาณการขายจริง  (หนํวย) 4,376 710 
จุดคุ๎มทุน (บาท) 1,350,457.76 324,415.58 
จุดคุ๎มทุน (หนํวย) 6,752.28 1,095.55 
ที่มา: จากการคํานวณ 
  
  จากการวิจัยพบวํามันฝรั่งทอดกรอบมีกําไรสํวนเกิน 173.40 บาทตํอหนํวย และ 134.38 บาทตํอหนํวย 
และมีปริมาณจุดคุ๎มทุนของมันฝรัง่ทอดกรอบมีปริมาณจดุคุ๎มทุน 1,350,457.76 บาท 6,752.28 หนํวย และมันฝรั่ง
ปรุงรส 324,415.58 บาท 1,095.55 หนํวย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย ผู๎วิจัยได๎รับองค๑ความรู๎จากการวิจัยครั้งนี้คือ ทําให๎ทราบถึงต๎นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จาก
มันฝรั่งทอดกรอบและมันฝรัง่ปรุงรส การวิเคราะห๑ยอดขาย ปริมาณการขายตลอดการวิเคราะห๑จุดคุ๎มทุนของการผลิต
มันฝรั่งท้ัง 2 ประเภท  
 ผลที่ได๎จากการวิเคราะห๑ทําให๎กลุมํแมํบ๎านเกษตรกรเจดยี๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ สามารถนําผลการวิจัยไปใช๎ด๎านวางแผนการดําเนินงานดังน้ี 
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 6.1 ด๎านการป๓จจัยการผลิตของผลิตภัณฑ๑มันฝรั่งทอดกรอบ ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีของสมนึก เอื้อจิระพงษ๑
พันธ๑ ที่ได๎แบํงป๓จจัยการผลิตออกเป๕น 3 ป๓จจัย คือ วัตถุดิบทางตรง คําแรงงานทางตรงและคําใช๎จํายในการผลิต 
 6.2 ด๎านการควบคุมต๎นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ๑มันฝรั่งทอดกรอบ ซึ่งการสอดคล๎องศรีสุดา อาชวานันท
กุล ที่ได๎กลําวไว๎วํา กิจการต๎องคํานวณหาต๎นทุนที่ใช๎ในการผลิตสินค๎าเพื่อจําหนํายในราคาตามเปูาหมายและต๎นทุน
เปูาหมาย ซึ่งต๎นทุนตามเปูาหมายเป๕นการควบคุมต๎นทุนอยํางหนึ่ง 
 6.3 ด๎านการเพิ่มสัดสํวนของปริมาณการขายของผลิตภัณฑ๑มันฝรั่งทอดกรอบ เพื่อทําให๎ได๎จํานวนกําไรที่
ต๎องการในอนาคต ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีของสุปราณี ศุภระเศรณี ที่ได๎กลําวไว๎วํา สัดสํวนการขายสินค๎าแตํละชนิด 
ทํากําไรไมํเทํากัน กําไรของกิจการจึงข้ึนอยูํกับสํวนผสมการขาย การเปลี่ยนแปลงสัดสํวนของการขาย จะเป๕นสาเหตุ
ทําให๎กําไรของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัวควรนําหลักการดังกลําวไปประยุกต๑ใช๎
ในการประมาณวําจะขายสินค๎าชนิดใดมาก ชนิดใดน๎อย เพื่อให๎มีจุดคุ๎มทุนในการผลิตและแปรรูป 

6.4 ด๎านการกําหนดราคาขายที่เหมาะสม เพื่อให๎สมาชิกในกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัวมีรายได๎ที่
เพียงพอ ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีของ ศรีสุดา อาชวานันทกุล ที่ได๎กลําวไว๎วํา ต๎นทุนเป๕นป๓จจัยที่มีอิทธิพลสําคัญอยําง
หนึ่งในการกําหนดราคาขายของสินค๎าเป๕นบริการ ดังนั้น กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัวสามารถนําต๎นทุนที่
คํานวณมาปรับใช๎ในการกําหนดราคาขายที่เหมาะสมได๎ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห๑ต๎นทุน ปริมาณ กําไร ของการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากมันฝรั่งทอดกรอบ กลุํม
แมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํพบวํา 
 1. กลุํมเกษตรกรไมํมีการบันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับต๎นทุนไว๎ ดังนั้น ในการจัดทําครั้งถัดไปควรมีการจัดเก็บ
ต๎นทุนแตํละประเภทให๎ครบถ๎วน เพื่อการวิเคราะห๑ในการประยุกต๑เครื่องมืออื่น จะทําให๎ได๎ผลการวิเคราะห๑นํามา
เปรียบเทียบได๎ 
 2. เนื่องจากศึกษาวเิคราะห๑ต๎นทุน ปริมาณ กําไรเป๕นการศึกษาธุรกิจปรเภทธุรกิจเกษตรกรรมประเภทเดียว 
ดังนั้น ควรมีการทําการศึกษาต๎นทุนการผลิต การวิเคราะห๑ปริมาณ และการวางแผนกําไรของกลุํมเกษตรกรประเภท
อื่นๆ เพื่อเป๕นการสํงเสริมให๎กลุํมเกษตรกร สนใจในการที่จะมีการจัดเก็บ และรวบรวมข๎อมูลเพื่อเป๕นประโยชน๑ตํอการ
นําไปตัดสินใจในกระบวนการผลิต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 จากการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห๑ต๎นทุน ปริมาณ กําไร ของการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากมันฝรั่งทอดกรอบ กลุํม
แมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี เนื่องด๎วยทีม
ผู๎วิจัยได๎รับความชํวยเหลือจากหลายๆ ฝุาย ดังนี้ ขอขอบคุณกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรเจดีย๑แมํครัว ตําบลแมํแฝกใหมํ 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ ที่เสียสละเวลาในการให๎ข๎อมูลประกอบการวิจยั ขอขอบคุณผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สละเวลา
ในการตรวจทานแก๎ไขข๎อบกพรํองของวิจัย เพื่อให๎งานวิจัยมีความสมบูรณ๑ และนอกจากน้ีผูวิจัยยังไดรับการชวยเหลือ
และกําลังใจจากครอบครัวและเพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลตางๆ ที่ใหความชวยเหลืออีกมาก ที่ผูวิจัยไมสามารถกลาวนาม 
ไดหมดในที่น้ี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกทานเปนอยางยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณและ
ขอบคุณไวในโอกาสนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
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 ก. ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 

วันเพ็ญ วิภาษา, ประธานกลุํม, (15 มกราคม 2560) 
 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

วิทยา อธิปอนันท๑. (2549). วิสาหกิจ. สํานักงานเลขาการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน. กรมสํงเสริมการเกษตร 

ศรีสุดา อาชวานันทกุล. (2559). การบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท จามจุรีโปรดักส๑ จํากัด 

สมนึก เอื้อจิระพงษ๑พันธ๑. (2553). การบัญชีต้นทุน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ๑แมคกรอฮิลล๑. 

สุปราณี ศุกระเศรณี และคณะ. (2553). การบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑ มหาวิทยาลัย 
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วจีสุจริตกับวิธีการลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

Good conduct in ways to reduce conflict in Thai society. 

 

พระครูโกวิทอรรถวาที 

อาจารย๑ประจาํหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร๑  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ๑ลําพูน 

 

บทคัดย่อ 

  บทความนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อวิเคราะห๑หลักวจีสุจรติที่สามารถลดความขัดแย๎งในสังคมไทย จากการศึกษา
พบวํา การใช๎วาจาในการสื่อสารเป๕นพฤติกรรมของมนุษย๑ท่ัวไปที่ต๎องการกํอให๎เกิดความเข๎าใจระหวํางมนุษย๑ด๎วยกันมี
ทั้งการใช๎วาจาท่ีกํอให๎เกิดป๓ญหาโดยเฉพาะป๓ญหาความขัดแย๎งในประเด็นตํางๆ ในสังคมไทยไมํวําจะเป๕นการใช๎วาจา
เพื่อการใสํร๎ายปูายสี การดูหมิ่น การโกหก การพูดคําหยาบ การให๎ข๎อมูลที่ไมํเป๕นจริง เป๕นต๎นจนนําไปสูํความไมํไว๎ไมํ
เชื่อใจระหวํางกันมากยิ่งข้ึน ซึ่งแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเช่ือวํา ความสํารวมระวังในการพูดจา หรือการใช๎วจีสุจริต
ยํอมนําความสงบสุขมาสูํสังคมทําให๎เป๕นที่รักของผู๎ที่เข๎าใกล๎  และสามารถแก๎ไขป๓ญหาความขัดแย๎งในเชิงการสื่อสาร
ระหวํางมนุษย๑ด๎วยกันโดยอาศัยการเสริมสร๎างวิธีการ ได๎แกํ การลดความขัดแย๎งด๎วยการใช๎สัจจะ การใช๎วาจาเพื่อสื่อ
ความเป๕นกลางทางสังคม การใช๎วาจาท่ีกํอให๎เกิดความรับผิดชอบทางสังคม การใช๎วาจาที่อาศัยหลักการไมํเสริมแตํง 
และการพัฒนาผู๎นําต๎นแบบทางวาจา  
Keyword : วจีสุจริต. ลดป๓ญหาความขัดแย๎ง. สังคมไทย. 

 
Abstracts 

  This article aims to analyze good conduct principles that can reduce conflict in Thai 
society. According to studies. it has been found that Verbal communication is a common human 
behavior that requires understanding between people. both verbal and non-verbal. In Thai 
society. it is verbal abuse. tirade. tense. lying. speech. rude. inaccurate information. It does not 
believe in intercourse more. The concept of Buddhism believes. I has to be careful in speaking. 
The use of Good conduct brings peace to society. making it a loved one's approach. It can solve 
conflicts in human communication. 
Keyword : Good conduct, Reduce conflict. Thai society. 
 

บทน า   

  การรวมกลุํมของสังคมมนุษย๑ยํอมจะต๎องมีการใช๎คําพูดหรือวาจาในการติดตํอสัมพันธ๑กันเพื่อความเข๎าใจ
และตอบสนองตํอความต๎องการของกันและกันแตํในบางสังคมยํอมติดตํอกันทางที่ดีบ๎าง ทางที่ไมํดีบ๎างจนนําไปสูํ
ความขัดแย๎งระหวํางกันอันเป๕นอุปสรรคตํอการดํารงชีวิตในสังคมนั้น ๆ อีกทั้งหากการติดตํอกันไมํเป๕นไปตามสิ่งที่
ตนเองต๎องการในระดับมาก เชํน การสูญเสียผลประโยชน๑ในทางสังคมอาจจะเกิดความรุนแรงอยํางตามระดับมาก
น๎อยแตกตํางกันไปเพราะฉะนั้นโดยหลักการของการใช๎วาจาก็เพื่อการแสดงเจตนาของตนให๎คนอื่นเข๎าใจโดยตรง 
ได๎แกํ การพูดโดยทางอ๎อมได๎แกํ การแสดงออกแทนคําพูดทุกวิธี เชํน การใช๎ภาษาใบ๎ สํายหน๎าเมื่อปฏิเสธพยักหน๎า
เมื่อรับ การบอกกลําวด๎วยอักษร เชํนการเขียนหนังสือ การทําเครื่องหมายด๎วยภาพหรือด๎วยแสงสี การแสดงโดย
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ปฏิญญา เชํน การครองผ๎ากาสายะอยํางนักบวช การแตํงเครื่องแบบอยํางทหาร การแตํงเครื่องแบบตํารวจ การแสดง
ตัวเป๕นข๎าราชการ กิริยาเหลํานี้ถ๎าทําเพื่อให๎ผู๎อื่นเช่ือวําตนเป๕นเชํนนั้น ก็อนุโลมเป๕นวาจาซึ่งในบรรดาลมทั้งหลาย ไมํ
วําจะเป๕นลมบก ลมทะเล ลมไต๎ฝุุน ลมสลาตัน ซึ่งร่ําลือกันนักหนาวําร๎ายแรงมาก แตํก็ยังเบากวําลมปากคน ลมปาก
ของคนนี้มันพัดแผํว ๆ พัดคํอย ๆ แตํวําฤทธิ์มันแรง ลมบกเมื่อมันแรงมาหลังคาเรือนปลิวกระจายไปคนละทิศละทาง
ปิ๖น มุทุกันต๑, 2514 : 130–131) ดังที่สุนทรภูํ กวีเอกของโลก ได๎กลําวถึงความสําคัญของการพูดไว๎ในบทกลอน 
“นิราศภูเขาทอง” (เทพ สุนทรศารทูล, 2535 : 94) วําดังน้ี 
 ถึงบางพูดพูดดีเป๕นศรีศักดิ์ 
 มีคนรักรสถ๎อยอรํอยจิต 
 แม๎นพูดช่ัวตัวตายทําลายมิตร 
 จะชอบผิดในมนุษย๑เพราะพูดจา 
  การสอนธรรม พระพุทธเจ๎าทรงมีหลักเกณฑ๑ในการใช๎วาจาของพระองค๑ ดังปรากฏในอภัยราชกุมารสูตร ที่นิ
คนถ๑นาฎบุตรให๎อภัยราชกุมารไปทูลถามพระพุทธเจ๎าวํา พระองค๑ตรัสวาจาไมํเป๕นท่ีรักที่ชอบใจของคนอ่ืนหรือไมํ ด๎วย
หวังจะเอาโทษพระพุทธเจ๎า พระองค๑ตรัสตอบอภัยราชกุมารวํา “ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยํอมรู๎วาจาท่ีไมํจริง ไมํแท ๎
ไมประกอบด๎วยประโยชน๑ และวาจานั้นไมํเป๕นที่รัก ไมํเป๕นที่ชอบใจของผู๎อื่น ตถาคตไมํกลําววาจานั้น อนึ่งตถาคต
ยํอมรู๎วาจาท่ีจริง ที่แท ๎แตํไมํประกอบด๎วยประโยชน๑และวาจานั้นไมํเป๕นท่ีรัก ไมํเป๕นท่ีชอบใจของผู๎อื่น ตถาคตไมํกลําว
วาจานั้น”… เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว๑ท้ังหลาย”. (ม.ม. (ไทย) 13/86/87-88) จากหลักการที่กลําวมาข๎างต๎น
แสดงให๎เห็นวําการละเว๎นวจีทุจรติถือวําเป๕นจุดยืนที่สําคัญของพระพุทธศาสนา (ที.ปา. (ไทย) 11/158/119) ซึ่งคํา
สอนทําให๎เกิดคุณงามความดีทั้งตํอตนเองและสังคม แตํถ๎าหากมนุษย๑มีพฤติกรรมที่ เป๕นไปในทางที่ไมํดีเป๕นการ
กระทําที่ตกไปในทางที่ช่ัวนํามาซึ่งโทษภัยอันหาประมาณไมํได๎มาสูํทั้งตนเองและสังคม  ในสํวนการพูด หรือวาจาที่
กํอให๎เกิดโทษควรจะสังวร 
  กลําวได๎วํา การใช๎วาจาของมนุษย๑ก็เพื่อการติดตํอสื่อสารระหวํางกันที่สามารถตอบสนองตํอความต๎องการ
ของตนเองหากสามารถเป๕นไปตามสิ่งที่ตนเองต๎องการยํอมไมํเกิดป๓ญหาขึ้น แตํหากการติดตํอสัมพันธ๑ที่ไมํเป๕นไปตาม
สิ่งที่ต๎องการยํอมจะสํงผลตํอการเกิดขึ้นของป๓ญหาในระดับมากน๎อยแตกตํางกันออกไป แตํสุดท๎ายจะสํงผลตํอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย๑โดยภาพรวมทั้งหมด แตํถึงอยํางไรก็ตามป๓ญหาความขัดแย๎งท่ีเกิดขึ้นจะการใช๎วาจาเป๕นเรื่องปกติ
ธรรมดาที่จะต๎องเกิดขึ้นแม๎กระทั่งการบัญญัติข๎อห๎ามทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของมุสาวาทที่พยายามสํงเสริมการ
ใช๎วาจาให๎ถูกต๎อง ลดป๓ญหาและสร๎างประโยชน๑ระหวํางกันจนนําไปสูํการลดระดับป๓ญหาความขัดแย๎งในสังคมไทยให๎
น๎อยลง 
  
แนวคิดเกี่ยวกับการลดป๎ญหาความขัดแย้ง 

   ความหมายความขัดแย้ง 

   ความขัดแย๎ง หมายถึง การที่บุคคลต๎องตัดสินใจเลือกอยํางหนึ่งโดยที่การเลือกนั้นอาจจะเต็มใจเลือกหรือจํา
ใจเลือกสํวนความต๎องการตัดสินใจเลือกอยํางใดอยํางหนึ่งโดยที่การเลือกนั้นอาจจะเต็มใจเหลือหรือจําใจเลือก สํวน
ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล คือ สถานการณ๑ที่ไปขัดขวางหรือสกัดกั้นการกระทําของอีกฝุายหนึ่งในการที่จะบรรลุ
เปูาหมายของเขาหรือการที่บุคคลมีความแตกตํางกันในเรื่องคํานิยม ความสนใจแนวความคิด วิธีการ เปูาหมายต๎อง
มาติดตํอกันทํางานด๎วยกันหรืออยูํรํวมกันในสังคมเดียวกันโดยที่ความแตกตํางนี้เป๕นสิ่งที่ไมํสอดคล๎องกันหรือไป
ด๎วยกันไมํได๎ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ๑, 2540 : 11) และได๎ให๎ความหมายวํา เหตุการณ๑ที่บุคคลหรือกลุํมมีความเห็นไมํ
สอดคล๎องกันความขัดแย๎งมีทั้งเชิงทําลาย และเปลี่ยนแปลงสร๎างสรรค๑ (ชูเกียรติ  มุทธากาญจน๑, 2556) เพราะฉะนั้น 
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ความขัดแย๎งของมนุษย๑  มีพื้นฐานเกิดจากสัญชาตญาณความก๎าวร๎าว ความขัดแย๎งและการตํอสู๎เป๕นกระบวนเพื่อการ
ทดแทนหรือชดเชย สิ่งที่เป๕นสัญชาตญาณก๎าวร๎าวทําลายล๎างมนุษย๑ โดยผํานทางความขัดแย๎งหรือการแขํงขันนั้น 
(พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, 2547) 
  ประเภทความขัดแย้ง 

 นอกจากนี้ในความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นในองค๑การสามารถแบํงออกได๎ 6 ประเภทตามระดับความขัดแย๎งจาก
บุคคลถึงองค๑การ(สิทธิพงศ๑  สิทธิขจร, ออนไลน๑) ดังนี ้ 
 ประเภทที่ 1 ความขัดแย๎งภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Conflict)หมายถึง ความขัดแย๎งภายในตัว

บุคคลเกิดขึ้นเนื่องจากความไมํเป๕นไปตามเปูาหมายหรือการไมํแนํใจการกระทําของตนเองวํามีความสามารถเพียงพอ
หรือไมํ  หรือเกิดความสับสนหว๎าวุํนในสถานการณ๑นั้นๆ จนไมํสามารถตัดสินใจ ความขัดแย๎งภายในตัวบุคคลสามารถ
แบํงออกเป๕น 3 ชนิด 
  1. Approach – Approach Conflict คือ ความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นจากบุคคลต๎องเลือกทําสิ่งใดในระหวําง
ตัวเลือกที่มีมากกวํา 1 ตัวและทุกตัวเลือกเป๕นสิ่งที่จะให๎ผลทางบวก เชํน การตัดสินใจเลือกทํางานหนึ่งใน 2 งาน ซึ่ง
ทั้งสองงานตํางให๎ผลประโยชน๑และนําสนใจเทํากัน 
  2. Avoidance – Avoidance Conflict คือ ความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นเนื่องจากจะต๎องเลือกทางเลือกทางใด
ทางหนึ่งจากทางเลือกสองทางหรือมากกวําขึ้นไป ซึ่งทางเลือกตํางๆเหลํานั้นตํางก็ได๎ผลที่ไมํนําพอใจ เชํน จะต๎อง
เลือกวําต๎องอยูํคอนโดมิเนียมในเมือง หรือขับรถจากบ๎านท่ีนอกเมืองเข๎ามาทํางานในตัวเมือง 
  3. Approach – Avoidance Conflict คือ ความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นเนื่องจากจะต๎องเลือกทําในสิ่งที่เป๕นผล
ทางบวกและผลทางลบ เชํน จะเลือกทํางานในตําแหนํงที่ดีแตํที่ทํางานตั้งอยูํในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
จะต๎องย๎ายที่อยูํและไมํมีโรงเรียนที่ดีสําหรับบุตรธิดา 
  ประเภทที ่2 ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล หมายถึง ความขัดแย๎งที่เกิดระหวํางบุคคลเนื่องจากความไมํเห็น

ด๎วยในเรื่องราว การกระทําหรือจุดประสงค๑ ความขัดแย๎งระหวํางบุคคลเกิดขึ้นสํวนใหญํมีผลมาจากความแตกตํางของ
บุคคลในด๎านการรับรู๎  พื้นฐานการศึกษาและครอบครัวตลอดจนสถานภาพ  ความขัดแย๎งชนิดนี้จะเป๕นสิ่งสกัดกั้น
บุคคลให๎มีการติดตํอกันอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ประเภทที่ 3 ความขัดแย๎งภายในกลุํม หมายถึง ความขัดแย๎งของสมาชิกภายในกลุํมที่เกิดจากความไมํเห็น

ด๎วยเนื่องจากแนวคิดตํางกัน ดังนั้นเมื่อสมาชิกสรุปผลจากข๎อมูลเดียวกันโดยสรุปตํางกันจึงทําให๎เกิดความขัดแย๎ง ซึ่ง
อาจเรียกได๎วําเป๕น Substantive Conflict ผลของความขัดแย๎งแบบนี้จะชํวยให๎เกิดการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารที่ดี
ขึ้นและมีการตัดสินใจ  สํวนความขัดแย๎งท่ีอยูํบนรากฐานของการตอบสนองทางอารมณ๑ตํอสถานการณ๑นั้นๆ อาจเรียก
ได๎วํา Affective Conflict ซึ่งความขัดแย๎งแบบนี้อาจเป๕นผลมาจากการที่มีรูปแบบและบุคลิกภาพท่ีไมํเข๎ากัน 
 ประเภทที่ 4 ความขัดแย๎งระหวํางกลุํม หมายถึง ความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นระหวํางกลุํมเชํนความขัดแย๎งของ

แผนกบัญชีและแผนกวิจัยกลุํมสหภาพแรงงานและคณะกรรมการประนีประนอม ถ๎าปรากฏวําไมํสามารถตกลง
แก๎ป๓ญหาได๎ความขัดแย๎งชนิดนี้มักจะนําไปสูํการแขํงขันและเกิดผลในแงํของการชนะ – แพ๎ 
 ประเภทที่ 5 ความขัดแย๎งในองค๑การ หมายถึง ความขัดแย๎งภายในองค๑การสามารถแบํงออกได๎ 4 ชนิด 

ความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นระหวํางหัวหน๎ากับลูกน๎อง ความขัดแย๎งระหวํางแผนกในระดับเดียวกัน ความขัดแย๎งที่เกิดขึ้น
ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานประจํากลุํมที่ทํางานในลักษณะสายงานและทีมงาน ความขัดแย๎งท่ีเกิดขึ้นจากการกําหนดบทบาท
ที่ไมํชัดเจน 
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 ประเภทที่ 6 ความขัดแย๎งระหวํางองค๑การ หมายถึงความขัดแย๎งระหวํางองค๑การที่ต๎องใช๎ทรัพยากรรํวมกัน

หรือลูกค๎ากลุํมเดียวกัน มีการแขํงขันหรืความสัมพันธ๑วําจะเกิดปฏิสัมพันธ๑ในแงํใด ถ๎ามีการขัดแย๎งสูงจะมีผลตํอความ
พยายามขององค๑การที่จะเข๎าควบคุมแหลํงทรัพยากร  รักษาสมดุลของสํวนแบํงตลาด มีการพัฒนาเพื่อแก๎ไขป๓ญหา 
และอาจจะมีการติดตํอเจรจากับองค๑การนั้นๆ เพื่อแก๎ไขความขัดแย๎ง 
 วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง  

  6 ประเภท ดังกลําวมาแล๎ว  ยังมีวธิีอ่ืนๆ อีก ซึ่งเป๕นรูปแบบท่ีใช๎กันได๎ผล ท้ังในระดับประเทศ และระดับ
ความขัดแย๎งท่ัวๆ ไป ดังนี ้
 การนั่งลงเจรจา เป๕นวธิีหนึ่งในลักษณะของการที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องกับความขัดแย๎งมีความยินยอม  ตกลง

ที่จะรํวมมือกันแก๎ไขป๓ญหา  โดยการที่ทุกฝุายต๎องการนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็น  และหาวิธีการเพื่อให๎สามารถ
สํงเสริมอีกฝุายให๎บรรลุเปูาประสงค๑ในขั้นที่ท้ังสองฝุายได๎รับความพึงพอใจ 
 การใช้บุคคลที่สาม มาทําหน๎าที่ในการชํวยไกลํเกลี่ยข๎อขัดแย๎ง ในลักษณะที่คูํกรณีไมํสามารถจัดการ

แก๎ป๓ญหาหรือหาข๎อยุติจากข๎อขัดแย๎งได๎ บุคคลที่สามอาจจะเป๕นเพื่อน บุคคลที่คูํกรณีทุกฝุายให๎ความเคารพไว๎เนื้อเช่ือ
ใจ. บุคคลที่อยูํในระดับความสูงกวําในหนํวยงาน. ฝุายบุคคล (ที่มีหน๎าที่ในการแก๎ไขป๓ญหาและยุติข๎อโต๎แย๎ง
โดยเฉพาะ) และยังรวมถึงการใช๎อนุญาโตตุลาการ หรือผู๎ประนอมข๎อพิพาท ในการเจรจาทําความตกลงโดยใช๎บุคคลที่
สามเข๎ามาชํวยไกลํเกลี่ยนั้น  
  ขั้นตอนการแก้ไขป๎ญหาความขัดแย้ง 

  การจัดการความขัดแย๎ง คือการจัดการเพื่อให๎ได๎ข๎อตกลง ซึ่งคือการเผชิญหน๎า แสวงหา และการเข๎าไป
เกี่ยวข๎องด๎วย ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการความขัดแย๎ง 5 ขั้น (จรูญรัตน๑ จันทุมาและคณะ, 2549) คือ 
 ขั้นที่ 1 เผชิญกับความขัดแย๎ง เป๕นการจัดการความขัดแย๎งสิ่งแรกที่ผู๎เกี่ยวข๎องต๎องกระทํา คือ  การเปิดเผย
ความขัดแย๎งโดยความระหนักตนเอง  ในบางครั้งถ๎าเรารู๎สึกวําการรักษาความสัมพันธ๑ระหวํางกันไว๎ 
 ขั้นที่ 2 เข๎าใจสถานภาพของแตํละฝุาย การเข๎าใจสถานภาพของแตํละฝุายจะทําให๎การจัดการความขัดแย๎ง
เป๕นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ได๎ข๎อตกลงที่ท้ังสองฝุายพึงพอใจและนําไปปฏิบัติได๎  การเข๎าใจสถานภาพของแตํละฝุาย  
ประกอบด๎วยทําความเข๎าใจให๎ชัดเจนวําความขัดแย๎งท่ีแท๎จริงคืออะไร  เพราะโดยแท๎จริงแล๎วความขัดแย๎งที่แท๎จริงมี
มากกวําความเข๎าใจผิดหรือความคิดผิดๆ ในเรื่องนั้น  
 ขั้นที่ 3 ระบุป๓ญหา ในข้ันท่ี 2 เป๕นการที่แตํละฝุายตํางระบุหรือให๎ความหมายของป๓ญหา หรือความขัดแย๎ง
ในด๎านของตนเอง แตํในข้ันที่ 3 ทั้งสองฝุายจะต๎องพยายามที่จะให๎ความชัดเจนหรือจะต๎องระบุป๓ญหารํวมกัน โดยที่
เป๕นที่ยอมรับของทั้งสองฝุายเมื่อฝุายหนึ่งฝุายใดยืนยันที่จะตํอสู๎และต๎องการให๎มีการชนะ – แพ๎ เกิดขึ้น ความขัดแย๎ง
นั้นก็จะกลายเป๕นความขัดแย๎งเชิงทําลายวิธีการที่จะรํวมมือกัน  
 ขั้นที่ 4 แสวงหาและประเมิน ขั้นนี้ต๎องการคําตอบหรือทางเลือกที่เป๕นที่พอใจและยอมรับของทั้งสองฝุาย 
โดยปกติจะเกิดประโยชน๑อยํางยิ่งเมื่อมีการแก๎ป๓ญหาโดยแก๎ไขที่ตัวป๓ญหา และพยายามแก๎ไขป๓ญหาที่สามารถ
ดําเนินการได๎กํอนเป๕นอันดับแรกหลักจากน้ันจึงแก๎ป๓ญหาที่ยากตํอไป การแสวงหาคําตอบเกี่ยวข๎องกับการสร๎างและ
ประเมินคําตอบที่สร๎างขึ้น  
 ขั้นที่ 5 ตกลงและนําทางเลือกที่ดีที่สุดไปใช๎ (Agree upon and Implement the Best Solutions) จาก
ขั้นที่ 4 เมื่อได๎มีการประเมินทางเลือกที่สร๎างขึ้นทุกทางเลือกแล๎ว ก็จะต๎องมีการทําการตกลงวําใช๎ทางเลือกทางใด  
   กลําวได๎วํา แนวคิดเกี่ยวกับการลดป๓ญหาความขัดแย๎งเป๕นพยายามนําเสนอวิธีการที่จะสามารถลดระดับ
ความรุนแรงของป๓ญหาในสังคมมนุษย๑ซึ่งหากมองถึงป๓จจัยที่เช่ือมโยงของป๓ญหาความขัดแย๎ง ได๎แกํความขัดแย๎ง
ภายในตัวบุคคล ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล ความขัดแย๎งภายในกลุํม ความขัดแย๎งระหวํางกลุํม ความขัดแย๎งใน
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องค๑การ และความขัดแย๎งระหวํางองค๑การ ซึ่งป๓ญหาความขัดแย๎งเหลํานี้อาจจะจะต๎องกลับมามองถึงวิธีการใช๎วาจา
เพื่อการติดตํอสื่อสารหรอืการมาทําความเข๎าใจระหวํางคูํกรณีเพื่อลดความขัดแย๎งท่ีเกิดขึ้น เชํน การนั่งลงเจรจาหาข๎อ
ยุติป๓ญหาหรือทะเลาป๓ญหาให๎ลดน๎อยลงไปหรืออาจจะใช๎การใช๎บุคคลที่สามที่มีความนําเช่ือถือและเป๕นกลางระหวําง
ผลประโยชน๑ไมํเอนเอียง เป๕นต๎น แตํกระนั้น การลดป๓ญหาความขัดแย๎งจะต๎องเริ่มด๎วยกระบวนการเป๕นข้ันตอน ได๎แกํ 
ขั้นที่ 1 เผชิญกับความขัดแย๎ง ขั้นที่ 2 เข๎าใจสถานภาพของแตํละฝุาย ขั้นที่ 3 ระบุป๓ญหา ขั้นที่ 4 แสวงหาและ
ประเมิน และขั้นที่ 5 ตกลงและนําทางเลือกที่ดีท่ีสุดไปใช๎ หรือในบางสังคมอาจจะมีขึ้นตอนท่ีมากกวําหรือหลากหลาย
วิธีกวํานี้แตํก็เป๕นไปเพื่อลดความขัดแย๎งในสังคมมนุษย๑ทั้งหมด 
 
หลักวจีสุจริต 

  พระพุทธศาสนาเป๕นศาสนาแหํงความบริสุทธิ์ โดยหลักคําสอนมุํงเน๎นกระทําตนให๎บริสุทธิ์ ปราศจากความ
ช่ัวทั้งปวงดังในโอวาทปาฏิโมกข๑ หมายถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ๎าสําหรับถือเป๕นหลักปฏิบัติในแนวเดียวกัน เป๕น
หัวใจหลักของพระพุทธศาสนา มี 3 ข๎อ คือ การไมํทําบาปทั้งปวง  การทํากุศลให๎ถึงพร๎อม  การทําจิตของตนให๎ผํอง
แผ๎ว (ขุ.ธ. (ไทย) 25/183/90) หลักการทั้ง 3 นี้ถือวําเป๕นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งองค๑สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ๎า ทรงวางเป๕นหลักปฏิบัติสําหรับพุทธศาสนิกชน  ซึ่งพระธรรมกิตติวงศ๑ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. 9,ราชบัณฑิต, 
2551) ได๎อธิบายถึงหลักการทั้ง 3 วําการไมํทําบาปทั้งปวง หมายถึง เว๎นจากทุจริต คือ ความประพฤติช่ัวด๎วยกาย 
วาจา ใจ  ยังกุศลให๎ถึงพร๎อม หมายถึงประกอบสุจริต คือประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ  และ ทําใจของตนให๎ผํองใส 
หมายถึงทําใจของตนให๎หมดจดจากเครื่องเศร๎าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลงเป๕นต๎น นอกจากนี้ด๎วยหลักการที่พระพุทธ
องค๑ทรงยึดถือจากพระพุทธพจน๑ท่ีตรัสตอบอภัยราชกุมารข๎างต๎นสรปุไดว๎ํา วาจาไมํจริง ไมํเกิดประโยชน๑ ไมํเป๕นท่ีชอบ
ใจ ตถาคตไมํกลําววาจานั้น วาจาที่จริง ไมํเกิดประโยชน๑ ไมํเป๕นที่ชอบใจ ตถาคตไมํกลําววาจานั้น วาจาที่จริง เกิด
ประโยชน๑ ไมํเป๕นที่ชอบใจ ตถาคตรู๎กาลที่จะกลําววาจานั้น วาจาที่ไมํจริง ไมํเกิดประโยชน๑ เป๕นที่ชอบใจ ตถาคตไมํ
กลําววาจานั้น วาจาที่จริง เกิดประโยชน๑ เป๕นที่ชอบใจ ตถาคตรู๎กาลที่จะกลําววาจานั้น (ม.ม. (ไทย) 13/86/87-88) 
ดังนั้น การใช๎วาจาในการสื่อสารนับเป๕นหัวใจสําคัญของมนุษย๑ ในการอยูํรํวมกันในสังคม ทั้งนี้เพื่อให๎คิดประโยชน๑
สูงสุดในการอยูํรํวมกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งประโยชน๑ในการสื่อสาร วาจาในพระพุทธศาสนา แยกเป๕น 2 ประเภท คือ  
  วจีสุจริต  หมายถึง การประพฤติชอบด๎วยวาจา มี 4 อยํางคือ พูดจริง 1 พูดไมํสํอเสียด 1 พูดคําสุภาพ 1 

พูดพอประมาณ 1. (วิ.ป.อ. (ไทย) 8/-/482) ดังท่ีพระอรรถกถาจารย๑ได๎อธิบายวจีสุจริตทั้ง 4 ประการ ดังนี ้
  1. พูดจริง ได๎แกํ พูดจริง ดํารงคําสัตย๑ เพราะสืบทอดคําสัตย๑ไว๎ด๎วยความจริง กลําวคือ ไมํพูดเท็จในระหวําง 
เพราะบางครั้งพูดเท็จ บางครั้งพูดจริง คําสัตย๑ของบุคคลนั้นไมํสืบตํอด๎วยความสัตย๑ เพราะเขาพูดเท็จในระหวําง 
เพราะฉะนั้นคนนั้นได๎ช่ือวําไมํดํารงคําสัตย๑ บุคคลไมํพูดเท็จแม๎เพราะเหตุความเป๕นอยูํ ยํอมดํารงความสัตย๑ไว๎ด๎วย
ความสัตย๑เหมือนกัน มีความมั่นคงคือมีถ๎อยคํามั่นคง   
  2. พูดไมํสํอเสียด ได๎แกํ การพูดคําที่ทําให๎เกิดความสามัคค ีพูดสมานคนท่ีแตกกัน เชํน  เมื่อมิตรสองคนหรอื
ผู๎ที่รํวมอุป๓ชฌาย๑กันเป๕นต๎น แตกกันด๎วยเหตุใดเหตุหนึ่งเข๎าไปหาคนทั้งสองแล๎วกลําวคํามีเป๕นต๎นวํา การแตกกันนี้ไมํ
สมควรแกํทํานท้ังหลายผู๎เกิดในตระกูลเชํนผู๎เป๕นพหูสูตอยํางนี้ พูดสํงเสริมคนท่ีพร๎อมเพรียงกัน คือสํงเสริมคนที่สมาน
กัน  
  3. พูดคําสุภาพ ได๎แกํ การกลําววาจาที่ไมํมีโทษ ไพเราะโสต คือวาจาสบายหู เพราะไพเราะด๎วยพยัญชนะ 
ไมํเกิดแสลงหูดุจเข็มแทงหู เพราะไมํทําให๎เกิดความโกรธ ให๎เกิดความรักไปทั่วเพราะไพเราะ เป๕นวาจาหยั่งลงถึงหทัย 
เพราะไมํมีอะไรกระทบไปถึงหทัยเข๎าไปสูํจิตโดยสะดวกเป๕นคําของชาวเมือง บริบูรณ๑ด๎วยคุณ  
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  4. พูดพอประมาณ ได๎แกํ พูดถูกกาล เพราะพูดถูกกาลอันควร คือพูดตามกําหนดกาลที่ควรพูด เพราะพูด
จริงแท๎ตามความจริง เพราะพูดอิงประโยชน๑ป๓จจุบันและประโยชน๑ในภายหน๎า เพราะพูดอิงโลกุตรธรรม 9 เพราะพูด
อิงสังวรวินัย และปหานวินัย เพราะมีวาจาเป๕นหลักฐาน กลําวคําพูดอันควรจําไว๎ในหทัย มีที่อ๎างอิง มีสํวนสุด คือ
แสดงหัวข๎อแล๎วกลําวไปตามที่หัวข๎อของวาจานั้นปรากฏ ประกอบด๎วยประโยชน๑ คือ กลําววาจาประกอบด๎วย
ประโยชน๑ กลําววาจาปราศจากโทษ (ขุ.ม.อ. (ไทย) 5/-/647-651) 
 วจีทุจริต (องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  21/221/338) คือ การประพฤติช่ัวด๎วยวาจา ความประพฤติที่ไมํดีทางวาจา 

ความประพฤติเสียหายทางวาจา ทางการพูด การประพฤติผิดทางวาจา การประพฤติที่ไมํดีทางวาจา การใช๎วาจา
ในทางที่ผิด ในทางที่ไมํถูกต๎อง (พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) เป๕นธรรมที่ทําให๎เรําร๎อนดังที่พระพุทธ
องค๑ตรัสไว๎วํา  “กายทุจริต  วจีทุจริต  และมโนทุจริต ธรรมเหลํานี้ ช่ือวําทําให๎ เรําร๎อน” (อภิ .สงฺ. (ไทย) 
34/1311/329) เป๕นอกุศลธรรมที่กํอให๎เกิดโทษทั้งตํอตนเองและผู๎อื่นดังที่ตรัสวํา “ก็ชนเหลําใดประพฤติกายทุจริต  
วจีทุจริต  มโนทุจริต  ชนเหลํานั้นช่ือวําไมํรักตน  แม๎ชนเหลํานั้นจะกลําวอยํางนี้วํา  ‘เรารักตน’  ก็ตาม ชนเหลํานั้นก็
ช่ือวําไมํรักตน” (สํ.ส. (ไทย) 15/115/132)วจีทุจริตเป๕นหนึ่งในทุจริต 3 ประการ คือ กายทุจริต วจีทุจริตและมโน
ทุจริต (ที.ปา. (ไทย) 11/305/260) เป๕นการกระทําไมํดีทางวาจา เป๕นความประพฤติช่ัวด๎วยวาจาหรือ ประพฤติทาง
วาจาประกอบด๎วย 4 ประการ (พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 : 355) ได๎แกํ  
  1. พูดเท็จ ได๎แกํ วจีประโยค หรือ กายประโยค ที่ทําลายประโยชน๑ของบุคคลผู๎มุํงจะกลําวให๎คลาดเคลื่อน 
กลําวคือเจตนาท่ีให๎เกิดกายประโยคและวจีประโยค ซึ่งพูดให๎ผู๎อื่นคลาดเคลื่อนของบุคคลผู๎มุํงจะกลําวให๎คลาดเคลื่อน 
ด๎วยประสงค๑จะกลําวให๎คลาดเคลื่อนจากความจริง เรื่องที่พูดนั้นไมํเป๕นจริง ไมํแท ๎ทําให๎เขาเข๎าใจเรื่องที่ไมํจริง ไมํแท๎
นั้นวํา เป๕นเรื่องจริง เรื่องแท๎. การพูดเท็จมีองค๑ 4 คือ 1. เรื่องไมํแท๎ 2. จิตคิดจะพูดให๎คลาดเคลื่อน 3. ความพยายาม
เกิดจากจิตคิดจะพูดให๎คลาดเคลื่อนนั้น 4. คนอ่ืนรู๎เรื่องนั้น การพูดเท็จ ใช๎กายบ๎าง ใช๎ของที่เนื่องด๎วยกายบ๎าง ใช๎วาจา
บ๎าง เพื่อกระทํากิริยาหลอกลวงผู๎อื่น ถ๎าผู๎อื่นเข๎าใจความนั้นด๎วยกิริยานั้นถือวําการพูดเท็จสําเร็จประโยชน๑ 
  2. พูดสํอเสียด ได๎แกํวาจาที่เป๕นเหตุทําตนเป๕นที่รักในใจของผู๎ที่ตนพูดด๎วย และเป๕นเหตุสํอเสียดผู๎อื่น 
กลําวคือ เจตนาของบุคคลผู๎มีจิตเศร๎าหมองทําให๎เกิดความพยายามทางกาย และทางวาจาเพื่อให๎คนอื่นแตกกันก็ดี 
เพื่อต๎องการทําตนให๎เป๕นที่รักก็ดี การพูดสํอเสียด มีองค๑ 4 คือ 1. ผู๎อื่นที่พึงให๎แตกกัน 2. มุํงให๎เขาแตกกันด๎วย
ประสงค๑วําคนเหลํานี้จักเป๕นผู๎ตํางกัน และแยกกันด๎วยอุบายอยํางนี้หรือประสงค๑ให๎ตนเป๕นที่รักวําเราจักเป๕นที่รักจัก
เป๕นที่ไว๎วางใจ ด๎วยอุบายอยํางนี้ 3.ความพยายามที่เกิดแตํความมุํงให๎เขาแตกกันน้ัน 4. ผู๎นั้นรู๎เรื่องนั้น 
  3. พูดคําหยาบ ได๎แกํเจตนาหยาบโดยสํวนเดียวที่ทําให๎เกิดความพยายามทางกายและความพยายามทาง
วาจาท่ีเป๕นเหตุตัดความรักของผู๎อื่น ช่ือวํา การพูดคําหยาบมีมีองค๑ 3 คือ 1. คนอ่ืนท่ีตนดํา  2.โกรธ  และ3. การดํา 
  4. พูดเพ๎อเจ๎อ ได๎แกํ อกุศลเจตนาที่ให๎เกิดความพยายามทางกายและทางวาจาท่ีเป๕นเหตุให๎เข๎าใจเรื่องที่ไมํมี
ประโยชน๑ การพูดเพ๎อเจ๎อมีองค๑ 2 คือ 1. มุํงกลําวถ๎อยคําท่ีไร๎ประโยชน๑มีเรื่องภารตยุทธ๑ และเรื่องชิงนางสีดา เป๕นต๎น 
2. กลําวเรื่องเชํนนั้น (ที.สี.อ. (ไทย) 1/191-199) 
  กลําวได๎วํา คําสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องวจีสุจริตและวจีทุจริตได๎พยายามนําเสนอเพื่อการ
เปรียบเทียบคําพูดหรือการใช๎วาจาทั้งในทางที่ดีและวาจาที่ไมํดีวํามีผลกระทบตํอผู๎ใช๎วาจาแตกตํางกันออกไปหากผู๎
พูดใช๎วาจาสุจริตจะได๎รับความนําเช่ือถือ เกิดกุศลกรรมนําไปสูํความสุข แตํหากใช๎วาจาในทางทุจริตผลร๎ายยํอม
จะต๎องเกิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยํางแนํนอนซึ่งความเช่ือพระพุทธศาสนาจะระบุวําหากเสียชีวิตไปจะตก
อบายภูมิอยํางแนํนอนเชํนกัน แตํหากยังมีชีวิตจะได๎รับผลกระทบอยํางรุนแรง เชํน การไมํมีใครเช่ือถือ ไมํมีใครอยาก
คบค๎าสมาคมด๎วย ไมํมีใครอยากอยูํรํวมสังคม 
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วิเคราะห์วิธีการลดความขัดแย้งในสังคมไทยด้วยหลักวจีสุจริต 

 ความขัดแย๎งในสังคมระหวํางมนุษย๑เป๕นสิ่งท่ีเกิดเป๕นธรรมดายากที่จะหลีกเลี่ยงทําให๎สังคมเกิดความไมํเป๕น
สุขตํอการดํารงชีวิตทุกภาคสํวนแตํการลดระดับความขัดแย๎งให๎น๎อยก็เป๕นหน๎าที่ของมนุษย๑เชํนกันที่จําเป๕นจะต๎อง
สร๎างกระบวนการแก๎ไขป๓ญหาหรือแนวทางการลดความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นผํานการใช๎วาจาเพื่อการติดตํอสื่อสารให๎เกิด
ความเข๎าใจ และสามารถจัดสรรผลประโยชน๑ให๎ลงตัวนักวิชาการหลายทํานพยายามเสนอวําให๎คูํกรณีหันหน๎าเข๎าหา
กันเพ่ือพูดคุยและลดความขัดแย๎งลงไปแตํกระนั้นกระบวนการที่ผํานแม๎วําจะผํานกระบวนการดังกลําวสังคมไทยก็ยัง
ไมํสามารถลดระดับความขัดแย๎งได๎ถึงแม๎วําจะดูเสมือนจะไมํรุนแรงก็ตามแตํความขัดแย๎งระหวํางสํวนบุคคลหรือ
ระหวํางกลุํมบุคคลก็ยังอยูํไมํหายไปไหน เพราะฉะนั้น แนวคิดทางพระพุทธศาสนาในเรื่องวจีสุจริตพยายามนําเสนอ
เพื่อนําไปสูํลดความขัดแย๎งในสังคมแตํการปรับประยุกต๑ใช๎จะต๎องมีแนวทางที่ถูกต๎อง ถูกธรรม และเป๕นไปตาม
ธรรมชาติของมนุษย๑ให๎มากที่สุดเพราะมนุษย๑เป๕นผูท๎ี่สามารถทําความเข๎าใจในเรือ่งเหตุและผลได๎มากกวําสัตว๑ประเภท
อื่นๆ ซึ่งพระพุทธองค๑ทรงวางหลักการไว๎วํา วาจาต๎องเป๕นประโยชน๑ วาจาต๎องสร๎างความชอบใจ วาจาที่เหมาะสมกับ
กาล วาจาท่ีไมํโทษในภายหลัง และวาจาที่ไมํสร๎างความแตกแยกให๎กับหมูํมนุษย๑ เป๕นต๎น ดังจะได๎วิเคราะห๑ตามบริบท
ประเด็นดังน้ี 
 1. การลดความขัดแย๎งด๎วยการใช๎สัจจะ โดยลักษณะทั่วไปของการใช๎สัจจะจะเป๕นความจริงที่สังคมรับรู๎ได๎
ตามหลักของเหตุและผลซึ่งเช่ือวํามนุษย๑ทุกคนในสังคมจะสามารถเข๎าใจในความจริงที่เกิดขึ้นหากมีการสื่อสารใน
ทิศทางที่จะสํงผลในอนาคต เชํน หากมีการขัดแย๎งกันไมํวําบุคคลหรือกลุํมบุคคลจะต๎องเดือดร๎อนกันหมดยํอมทําให๎
ทุกคนสูญเสียโอกาสในการดํารงชีวิตอยํางปกติสุขเพราะไมํเกิดความไว๎ใจ ไมํเกิดความเชื่อใจระหวํางกันหากมีปริมาณ
ที่มากขึ้นยํอมทําลายระบบสังคมให๎อํอนแอลงไปอยํางนําเสียดาย กระนั้น การใช๎ความจริงเข๎าหากันจะชํวยให๎ลด
ความขัดแย๎งลงไปอยํางมากเพราะจะหากบุคคลนั้นไมํยอมรับความจริงบุคคลทั่วจะไมํยอมรับบุคคลนั้นด๎วยทําให๎
บุคคลนั้นใช๎ชีวิตติดตํอสัมพันธ๑กับบุคคลอื่นได๎ยาก เพราะฉะนั้น การสร๎างคํานิยมให๎คนในสังคมยอมรับความจริงที่
เกิดขึ้นและปฏิเสธบุคคลที่ไมํยอมรับความจริงตามหลักของเหตุและผล หากกระทําผิดต๎องยอมรับในความผิดนั้นหรือ
การใช๎วาจาที่ผิดต๎องยอมรับในความผิดนั้นๆ หากไมํยอมรับในความผิดสังคมจะต๎องมีมาตรการกดดันให๎เกิด
กระบวนการลงโทษตามลักษณะความผิดที่เกิดขึ้น 
 2. การใช๎วาจาที่กํอให๎เกิดความรับผิดชอบทางสังคม เป๕นลักษณะความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมทาง
ความคิด พฤติกรรมทางการกระทํา สํงผลให๎แสดงออกพฤติกรรมทางวาจาซึ่งการใช๎วาจายํอมเป๕นที่มาของความสงบ
หรือความขัดแย๎งก็ได๎ เชํน เมื่อการมีกลําวหาในสิ่งท่ีไมํเป๕นจรงิตํอบุคคลหรือกลุํม แตํเมื่อผลพิสูจน๑ด๎วยหลักฐานตําง ๆ 
แล๎ววําไมํเป๕นจริง ผู๎ที่กลําวหาจะต๎องมีรับผิดชอบตํอพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งหากเป๕นนักการหรือผู๎นําระดับประเทศ
จะต๎องมีบรรทัดฐานด๎วยการลาออกและกลําวคําขอโทษเพื่อให๎เกิดความรับผิดชอบตํอสังคมซึ่งหลายครั้งที่เป๕นขําววํา
มีการกลําวหา แจ๎งความคดีการดูหมิ่น การสบประมาท และแจ๎งข๎อมูลอันเป๕นเท็จ เป๕นต๎น พฤติกรรมเหลํานี้จะสํงผล
ตํอผู๎ถูกกลําวหาในเบื้องต๎นซึ่งแม๎วําจะไมํเป๕นจริงก็ตามแตํก็สร๎างความขัดแย๎ง สร๎างความขัดใจ ลดความนําเช่ือถือที่
เป๕นเครื่องมือสําคัญของทําลายผู๎อื่นให๎เห็นกันเนืองๆ เพราะฉะนั้น ในการลักษณะพฤติกรรมการใช๎วาจาดังกลําวเมื่อ
ตรวจสอบ พิสูจน๑ความจริงแล๎วไมํเป๕นไปตามสิ่งดังกลาํวจะตอ๎งสร๎างบรรทัดการลงโทษอยํางเดด็ เชํน กรณีการถอยรถ
มาชนรถผู๎อื่น (กรณีนักจัดรายการวิทยุช่ือดัง) และบอกกับสังคมวําตนไมํ ได๎เป๕นผู๎กระทําแม๎วําจะมีหลักฐานอยําง
ชัดเจนก็ตามแตํในที่สุดก็สร๎างให๎ตนเองเดือดร๎อนกับตนเองให๎ได๎รับการลงโทษจากสังคมถึงแม๎วําจะมีความผิดทาง
กฎหมายน๎อยก็ตามแตํโทษทางสังคมยํอมรุนแรงตํอผู๎ที่ไมํรับผิดชอบตํอความผิดของตนเอง เป๕นต๎น 
 3. การใช๎วาจาที่อาศัยหลักการไมํเสริมแตํง เป๕นลักษณะของการอาศัยหลักการตําง ๆ ที่ระบุในสังคม เชํน 
ตัวบทกฎหมาย ระเบียบกติกา กฎเกณฑ๑ตําง ๆ เป๕นต๎นจะชํวยให๎ลดความขัดแย๎งลงเพราะสามารถสืบหาข๎อมูลที่มาได๎ 
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แตํกระนั้น การใช๎วาจาของมนุษย๑ท่ัวสํวนใหญํจะอาศัยอารมณ๑ความชอบของตนเองเข๎าเสรมิแตํงข๎อมูลให๎คลาดเคลือ่น
ไปจากความจริงเพื่อให๎ตนเองพูดนําเช่ือถือมากข้ึนซึ่งสํงบางครั้งก็สํงผลกระทบที่ไมํดีไปยังสังคมรอบข๎าง หากผู๎พูดนั้น
มีตําแหนํงทางการปกครอง มีตําแหนํงทางการบริหารองค๑กรรัฐ หรือผู๎นําประเทศก็จะสํงผลกระทบตํอการดํารงชีวิต
ของประชาชน ผลกระทบร๎ายดังกลําวก็ขึ้นอยูํกับผู๎ใช๎วาจาวํามีระดับความสําคัญตํอสังคมมากน๎อยเพียงใด แตํถึงอยําง
ก็ตามบุคคลในสังคมทั่วไปควรที่จะต๎องอาศัยหลักการเป๕นพื้นฐานในการพูดเพราะจะชํวยลดความขัดแย๎งลงและการ
พูดจะไมํสร๎างความแตกแยก ไมํสร๎างแตกตํางๆให๎กับกลุํมบุคคลรู๎สึกที่ขัดเคืองใดๆ ด๎วยการใช๎วาจาอยํางมีหลักการ 
ซึ่งจะเห็นได๎วํา การพูดที่มีหลักการจะมีคนรักมากวําผู๎ที่พูดไมํอาศัยหลักการและผู๎ฟ๓งจะเกิดการยอมรับมากกวําทําให๎
ไมํกํอให๎เกิดความขัดแย๎งในสังคมนั้นๆ  
 4. การใช๎วาจาเพื่อสื่อความเป๕นกลางทางสังคม โดยเฉพาะนักสันติวิธีหรือผู๎ที่เข๎ามาแก๎ไขป๓ญหาความขัดแย๎ง
ไมํวําจะเป๕นความขัดแย๎งระหวํางบุคคลกับบุคคล ระหวํางบุคคลกับกลุํมบุคคล ระหวํางกลุํมบุคคลกับกลุํมบุคคล 
ระหวํางผู๎นํากับประชาชน ระหวํางภายในองค๑กรเดียวกัน เป๕นต๎น ผู๎ที่ทําหน๎าที่จะต๎องมีความสะอาดทางผลประโยชน๑
ที่ไมํเอนเอียงไปทางหนึ่งทางใดอยํางเด็ดขาด หรือมีผลประโยชน๑ทับซ๎อนใดๆ ตํอประเด็นความขัดแย๎งนั้นๆ เพราะ
หากมีผลประโยชน๑รํวมด๎วยจะเกิดการไมํยอมรับตํอการคลี่คลายป๓ญหา และไมํมีใครเช่ือถือในคําพูดดังกลําวได๎ 
เพราะฉะนั้น นักเจรจาที่ดีหรือนักแก๎ป๓ญหาทางสังคมควรยึดหลักความยุติธรรม เสมอภาค ความเทําเทียมและไมํมี
ผลประโยชน๑ใดๆ ตํอกลุํม ตํอบุคคล หรือตํอสังคมอยํางเด็ดขาดจะชํวยสร๎างความไว๎ใจ ความนําเช่ือถือ และยอมรับ
บุคคลนั้นในฐานะเป๕นสื่อกลางของการลดความขัดแย๎ง อีกทั้งคุณลักษณะของผู๎ที่จะต๎องไกลํเกลี่ยอาจจะมีมากกวํา
คุณลักษณะอาชีพอื่นๆ เพราะหากไมํมีความฉลาด ไมํ เข๎าใจตํอป๓ญหา ไมํนําเช่ือถือก็ไมํสามารถลดความขัดแย๎งได๎
เชํนกัน 
 5. การพัฒนาผู๎นําต๎นแบบทางวาจา เพราะการสร๎างบรรทัดทางการพูดยํอมนํามาซึ่งพฤติกรรมการ
เลียนแบบของบุคลากรทั่วไป โดยเฉพาะการใช๎วาจาของผู๎นําท่ีจะต๎องอาศัยการพัฒนาตนเองอยูํเสมอและระมัดระวัง
การใช๎วาจาของตนเอง หากระดับผู๎นําท่ีสูงก็ยิ่งถูกจับตาเป๕นพิเศษ เชํน การใช๎วาจาของผู๎นําระดับประเทศยํอมสํงผล
กระทบไปสูํประชาชนได๎เสมอ หากย๎อนหลังกลับไปดูการใช๎วาจาของประเทศท่ีสร๎างความหายนะและการสูญเสียตําง
ก็ต๎องยอมรับในหลายยุคที่กํอให๎เกิดความขัดแย๎ง เชํนในยุคพฤษภาทมิฬที่ผู๎นําประเทศโกหกประชาชนจนนําไปสูํการ
ประท๎วงการเสียชีวิตของประชาชน หรือในยุคที่ไมํไกลมากนักก็ตามซึ่งศึกษาได๎จากประวัติศาสตร๑การเมืองไทยของ
อนุชนรุํนหลัง เป๕นต๎น และหากตรวจสอบผู๎นําที่ใช๎วาจาครองใจประชาชนไว๎ได๎ก็ต๎องยกให๎กับ นานชวน หลีกภัยที่
สามารถใช๎วาจาท่ีนุํมนวลชนฟ๓งได๎อยํางมาก อีกทั้งใช๎วาจาท่ีอาศัยหลักการเป๕นตัวนําได๎เสมอจนได๎ฉายาวําวาจาใบมีด
อาบนํ้าผึ้งก็สามารถเป๕นต๎นแบบของผู๎นําในสังคมได๎ เป๕นต๎น เพราะการใช๎วาจาของผู๎นําจะต๎องสามารถวางรากฐานตํอ
พฤติกรรมการใช๎วาจาของประชาชนให๎ได๎จะชํวยให๎ลดความขัดแย๎งลงไป หากผู๎นําใช๎วาจาโผงผางหรือวาจาหยาบ 
หรือวาจาชั่วร๎ายทําลายความปกติของประชาชนก็ยิ่งซ้ําเติมความเลวร๎ายในสังคมไปหรือสร๎างความขัดแย๎งอยํางไมํรู๎
จบนั้นเอง ดังนั้น การใช๎วาจาของผู๎นําและคณะทํางานควรสร๎างบรรทัดฐานความพอใจ เป๕นประโยชน๑ และถูก
กาลเทศะในกลุํมผู๎ใช๎วาจาให๎ได๎เสียกํอนแล๎วคํอยสร๎างพฤติกรรมการใช๎วาจาของประชาชน 
บทสรุปวิเคราะห ์

  สังคมมนุษย๑ยํอมมีความขัดแย๎งระหวํางกัน ยากที่จะหลีกเลี่ยงแตํแนวคิดของการแก๎ไขหรือลดป๓ญหาความ
ขัดแย๎งนั้นก็เป๕นหน๎าที่ของสังคมมนุษย๑ด๎วยเชํนที่จะทําให๎ป๓ญหาหมดไปหรือลดน๎อยลงไปให๎มากที่สุดแตํถึ งอยํางไรก็
ตามพฤติกรรมการใช๎วาจาของบุคคลยํอมยากที่จะควบคุมให๎ไมํสํงผลกระทบตํอผู๎อื่นเพราะการใช๎วาจาเป๕นพื้นฐาน
ของการติดตํอสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑ด๎วยกันที่กํอให๎เกิดความเข๎าใจและสนองตอบตํอความต๎องการของตนเองให๎มาก
ที่สุดไมํวําจะเกิดความขัดแย๎งภายในตัวบุคคล ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล ความขัดแย๎งภายในกลุํม ความขัดแย๎ง
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ระหวํางกลุํม ความขัดแย๎งในองค๑การ และความขัดแย๎งระหวํางองค๑การซึ่งอาจจะอาศัยการนั่งลงเจรจาหาข๎อยุติ
ป๓ญหาหรือทะเลาป๓ญหาให๎ลดน๎อยลงไปหรืออาจจะใช๎การใช๎บุคคลที่สามที่มีความนําเช่ือถือและเป๕นกลางระหวําง
ผลประโยชน๑ไมํเอนเอียง หรือนักวิชาการทางด๎านสันติวิธีก็พยายามนําเสนอแนวทางอื่นๆ ที่สามารถชํวยให๎ลดป๓ญหา
ความขัดแย๎งได๎ แตํถึงอยํางไรก็ตามหากมองดูความขัดแย๎งในสังคมไทยก็จะเห็นได๎วําเกิดจากป๓ญหาการใช๎วาจาของ
ระดับผู๎นําและองค๑กรรัฐสํวนหนึ่งด๎วยเชํนกันที่ไมํสามารถสร๎างบรรทัดทางการใช๎วาจาหรือการใช๎ข๎อมูลที่ไมํเป๕นจริง
นําเสนอตํอประชาชนจนกลายเป๕นการสื่อสารเพื่อเข๎าถึงผลประโยชน๑ของตนเองและกลุํมของตนเองเมื่อผลประโยชน๑
ไมํลงตัวก็นําไปสูํความขัดแย๎งในสังคมดังที่ผํานมา 
  วิธีการนําเสนอมุมมองตํอการใช๎วจีสุจริตหรือการใช๎วาจาให๎ถูกต๎อง ถูกธรรม เหมาะสมกับกาลเทศะสามารถ
ลดป๓ญหาความขัดแย๎งให๎น๎อยลงผํานการสร๎างคํานิยมให๎กับสังคมโดยภาพรวมทั้งหมดด๎วยการการลดความขัดแย๎ง
ด๎วยการใช๎สัจจะ การใช๎วาจาที่กํอให๎เกิดความรับผิดชอบทางสังคม การใช๎วาจาที่อาศัยหลักการไมํเสริมแตํง การใช๎
วาจาเพื่อสื่อความเป๕นกลางทางสังคมและการพัฒนาผู๎นําต๎นแบบทางวาจา  ซึ่งการใช๎วาจาดังกลําวจะต๎องพึ่ง
ระมัดระวังและควบคุมตนเองให๎อยูํหลักการดังนี้หากการใช๎วาจาไมํจริง ไมํเกิดประโยชน๑ ไมํเป๕นที่ชอบใจ บุคคล
จะต๎องไมํกลําววาจานั้น หากการใช๎วาจาท่ีจริง ไมํเกิดประโยชน๑ ไมํเป๕นท่ีชอบใจ บุคคลไมํควรกลําววาจานั้น หากการ
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ศึกษากระบวนการสืบสานวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของคนยองในอ าเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 

A STUDY OF THE PROCESS OF INHERITING BUDDHIST CULTURE OF YONG PEOPLE IN MAE JAN 

DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE 
 

พระอธิการจ าลอง สุเมโธ (ทุนกาศ) 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยโครงการ “ศึกษากระบวนการสืบสานวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของคนยองในอําเภอแมํจัน 
จังหวัดเชียงราย” งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค๑ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป๕นมาและวิถีชีวิตของ
คนยองในอําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 2) ศึกษากระบวนการ สืบสานวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของคนยองในอําเภอแมํ
จัน จังหวัดเชียงราย และ 3) วิเคราะห๑วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธกับการสร๎างเครือขํายทางสังคมของคนยองในอําเภอแมํ
จัน จังหวัดเชียงราย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป๕นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ภายใต๎การดําเนินการ
วิจัยเพื่อชุมชน (Community base research) ผลการศึกษาพบวํา ประวัติความเป๕นมา และวิถีชีวิตของคนยองใน
อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย การอพยพของคนยองเข๎าสูํเมืองเชียงราย เริ่มต๎นในรัชกาลที่ 3 ได๎มีการจัดตั้งเมือง
เชียงรายฟื๗นคืนใหเ๎ป๕น บ๎านเมืองขึ้นมาใหมํ เพื่อเป๕นกําลังชํวยเหลือเชียงใหมํปูองกันภัยจากพมํา การอพยพเข๎าสูํเมือง
เชียงราย มี 4 อําเภอที่มีชาวยองอาศัยมากที่สุดก็จะมีอําเภอแมํจัน กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมคนยองที่สืบทอด
ตํอกันมาจากอดีตจนถึงป๓จจุบันผํานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมสืบทอดตํอ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษถึงรุํน
ลูกหลาน ซึ่งวิถีวัฒนธรรมของคนยองที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีสํวนสําคัญในการสร๎างเครือขํายทางสังคมของคน
ยองให๎มีความเข๎มแข็งตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน  

ค าส าคัญ : ชาติพันธุ๑ยอง, การสืบสาน, กระบวนการสืบสานวิถีวัฒนธรรมคนยอง, การสร๎างเครือขํายทางสังคมของ

คนยอง  

ABSTRACT 

  The study entitled “A Study of  the Process of Inheriting   Buddhist Culture of Yong 
People in  Mae Jan District, Chiangrai province” aimed to (1) study the Tai Yong’s background and 
way of life in Chiangrai, to (2)  investigate the process of inheriting Buddhist cultural way of life, 
and to (3) analyze Buddhist cultural way and Yong’s social network. This is a qualitative research 
conducted in community-based- research. Findings  revealed  the migration of the Yong to 
Chiangrai began in the reign of King Rama III.The city of Chiang Rai was revived to support 
Chiangmai from Burmese invasion. The immigrants to Chiangrai scattered in four districts. A large 
number of Yong population is found in Mae Chan district. The process of inheriting the Buddhist 
culture of the Yong people in Chiangrai from the past to present has been inherited through 
hereditary traditions and culture from the ancestors to generations. Yong’s cultural way of life 
related to Buddhism has played an important role in structuring the strong social network of the 
Yong people from past to present.  
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บทน า 

  การเคลื่อนย๎ายเข๎ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลําพูนของกลุํมชาวยอง เป๕นการยกเข๎ามาทั้งโครงสร๎างทางสังคม
ประกอบด๎วยเจ๎าเมือง บุตรภรรยา ญาติพี่น๎อง ขุนนาง พระสงฆ๑ ตลอดจนไพรํพลจํานวนมาก ในระหวํางปี พ.ศ. 
2348-2356 (แสวง มาละแซม, 2544) การตั้งถิ่นฐานของคบจากเมืองยองมักกระจุกตัวตามบริเวณที่ราบฝ๓๖งแมํน้ํา 
หรือท่ีราบลุํมเพื่อประโยชน๑ทางเกษตร และเป๕นแหลํงอาหาร หมูํบ๎าน หรือหํางไกลออกไปตามสภาพภูมิประเทศและ
ความจําเป๕นในการประกอบอาชีพบริเวณที่ตั้งของหมูํบ๎านหลักเหลํานี้ ได๎แกํ บนฝ๓๖งแมํน้ํากวง มีบ๎านเวียงยอง บ๎าน
ตอง บ๎านยู๎ บ๎านหลวย บ๎านวังไฮ บ๎านหลุก  บ๎านสันดอนรอม เป๕นต๎น บนฝ๓๖งแมํน้ําปิง มีบ๎านริมปิง บ๎านปุามํวง (ประตู
ปุา) บ๎านหลุก บ๎านหัวยาง บ๎านบัว     บ๎านบาน เป๕นต๎น บนฝ๓๖งแมํน้ําทา มีบ๎านปุาซาง บ๎านฉางข๎าวน๎อย บ๎านแซม 
บ๎านสะปุ๋ง บ๎านหวาย บ๎านดอน เป๕นต๎น พ.ศ. 2386 ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได๎มีการจัดตั้งเมืองเชียงรายและฟื๗นฟูให๎เป๕น
บ๎านเมืองขึ้นมาใหมํเพื่อเป๕นกําลังชํวยเหลือเชียงใหมํในการปกปูองภัยจากพมํา โดยมีฐานะเป๕นเมืองบริวารของเมือง
เชียงใหมํ พระเจ๎ามโหตรประเทศ เจ๎าเมืองเชียงใหมํ ได๎ให๎ญาติพี่น๎อง อันมีเจ๎าหลวงธรรมลังกาเป๕นเจ๎าเมืองเชียงราย 
เจ๎าอุํนเรือนเป๕นพระยาอุปราช เจ๎าคําแสนเป๕นพระยาราชวงศ๑ เจ๎าชายสาม    เจ๎าภูเกี๋ยง เป๕นพระยาราชบุตร และ
พระยาบุรีรัตน๑ ราษฎรที่ถูกกวาดต๎อนมาจากหัวเมืองขึ้นของพมํา ในสมัยเก็บผักใสํซ๎าเก็บข๎าใสํเมือง พร๎อมทั้งด๎วย
พํอค๎าที่เป๕นคนพื้นเมือง คือ เมืองเชียงตุง เมืองพยาก เมืองเลน และเมืองสาด ประมาณ 1,000 ครอบครัว มาสร๎าง
บ๎านเมือง เมืองเชียงรายในยุคนี้ได๎มี  การกํอกําแพงสร๎างประตูเมืองตําง ๆ เพิ่มเติมในสํวนท่ีเคยเป๕นเมืองเกําแกํมาแตํ
สมัยพระยามังรายให๎เป๕นเมืองพันมติรัตนอาณาเขต มีสะดือเมืองอยูํท่ีวัดจันทโลก (ป๓จจุบัน คือ วัดกลางเวียง) ในสมัย
นั้นเมืองเชียงใหมํมีช่ือวํา เมืองรัตนติงสาวภินบุรี การปกครองเมืองเชียงรายในฐานะเป๕นเมืองบริวารของเมือง
เชียงใหมํ สมัยนั้นคณะปกครองที่มาปกครองเมืองเชียงรายประกอบด๎วย เจ๎าหลวง (มีฐานะเป๕นเจ๎าเมือง) และมีผู๎ชํวย
อีก 4 ตําแหนํง คือ พระยาอุปราช พระยาราชวงศ๑ พระราชบุตร พระยาบุรีรัตน๑ 

  พ.ศ. 2413 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เจ๎าอุปราช เจ๎าราชวงศ๑ มีใบบอกข๎อราชการไปยังกรุงเทพฯ วํา พมํา ลื้อ เขิน 
เมืองเชียงตุง ประมาณ 300 ครอบครัว มาอยูํที่เมืองเชียงแสนและตั้งตัวเป๕นอิสระไมํยอมอยูํใต๎การปกครองของไทย 
จึงให๎อุปราชแตํงคนไปวํากลําวให๎ถอยจากราชอาณาจักร ถ๎าอยากตั้งอยูํให๎อยูํในบังคับบัญชาเมืองเชียงรายและเมือง
เชียงใหมํแตํก็ไมํได๎ผล เพราะพวกนั้นไมํยอมออกไป พ.ศ. 2417 เจ๎าอินทวิไชยานนท๑ เจ๎านครเชียงใหมํเกณฑ๑กําลังจาก
เมืองเชียงใหมํ     นครลําปาง เมืองลําพูน ไมํไพรํพลทั้งสิ้น 4,500 คน ยกจากเมืองเชียงใหมํมาเชียงรายและเชียงแสน 
ไลํต๎อนพวกนั้นออกจากเมืองเชียงแสน จึงทําให๎เมืองเชียงแสนเป๕นเมืองร๎างไประยะหนึ่ง จวบจนถึงปี พ.ศ. 2423 จึง
ได๎ให๎เจ๎าอินต๏ะ บุตรบุญมา (เจ๎าบุญมาเป๕นน๎องของเจ๎ากาวิละ เจ๎านครเชียงใหมํ      เจ๎าผู๎ครอบครองเมืองลําพูน เป๕น
หัวหน๎านําราษฎรเมืองลําพูน เมืองเชียงใหมํ ประมาณ 1,500 ครอบครัว ขึ้นมาตั้งรกรากป๓กซั้งตั้งถิ่นอยูํเมืองเชียงแสน 
นับเป๕นการสร๎างบ๎านแปงเมืองครั้งใหญํของเมืองเชียงแสน กลุํมผู๎อพยพมารุํนแรกได๎ตั้งถิ่นฐานทํามาหากินอยูํเรียงราย
ตามแมํน้ําคํา ตั้งแตํบ๎านคํา บ๎านห๎วยน้ําราก จนถึงเขตเมืองเชียงแสน ตลอดถึงบ๎านกว๏านบุญเรือง ในเขตประเทศลาว
ในป๓จจุบัน ตํอมาเจ๎าอินต๏ะได๎รับพระราชทานสัญญาบัตรเป๕น พระยาราชเดชดํารง เจ๎าเมืองเชียงแสน สมัยนั้นการ
ปกครองล๎านนาเฉพาะมณฑลพายพัเหนือ มีเจ๎าเมืองบริเวณประจําหวัเมืองตําง ๆ 4 หัวเมือง คือ  พระยาประเทศอุดร
ทิศ เจ๎าเมืองพะเยา พระยามหิทธิวงศา เจ๎าเมืองฝาง พระยารัตรเขตต๑ เจ๎าเมืองเชียงราย และพระยาราชเดชดํารง  
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  เจ้าเมืองเชียงแสน 

  จากประวัติศาสตร๑ดังกลําว สํงผลให๎ชาวยองที่อพยพจากลําพูนมาตั้งหลักป๓กฐานในจังหวัดเชียงราย มีการ
นับถือพระพุทธศาสนาสืบตํอกันมาตั้งแตํเมืองยอง สูํจังหวดลําพูน และจังหวัดเชียงราย ชาวยองจึงมีวิถีวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ที่เรียกวําวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของชาวยอง ซึ่งถือเป๕นแนวปฏิบัติที่ดีทางทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งในด๎านพิธีกรรม ประเพณีและเทศกาลทางพระพุทธศาสนา ในการประพฤติปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกันของคนในชุมชนชาวยองที่สืบทอดตํอกันมาบนหนทางมงคลวิถีจนนําไปสูํสังคมแหํงสันติสุข แสดงให๎เห็นถึงอัต
ลักษณ๑ของชุมชนและชาติพันธุ๑นั้นๆ การประพฤติปฏิบัติและการกระทํากิจกรรมที่สืบทอดตํอๆ กันมาในวิถีชีวิตและ
สังคมของชุมชนนั้นๆ ได๎แกํ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิต และ
ประเพณีเกี่ยวกับการทํามาหากิน ประเพณีเกี่ยวกับศาสนาเชํน วันพระวันเข๎าพรรษาวันออกพรรษา วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล เชํน ลอยกระทง สงกรานต๑  แหํเทียนพรรษา เทศน๑มหาชาติ 
ประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิตตั้งแตํเกิดจนกระทั่งตาย เชํน งานศพ งานแตํงงาน ขึ้นบ๎านใหมํ สืบชะตา การบวชนาค 
บังสุกุล บายศรีสูํขวัญ และประเพณีเกี่ยวกับการทํามาหากิน เชํน พิธีไหว๎ครูทําขวัญข๎าว สูํขวัญควาย เป๕นต๎น 

  วิถีวัฒนธรรมชาวยองเป๕นวิธีชีวิตที่เรียบงานและมีความสุข ซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาแหํงการอุทิศเพื่อจรรโลง
วิถีวัฒนธรรมพุทธและพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สิ่งเหลํานี้คือ พลังแหํงการมีสํวนรํวม ไมํวําจะ
ทั้งพระสงฆ๑ ชาวบ๎าน ที่รํวมกันหลํอหลอมจนเป๕นวัฒนธรรมคนยองที่เข๎มแข็งจนถึงป๓จจุบัน ดังนั้นจึงมุํงเน๎นในด๎าน
กระบวนการสืบสานวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธเป๕นสิ่งที่คูํมากับสังคมของคนยอง ทําให๎เกิดเอกลักษณ๑ของความเป๕นยอง
และเป๕นมรดกที่สําคัญซึ่งเป๕นความภูมิใจ แสดงถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ดังนั้น จึงเป๕นหน๎าที่ของคนยองทุกคนต๎อง
รํวมใจอนุรักษ๑ ฟื๗นฟู เผยแพรํสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามนี้สืบไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาประวัติความเป๕นมา และวิถีชีวิตของคนยองในอําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย  
  2. เพื่อศึกษากระบวนการสืบสานวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของคนยองในอําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย  
   3. เพื่อวิเคราะห๑วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธกับการสร๎างเครือขํายทางสังคมของคนยองในอําเภอแมํจัน จังหวัด
เชียงราย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  งานวิจัยนี้เป๕นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยดําเนินการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยผู๎วิจัยได๎กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว๎ ดังนี้ 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา : ผู๎วิจัยจะทําการศึกษากระบวนการสืบสานวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของคนยองใน

จังหวัดเชียงราย โดยมุํงเน๎นศึกษาประวัติความเป๕นมา และวิถีชีวิตของคนยองเชิงพุทธ กระบวนการสืบสานวิถี
วัฒนธรรมเชิงพุทธของคนยอง และวิเคราะห๑วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธกับการสร๎างเครือขํายทางสังคมของคนยอง  ใน
พื้นที่ชุมชนของตําบลจันจว๎า ตําบลจันจว๎าใต๎ อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 
  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ : ด๎านพื้นที่ผู๎วิจัยได๎กําหนดขอบเขต คือ ตําบลจันจว๎า ตําบลจันจว๎าใต๎ อําเภอแมํจัน 

จังหวัดเชียงราย  
  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล : ผู๎ให๎ข๎อมูลในการสัมภาษณ๑ มี 3 กลุํม ได๎แก ํ

  กลุ่มที่ 1 พระสงฆ๑ในพ้ืนท่ีตําบลจันจว๎า ตําบลจันจว๎าใต๎ อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 รูป 
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  กลุ่มที่ 2 ผู๎นําชุมชนในพื้นที่ ตําบลจันจว๎า ตําบลจันจว๎าใต๎ อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย จํานวน 9 ทําน 

  กลุ่มที่ 3 ผู๎สูงอายุของคนยองตําบลจันจว๎า ตําบลจันจว๎าใต๎ อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย จํานวน 9 ทําน 

ผลการศึกษา 

  การสร๎างเครือขํายทางสังคมในชุมชน ต๎องเกิดจากจิตใจท่ีต๎องการเข๎ารํวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให๎
เกิดผลตํอความต๎องการของกลุํมคน และสอดคล๎องกับวิถีชีวิตทางสังคมของชุมชน ซึ่งต๎องคํานึงถึงวิถีการดําเนินชีวิต 
คํานิยม ประเพณี  
  วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของคนยอง 

  วัฒนธรรมชาวยองเป๕นสิ่งที่ถูกสร๎างขึ้น และมีการสืบทอดมายาวนาน ชาวยองมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบเรียบ
งํายตามธรรมชาติ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งวัฒนธรรมชาวยองได๎สร๎างความสามัคคี 
ความสุข และความเจริญรุํงเรืองให๎แกํชาวยองตลอดมา ตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน 
เมื่อเริ่มตั้งหลักป๓กฐานและสร๎างวัดได๎แล๎ว ชาวยองจะทําการเฉลิมฉลอง ทั้งการฉลองหมูํบ๎านหรือฉลองวัด ตาม
วัฒนธรรมที่ตนพกติดตัวมา เมื่อกํอนวัฒนธรรมและประเพณีมากมายของชาวยองเป๕นที่รู๎จักเฉพาะกลุํมในวงแคบ ๆ 
จนเมื่อกระทั่งการทํองเที่ยวจากสํวนกลางและนักทํองเที่ยวตํางประเทศที่นิยมหาประสบการณ๑ ก็เกิดรูปแบบการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในสํวนของวัฒนธรรมมากมายที่ทุกคนประทับใจและรอเข๎ารํวมเมื่อถึงชํวงเวลาของประเพณี
นั้นๆ เชํนเดียวกับชาติพันธ๑  อื่น ๆ ประเพณี วัฒนธรรมของชาวยองจะอิงอยูํกับการเกษตรและศาสนา กิจกรรมตํางๆ 
เริ่มต๎นในชํวงหลังวันออกพรรษาเป๕นต๎นไป เชํน การตานก๐วยฉลาก การตานฉลากย๎อม งานยี่เป๕งหรืองานลอยกระทง 
ตานข๐าวใหมํ (แสวง มาละแซม, 2554) 
  วิเคราะห์วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของคนยอง 

  วิถีวัฒนธรรมคนยอง เกิดจากความเชื่อดั่งเดิม และพระพุทธศาสนาที่เคารพนับถือในมาตราบถึงป๓จจุบัน ได๎
ผํานการหลํอหลอมสืบทอด ผํานกระบวนการทางความคิด ปรัชญา และกาลเวลามาอยํางยาวนานนับตั้งแตํมีการ
สถาปนาชนชาติของตัวองขึ้น จากการศึกษาพบวํา เดิมชาวยองมีความเช่ือเคารพนับถือในพลัง อํานาจลึกลับ จาก
ธรรมชาติ ดินฟูาอากาศ สิ่งแวดล๎อม ปุาไม๎ แมํน้ําลําธาร ทุํงนา ภูเขา หมูํบ๎าน ฯลฯ โดยเช่ือวําทั้งสัพสิ่งทั้งหมด เป๕นที่
สถิตของวิญญาณทรงฤทธิ์ มีอิทธิพลเหนือมนุษย๑ ซึ่งความเช่ือดังกลําวได๎แสดงผํานอยํางเคารพ โดยผํานพิธีกรรม มี
การอ๎อนวอน บวงสรวง บูชา เซํนไหว๎ เป๕นต๎น ในการศึกษาบทนี้จะได๎วิเคราะห๑วิถีวัฒนธรรมของคนยอง ใน 2 ด๎าน 
ดังนี้  1. วิถีวัฒนธรรมทางภาษา 2. วิถีวัฒนธรรมประเพณี 
  วิเคราะห์วิถีวัฒนธรรมทางภาษา 

  ชาวไทยอง หรือ ชาวไทลื้อมีภาษาใช๎เป๕นของตนเอง และมีความแตกตํางท่ีจัดเป๕นภาษาหนึ่งในภาษาตระกูล
ไท ทั้งเรื่องเสียง คํา และประโยค แตํไมํมากจนเป๕นภาษาคนละกลุํม จึงจัดภาษาไทลื้อ ไทยกลาง ในภาคเหนือไว๎ใน
กลุํมเดียวกันภาษาไทลื้อและไทยอง มีภาษาคล๎ายคลึงกันมากท้ังในเรื่องเสียง คําและประโยค จะแตกตํางกันในระดับ
ที่เป๕นภาษายํอยของกันและกัน เชํน บิน แดง ดาว ภาษาไทลื้อจะออกเสียงวํา บิ๋น แด๐ง ด๐าว ภาษายองจะอํานออก
เสียง บ้ิน แด๎ง ด๎าว 
  ลักษณะทั่วไปของภาษายอง เป๕นคําโดดเชํนเดียวกับภาษาไทยถิ่นอื่นๆ มีหนํวยเสียงทั้งหมดรวมกัน 43 
หนํวยเสียง คือ หนํวยเสียงพยัญชนะ 19 หนํวยเสียง เสียงสระ 18 และหนํวยเสียงวรรณยุกต๑ 6 เสียง ภาษายองไมํมี
สระประสม หนํวยเสียงตรี (Hightone) จะมีระดับเสียงต่ํากวําหนํวยเสียงตรีของภาษาล๎านนา และภาษาไทยกลาง
โดยทั่วไป ไมํมีหนํวยเสียงและใช๎เชํนเดียวกับภาษาล๎านนา เสียงสามัญ (Midtone) ในวลีหรือประโยคถ๎าเกิดหลังคําที่
มีเสียงเอก เสียงตรี และเสียงจัตวา เสียงสามัญจะเปลี่ยนระดับเสียงเป๕นเสียงสูง เกือบจะเป๕นเสียงตรีไปทันที ถือเป๕น
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เอกลักษณ๑ของภาษานี้โดยแท๎ และเสียงพูด โดยทั่วไปจะขึ้นจมูกมากกวําภาษาถิ่นไทยล๎านนา และบางหนํวยคํา 
(โดยเฉพาะคําปฏิเสธ) เสียงจะขึ้นจมูกหมด เชํนเดียวกับภาษาล๎านนา (ดร.สุพัตรา จิรนันทนาภรณ๑, 2541)   
เอกลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑ของยองจังหวัดเชียงรายที่เดํนชัดที่สุดคือ ภาษายอง แตํภาษายองในป๓จจุบันกําลัง
เปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน๎มที่จะถูกลืมหรือเลือนหายไปในกลุํมคนรุํนใหมํ แตํยังมีการใช๎ภาษายองเฉพาะผู๎ใหญํ 
และคนแกํที่พูดภาษายอง เด็กและเยาวชนจะไมํพูดหรือพูดไมํเป๕น สภาพที่เห็นชัดขึ้นเรื่องๆ คือ ชาวยองไมํพูดยอง 
แมํพูดคําเมือง แตํพูดภาษาไทยกลางแทน 
ภาษายอง ซึ่งเป๕นภาษาพูดที่เป๕นเอกลักษณ๑ สําเนียงแปลก แตกตํางจากภาษาคําเมือง ป๓จจุบันยังมีคนยองที่ยังรักษา
เอกลักษณ๑ทางภาษาเอาไว๎ เชํน อ.ปุาซาง อ.บ๎านธิ จังหวัดลําพูน ตําบลจันจว๎า ตําบลจันจว๎าใต๎ อําเภอแมํจัน จังหวัด
เชียงราย 
  สําเนียงภาษายองเป๕นสําเนียงเชียงรุ๎งถือวําเป๕นสําเนียงภาษากลางของชาวไทลื้อ คือ เป๕นภาษาของชาว
เชียงรุ๎ง เป๕นสําเนียงที่พูดช๎าและฟ๓งดูสุภาพ มักมีคําวํา “เจ๎า” ตํอท๎ายเหมือนคนล๎านนา สําเนียงนี้เป๕นสําเนียงที่ใช๎ใน
บริเวณสิบสองป๓นนาตอนกลาง และตะวันตกของสิบสองป๓นนาครอบคลุํมถึงรัฐฉาน ประเทศพมํา ประกอบด๎วย 
(เมืองยอง, เมืองหลวย, เมืองยู๎, เมืองเชียงลาบ, เมืองเลน, เมืองพะยาก และเมืองไฮ) เลยมาถึงประเทศลาวแถบเมือง
สิงห๑ (เชียงทอง), เชียงแขง, เวียงภูคา, บํอแก๎ว, ไซยะบุลี, เชียงฮํอน, เชียงลม และหงสา โดยมีสําเนียงจะออกกลางๆ 
การผันสําเนียงเสียงจะอยูํในระดับกลางๆ ขึ้นๆ ลงๆ คํอนข๎างน๎อย แตํมักตัดคําพูดควบกันให๎สั้นลง และมักเอื้อน
เสียงพูดหรือลากเสียงยาว ภาษาชาวไทลื้อกลุํมนี้พูดกันมากในจังหวัดลําพูน เชียงใหมํ ลําปาง แพรํ เขียงราย นําน 
(นับแตํ ตําบลยม อําเภอทําวังผา, อําเภอป๓ว ขึ้นไปจนถึงเมืองเงิน และหลวงพระบาง, เมืองสิงห๑ของประเทศลาว) 
  ตัวอยํางสําเนียงและความหมายทางภาษาชาวยอง ก็คล๎ายภาษาชาวเหนือหรือชาวล๎านนนา จะมีระดับที่
ตํางกัน ได๎แกํ  เหมือน คล๎าย เพี้ยนนิดหนํอย และไมํเหมือน เชํน “ทิด” เรียกวํา “หนาน” ช่ือ ผู๎ชาย นิยม ใหมํจ๐อย 
(บุญชํวย  ศรีสวัสดิ์, 2551) คํา ป๓น คํา น๎อย เมือง กุย วอน ปิง จั่น สี ฯลฯ  นามสกุล สมฤทธิ คําพีระ บุญยัง กาวีละ 
ไชยลังการณ๑, ลือชา ฯลฯ ช่ือผู๎หญิง ก็จะใช๎  แสง เงิน คํา เกี๋ยง นวล วัน ดี  ถ๎าเป๕นสิ่งของ เชํน ไม๎ขีดไฟ กับไฟโซ๏  
กระป๋องตักน้ํา หม๎อแขก  กางเกงใน-เตี่ยวซ๎อน  เป๕นต๎น 
  วิเคราะห๑วิถีวัฒนธรรมทางภาษาในอนาคตภาษาชาวยอง มีทิศทางที่เปลี่ยนไป คนยองเองคําพูด ภาษาเขียน 
ภาษาพูดมีแนวโน๎มจะหายไป คําบางคําชาวยองผู๎มีอายุ พูดกับเด็กยองสมัยใหมํ ไมํรู๎เรื่องเรื่อง การเขียนหรืออักษร 
เองก็เหมือนกันเด็กยองสมัยนี้ไมํได๎ศึกษาอักษรยอง หรือ ตั๋วเมือง เลยไมํสามารถอําน ออกและเขียนได๎  แตํก็ยังเป๕นที่
นําดีใจ สถาบันการศึกษา ศูนย๑สํงเสริมคนยอง องค๑กรสํวนงานที่ตระหนักถึงที่จะสูญหายทางภาษาคนยอง ก็ได๎มีการ
ฟื๗นฟู ถํายทอด และสืบทอดกัน ในสถานการศึกษา  ดังจะกลําวในสํวนของการสืบทอดเครือขําย 
นอกจากวีถีวัฒนธรรมทางภาษาแล๎ว ยังทําให๎เกิดวิถีวัฒนธรรมของการนําภาษามาแตํง สร๎างสรรค๑เป๕นวรรณกรรม 
เป๕นคัมภีร๑ใบลานท่ีใช๎สําหรับพระเทศน๑ หรือการตั้งช่ือที่ได๎รับอิทธิพลจากภาษาบาลี สันสกฤต เชํน “ฉายาของผู้บวช
เป็นพระภิกษุ เช่น สุเมโธ ซึ่งมีที่มาจากภาษาบาลี หรือค าพูดที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป เช่น บุญ บาป หม้อนะฮก 
(นรก) สวรรค์ เป็นต้น 
  วิเคราะห์วิถีวัฒนธรรมประเพณี 

  ประเพณีการทําบุญถวายทานในลักษณะนี้เป๕นการทําบุญที่เกําแกและได๎ปรากฏขึ้นใน ตํานานพระธรรม
บทขุททกนิกาย วําในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ๎ายังทรงพระชนม๑อยูํพระองค๑ทรงสรรเสริญพระสาวกอรหันต๑ของ
พระองค๑ คือ พระโกณฑธานเถระ ซึ่งเป๕นผู๎โชคดีในการจับ สลากได๎ที่หนึ่งทุกครั้งแม๎พระพุทธเจ๎าจะสู๎ทํานไมํได๎พระ
สาวกทั้งหลายมีความสงสัยวําทําไมทําน ถึงโชคดีเชํนนั้น พระพุทธเจ๎าจึงตรัสบอกแกภิกษุสงฆ๑ทั้งมวลวําโกณฑธาน
ปรารถนาวําถ๎าเลือก อะไรแขํงขันอะไรขอให๎ได๎ที่หนึ่งเสมอดังน้ันในชาตินี้โกณฑธานจึงเป๕นคนโชคดี เชํน 
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ประเพณีกิ๋นก๐วยสลาก หรือประเพณีสลากภัต เป๕นงานที่ชาวบ๎านมีสํวนรํวมอยํางมากมาย แสดงถึงความศรัทธาใน
ศาสนาและการรํวมกันสนับสนุนวัดและพระสงฆ๑ เพราะเป๕นโอกาสที่ชาวบ๎านจะได๎ถวายจตุป๓จจัยตําง ๆ แกํพระสงฆ๑ 
ซึ่งในป๓จจุบันคนยองนิยมทํากวยสลากแบบทั่วๆ ไป คือ จะเป๕นลักษณะชะลอมสาน แล๎วนําอาหารแห๎งผลไมของใช๎
ประจําวันเล็กๆ น๎อยๆ เข๎าไปแล๎วเสียบกรวยดอกไม๎ธูปเทียนและเงินเป๕นป๓จจัยไทยทาน 
  วิถีวัฒนธรรมทางความเชื่อ 

  ความเช่ือและความศรัทธาของผู๎คนเมืองยอง นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของธาตุหลวงจอมยองไม๎สลีคําแล๎ว  
ความศรัทธาและความเช่ือในเรื่องผี ผีบ๎าน ผีบรรพบุรุษ (ผีหมํอนเมือง ท๎าวพระยางาม) ซึ่งเป๕นจารีตของชุมชนที่ทุก
ครอบครัวยังให๎ความสําคัญตํอเนื่องอยํางเครํงครัด ซึ่งในป๓จจุบันน้ีจะเห็นได๎จากพิธีกรรมตํางๆ เชํน 
  พิธีขึ้นบ้านใหม่  

  เป๕นพิธีมงคลที่ชาวบ๎านจะต๎องหาฤกษ๑ดี สํวนมากจะเลือกวันคูํยกเว๎นวันพญาวัน ผู๎หาวันมักเป๕นพระหรือ
อาจารย๑วัด สมัยกํอนจะใช๎วิธีเชิญด๎วยปาก ในป๓จจุบันมีการออกบัตรการ๑ดเชิญอยํางเป๕นทางการ มีการนิมนต๑พระ มา
เจริญพุทธมนต๑ มีการสูดถอนและขึ้นท๎าวทั้งสี่ โดยการทํากระทงหรือสะตวงกาบกล๎วยไปวางกลางบ๎าน 1 วัน แจํงบ๎าน
หรือมุมบ๎านท้ัง 4 มุม นิมนต๑พระมาสูดถอนเพื่อขับไลํสิง่ช่ัวร๎ายอัปมงคลตําง ๆ ออกให๎พ๎นจากบ๎านใหมํ เสร็จแล๎วก็เอา
มีดถากวัตถุช้ินเล็ก ๆออกมาใสํสะตวงแล๎วเอาไปทิ้งนอกบ๎าน หลังจากนั้นจะขนของขึ้นบ๎าน โดยเลือกผู๎ชํวยขนของขึ้น
บ๎านท่ีช่ือวํา แก๎ว คํา หรือทอง ซึ่งเป๕นช่ือท่ีมีคําและเป๕นมงคลแกํเจ๎าของบ๎าน (พระครูประพัฒน๑ธรรมโชติ, 2560) 
   พิธีสูดก๋อม หรือสูดก๋วม  

ทําเมื่อเด็กไมํสบายมาก ๆ เนื่องจากมีผีตายเมื่ออายุน๎อยแอบมาเกิดจึงทําให๎เด็กไมํสบายบํอย ๆ ตํางจากผีที่
ตายตอนแกํที่มีบุญมากกวํา ต๎องทําพิธีแยกโดยป๓กตาแหลงไว๎ 4 ทิศ ในการทําพิธีใช๎บาตร 1 ลูก เนื้อดิบ ปลาดิบ และ
ผักสด ด๎ายสายสิญจน๑คล๎องพระ 4 รูป นั่งสวดอยูํ 4 มุม ให๎เด็กอยูํกลาง เมื่อสวดเสร็จก็เอาบาตรพระครอบศีรษะของ
เด็ก และให๎พระประพรมน้ํามนต๑ 
   วิถีวัฒนธรรมทางเทศกาล 

   ประเพณีลอยกระทง เพื่อลอยเคราะห๑ในวันขึ้น 12 ค่ํา มีการปลํอยโคมลอยจุด “ผะตีป” เพื่อให๎ความสวําง
ไสวแกบ๎านเรือน บางบ๎านจะทําประตูโขงตกแตํงด๎วยต๎นอ๎อย ต๎น มะพร๎าวตํางๆ ในเดือนนี้จะมีประเพณีตั้งธรรมหลวง 
หรือตั้งธรรมหลวงยี่เป๕ง และ“ยอตานธรรมหรือตานหาเผตหาผี” เป๕นการถวายทานอุทิศสํวนกุศลให๎แกํผู๎ลํวงลับไปแล
ว กรณีตั้งธรรมหลวงวันยี่เปง หรือการตานก๐วยหลวงในวันขึ้น 13 ค่ํา ซึ่งเป๕นวันดาหรือวันเตรียมข๎าวของอื่นที่จะใช๎มี
การนํา “ข๎าวหม๎อแกงหม๎อ” มารับประทานกันที่วัด เป๕นงานที่สนุกสนานมํวนงันเพราะเป๕นโอกาสที่วัดจะเทศน๑ครบ 
13 กัณฑ  
   สงกรานต๑ เป๕นการฉลองวันข้ึนปีใหมํ เป๕นประเพณีที่ เสริมสร๎างความสามัคคี เป๕นโอกาสที่พี่น๎องจากบ๎านได
กลับมาพบกันและไดขอขมาลาโทษผู๎ใหญํที่ได ลวงเกินไป ประเพณีสงกรานต๑มี 3 วัน โดยวันแรกเรียกวํา วันสังขาร
ลํอง เป๕นวันสํงท๎ายปีเกําชาวบ๎าน มักเตรียมทําสะอาดบ๎านเรือน ทําจิตใจให๎แจํมใส วันที่ 2 เป๕นวันเนา หรือวันเนํา 
จะต๎องพูดและทําแตํสิ่งดีงาม ไมทะเลาะหรือดําวํากัน ห๎ามเด็ดต๎นไม๎ ดอกไม๎ มีคํากลําววํา “ผักบํอหื้อเด็ด เห็ดบํอหื้อ
ไซ” ชาวบ๎านจะเตรียมอาหารและขนมไปวัดในตอนเย็นจะมีการขนทรายเข๎าวัดเพื่อกํอเจดีย๑ทรายตามความเช่ือที่วํา 
คนมาวัดจะไดเหยียบเอาทรายติดเท๎าไปจะต๎องนําทรายใหมํมาทดแทน ทรายเหลํานี้จะใช๎ในการกํอสร๎างของวัดตํอไป 
วันท่ี 3 เป๕นวันพญาวัน ชาวบ๎านพากันไปดําหัวผู๎ใหญํเพื่อขอขมาลาโทษ มีการ “ตานขันข๎าว” เพื่ออุทิศสํวนกุศลไปให๎
ผู๎ลํวงลับ หนุํมสาวจะเอาตุงไปป๓กไว๎บนกองทราย เป๕นตุงขนาดใหญ ํเรียกวํา “ตุงใจ” ชายหนุํมจะไมํทําเพราะจะทําให๎
จิตใจไมํอยูํกับเนื้อกับตัว จะลํองลอยปลิวเหมือนลม และยังเช่ืออีกวําคนที่ตายไปแลวจะไปเกาะชายตุงขึ้นสวรรค๑ 
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ชาวบ๎านถือวํา วันพญาวันเป๕นวันสําคัญต๎องทําบุญสุนทานให๎มาก ตองถือศีลอยํางเครํงครัดและฟ๓งเทศน๑ฟ๓งธรรม ซึ่ง
คนยองยังคงอนุรักษ๑เทศกาลประเพณีเหลํานี้ให๎คงอยูํจนถึงป๓จจุบัน 
   วิถีวัฒนธรรมทางศาสนา 

  ความศรัทธาในพระศาสนาถือวําเป๕นสิ่งสูงสุดของคนเมืองยอง คนเมืองยองชอบการทําบุญทํากุศลเป๕นชีวิต
จิตใจ พ่ีน๎องเมืองยองสํงลูกหลานมาบวชเณรในแตํละปีเป๕นจํานวนมาก เนื่องจากต๎องการให๎ลูกหลานศึกษาธรรมและ
เรียนหนังสือท้ังตัวเมืองและหนังสือไทย  
   การบวชพระ (บวชเณร) ประเพณีเป๕กตุ๏ (บวชพระ) ที่เป๕นลักษณะเฉพาะของคนเมืองยอง ด๎วยความเช่ือ

และความศรัทธา ความเช่ือที่วํา ตายไปแล๎วต๎องสูํภพหน๎า คนเมืองยองจึงเป๕นคนชอบทําบุญทํากุศล ใจบุญ จะเห็น
จากความศรัทธาในวันศีลวันพระที่ทุกคนต๎องเข๎าวัดฟ๓งธรรม  
  งานศพ เป๕นงานที่สําคัญอีกงานหนึ่งในวงจรชีวิตของชาวยอง ในสมัยกํอนนิยมการฝ๓งศพ เมื่อมีผู๎เสียชีวิต 

ครอบครัวจะจัดแตํงตัวให๎ศพแล๎วจัดให๎นอนบนแครํแล๎วหามไปฝ๓ง เช่ือกันวําคนตายกลางคืนต๎องฝ๓งกลางคืน ไมํควร
เก็บศพไว๎เป๕นการไมํดีสําหรับผู๎ตายและครอบครัวหลังจากฝ๓งศพแล๎ว ญาติที่หามศพจะต๎องไปวัดกํอนเพื่อไหว๎พระ ให๎
เป๕นมงคลกํอนแยกย๎ายกันกลับบ๎าน บ๎างก็เช่ือวําไมํให๎ผีตามมา จะทําบุญอุทิศให๎ผู๎ตายเมื่อใดก็แล๎วแตํอาจารย๑วัด 
ภายหลังชาวบ๎านเปลี่ยนเป๕นเผาแทน 
 

ข้อสรุปจากการวิจัย 

  กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมคนยองที่สืบทอดตํอกันมาจากอดีตจนถึงป๓จจุบันยังมีให๎เห็นในท๎องถิ่นของ
คนยองในภาคเหนือ ไมํวําจะเป๕น บ๎านปุาซาง จังหวัดลําพูน บ๎านแมํจันจว๎า อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
ประเพณีวัฒนธรรมเหลาํนี้ไดส๎ืบทอดตํอ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษถึงรุํนลูกหลาน ประเพณีวัฒนธรรมของคนยองที่ยังคง
อยูํและมีความเกี่ยวข๎องกับพุทธศาสนาในป๓จจุบันมีการสืบสานวัฒนธรรมคนยอง โดยมีกระบวนการถํายทอดดังนี้ 
  ระดับบุคคล วิถีชีวิตคนยองป๓จจุบันยังมีความเป๕นอยูํกันเป๕นครอบครัวใหญํ มีปูุ ยํา ตา ยาย พํอ แมํ ลูก 

หลาน อยูํรํวมกัน ดังนั้นในการถํายทอดวัฒนธรรม จึงผํานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) โดยผํานปูุ 
ยํา ตา ยาย พํอ แมํ สูํลูกหลาน เชํน ประเพณีสลากย๎อม พํอแมํจะสอนให๎ลลูกหลานจัดเตรียมเครื่องตกแตํงต๎นสลาก
ย๎อม โดยแมํจะสอนหญิงสาวชาวยองจะใช๎เวลาในตอนเย็น เริ่มจาก การจําต๐อง คือ การรีดใบตอง ด๎วยเตารีดถํายเพื่อ
ใช๎สําหรับมวนบุหรี่ ซึ่งต๎องใช๎จํานวนมาก แล๎วนําบุหรี่ดังกลําวมาถักเป๕นแพ เรียกวํา “มูลีแป” (บุหรี่ถักเรียนกันลงมา
มีความยาว  3-4 เมตร) เพื่อใช๎แขวนประดับกันต๎นสลากย๎อม รอบๆ ขอบชายรํมก็จะนําเหรียญสตางค๑ ถักด๎วย
ข๎าวเปลือกเรียนรอบขอบเหรียญด๎วยฝีมือประณีตสวยงาม เรียกวํา “การถักขะจา” มาร๎อยแขวนตกแตํงโดยรอบๆ 
ขอบรํม สํวนพํอจะสอนลูกชายจะเตรียมต๎นสลากย๎อม การทําต๎นสลากย๎อมจะนิยมทําต๎นสลากย๎อมให๎มีขนาดสูงใหญํ 
ลําต๎นสลากย๎อมจะใช๎ฟางมัดล๎อมรอบ เพื่องํายแกํการป๓กไม๎ไผํบริเวณปลายไม๎จะมีการย๎อมสีให๎มีสีสันหลากหลาย 
และจะให๎กระดาษสีมาประดับจํานวนมาก ทําให๎มลักษณะคล๎ายดอกไม๎ไผํที่เรียนกวํา “ดอกฮองเฮ๏ง” ด๎วยสีสันตํางๆ 
ซึ่งทําให๎เป๕นท่ีมาของคําวํา “สลากย๎อม”  
  ระดับชุมชน ในชุมชนคนยองได๎มีการจัดตั้งศูนย๑ตํางๆ ขึ้นมาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมคนยอง เชํน กลุํมทํา

ขนมพื้นบ๎านชาวไตยอง กลุํมแปรรูปผ๎าทอมือบ๎านกิ่วพร๎าว กลุํมผ๎าป๓กด๎วยมือ โดยเฉพาะอยํางยิ่งศูนย๑ทอผ๎าบ๎านสัน
หลวงใต๎ ได๎ดําเนินการทอผ๎า เชํน ผ๎าถุงลายจก ผ๎าถุงลายน้ําไหล ผ๎าถุงลายชิด ผ๎ายกดอกสี่ตระกอ เป๕นต๎น โดย
โรงเรียนจันจว๎าวิทยาคมนําข๎อมูลของศูนย๑ฯ เป๕นแหลํงเรียนรู๎นอกโรงเรียน เพื่อให๎นักเรียนได๎ศึกษาเรียนรู๎ และมี
โครงการไปศึกษาดูงานที่ศูนย๑ เป๕นต๎น นอกจากนั้นชุมชนได๎ฟื๗นฟูประเพณีที่นําเอารูปแบบเดิมมาให๎ความหมายใหมํ
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หรือผลิตใหมํในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเน๎นการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป๕นป๓จจัยให๎คนยองตื่นตัวใน
การฟื๗นฟูด๎านวัฒนธรรมและประเพณี ชาวยองได๎ริเริมประเพณีสลากย๎อม ซึ่ งถูกวํางเว๎นไปกวํา 50 ปี โดยการ
รวมกลุํมของชุมชนและจัดงานทานต๎นสลากย๎อม นอกจากน้ันมีการสาธิตด๎านขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อให๎เห็นภาพ
และธรรมเนียมปฏิบัติของคนยองในชุมชน มีท้ังประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมาอยํางตํอเนื่อง เชํน พิธีสืบชะตา ที่ทําเป๕น
ประจําในวันป๋ีใหมํเมือง และประเพณีอื่นๆ ที่ปฏิบัติอยํางตํอเนื่องหรือสูญหายไปนายแล๎ว เชํน การบวชปอยลูกแก๎ว 
ในอดีตปอยลูกแก๎ว คือ การบวชเด็กชายเพื่อเข๎าศึกษาในวัด สําหรับป๓จจุบันมีการฟื๗นฟูการบวชปอยลูกแก๎วที่ทุกคน
แตํงกายสีสันสนใจสมจริง ซึ่งการบวชปอยลูกแก๎วในครั้งแรกให๎ถูกต๎องตามประเพณีดั้งเดิม จึงเป๕นการสาธิตการบวช
เพื่อจะได๎สืบสานกันตํอไป โดยพิธีกรจะอธิบายถึงเครื่องสักการะและของใช๎ตํางๆ สําหรับพิธีการบวชตามประเพณี 
สํงผลให๎ชุมชนเกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจประเพณีการบวชปอยลูกแก๎วที่ถูกวิธีและมีการสืบทอดตํอๆ กันมา ป๓จจุบัน
การสืบสานวัฒนธรรมในระดับชุมชน มีการสืบสานกันในรูปของโครงการตํางๆ ที่จัดทําขึ้นในชุมชน โดยความรํวมมือ
ของวัด บ๎าน โรงเรียน และองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแมํจัน เชํน โครงการทํองเที่ยววิถีไทย ทํองเที่ยววิถี
ชุมชน บ๎านสันกลางหลวง ตําบลจันจว๎าใต๎ อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย โครงการวิถีไทยวิถียอง โครงการจัดแสดง
ศิลปะพื้นบ๎านและอาหารพื้นเมืองของคนยอง เป๕นต๎น  
  ระดับสังคม มีการศึกษาเรียนรู๎เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมคนยอง ผํานสมาคมคนยองอําเภอแมํจัน มีการ

ถํายทอดวัฒนธรรมคนยองให๎กับนักเรียนโรงเรียนจันจว๎าวิทยาคม เชํน มีการถํายทอดวิธีการสานก๐วยสลากให๎กับ
นักเรียนจันจว๎าวิทยาคม สอนการทํางานหัตถกรรมตํางๆ เชํน ธนูหน๎าไม๎ ฮอกวัวฮอกควาย (กระดิ่งห๎อยคอวัวควาย) 
การทําอาหารคนยอง (ของกิ๋นคนยอง) สอนการตัดชํอตุง การจักสาน เชํน สานตะกร๎า สานปลาตะเพียน เป๕นต๎น ซึ่ง
ในการจัดตั้งสมาคมคนยอง มีวัตถุประสงค๑เพื่ออนุรักษ๑ และสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตคนยอง 
เสริมสร๎างและสนับสนุนให๎สมาชิกได๎ทํากิจกรรมตํางๆ รํวมกัน ทํากิจกรรมอันเป๕นประโยชน๑ตํอชุมชน ท๎องถิ่น สังคม
และประเทศชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางสมาชิกและบุคคลทั่วไปเชิงสร๎างสรรค๑และพัฒนารํวมกัน 
การนํากระบวนการถํายทอดสูํการบรูณาการของวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ผําน“มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ” 
ซึ่งเป๕นการปฏิบัติ การเป๕นตัวแทน การแสดงออก ความรู๎ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุสิ่งประดิษฐ๑ และพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสตร๑ ผํานการดําเนินกิจกรรม และพิธีกรรมตํางๆ ทางพระพุทธศาสนาเป๕นด๎าน
หลัก กิจกรรมหรือพิธีกรรมหลํานี้ชุมชน กลุํมชน และในบางกรณีป๓จเจกบุคคลยอมรับวําเป๕นสํวนหนึ่งของมรดกทาง
วัฒนธรรมของตน มรดกภูมิป๓ญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถํายทอดจากคนรุํนหนึ่งไปยังคนอีกรุํนหนึ่งนี้เป๕นสิ่งที่ชุมชน และ
กลุํมชนสร๎างขึ้นมาอยํางสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนองตํอสภาพแวดล๎อมของตน เป๕นปฏิสัมพันธ๑ของพวกเขาที่มีตํอ
ธรรมชาติและประวัติศาสตร๑ของตน และทําให๎คนเหลํานั้นเกิดความรู๎สึกมีอัตลักษณ๑และเอกลักษณ๑ในวิถีชีวิต ดังนั้น
จึงกํอให๎เกิดความเคารพตํอความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร๎างสรรค๑ของมนุษย๑ 
  การสืบทอดทางวัฒนธรรมของคนยอง (cultural inheritance) เป๕นกระบวนการเรียนรู๎และการพัฒนา 
(learning and development) ของคนยองเพื่อที่จะรักษาอัตลักษณ๑ของแบบแผนของความคิด ความเช่ือ วิถีทาง 
และแนวปฏิบัติของตนเองไว๎ โดยอาศัยกระบวนการในการสืบทอดทางวัฒนธรรมซึ่งเป๕นกระบวนการที่มีลักษณะเป๕น
การไหลเวียนอยํางตํอเนื่องกันไปอยํางไมํรู๎จบ การสืบทอดทางวัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงการสืบทอดในสิ่งที่
ประกอบด๎วยแนวคิด (concept) รูปแบบ (form) และเนื้อหา (content) และวิธีการ (method) ที่ใช๎ในการสืบทอด
วัฒนธรรม การสืบทอดทางวัฒนธรรมพิจารณาได๎เป๕น 3 มิติ คือ มิติบุคคล (human) เป๕นการสืบทอดทางวัฒนธรรม
จากบุคคลกลุํมหนึ่งไปยังบุคคลอีกกลุํมหนึ่ง มิติพื้นที่ (space) เป๕นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากสถานที่หนึ่งไปยัง
สถานอีกท่ีหนึ่ง และมิติเวลา (time) เป๕นการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากห๎วงเวลาหนึ่งไปยังอีกห๎วงเวลาหนึ่ง 
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  ดังนั้น กระบวนการสืบสานวัฒนธรรม จึงเป๕นสิ่งจําเป๕นและมีความสําคัญที่ทําให๎มองเห็นวิถีความเป๕นคน
ยอง ความคิดสร๎างสรรค๑ ทั้งด๎านศาสนา สังคมวัฒนธรรม การปกครองที่สั่งสมสืบทอดกันมา  ทําให๎คนยองเป๕นผู๎มี
ความรับผิดชอบ รู๎จักรักษาระเบียบวินัย มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย๑ รู๎จักพัฒนาตนเอง เหมาะสมกับ
สภาพของสังคม เกิดความรํวมมือ รํวมใจ สํงเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม นําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ 
ทําให๎เกิดการถํายทอดจากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่งเพื่อให๎คงอยูํในสังคม และเป๕นการเสริมสร๎ างในการปลูก
จิตสํานึกท่ีดีงาม  
  วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธกับการสร๎างเครือขํายทางสังคมของคนยองในอําเภอ แมํจัน จังหวัดเชียงราย  วิถี
วัฒนธรรมของคนยองที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีสํวนสําคัญในการสร๎างเครือขํายทางสังคมของคนยองให๎มีความ
เข๎มแข็งตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน ซึ่งสามารถแยกให๎เห็นได๎ถึงวัฒนธรรมเชิงพุทธจากงานประเพณีตํางๆ โดยมีวัดเป๕น
ศูนย๑กลางของเครือขําย ผํานระบบหัววัดที่อยูํในเครือขํายหรือพื้นที่เดียวกัน หรือพื้นที่ใกล๎เคียง บางวัดอาจะมี
เครือขํายตํางพื้นที่แตํผํานระบบความสัมพันธ๑ทางเครือญาติ การเคารพนับถือกัน หรือความเป๕นมิตรภาพกันอยําง
แนํนแฟูน 
  วิถีวัฒนธรรมชาวยองเป๕นวิธีชีวิตที่เรียบงานและมีความสุข ซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาแหํงการอุทิศเพื่อจรรโลง
วิถีวัฒนธรรมพุทธและพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สิ่งเหลํานี้คือ พลังแหํงการมีสํวนรํวม ไมํวําจะ
ทั้งพระสงฆ๑ ชาวบ๎าน ที่รํวมกันหลํอหลอมจนเป๕นวัฒนธรรมคนยองที่เข๎มแข็งจนถึงป๓จจุบัน 
  กลําวโดยสรุป การทํางานแบบเครือขํายเป๕นป๓จจัยสําคัญที่สุดของการสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ทั้งนี้เพราะสมาชิกเครือขํายตํางมีบทบาทสําคัญตํอการดําเนินงานให๎บรรลุเปูาหมาย โดยใช๎กลไกของการสื่อส าร
แลกเปลี่ยนข๎อมูลและประสบการณ๑ มีการรํวมมือกันในเรื่องตํางๆ และยังทําให๎มีพลังตํอรองกับอํานาจตํางๆ ได๎ดีขึ้น 
การเช่ือมโยงกันในลักษณะเครือขํายเป๕นการเช่ือมโยงเข๎าหากันเป๕นเครือขําย มิใชํเพียงการรวมกลุํมของสมาชิกที่มี
ความสนใจรํวมกันในระดับเพียงแคํการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือรํวมสังสรรค๑ด๎วยกันเทํานั้น หากจะต๎อง
พัฒนาไปสูํระดับของการลงมือทํากิจกรรมรํวมกัน ด๎วยเปูาหมายที่รํวมกันด๎วย สํวนใหญํเครือขํายทางสังคมในชุมชน 
เป๕นเครือขํายตามแนวราบซึ่งนอกจากการให๎ความสําคัญกับภาวะผูน๎ําของแกนนํากลุํม และความสัมพันธ๑ระหวํางแกน
นําของกลุํมเครือขํายตํางๆ แล๎ว ยังให๎ความสําคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชนหรือประชาคมอยํางมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําให๎ทราบวํายังมีประเด็นที่นําสนใจศึกษาเพื่อทําวิจัยตํอไป ดังน้ี 
  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  จากการศึกษางานวิจัยวิถีชีวิตวัฒนธรรมคนยอง มีข๎อเสนอแนะดังนี้ 
  1) ควรสนับสนุนให๎มีกิจกรรม สําหรับเยาวชนอยํางเหมาะสม และครอบคลุมอยํางท่ัวถึง 
  2) ประชาสัมพันธ๑ เผยแพรํข๎อมูลของคนยองสูํสังคมโลก โดยการเผยแพรํทางอินเตอร๑เน็ต  
  3) จัดตั้งกลุํมเครือขํายทุกตําบล อําเภอ ที่มีคนยองอาศัยอยูํ สร๎างโครงสร๎าง รูปแบบ กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ
ที่มีความชัดเจนเพื่อให๎เป๕นสํวนหนึ่งการสร๎างกลุํมเครือขํายที่เข๎มแข็งให๎เกิดขึ้น 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1) การศึกษาการกํอเกิดเครือขํายทางสังคมที่ยั่งยืน 
  2) การศึกษาการสํงเสริมการสร๎างเครือขํายทางสังคมในตําบล อําเภอ จังหวัด 
  3) การศึกษาเครือขํายทางสังคม วิถีวัฒนธรรมของคนยอง ที่จะเกิดขึ้นตํอไปในอนาคตมีผลอยํางไรตํอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนยอง 
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คัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนา : ขุมทรัพย์แห่งภูมิป๎ญญา 

Palm leaf scriptures of Buddhism : wisdom treasures 
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พระสุกฤษฏิ์ ปิยสีโล 

คณาจารย๑หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตพะเยา 

 

บทคัดย่อ 

  คัมภีร๑ใบลานเป๕นเอกสารโบราณที่จดจารลายลักษณ๑อักษรลงบนใบลาน เป๕นหลักฐานความรู๎ที่แสดงให๎เห็น
ภูมิป๓ญญาของบรรพชนไทยในหลายๆด๎าน ทั้งพระพุทธศาสนา นิทานพื้นบ๎านตํารายา ไสยศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑ 
อักษรศาสตร๑ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ คัมภีร๑สํวนใหญํเขียนโดยพระภิกษุ
สงฆ๑และชาวพุทธในอดีต  สร๎างและใช๎คัมภีร๑เหลํานี้เป๕นตําราหรือเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนและเผยแผํ
พระพุทธศาสนา คัมภีร๑ใบลาน คือแหลํงขุมทรัพย๑ที่สะท๎อนถึงภูมิป๓ญญาในทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ๑และ
ชาวบ๎านได๎ผลิตจารึก หรือทําการคัดลอก เพื่อบรรจุเนื้อหา หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ๎า ทั้งในรูปแบบ
ตํานาน นิทานพื้นบ๎าน ชาดกทั่วไป พระวินัย พระสุตตันตะ พระอภิธรรม หลักคําสอนที่ปรากฎในคําภีร๑ใบลาน เมื่อ
นํามาเป๕นแนวทางการปฏิบัติตน เป๕นหนทางหนึ่งที่จะสํงผลให๎พบทางแหํงความสุขท่ีแท๎จริง เข๎าใจและพร๎อมรับมือกับ
ป๓ญหาด๎วยสติป๓ญญาทางธรรม  
ค าส าคัญ : คัมภีร๑ใบลาน, พระพุทธศาสนา, ภูมิป๓ญญา 

 

Abstract 

  Palm leaf scriptures are d0cuments inscribed on the palm leaves depicted as the good 
important evidences of Thai ancestor’s wisdom included with various aspects, e.g. Buddha’s 
teachings, local folklores, superstitions, history, liberal arts, traditions and cultures of Thailand. 
Most scriptures were inscriptures by monks and Buddhists in the past. Monks who created these 
scriptures used them to be the main texs and teaching materials in teaching and disseminating 
Buddhism. Plam leaf scriptures are treasure wisdoms reflecting the wisdom of Buddhist principles 
which both monks and lay people produced, inscribed and copied them then filled them with 
Buddha’s teachings in many forms such as legendary, local flklores, Jatakas, the Vinaya, the 
Suttanta, the Abhidhamma. The doctrine appears in the palm leaf scriptures. When the doctrine is 
utilized as a guideline. It is a way to find the true path of happiness and to understand and solve 
problems with the intellect.  
Keywords : Palm leaf scriptures, Buddhism, wisdom 
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บทน า 

  สังคมโลกป๓จจุบันได๎มีก๎าวหน๎าในหลายด๎าน ไมํวําจะเป๕นเรื่องวิถีชีวิตความเป๕นอยูํ ความเชื่อ โดยเฉพาะเรื่อง
ของการแสวงหาหนทางแหํงการเรียนรู๎ ล๎วนแล๎วแตํผํานการพัฒนาและปรับตัวในหลายระดับอยํางรวดเร็ว จากอดีตที่
เคยได๎ศึกษาหาความรู๎ในตําราหรือหนังสือที่ทําการบันทึกจากวัสดุธรรมชาติ เชํน หิน ไม๎ ใบไม๎ เป๕นอุปกรณ๑ที่ใช๎เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเลําเรียนศึกษาให๎ความรู๎แกํมนุษย๑ในศาสตร๑ตํางๆ แตํในป๓จจุบันความก๎าวหน๎าทาง
วิทยาศาสตร๑ได๎นําพาความสะดวกสบายสนองความต๎องการให๎กับมนุษย๑ โดยมีนวัตกรรมสมัยใหมํเข๎ามามีบทบาทกับ
การเรียนรู๎ ทําให๎หนังสือตําราที่บันทึกลงในวัสดุธรรมชาติไดผ๎ํานกาลเวลาอันยาวนาน กลายเป๕นเอกสารโบราณ ท่ีขาด
การดูแลรักษา ศึกษาค๎นคว๎าของชนรุํนหลัง  
  มรดกทางวัฒนธรรมหลายอยํางได๎สืบทอดมาถึงอนุชนในยุคป๓จจุบัน สํวนหนึ่งที่ปรากฏหลักฐานอยูํใน
เอกสารโบราณเป๕นผลงานอันเกิดจากภูมิป๓ญญาของบรรพชนที่ได๎บันทึกไว๎เป๕นลายลักษณ๑อักษรในรูปของหนังสือ
ตัวเขียนและจารึก เอกสารโบราณเหลํานี้มีอยูํทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป๕นหลักฐานที่บันทึกเรื่องราวตํางๆ 
เป๕นต๎นวํา รูปแบบอักษร ภาษา ที่ประจําอยูํตามท๎องถิ่นทั่วประเทศ รวมถึงใช๎เป๕นหลักฐานทางด๎านประวัติศาสตร๑ 
วรรณคดี ศาสนา ศิลปะ และอักษรศาสตร๑ ฯลฯ โดยเฉพาะอยํางยิ่งคัมภีร๑ใบลาน เป๕นเอกสารของท๎องถิ่นที่มีคุณคํา 
เป๕นแหลํงองค๑ความรู๎ เชํน โอวาทคําสั่งสอน ด๎านศีลธรรมจรรยา การปลูกฝ๓งคุณธรรม การกลํอมเกลาอุปนิสัยของมวล
สมาชิกในสังคมให๎เป๕นคนดี รู๎จักผิดชอบช่ัวดี เป๕นอารยชน เป๕นการสร๎างบรรทัดฐานทางสังคม ยกสูํระดับสังคมแหํง
อารยะ เป๕นสังคมที่นําอยูํอาศัย (พิสิฏฐ๑ โคตรสิโพธิ์ และคณะ, 2559 : ค) ซึ่งกรอบแนวคิดเหลํานี้โดยสํวนมากจะถูก
ถํายทอดลงในใบลานโดยพระภิกษุสงฆ๑และชาวพุทธในอดีต คัมภีร๑สํวนใหญํเขียนหรือจารบนใบลานด๎วยอักษรในแตํ
ละพื้นที่ เชํน อักษรล๎านนา ขอม  พระสงฆ๑ได๎สร๎างและใช๎คัมภีร๑เหลํานี้เป๕นตําราหรือเครื่องมือในการอบรมสั่งสอน
และเผยแผํพระพุทธศาสนา สํวนฝุายฆราวาสสร๎างคัมภีร๑ด๎วยแรงศรัทธาที่เช่ือวําการสร๎างคัมภีร๑ได๎บุญกุศลหรือมี
อานิสงส๑มาก มรดกวัฒนธรรมนี้จึงเป๕นแหลํงภูมิป๓ญญาอันเปรียบดังขุมทรัพย๑ของมนุษยชาติ 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเอกสารโบราณ 

  เอกสารโบราณ มีโครงสร๎าง หรือ รูปแบบทางกายภาพ ประกอบด๎วยวัตถุรองรับตัวหนังสือและเส๎นอักษร 
ซึ่งประกอบด๎วย ตัวอักษร และภาษาแตํเกํากํอน อันสําเร็จด๎วยหัตถกรรม จําแนกออกได๎เป๕นประเภทใหญํๆ 3 
ประเภท (เกษียร มะปะโม, 2529) คือ  
  1. ใบลานซึ่งสําเร็จรูปเป๕นคัมภีร๑ใบลาน  
  2. จารึก เป๕นเอกสารโบราณประเภทหนึ่งที่บันทึกลายลักษณ๑อักษรลงบนวัตถุชนิดตํางๆ ที่มีความแข็งแรง 
คงทนถาวร เก็บรักษาไว๎ได๎นาน มีรูปทรงตํางๆ เป๕นแทํง เป๕นแผํนบางๆ หรือเป๕นสํวนหนึ่งของประติมากรรม และ 
สถาป๓ตยกรรม เชํน ฐานพระพุทธรูป และเสาขอบประตูปราสาทเป๕นต๎น จารึกเหลํานี้จํากัดให๎เรียกช่ือตามชนิดของ
วัตถุ เชํน แผํนศิลา เรียกวํา ศิลาจารึก แผํนทอง เรียกวํา จารึกแผํนทอง และบางทีก็เรียกช่ือตามรูปสัณฐาน ของ
จารึก เชํน จารึกฐานพระพุทธรูปนาคปรก เป๕นต๎น 
  3.กระดาษ เอกสารโบราณประเภทกระดาษ ที่เขียนหรือชุบลายลักษณ๑อักษรไว๎บนกระดาษที่เป๕นแผํนหรือ
เป๕นเลํม และหรือบนวัตถุอ่ืน ซึ่งสําเร็จด๎วยวิธีเขียนหรือชุบนั้น ถ๎าเป๕นกระดาษแผํนบางยาวๆ พับกลับไปมา เป๕นเลํม
สมุด เรียกวํา หนังสือสมุดไทย 
เอกสารโบราณทั้ง 3 ประเภทไมํเพียงแตํจะมีรูปลักษณะที่แปลก และแตกตํางกันดังกลําวข๎างต๎นเทําน้ัน องค๑ประกอบ
ที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ รูปอักษร ภาษา และเรื่องราว ที่ปรากฏอยูํในเอกสารโบราณเหลํานั้น จะเห็นได๎วํา
เอกสารโบราณแตํละชิ้นซึ่งพบในภูมิภาคตํางๆ สร๎างขึ้นในยุคสมัยตํางกัน รูปอักษร และภาษาที่ใช๎ก็ยํอมแตกตํางกัน
ไปด๎วย คุณคําของเอกสารโบราณจึงมีอยูํมากมายหลายสาขาวิชา มีทั้งประวัติศาสตร๑ ภาษาศาสตร๑ วรรณคดี ศาสนา 
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ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎหมาย เวชศาสตร๑ โหราศาสตร๑ เป๕นต๎น และที่จะขอกลําวถึง ประการแรกคือ 
คุณคําในด๎านรูปอักษร และภาษา 
รูปอักษร และภาษาท่ีใช๎อยูํในเอกสารโบราณ จัดเป๕นสิ่งสัญลักษณ๑อยํางหนึ่ง ท่ีบํงบอกถึงเอกลักษณ๑ประจําชาติ แสดง
ให๎รู๎ถึงวัฒนธรรม อารยธรรมของกลุํมชนในอดีตที่เคยอาศัยอยูํ ณ แหลํงที่พบเอกสารโบราณเหลํานั้น นอกจากจะเป๕น
ข๎อมูลบํงบอกเรื่องราวในอดีตแล๎ว ยังเป๕นหลักฐานแสดงถึงพัฒนาการของรูปอักษรที่แตกตํางกันไปตามยุคสมัยอีกด๎วย 
ฉะนั้นการได๎พบเอกสารโบราณในจังหวัดตํางๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทําให๎ทราบถึงอารยธรรมทางด๎านการใช๎
รูปอักษร และภาษาของกลุํมชนท่ีอาศัยอยูํในภูมิภาคนั้น ตัวอยํางเชํน ได๎พบวําเอกสารโบราณของไทยที่มีอายุเกําแกํ
ที่สุดคือกลุํมจารึกท่ีมีอายุระหวํางพุทธศตวรรษที่ 12 รูปอักษรในจารึกเหลํานั้น มีลักษณะเหมือนรูปอักษรที่ใช๎อยูํใน
สมัยพระเจ๎าศิวะสกันทวรมัน กษัตริย๑แหํงราชวงศ๑ป๓ลลวะ ประเทศอินเดียตอนใต๎ จึงทําให๎ทราบได๎วํารูปอักษรแบบ
แรกที่ปรากฏในประเทศไทยคือ อักษรป๓ลลวะ มีอายุอยูํในระหวํางพุทธศตวรรษที่ 12 ภาษาที่ใช๎มีทั้งภาษาสันสกฤต 
ภาษาเขมร ภาษาบาลี และภาษามอญ 
  เมื่อกาลเวลาผํานมาถึงพุทธศตวรรษที่ 19 คนไทยได๎กํอตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นในแถบลุํมแมํน้ํายม พํอขุน
รามคําแหงมหาราชแหํงอาณาจักรสโุขทัย ได๎ประดิษฐ๑ลายสือไทยข้ึนในพ.ศ.1826 ปรากฏหลักฐานลายสือไทยในจารึก
พํอขุนราคําแหงซึ่งเป๕นจารึกอักษรไทย ภาษาไทยที่เกําแกํที่สุดไมํมีลักษณะตัวอักษรในที่แหํงไหนจะเกําเทํา ถึงแม๎วํา
จะได๎พบจารึกอักษรไทยท่ีคนไทยทําข้ึนจํานวนมากในทุกภาคของประเทศไทย แตํหลักฐานการค๎นพบปรากฏวําจารึก
เหลํานั้น มีอายุอยูํในระหวํางพุทธศตวรรษที่ 20  ลงมาทั้งสิ้น และรูปอักษรไทยในอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเรียกวํา 
อักษรไทยสุโขทัยนั้น ได๎เป๕นแมํแบบของรูปอักษรไทยท่ัวไปในสมัยตํอๆ มา 
  เอกสารโบราณที่ใช๎อักษรซึ่งวิวัฒนาการมาจากอักษรไทยในจารึกพํอขุนรามคําแหง ระหวํางพุทธศตวรรษ ที่ 
19-20 พบวํามีหลักฐานปรากฏอยูํเฉพาะในจารึกทั้งสิ้น จนถึงพุทธศตวรรษที่ 21 เป๕นต๎นมา จึงปรากฏหลักฐานใน
เอกสารโบราณประเภทคัมภีร๑ใบลาน และหนังสือสมุดไทย 
  อักษรภาษาไทยที่ปรากฏในคัมภีร๑ใบลานเป๕นอักษรภาษารุํนเกํา มีทั้งอักษรไทย ภาษาไทย อักษรขอม 
ภาษาบาลี และภาษาไทย อักษรธรรมอีสาน ภาษาบาลี และภาษาไทย อักษรไทยน๎อย ภาษาไทย อักษรมอญ ภาษา
มอญ และภาษาบาลี อักษรธรรมล๎านนา ภาษาบาลี และภาษาไทยที่พบคัมภีร๑ใบลานเกําที่สุด จารขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2041 
ใช๎รูปอักษรธรรมล๎านนา ภาษาบาลี เรื่องติงฺสนิปาต เป๕นสมบัติของวัดไหลํหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  สํวน
คัมภีร๑ใบลาน จารอักษรขอมภาษาบาลีเกําท่ีสุด ป๓จจุบันอยูํที่หอสมุดแหํงชาติ กรุงเทพฯ ได๎แกํ คัมภีร๑สมนฺตปาสาทิกา 
วินยฏฐกถา(ทุติย) ปาจิตฺติยวณฺณา ฉบับชาดทึบ สร๎างในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. 2158 
  เอกสารโบราณทุกประเภทนอกจากจะให๎คุณคําในการศึกษาพัฒนาการของรูปอักษร และภาษาดังได๎กลําว
มาแล๎ว ยังมีคุณคําเชิงสังคมวิทยาอยํางกว๎างขวาง ตัวอยํางเชํน คัมภีร๑ใบลาน เป๕นหนังสือท่ีบันทึกพระธรรมคําสั่งสอน
ในทางพระพุทธศาสนา หากวิเคราะห๑ให๎ลึกลงไปในสํวนตํางๆ ที่ประกอบกันเข๎าเป๕นคัมภีร๑ใบลานแตํละผูก แตํละมัด 
สํวนหนึ่งสะท๎อนให๎เห็นลักษณะวัฒนธรรมอันเป๕นรากเหง๎าของความเป๕นไทย ซึ่งยังคงถํายทอดสืบมาอยํางตํอเนื่อง 
ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา กับการสร๎างสรรค๑งานศิลปะไว๎กับศาสนา ด๎วยความเช่ือถือและศรัทธา ถ๎าหาก
จะกลําวถึงคุณคําทางด๎านความเช่ือถือและศรัทธา พบวําในคัมภีร๑ใบลานเกือบทุกคัมภีร๑จะมีข๎อความระบุเจตนา 
ความปรารถนาของผู๎สร๎างคัมภีร๑พร๎อมทั้งตั้งปณิธานขอให๎ได๎อานิสงส๑อันบังเกิดขึ้นจากการสร๎างคัมภีร๑ให๎เป๕นไปตาม
ความปารถนา ข๎อความเหลํานี้ทําให๎ได๎ข๎อสรุปวํา สภาพสังคมไทยในยุคนั้น เป๕นระบบสังคมครอบครัวที่มีความผูกพัน 
ด๎วยความรักสามัคคี ประกอบกิจกรรมรํวมกันนับถือพระพุทธศาสนา และสํงเสริมให๎มีการสืบทอดอยํางตํอเนื่อง โดย
มีวัดเป๕นสถานศึกษาที่อยูํในความอุปถัมภ๑ของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป 
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ความเป็นมาของคัมภีร์ใบลาน 

  มนุษย๑รู๎จักและมีวิวัฒนาการในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษามาอยํางยาวนาน โดยเฉพาะการ
สื่อสารอยํางด๎านอวัจนภาษา ได๎เกิดมีปรากฏหลักฐานขึ้นมากมายบนโลกใบนี้ เชํน ภาพเขียนสีในถ้ําตํางๆ และด๎วย
ความที่มนุษย๑นั้นเป๕นสิ่งมีชีวิตที่ไมํหยุดนิ่งในความคิดโดยเฉพาะการหาความรู๎ในสรรพวิชา จึงทําการคิดค๎นการสื่อสาร
ในหลากหลายรูปแบบข้ึน และเมื่อความคิดก๎าวหน๎าขึ้นเรื่อยๆ มนุษย๑ก็เปลี่ยนตากการนําสีไปปูายหรือวาดเขียนในถ้ํา
จากการเขียนบนฝาผนังถ้ํา พัฒนานํามาสูํการเขียนบนแผํนไม๎หรือแผํนโลหะ ตลอดถึงการเขียนบนใบไม๎ มาจนถึงการ
ประดิษฐ๑กระดาษขึ้นใช๎ จนกระทั่งถึงทุกวันน้ี มนุษย๑ได๎มีการพัฒนาเครื่องมือและกรรมวิธีในการเขียนมาอยํางตํอเนื่อง 
โดยชาวอียิปต๑โบราณเป๕นชาติแรกที่ใช๎แปรงเขียนหนังสือบนแผํนกระดาษที่ทําจากต๎นปาปิรุส รวมถึงชาติตํางๆเชํน 
จีนท่ีก็มีวิวัฒนาการด๎านการจดบันทึกด๎วยวัสดุธรรมชาติเชํนกัน นอกจากนี้แล๎ววัสดุตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย๑สรร
สร๎างขึ้น ตํางก็ถูกนํามาใช๎เป๕นวัสดุในการจดจารึกด๎วยเชํน แผํนโลหะ หิน ใบลาน เปลือกไม๎ ผ๎าไหมอันเป๕นพัฒนาการ
ของการใช๎วัสดุสําหรับการจดจารจารึกความรู๎ตํางๆที่ตนค๎นพบหรือสืบตํอความรู๎ที่ได๎รับมา  
  สําหรับใบลาน ถือได๎วําอยูํเคียงคูํกับพระพุทธศาสนามาอยํางยาวนาน นับตั้งแตํเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสืบ
ตํอหลักธรรมคําสอนจากมุขปาฐะมาเป๕นการจารึกเป๕นอักษร ใบลานก็ถูกเลือกให๎เป๕นอุปกรณ๑ในการสืบทอดคําสอน 
โดยพระเถระมหาวิหารวาสีในลังกาทวีปท้ังหลายปรารภสภาพบ๎านเมืองและเหตุการณ๑เหลํานี้แล๎ว มองเห็นเป๕นภาวะ
ที่วําเมื่อบ๎านเมืองเดือดร๎อนราษฎรยากเข็ญ จะดํารงพระธรรมวินัยได๎ยาก และคํานึงวําสืบไปภายหน๎ากุลบุตรจะเสื่อม
ถอยด๎อยสติป๓ญญา จะไมํสามารถทรงพระปริยัติไว๎ด๎วยมุขปาฐะ กับท้ังควรจะมีหลักฐานไว๎เป๕นเกณฑ๑ตัดสินไมํให๎หลัก
พระศาสนาสับสนปนเปกับลทัธิอื่นภายนอก เพื่อรักษาพระธรรมวินัยไว๎ให๎บริสุทธ์ิ เปรียบด๎วยการใช๎ตัวอักษรที่ปรากฏ
ในใบลานเป๕นสื่อในการศึกษาเพื่อเข๎าหาขุมทรัพย๑สําคัญคือ อริยทรัพย๑ อันเป๕นทรัพย๑ท่ีพระพุทธองค๑ทรงตรัสไว๎ชัดเจน
วําสําคัญและล้ําคํากวําโลกิยทรัพย๑ เป๕นสมบัติติดตัวเป๕นที่พึ่งพํานักทั้งในป๓จจุบันและในภายภาคหน๎า (พระเทพดิลก 
(ระแบบ ฐิตญาโณ), มปป) จึงตกลงกันให๎จารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน (พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559 
: 47) เมื่อมีการจารึกตัวอักษาลงในใบลาน จึงทําให๎กํอเกิดเป๕นคัมภีร๑ ในอดีตเรียกกันทั่วไปวํา“หนังสือใบลาน” หรือ
“คัมภีร๑ใบลาน”ที่เรียกวําคัมภีร๑ใบลานเพราะเนื้อเรื่องที่จดจารลงบนใบลานสํวนใหญํเป๕นพระธรรมคําสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนาด๎วยเหตุที่พระธรรมเป๕นสิ่งที่สําคัญอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาเมื่อจดจารลงบนใบลาน ก็ทําให๎
คัมภีร๑ใบลานมีความสําคัญและศักดิ์สิทธ์ิไปด๎วย ฉะนั้น พุทธศาสนิกชนคนไทยจึงถือกันเป๕นธรรมเนียมวําคัมภีร๑ใบลาน
เป๕นสิ่งที่ต๎องให๎ความสําคัญ เก็บรักษาอยํางดีในที่อันควรดุจเดียวกับพระพุทธรูป (กํองแก๎ว วีระประจักษ๑, 2545 : 3-
4) 
  โดยในประวัติศาสตร๑มีการจารจารึกคัมภีร๑พระไตรปิฎกลงบนใบลานเป๕นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2020 ตรงกับ
สมัยพระเจ๎าติโลกราช กษัตริย๑แหํงนครพิงค๑เชียงใหมํ อาณาจักรล๎านนา พระเจ๎าติโลกราชทรงเลื่อมใส ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา และทรงอุปถัมภ๑ให๎มีการสังคายนาตรวจชําระครั้งที่ 8 มีพระธรรมทินเถระ วัดปุาตาลเป๕นประธาน 
(สิริวัฒน๑  คําวันสา, 2542 : 41) และจารจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เมือง
เชียงใหมํ พระไตรปิฎกฉบับที่สอบชําระในสมัยของพระองค๑นี้ ถือเป๕นคัมภีร๑ที่เป๕นหลักฐานสําคัญช้ินหนึ่งของ
พระพุทธศาสนาในล๎านนาที่สืบทอดมาถึงป๓จจุบัน จึงเป๕นเหตุให๎ในสมัยหลังตํอมา พระภิกษุในพระพุทธศาสนาจึง
เลือกทีจ่ะใช๎ใบลานในการจดจารจารึกเรื่องราวในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคําสอนขั้นสูงที่เรียกกันพระไตรปิฎก ที่
เป๕นคําสั่งและคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าโดยตรง ตํอมาในสมัยหลังก็ขยายไปสูํเนื้อหาที่รองลงไป แตํก็ยังถือกัน
วําเป๕นคัมภีร๑ ซึ่งคําวําคัมภีร๑ มีความหมายตามศัพท๑วํา ลึกซึ้ง หรือหมายถึงตําราที่นับถือวําสําคัญเป๕นของสูง หนังสือ
สําคัญที่ถือเป๕นหลักเป๕นแบบแผน เชํน คัมภีร๑ทางศาสนา คัมภีร๑โหราศาสตร๑เป๕นต๎น  ซึ่งคัมภีร๑ที่นับถือวําเป๕นของสูง
ของสําคัญ ตามความเข๎าใจของหมูํพุทธศาสนิกชนวํา คัมภีร๑ใบลาน คือเอกสารที่ทําจากใบลาน ซึ่งผํานกรรมวิธีการทํา
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ให๎เรียบเสมอกัน ไมํโค๎งงอหรือบิดไปมา เส๎นอักษรที่ปรากฏบนใบลานจะเป๕นรอยลึก เพราะใช๎เหล็กแหลมหรือเหล็ก
จาร ในการจารตัวอกัษร ซึ่งเป๕นเอกลักษณ๑ในการเขียนคณาจารย๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 : 
172) ใบลานใช๎จารตัวอักษรได๎ 2 ด๎าน ด๎วยเหล็กแหลม เรียกวํา เหล็กจาร ขีดลงไปให๎เป๕นรํองรูปอักษรบนใบลาน 
แล๎วใช๎เขมําไฟผสมน้ํามันยางลบให๎เห็นตัวอักษรเดํนชัด เมื่อจะทําใบลานให๎เป๕นเลํมหนังสือ ต๎องร๎อยเชือกเรียกวํา 
สายสนอง เข๎าไปในรูที่เจาะไว๎ทางด๎านซ๎าย เรียกวําร๎อยหู เพื่อรวมเป๕นผูก หลายๆผูกรวมเป๕นคัมภีร๑หนึ่ง แตํละคัมภีร๑
จะมีไม๎ประกับหัวท๎ายกํากับไว๎ แล๎วมัดรวมกันโดยมีผ๎าหํอรอบนอกอีกช้ันหนึ่ง นอกผ๎าหํอคัมภีร๑จะเสียบฉลาก หรือ
ปูายบอกช่ือคัมภีร๑ไว๎ด๎วย กับยังนิยมแตํงขอบคัมภีร๑ ใบปกหน๎า ใบปกหลัง และไม๎ประกับด๎วยสแีละลวดลายตาํงๆ เชํน 
ปิดทองทึบ ปิดทองลํองชาด และลายรดน้ํา โดยเฉพาะไม๎ประกับบางครั้งมีการตกแตํงเป๕นพิเศษเชํน ประดับมุก 
คร่ําเงิน คร่ําทอง เป๕นต๎น ผ๎าที่ใช๎หํอคัมภีร๑ก็นิยมใช๎ผ๎าช้ันดี เชํนผ๎าไหม และแม๎ฉลากคัมภีร๑ก็นิยมประดิษฐ๑ให๎งดงาม 
ด๎วยวัตถุชนิดตํางๆ เชํน ไม๎ หรือ งา จําหลักนูนต่ําเป๕นลายดอกไม๎และลายอื่นๆ ก็มี แม๎ป๓จจุบันคัมภีร๑ทั้งหลายของ
พระพุทธศาสนาจะเลิกจารลงในใบลาน แตํเปลี่ยนมาใช๎กระดาษแทน สําหรับเอกสารใบลานที่ใช๎จารอักษรและภาษา
ตํางๆ ที่ปรากฏในสังคมไทยอันเป๕นมรดกและภูมิป๓ญญาอันสําคัญยิ่งที่นับเนื่องจากผู๎คนในอดีตสํงตํอมาจนถึงคนใน
ป๓จจุบันนั้น ได๎ปรากฏให๎เห็นเป๕นหลักฐานที่เกําแกํที่สุดของแตํละภาคซึ่งได๎ทําการจารเป๕นภาษาตํางๆที่ใช๎จารึก
เรื่องราวของทางพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมนิยมของแตํละท๎องถิ่นนั้นยังคงพบอยูํจํานวนมาก อันมีการเก็บรักษา
ไว๎ตามวัดหรือพิพิธภัณฑ๑ตํางๆ สําหรับภาคกลางมีที่พบในสํานักหอสมุดแหํงชาติ ทําวาสุกรี กรุงเทพมหานคร เป๕น
เอกสารสมัยอยุธยาตอนปลาย เป๕นเอกสารที่จารลงในใบลานสมัยพระเจ๎าเอกาทศรถ คือเรื่อง ปาจิตติยวัณณนา 
(ปฐม)  สมันตปาสาทิกาวินยัฐกถา ฉบับชาดทึบ ซึ่งทําการจารในราวปีจุลศักราช 977 หรือ พุทธศักราชที่ 2158 
สําหรับในภาคเหนือนั้นเป๕นคัมภีร๑ใบลานเรื่อง ติงสนิบาตกุสราชชาดก ในปีพุทธศักราช 2041 ในวัดไหลํหิน อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งจารด๎วยอักษรธรรมล๎านนา สําหรับภาคใต๎พบที่วัดพัทธสีมา อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช คือคัมภีร๑ ธัมมปทวัณณนา ธัมมปทัฏฐกถา ขุททกนิกายัฏฐกถา จารด๎วยอักษรขอม ภาษาบาลี ในปี
พุทธศักราช 2232 (สุรสิทธิ์ ไทยรัตน๑, 2556 : 27) ที่นอกจากจะเป๕นเอกสารสําคัญโบราณที่ยืนถึงอดีตอันรุํงเรือง
ทางด๎านวรรณกรรมภาษาและอักษรในภาคตํางๆของไทยท่ีสร๎างขึ้นตามคติของพระพุทธศาสนาแล๎ว เนื่องจากใบลาน
นั้นยังทําหน๎าที่รองรับในการบันทึกความรู๎ในทุกๆเรื่องที่สังคมไทยสมัยกํอนจําเป๕นต๎องใช๎เพื่อให๎สังคมดํารงอยูํได๎ อัน
ถือวําเป๕นการสืบสานตํอเจตนารมณ๑ของบรรดาพระเถระในลังกาทวีปที่มีความต๎องการและได๎ยกเอาพุทธพจน๑ ที่แตํ
เดิมสืบตํอกันมาในรูปแบบทํองจําและสืบด๎วยการจดจํามาเป๕นการจดลงในใบลานปรากฏเป๕นตัวอักษร ตลอดถึงสํงผล
ตํอมาพัฒนาการเป๕นรูปแบบของหนังสือที่มีการพิมพ๑ตามรูปแบบสมัยใหมํในป๓จจุบัน ก็ล๎วนแล๎วแตํได๎รับอิทธิพลมา
จากการสืบมาจากธรรมเนียมการใช๎ใบลานท้ังสิ้น 

ใครสร้างคัมภีร์ใบลาน 

  คัมภีร๑ใบลาน มีกลุํมของพระสงฆและชาวบานไดชวยกันสรางหรือผลิตคัมภีรจํานวนมากตอเนื่องกันมานาน
หลายรอยปเพื่อสืบพระพุทธศาสนา กลุมผูสรางคัมภีรใบลานในอดีตอาจแบงไดเปน 2 กลุม  กลุํมแรก เปนกลุมผูแต
งคัมภีร อาจจะแตงดวยภาษาบาลี หรือแตงคัมภีรทั่วไป กลุมที่ 2 เป๕นกลุํมผูคัดลอกคัมภีร (อรุณรัตน๑ วิเชียรเขียว, 
2556 : 119) ดังนี้  
  1.พระสงฆที่แตงคัมภีรใบลานทั้งภาษาบาลีและภาษาลานนา ไมทราบวามีจํานวนพระสงฆกลุมนี้มากนอย
เพียงใด (ยังไมมีการสํารวจหรือวิจัย) ผลงานท่ีปรากฏชัดเจนเปนผลงานของนักปราชญ ยุคโบราณเมื่อเกือบ 500 ปมา
แลว  
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  2.พระสงฆที่คัดลอกหรือผลิตซํ้า รวมทั้งชาวบานท่ีจางคัดลอกมีจํานวนมาก คัมภีรที่ ชาวบานสรางนั้นมีทั้งที่
คัดลอกดวยตนเอง หรือจางคนท่ีเคยบวชเรียนใหคัดลอก มีวัตถุประสงค ใหเปนทานในพระพุทธศาสนา หรือเพื่ออุทิศ
บุญที่สรางคัมภีรใหแกบรรพบุรุษผูลวงลับไปแลว ทําใหจํานวนคัมภีรในแตละวัดเพิ่มพูนมากขึ้นทุกป 
  เห็นได๎อยํางชัดเจนวํา การสร๎างคัมภีร๑ใบลาน พระสงฆ๑นับวํามีบทบาทอยํางมากในขั้นตอนการผลิตผลงาน 
เป๕นการสร๎างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อทําการถํายทอดองค๑ความรู๎ทั้งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือด๎านอื่นๆ ที่เป๕น
ประโยชน๑ตํอสังคม 

คัมภีร์ใบลานให้อะไรแก่สังคม 

  คัมภีร๑ใบลานถือวําเป๕นวัฒนธรรมทางภาษาที่บรรพบุรุษสรรค๑สร๎างขึ้นมาเพื่อใช๎ในสังคมที่มีการสืบทอดกัน
มาเป๕นเวลาอันยาวนานจากบรรพชนรุํนหนึ่งสูํอนุชนรุํนหลังสืบๆ กันมาเป๕นมรดกทางวัฒนธรรม อยํางหนึ่งที่เป๕น
เสมือนกระจกสํองให๎อนุชนรุํนหลังได๎รู๎จักภูมิหลัง หรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ของตนเองและของชุมชนตนเอง
ได๎เป๕นอยํางดีเพราะเป๕นหลักฐานช้ันต๎นที่สําคัญตํอวงวิชาการที่บันทึกเหตุการณ๑และเรื่องราวตํางๆ ทั้งคดีโลกและคดี
ธรรม เชํน หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร๑โหราศาสตร๑วรรณกรรมพงศาวดาร กฎหมายโบราณ 
ตํารายา คาถาอาคม เป๕นต๎น ทุกเรื่องราวที่บันทึกไว๎ในคัมภีร๑ใบลานล๎วนเกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิตมนุษย๑ตั้งแตํเกิดจนตาย
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม โหราศาสตร๑เชํน ตําราหัวเคียงหมอน (ฤกษ๑ยามแตํงงาน) ตําราเกี่ยวกับการ
ปลูกบ๎านเรือน ดูลักษณะที่ดินที่จะอยูํอาศัยหรือทํามาหากิน ตลอดถึงวรรณกรรมนิทานชาดก นิทานพื้นบ๎าน ตํานาน
บ๎านตํานานเมือง และธรรมเทศนาในวาระโอกาสตํางๆ  
  นอกจากนั้น คัมภีร๑ใบลานยังมีบทบาทเป๕นป๓จจัยในการสร๎างองค๑ความรู๎ในด๎านตํางๆ ทั้งแนวคิด และ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา องค๑ความรู๎ที่มีผลตํอการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และคํานิยมทาง
สังคมของชาวพุทธ และองค๑ความรู๎ที่สร๎างกระบวนการผสมผสานความรู๎ในทางพระพุทธศาสนาและความเช่ือใน
ท๎องถิ่นเข๎าด๎วยกัน ซึ่งองค๑ความรู๎เหลํานี้นั้น มีความเช่ือมโยงกับหลักความคิดและวิธีการปฏิบัติที่นําสูํการสร๎าง
กฎเกณฑ๑ทางสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณีโดยมีอิทธิพลตํอแนวคิด ความเช่ือ การเมือง การปกครอง จารีต
ประเพณีในแตํละภูมิภาคนั้นๆ รวมทั้งการสร๎างสรรค๑วรรณกรรมในสังคมไทยและสิ่งสําคัญคือ เพื่อความยั่งยืนของ
พระสัทธรรม 
  บรรดาคัมภีร๑ใบลานของประเทศไทย ในภาคเหนือที่เรียกกันวําดินแดนล๎านนาอันประกอบไปด๎วย 8 จังหวัด
คือ เชียงใหมํ เชียงราย ลําพูน นําน แพรํ แมํฮํองสอน ลําปาง และพะเยานั้น ปรากฏวํามีคัมภีร๑ใบลาน อยํางมหาศาล 
ดังท่ีสถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม “โครงการวิจัยเอกสารตัวเขียนลานนา” สํารวจระหวาง พ.ศ. 2521-
2533 มีชื่อเรื่อง ท้ังหมด 5,588 เรื่อง จํานวน 17,876 ผูก จํานวนใบลาน 655,706 หนาใบลาน แบงเปน 11 หมวดต
าง ๆ (พรรณเพ็ญ เครือไทย และอมรรัตน๑ เฟื๖องวรธรรม. 2552 : คํานํา) ดังนี้  
  1.  หมวดพระพุทธศาสนา มีจํานวนมากท่ีสุด ไดแก พุทธตํานาน มหาชาติชาดก ทศชาติชาดก ชาดกทั่วไป 
พระสูตร พระอภิธรรม พระวินัย ธรรมะทั่วไป  อานิสงส ตาง ๆ ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล ประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา ตํานานปูชนียวัตถุ พระสาวกที่มีช่ือเสียง พยากรณเหตุการณอนาคต บทสวดมนตและพิธีกรรม 
พิธีกรรมสงฆ และเทพนิยาย รวม 3,886 เรื่อง รวม 15,815 ผูก 571,528 หนาใบลาน รอยละ 69.55  
  2.  หมวดนิทานพ้ืนบาน 9 เรื่อง 10 ผูก 269 หนาใบลาน รอยละ 0.16  
  3.  หมวดกฎหมายโบราณ 214 เรื่อง 221 ผูก 15,186 หนาใบลาน รอยละ 3.83  
  4.  หมวดจริยศาสตร 65 เรื่อง 73 ผูก 2,841 หนาใบลาน  รอยละ 1.16  
  5.  หมวดประวัติศาสตร 191  เรื่อง  301 ผูก 16,280 หนาใบลาน รอยละ 3.42  
  6.  หมวดโหราศาสตร 207 เรื่อง 235 ผูก 12,301 หนาใบลาน รอยละ 3.70  
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  7.  หมวดโคลงกลอน 122 เรื่อง 130 ผูก 7,388 หนาใบลาน รอยละ 2.18  
  8.  หมวดยาสมุนไพร 219 เรื่อง  246  ผูก  16,540  หนาใบลาน รอยละ 3.92  
  9.  หมวดลัทธิพิธีกรรม 171 เรื่อง 171 ผูก 6,907 หนาใบลาน รอยละ 3.06  
  10. หมวดไสยศาสตร 109 เรื่อง 119 ผูก  6,892 หนาใบลาน รอยละ 1.95  
  11. หมวดปกิณกะ 395 เรื่อง  555 ผูก  26,554 หนาใบลาน รอยละ 7.07 
       จากตัวอยํางดังกลําวเห็นได๎วําวัดตํางๆ ทางภาคเหนือมีการสืบทอดภูมิป๓ญญาและรักษาพระพุทธพจน๑คํา
สอนที่มีปรากฏในทางพระพุทธศาสนา เป๕นมูลเหตุให๎ท้ังพระภิกษุตลอดถึงฆราวาส มีความสนใจ ทําการศึกษาค๎นคว๎า
และถํายทอดตํอยอด ในรูปแบบของตําราวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งวรรณกรรมแตํละเรื่องล๎วนแล๎วแตํมี
ความสําคัญและให๎คุณคําด๎านตํางๆ เชํน 
 

1.ด้านความเชื่อ  

ความเชื่อนี้ สํวนใหญํสืบทอดจากบรรพบุรุษ รุํนตํอรุํน โดยยึดถือคําสั่งสอนที่มาจากคัมภีร๑ใบลาน โดยเฉพาะความเช่ือ
ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะสอนให๎คนยึดมั่น ทําความดี ละความชั่ว ความเช่ือเรื่องอานิสงส๑ ความเช่ือทางโหราศาสตร๑ 
หรือไสยศาสตร๑ ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ตลอดทั้งคัมภีร๑ใบลานยังเป๕นสื่อท่ีสืบทอดทางวัฒนธรรม และประเพณี ทั้ง
เรื่องการแตํงกาย อาหาร การสร๎างบ๎านท่ีอยูํอาศัย ความมีอัธยาศัยไมตรี มีน้ําใจเอื้อเฟื๗อเผื่อแผํตํอผู๎อื่น คัมภีร๑ใบลาน
ในสํวนท่ีเป๕นเรื่องนิยายธรรม คําสอน โดยทั่วไปจะแฝงคติธรรมคําสอน เชํนการมีสติป๓ญญา การไมํประพฤติสิ่ง ที่ผิด 
หรือสิ่งที่ไมํควรกระทําซึ่งจะกํอให๎เกิดเป๕นอัปมงคล หรือเสนียดจัญไรแกํตนเอง การมีกิริยามารยาทที่ดี ความเป๕น
ระเบียบเรียบร๎อย 
  2. ด้านพระพุทธศาสนา 

  ความรู๎ในด๎านปริยัติธรรมทางพระพุทธศาสนาเป๕นสํวนโดยตรงที่ได๎รับผลจากคัมภีร๑ใบลาน เพราะการ
เกิดขึ้นและสืบทอดก็ล๎วนแล๎วแตํการสร๎างสรรค๑ขึ้นของพระภิกษุที่ขยายผลจากการศึกษาพระสัทธรรมจากมุขปาฐะ
จากอาจารย๑และสํานักของตนตลอดจนถึงคัมภีร๑ใบลาน เพื่อหวังเป๕นสื่อในการเข๎าหาพุทธบริษัท ให๎ได๎กระทําตนตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา เป๕นต๎นวําการให๎ทานด๎วยการให๎ป๓จจัยสี่อันเป๕นสํวนเบื้องต๎นของการทําบุญทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีภิกษุสามารถรับจากชาวบ๎านนํามาถวายเพื่อมุํงทําการอนุเคราะห๑ให๎แกํหมูํญาติทั้งหลายที่ลํวงลับ
ไปแล๎ว อันปรากฏอยูํดาษดื่นในคัมภีร๑ใบลานที่จารึกคําสอนทางพระพุทธศาสนา ด๎วยฐานที่วําสังคมมีอุดมคติเช่ือกัน
วําเหลําภิกษุทั้งหลายนั้น เป๕นผู๎มีคุณสมบัติสําหรับรับของไทยทานตํางๆอันได๎แกํอามิสทานเป๕นป๓จจัยให๎ผู๎ลํวงลับไป 
ได๎รับประโยชน๑เมื่อได๎ทําการอนุโมทนาบุญนั้นๆ เมื่อเหลําภิกษุทั้งหลายได๎รับการอุปถัมภ๑ด๎วยไทยทายทั้งหลาย ผลที่
ตามมาคือทํานจะมีพลังกายในการปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนา ทั้งการศึกษาหลักธรรมในตํารา การรักษา
ศีล และภาวนาเพื่อขจัดกิเลสภายในใจของตน เมื่อกําลังกายดีกําลังใจท่ีดีก็ตามมา สํงผลให๎มีความกระตือรือร๎น ที่จะ
กระทําประโยชน๑แกํพระพุทธศาสนาตลอดถึงสังคมตํางๆ เชํนการแสดงธรรมสั่งสอนช้ีให๎เห็นคุณหากปฏิบัติตาม
ช้ีให๎เห็นโทษเวลาลํวงละเมิดให๎ชาวบ๎านได๎ทราบ บําเพ็ญสาธารณสงเคราะห๑ให๎กับผู๎คน ตามหน๎าที่ของผู๎เป๕นผู๎นําทาง
จิตวิญญาณและศาสนทายาทผู๎สืบตํออายุพระศาสนา ซึ่งเมื่อภิกษุได๎รับการถวายความอุปถัมภ๑บํารุงอยํางดี
สํวนประกอบอ่ืนๆของพระพุทธศาสนาก็ยํอมเจริญตามไปด๎วย เพราะภิกษุทําหน๎าท่ีสืบทอดดํารงตนอยูํในอริยวินัย ได๎
ศึกษาหลักการปฏิบัติตน ประกอบกิจในศาสนาพิธีที่เหมาะสม ตลอดถึงบํารุงดูแลรักษาศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
ตํางๆให๎มีความมั่นคงตํอไปได๎ ตามแนวทางการปฏิบัติตนของพระพุทธศาสนา สํงผลให๎พุทธบริษัททั้งสี่เหลํา มีความ
สมัครสมานสามัคคีกันมีความเกื้อกูลกัน ปฏิบัติตนเป๕นผู๎ให๎และผู๎รับตามหน๎าที่อันสมควรของตนแล๎ว ผลดีก็ยํอมเกิด
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ขึ้นกับพระพุทธศาสนา ทําให๎มีความเจริญมั่นคงก๎าวหน๎าอํานวยประโยชน๑แกํสังคมชาวพุทธ และขยายขอบเขตไปยัง
สังคมโลกได๎ในที่สุด 
       3.ด้านศิลปกรรม  

  คัมภีร๑ใบลานบางคัมภีร๑มีการตกแตํงโดยรอบขอบคัมภีร๑ด๎วยลายทองบนพื้นแดง เขียนเป๕นลวดลายมีลาย
กรวยเชิง เป๕นต๎น ลักษณะของลวดลายที่ตกแตํงเป๕นการถํายแบบมาจากลายผ๎า ซึ่งมีเชิงอยูํ ตรงสํวนของชายผ๎า 
รูปทรงของลายดังกลําวเหมือนกับที่นิยมนํามาตกแตํงประดับพื้นที่บางสํวนของอาคาร สถาป๓ตยกรรมไทย เชํน ริม
ขอบตอนบน และลํางของเสา ข่ือ เพดานโบสถ๑ วิหาร เป๕นต๎น การตกแตํงขอบคัมภีร๑มีหลายอยําง นอกจากจะตกแตํง
เต็มพื้นที่ขอบลานแล๎วยังมีที่ทําเป๕นทองทึบ ลํองชาด ชาดทึบ เป๕นต๎น กับยั งนิยมตกแตํงไม๎ประกับคัมภีร๑ด๎วย
ศิลปกรรมไทยประเภทตํางๆ มีลายรดน้ํา คร่ําเงิน คร่ําทอง ประดับมุก ประดับกระจก เป๕นต๎น การประดับตกแตํง
คัมภีร๑ใบลานให๎มีความงดงามโดยรอบตั้งแตํปกลาน ขอบลาน ไม๎ประกับ และผ๎าหํอคัมภีร๑ ล๎วนแล๎วแตํเป๕นงาน
สร๎างสรรค๑ที่ผู๎สร๎างคัมภีร๑ตั้งใจจะให๎เป๕นศาสนวัตถุอันทรงคุณคําที่สุดสมกับเนื้อหาของเรื่องที่จารอยูํในใบลานแตํละ
หน๎า ฉะนั้นงานศิลปกรรมที่พบในคัมภีร๑จึงเป๕นสิ่งที่ไมํใชํของธรรมดา 
  4.ด้านครอบครัวและชุมชน  

  คัมภีร๑ใบลานเป๕นเครื่องมือในการสร๎างสรรค๑ครอบครัว ชุมชมและสังคมให๎เป๕นไปตามครรลอง ของ
พระพุทธศาสนาตามที่คนสํวนใหญํในสังคมไทยนับถือ จนถึงขั้นสามารถกําหนดเป๕นกฎเกณฑ๑ในการปฏิบัติตนของ
สังคม โดยเฉพาะคัมภีร๑ใบลานล๎านนาเชํน คัมภีร๑ใบลานสาลากริวิชานสูตรที่ใช๎ประกอบในพิธีกรรมสืบชะตาให๎
ผู๎เข๎ารํวมพิธีได๎มีอายุยืนยาวและสุขภาพท่ีดี และหนึ่งในคัมภีร๑ที่เกี่ยวข๎องกับอานิสงส๑ที่ชาวล๎านนายึดถือเป๕นแบบแผน
อันเป๕นเอกลักษณ๑ที่จะต๎องประพฤติปฏิบัติตามอยํางเครํงครัดนับตั้งแตํอดีตมาจนถึงป๓จจุบันอันยืนยันได๎ถึงธรรมเนียม
ในการยึดถือถ๎อยคําสํานวนในใบลานมาเป๕นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อแสดงถึงความเป๕นคนมีความกตัญ๒ู
กตเวทีตํอบรรพบุรุษผู๎ลํวงลับไปในสังคมคือ คัมภีร๑ใบลานเปตตพลี ที่บํงบอกถึงขอบเขตการมีกําหนดชํวงเวลาในการ
ทําบุญเป๕นพิเศษให๎กับเหลําเปรตผู๎เป๕นบรรพบุรุษของตนในชํวงเวลาวันพระขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของชาวล๎านนา 
เรียกกันวําสิบสองเป๕ง อันเป๕นห๎วงเวลาที่ยมโลกได๎อนุญาตให๎วิญญาณผู๎วายชนได๎มีโอกาสปลดปลํอยตัวช่ัวคราวให๎ได๎
ขึ้นมาจากนรกสูํโลกของมนุษย๑เพื่อรับเอาสํวนบุญจากญาติลูกหลานที่อุทิศให๎ตนเป๕นประจําทุกปี เป๕นการสํงเสริมและ
ปลูกจิตสํานึกให๎กลุํมผู๎ได๎ฟ๓งธรรมและให๎ทาน มีความกตัญ๒ูกตเวทีรู๎จักบุญคุณ ของบรรดาญาติทั้งหลายที่ลํวงลับไป
และให๎พ๎นจากภพภูมิของความทุกข๑และได๎เสวยสุขในภพภูมิที่ดีกวําเดิม นอกจากนั้นยังเป๕นเครื่องมือควบคุมทาง
สังคมโดยการยกเรื่องอบายภูมิมานําเสนอให๎คนในสังคมได๎รับรู๎  เป๕นสํวนหนึ่งที่ชํวยสํงเสริมให๎สังคมมีความเจริญ
มั่นคง สร๎างความเป๕นปึกแผํนให๎กับสถาบันครอบครัวและสังคมให๎มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน กํอให๎เกิดสันติสุขแกํ
สังคมโดยรวม ชํวยแก๎ไขป๓ญหาความรุนแรงในสังคมได๎ (พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโส (คําเช้ือ) ,2554) ดังนั้นจึง
กลําวได๎วําคัมภีร๑ใบลาน ของล๎านนาหรือในภูมิภาคอื่นได๎สร๎างประโยชน๑อีกประการสําคัญคือ การกระตุ๎นสร๎าง
จิตสํานึกให๎บุคคล ท่ีเป๕นสมาชิกในครอบครัวและบรรดาญาติได๎เกิดความตระหนักได๎ขวนขวายใสํใจในหน๎าที่ของตนที่
ควรกระทํา โดยมองให๎เห็นคุณคําของเขา ท้ังที่ตอนเขายังมีชีวิตอยูํ โดยตั้งความปรารถนาทําความดีประเภทใดก็ตาม 
ก็ได๎ทําการแผํความปรารถนาดีอยากให๎เขาพ๎นทุกข๑ออกไปให๎เขา อันจะเป๕นการพัฒนาคุณธรรมเกี่ยวกับการให๎ภายใน
จิตใจของตัวผู๎ให๎เองและยํอมเกิดความประทับใจในยามที่ตนได๎ระลึกถึงและสังคมทั้งยังเป๕นการสร๎างสรรค๑จรรโลง
ชุมชน ให๎กลุํมคนในสังคมได๎รู๎จักคุณคําของกันและกัน โดยคํานึงถึงฐานะอันสมควรของแตํละบุคคล เกิดมีการพร๎อม
เพรียงกันของผู๎ที่อยูํในสังคมสํวนยํอย คือระดับครอบครัวหรือกลุํมเครือญาติกัน และความสามัคคีกลมเกลียวกัน
ระหวํางคนในครอบครัวและญาติมิตร ก็ถือเป๕นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความดี ความสามัคคีและน้ําใจอันเกื้อกูลตํอกัน
ของคนในชุมชนและสังคม อันจะเป๕นแรงขับดันกิจกรรมของกลุํมคนในชุมชนและสังคม ให๎เป๕นไปดว๎ยความเข๎าใจและ
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ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้แล๎ว ยังกํอให๎เกิดความสมานสามัคคีกันระหวํางคนในสังคม โดยเริ่มจากระดับชุมชน
ท๎องถิ่นไปจนถึงสังคมที่มีขนาดใหญํขึ้นไปตามลําดับโดยมีลักษณะเป๕นการประสานกิจกรรมของคนที่มารํวมอยําง
พร๎อมเพรียงและเสมอภาคกันด๎วยกิจกรรมทางศาสนา ในการประกอบกิจกรรมเพื่อทําประโยชน๑แกํผู๎ที่อยูํรํวมใน
สังคมซึ่งทุกคนไมํได๎ถูกบังคับบีบคั้นกดดันจากคนรอบข๎าง แตํทุกคนกระทําด๎วยความเต็มใจและสมัครใจ ถือวําเป๕น
หน๎าท่ีต๎องกระทําเพื่อประโยชน๑แกํสมาชิก ผู๎อยูํรํวมในสังคมทั้งที่ยังมีชีวิตอยูํและลํวงลับไปแล๎วก็ตาม นอกจากนั้นแล๎ว
ยังสื่อออกถึงความสัมพันธ๑ฉันพ่ีน๎อง ถึงแม๎วําจะไมํใชํญาติพี่น๎องทางสายโลหิต แตํก็กระทําด๎วยความรู๎สึกประหนึ่งวํา
เป๕นญาติทางสายเลือดเดียวกัน และจากการปฏิบัติตนเชํนนี้ยํอมเป๕นป๓จจัยผลักดันให๎สังคมเกิ ดความเป๕นเอกภาพ 
พร๎อมที่จะดําเนินกิจกรรมอันเป๕นประโยชน๑ภายในโครงขํายของสังคม ที่จะชํวยประสานกลุํมคนในสังคมให๎มีการ
รํวมมือเป๕นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีจุดมุํงหมายอยํางเดียวกัน คือสังคมโดยรวมประกอบด๎วยความสงบรํมเย็น เกิดสันติ
สุขท่ีมีจุดเริ่มต๎นจากจิตใจของแตํละคนกํอน กลําวคือ เมื่อป๓จเจกบุคคลได๎สร๎างบุญแล๎ว และได๎ทําการเจริญเมตตาจิต
ขยายสํวนบุญ ที่ตนได๎ทําแล๎วไปให๎บุคคลอื่นจึงสํงผลให๎ ไมํเฉพาะแตํตนเองเทํานั้นที่ได๎รับความสุขอันเกิดขึ้นจาก
คุณธรรมภายในจิตใจของตนแตํบุคคลอื่น ที่อาศัยอยูํในสังคมรอบข๎างก็พลอยได๎รับความสุขไปด๎วย ตัวอยํางที่เห็นได๎
ชัดเจนคือ เมื่อบุคคลหนึ่งได๎ทําตัวให๎เป๕นปกติด๎วยหลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร๑ใบลาน ไมํทําความเดือดร๎อนเบียดเบียน
แกํผู๎ใดให๎ทุกข๑ร๎อนใจ มีจิตใจที่อ่ิมเอิบผํองใส เป๕นการฝึกจิตใจของตนเองให๎มีความประณีตผํองใสอํอนโยน แสดงออก
ตํอผู๎อื่นด๎วยความมีเมตตาปรารถนาดีตํอบุคคลอื่นที่อยูํรอบข๎าง และพร๎อมที่จะขยายออกไปอยํางไมํจํากัด ทั้งยัง
พยายามขํมจิตใจไมํให๎เกิดความคิดและลงมือทําช่ัวท้ังกายวาจาและใจ และแนํนอนวํายามใดที่ใจตั้งจิตปรารถนาดีตํอ
ผู๎อื่น ไมํมีความคิดมุํงร๎ายเบียดเบียนตํอผู๎อื่นเชํนนี้แล๎ว ความคิดที่มีความรุนแรงที่มากระทบกับจิตใจก็อยูํในระดับที่
สามารถควบคุมได๎ เมื่อมีสิ่งใดก็ตามมากระทบตํอจิตใจที่อาจนําไปสูํความขัดแย๎งก็สามารถคลี่คลายได๎ โดยไมํให๎
เหตุการณ๑นั้นลุกลามรุนแรงได๎ ก็ยํอมสํงผลให๎บุคคลรอบข๎างไมํถูกเบียดเบียน ถือได๎วําเป๕นประโยชน๑ที่สังคมพึง จะ
ได๎รับ เป๕นสํวนท่ีออกไปจากการพัฒนาคุณธรรมของสํวนตัวบุคคลแล๎วสํงขยายไปสูํผู๎อื่น จากจุดเล็กขยายไปสูํจุดใหญํ 
อันเป๕นการชํวยแก๎ไขป๓ญหาสถานการณ๑ของสังคมไทยที่ยังคุกกรุํนด๎วยความขัดแย๎งอยํางรุนแรงได๎ประการหนึ่ง ด๎วย
เหตุที่วํา ป๓ญหาของสังคมในท่ีนี้เกิดจากการใช๎ความรุนแรงท้ังความคิดและการลงมือของบุคคล สํงผลกระทบทางด๎าน
ลบแกํสังคม ซึ่งถ๎าหากวํามีปรากฏการณ๑ของการขัดแย๎งท่ีรุํนแรงจนมีผลกระทบตํอระบบโครงสร๎างของสังคมสํวนอื่น 
ก็ถือวําเป๕นความรุนแรงเชิงโครงสร๎างของสังคม โดยปกติแล๎วต๎นตอของป๓ญหาเหลํานี้ มักเกิดจากระดับป๓จเจกบุคคล
เป๕นพื้นฐาน ทั้งเรื่องของอุดมการณ๑ ทัศนคติ ตลอดถึงคํานิยม จนขยายตัวไปสูํความรุนแรง นับตั้งแตํป๓ญหาเล็กๆน๎อย 
เชํนการจาบจ๎วงกันด๎วยคําพูดหรือแสดงออกเชิงสัญญลักษณ๑ การลักขโมย ทําร๎ายรํางกายจนถึงฆาตกรรม หรือ
แม๎กระทั่งป๓ญหาในสังคมขนาดใหญํ เชํน การประท๎วงทางการเมือง สงครามในประเทศนอกประเทศ เป๕นต๎น 
  5. ด้านประเพณี  

  สังคมไทย มีความโดดเดํนในเรื่องประเพณี ที่เป๕นธรรมเนียมให๎ชาวไทยได๎ยึดถือปฏิบัติ แม๎ตํางภาคกันจะมี
แนวปฏิบัติที่แตกตํางกันไปบ๎าง แตํสํวนใหญํแล๎วก็จะยึดถือตามธรรมเนียมของชาวพุทธเป๕นหลัก โดยจะเห็นได๎จากใน
ชํวงเวลาหนึ่งปี แทบทุกเดือนจะต๎องมีประเพณีที่จัดขึ้นในสังคมท๎องถิ่นตํางๆขึ้นมาอยํางมากมาย และจําเป๕นต๎อง
อาศัยตําราอันเป๕นหัวใจหรือเครื่องมือในการใช๎ประกอบพิธีเพื่อถือเป๕นหลักในการจัดทําพิธี ตํารานี้ก็คือ คัมภีร๑ใบลาน
ที่บันทึกและแตํงขึ้นโดยนักปราชญ๑ผู๎รู๎  ที่ได๎จารึกหลักพิธีกรรมโบราณตํางๆลงในใบลาน เพื่อที่จะแนะนําไว๎เป๕น
แนวทางให๎คนในสังคมได๎ยึดถือเป๕นแบบแผนปฏิบัตินั่นเอง ดังเชํนผลการวิเคราะห๑หลักการทําบุญปุพพเปตพลีของ
ชาวล๎านนาที่ปรากฏในคัมภีร๑เปตตพลี ฉบับวัดหลวงราชสัณฐาน ในสํวนของประเพณีนั้น สํงผลให๎ชาวล๎านนาถือเป๕น
ประเพณีปฏิบัติมาอยํางตํอเนื่องแตํครั้งโบราณ นอกจากจะเป๕นการทําบุญอุทิศให๎ เหลําญาติแล๎ว ยังได๎ถวาย
ศาสนูปถัมภ๑แดํพระภิกษุ-สามเณรผู๎เป๕นศาสนทายาท ถือเป๕นการอุปถัมภ๑ บํารุงสํงเสริมพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง 
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นอกจากนั้นในชํวงเวลาดังกลําวพุทธศาสนิกชนในภาค อื่นๆ ของประเทศไทยก็มีการทําบุญในลักษณะเชํนเดียวกัน 
กลําวคือ ในภาคกลางมีประเพณีสราท เดือนสิบ ภาคใต๎มีประเพณีชิงเปรต และภาคอีสานมีบุญข๎าวประดับดิน ที่ตําง
ก็ถือคติและชํวงเวลา เดียวกันในการทําบุญแล๎วอุทิศสํวนบุญไปให๎ญาติของตน (พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโส    
(คําเชื้อ), 2554) 
  ดังนั้น คัมภีร๑ใบลานท้ังหลายที่ปรากฏนั้น จะมีหลากหลายช่ือหรือเนื้อหา แตํทั้งหมดนั้นล๎วนแล๎วแตํใช๎เป๕น
เครื่องมือในการใช๎ชีวิตรํวมกันของคนในสังคมชุมชนให๎มีทัศนคตินับถือและเช่ือมั่นไปในทางเดียวกัน มุํงสื่อแสดงออก
ถึงหลักธรรม ท่ีจะทําให๎คนเป๕นคนดีคือ โอวาทปาฏิโมกข๑ หรือ โอวาท 3 ประการของพระพุทธศาสนาอันประกอบไป
ด๎วย สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมํทําความช่ัวท้ังปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา ทําแตํความดี สจิตฺตปริโยทปนํ ทําใจของตนให๎
บริสุทธ๑สะอาด อันเป๕นอุดมการณ๑ประกาศพระศาสนาท่ีพระพุทธเจ๎าได๎ตรัสแสดงไว๎ โดยผํานหลักธรรมตํางๆ เชํน ศีล 
5 ความเช่ือเรื่องบุญบาป ทาน ความกตัญ๒ู อริยทรัพย๑ ศรัทธาปสาทะ หลักของการภาวนา และความไมํประมาท
เป๕นต๎น ซึ่งก็ปรากฏอยูํในเนื้อหาของคัมภีร๑ใบลานทุกภาคของประเทศไทย เพื่อที่จะมุํงหวังให๎พระสาวกทั้งหลายได๎
ปฏิบัติตามและนํามาสืบทอดตํอยอดให๎พุทธบริษัททั้งหลายได๎ดําเนินประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งทําการปลูกฝ๓งในเรื่อง
ความเกลียดช่ัวกลัวบาป ให๎มีจิตใจที่น๎อมเข๎าสูํกุศลกรรมทั้งหลาย โดยตีกรอบตนเองให๎มีใจในการให๎ทาน รักษาศีล 
และเจริญภาวนา โดยใช๎บริบทการใช๎ชีวิตรวมถึงป๓จจัยตํางๆที่อยูํรํวมในสังคม ไมํวําจะเป๕น ลักษณะพื้นที่การทํามาหา
กิน นิสัยใจคอ โดยมีผลแหํงความสุขท่ีตนได๎กระทําเป๕นเงื่อนไข จนสํงผลให๎ในสมัยหนึ่งนั้นสามารถควบคุมพฤติกรรม
ชาวบ๎าน สังคมชุมชน ตํางอยูํรํวมกันโดยสันติสุข และมีอิทธิพลเหนือบทบัญญัติอื่นทางสังคมในระดับหนึ่ง รวมถึง
คัมภีร๑ใบลานตํางๆนั้น ยังทําหน๎าท่ีเป๕นสื่อในการสอนหลักคุณธรรมจริยธรรมการประพฤติตนให๎ดีงามถูกต๎อง 

สรุป 

  คัมภีร๑ใบลาน เป๕นเอกสารโบราณที่มีลักษณะเฉพาะในการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระ พุทธศาสนา ที่ใช๎พืช
เป๕นวัสดุในการบันทึก ได๎แกํ ใบลาน อีกทั้งยังมีกรรมวิธีการบันทึกได๎แกํ การจารด๎วยเหล็กแหลม การชุบด๎วยหมึก 
และการหํอด๎วยผ๎า รวมถึงการประดับตกแตํงคัมภีร๑ใบลานด๎วยวัสดุตํางๆ ท่ีวิจิตรงดงาม การตกแตํงขอบคัมภีร๑ ใบปก
หน๎า ปกหลัง และไม๎ประกับด๎วยสีและลวดลายตํางๆ รวมถึงผ๎าที่ใช๎หํอก็ใช๎ผ๎าช้ันดี ทั้งนี้เพราะผู๎สร๎างคัมภีร๑ใบลานมี
ความตั้งใจสร๎างสรรค๑ เพื่อให๎เป๕นศาสนวัตถุอันทรงคุณคําที่สุด และเหมาะสมกับเนื้อหาที่จารอยูํในใบลานแตํละหน๎า 
คัมภีร๑ใบลาน แสดงให๎เห็นถึงวัฒนธรรมการสร๎างคัมภีร๑ใบลาน ให๎เป๕นศาสนวัตถุอันบํงบอกถึงความตั้งใจจะสืบทอด
พระพุทธศาสนาให๎ยืนยาวตลอด 5,000 ปี เป๕นเอกสารโบราณที่มีอายุมากกวํา 100 ปีขึ้นไปจึงจัดเป๕นโบราณวัตถุ 
ศิลปวตัถุอันทรงคุณคําของมนษุยชาติเป๕นมรดกทางภูมิป๓ญญาของ   บุคคลในสมัยโบราณที่ตกทอดมาถึงป๓จจุบัน เป๕น
ประโยชน๑ตํอการศึกษาค๎นคว๎าด๎านประวัติศาสตร๑ ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย จริยศาสตร๑ โหราศาสตร๑ ตํารายา 
พิธีกรรมและไสยศาสตร๑  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง คัมภีร๑ใบลาน คือแหลํงขุมทรั พย๑ที่สะท๎อนถึงภูมิป๓ญญาในทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีพระสงฆ๑และชาวบ๎านได๎ผลิตจารึก หรือทําการคัดลอก เพื่อบรรจุเนื้อหา หลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ๎า ท้ังในรูปแบบตํานาน นิทานพื้นบ๎าน ชาดกทั่วไป พระสูตร พระอภิธรรม พระวินัย ให๎ผู๎สนใจได๎อํานหรือ
ปริวรรต และเผยแพรํ แม๎ในป๓จจุบัน มีนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาตํางๆ ได๎ทําการศึกษาคัมภีร๑ใบลานในแตํละ
แหํง และแปลหรือปริวรรตเป๕นภาษาไทยกลางและเผยแพรํให๎ผู๎สนใจได๎ศึกษา แตํจํานวนยังน๎อยมากเมื่อเทียบกับ
จํานวนใบลานท่ียังไมํได๎แปลและปริวรรต จึงหวังวําในอนาคตจะมีผู๎คนสนใจศึกษาคัมภีร๑ใบลานเหลํานี้เพิ่มขึ้น เพื่อให๎
คัมภีร๑ใบลานเป๕นดั่งขุมทรัพย๑คืออริยทรัพย๑ ให๎ผู๎สนใจศึกษาและปฏิบัติ เป๕นหนทางหนึ่งที่จะสํงผลให๎พบทางแหํง
ความสุขที่แท๎จริง เข๎าใจและพร๎อมรับมือกับป๓ญหาด๎วยสติป๓ญญาทางธรรม สํงผลเป๕นประโยชน๑สูงสุดสําหรับตนเอง
และสังคมสํวนรวมในที่สุด 
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ไตรลักษณ์กับผู้สูงอายุ 

The Three  Characteristic Which Are Impermanence  And the Elderlies 
 

พระอธิการน าเกียรต ิ วิสุทฺโธ/ทองทวี 

นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกํน 

 

บทคัดย่อ 

  บทความนี้มีจุดประสงค๑เพื่อศึกษาคําสอนหลักไตรลักษณ๑ในพระพุทธศาสนา  เมื่อชีวิตคนเราข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุ 
ให๎มีความรู๎เข๎าใจในหลักธรรม ความเป๕นจริงของชีวิตทั้งที่เป๕นรูปธรรมและนามธรรมนั้น  ล๎วนตกอยูํภายใต๎กฎของไตร
ลักษณ๑ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผู๎สูงอายุเป๕นบุคคลที่อยูํในวัยสุดท๎ายของวงจรชีวิตมีอายุตั้งแตํ 60 ปีบริบูรณ๑ขึ้นไป 
ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ ด๎านสังคม เป๕นผู๎ที่ลูกหลานและสังคมจะต๎องให๎การยกยํองและ
ดูแลเอาใจใสํ ประโยชน๑ของหลักคําสอนเรื่องไตรลักษณ๑ พิจารณาแล๎วทําให๎ไมํหลงมัวเมาประมาทในชีวิต สาเหตุที่ทํา
ให๎บุคคลยังไมํเข๎าใจในเรื่องของไตรลักษณ๑อยํางแท๎จริงเพราะมีอวิชชาและสิ่งที่มาปิดบัง ไตรลักษณ๑ เอาไว๎จนทําให๎
มองไมํเห็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ๎า ในเรื่องไตรลักษณ๑ทั้ง 3 อยํางคือ สันตติปิดบังอนิจจัง อิริยาบถปิดบังทุกข๑ 
ฆนสัญญาปิดบังอนัตตา มีความยึดมั่นในขันธ๑ 5 ได๎แกํ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อบุคคลได๎ปฏิบัติ
วิป๓สสนากัมมัฏฐาน  มีป๓ญญาเกิดขึ้นแล๎ว จึงจะมองเห็นในความเป๕นจริง รู๎แจ๎งในไตรลักษณ๑ เป๕นทางไปสูํความหลุด
พ๎น (วิมุตฺติ) ความบริสุทธ์ิ (สุทฺธิ) ป๓ญญา(ป๒ฺญา) สันติ(สนฺติ) และความดับทุกข๑ (นิพฺพาน) ซึ่งเป๕นจุดหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา นี้เป๕นเหตุผลสําคัญที่องค๑สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ตรัสเรียกคําสอนเรื่องไตรลักษณ๑วํา “พหุลานุ
สาน”ี คือคําสั่งสอนท่ีพระพุทธองค๑ทรงสั่งสอนมากที่สุด 
ค าส าคัญ : ไตรลักษณ๑  ผู๎สูงอายุ 
 

Abstract 

 The purpose of this study was to learn the teaching on the Three Characteristics Which 
are impermanence to people who become old-aged in order to understand The Dharma principal 
: the truth of life both abstractedly and materially. Everything falls Under the Rule of the three 
Characteristics : instability, suffering and selflessness. The elderlies are in the last state of life 
cycle, starting and selflessness. The elderlies are in the age of life cycle, starting from the age of 
60 years up. They are changing physically, mentally and socially, They need care and respect from 
their society and offsprings. Advantanges of the teaching on the Three Characteristics are that 
people will not be  preoccupied,or intoxicated and that they will not be careless in life. The 
reasons that people do not clearly understand the Three Characteristics are that they are ignorant 
and there is something concealing the Three Characteristics completely. Hence, they cannot figure 
out the Lord Buddha’s teaching on the Three Characteristics which are comprised of 3 things : 
growth conceals instability, movement conceals suffering and self-importance conceals 
selflessness. They are stiked to the Five Elements namely form, sensation, perception, 
predisposition and consciousness. Only after a person has observed insight development, will 
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he/she derives wisdom which enables them to see the truth of the Three  Characteristics. And 
that will lead them to freedom (Vimutti), purity(sudhi), wisdom (bhaya), growth (santi) and nirvana 
(nippan) which are the highest goal of Buddhism. This is the important reason why the Lord 
Buddha called the teaching on the Three Characteristics “bhahulanusanee” which means the 
teaching most frequently taught by the Lord Buddha. 
Key word: the Three Characteristics  elderlies 
 

บทน า 

  ผู๎สูงอายุเป๕นบุคคลที่มีชํวงอายุในชํวงปลายของชีวิต เป๕นผู๎ที่ได๎มีการสั่งสมวิชาความรู๎ตําง ๆ มากมายตลอด
ชีวิต สังคมไทยในป๓จจุบันได๎ยอมรับความสามารถของผู๎สูงอายุมากขึ้น มีการยกยํองผู๎สูงอายุ คือขุมทรัพย๑ของสังคม 
เพราะผู๎สูงอายุเป๕นผู๎ที่เต็มเปี๖ยมไปด๎วยประสบการณ๑สามารถเช่ือมประสบการณ๑ตนกับวัยอื่น ๆ ได๎ มิใชํคนแกํที่ไร๎คํา
ของสังคม ผู๎สูงอายุเป๕นเสาหลักของครอบครัว และเป๕นคลังป๓ญญาที่ทรงพลังในการถํายทอดมรดกสังคมให๎คงอยูํช่ัว
ลูกช่ัวหลาน ผู๎สูงอายุจึงเป๕นที่เคารพนับถือและเป๕นที่พึ่งพิงทางใจเปรียบดั่ งรํมโพธิ์รํมไทรของบุตรหลาน ของสังคม
วัฒนธรรมไทยมาแตํโบราณวัยสูงอายุเป๕นระยะสุดท๎ายของการพัฒนาการมนุษย๑ ซึ่งมีความเสื่อมทางรํางกายทั้งใน
ด๎านที่มองเห็นได๎งํายและมองเห็นได๎ยาก ธรรมชาติรํางกายเมื่อบุคคลมีอายุขัยมากขึ้น รํางกายจะสร๎างภูมิคุ๎มกันปกติ
น๎อยลง ด๎วยเนื่องจากสภาพรํางกายมีความเสื่อมในการรับรู๎สิ่งตํางๆ แตํในสํวนของจิตใจนั้นจะต๎องอาศัยหลักธรรมใน
การดําเนินชีวิต จึงจะสามารถใช๎ชีวิตในชํวงป๓๗นปลายของชีวิตได๎อยํางมีความสุขตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 
ถ๎าหากไมํมีหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตแล๎วก็เป๕นการยากที่จะใช๎ชีวิตในชํวงบั้นปลายของชีวิตให๎มีความสุขได๎อยําง
แท๎จริง 
 

ความหมายของผู้สูงอายุ 

  คําวํา “ผู๎สูงอายุ” มาจากภาษาอังกฤษวํา Elderly หรือ Aging เป๕นคําบัญญัติขึ้นเมือปี พ.ศ. 2506 
เนื่องจากมีการประชุมสมัชชาผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุเห็นวํา แกํ หนุํม ชรา ไมํมีอะไรเป๕นเครื่องวัดและเป๕นเครื่องขีดคั้น ไมํ
สมควรใช๎คําวํา “ชรา” เพราะทําให๎รู๎สึกหดหูํ จึงใช๎คําวํา ผู๎สูงอายุแตํนั้นมา (สุพัตรา สุภาพ, 2236 : 48) พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา “ผู๎สูงอายุ หมายถึง ผู๎มีอายุมาก”องค๑กรสหประชาชาติ ซึ่ง
ได๎จัดประชุมสมัชชาโลกเรื่องผู๎สูงอายุ (World Assembly on Aging : Waa) เมื่อปีพ.ศ. 2525 ณ กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรียให๎ความหมายของคําวํา “ผู๎สูงกายุ คือ บุคคลทั้งเพศหญิงเพศชายที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไป (กรม
ประชาสงค๑เคราะห๑ กระทรวงมหาไทย,2525 : 11) 
  ความหมายของ “ผู๎สูงอาย”ุ ตามพระราชบัญญัติผู๎สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา คือ บุคคลที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ๑ขึ้นไป (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑, 2547 : 1) “ผู๎สูงอายุ” หรือคนชรา 
หมายถึง บุคคลที่อยูํในวัยสุดท๎ายของวงจรชีวิต ซึ่งวงจรชีวิตนั้น จะเริ่มต๎นจากวัยทารก วัยเด็ก วัยหนุํมสาว วัยผู๎ใหญํ 
และวัยชรา การกําหนดเกณฑ๑วําเมื่อไร จึงจะเรียกวําผู๎สูงอายุนั้น เดิมได๎กําหนดการเป๕นผู๎สูงการเป๕นผู๎สูงอายุโดย
บทบาทหน๎าที่ของบุคลนั้นๆ ในสังคม ซึ่งบทบาทเหลํานั้นมักแสดงออกโดยการเป๕นผู๎นํา ความรับผิดชอบ สํวนใน
ป๓จจุบันมักจะใช๎อายุเป๕นเกณฑ๑ในการกําหนดความหมายของการเป๕นผู๎สูงอายุ การใช๎อายุเป๕นเกณฑ๑นี้ มักแตกตํางกัน
ไปในสังคมแตํละประเทศ เชํน บางประเทศกําหนดวํา 55 ปี บางประเทศกําหนด 65 ปี หรือ 70 ปี และตัวเลขเหลํานี้ 
คือ เกณฑ๑ที่ใช๎เพื่อการเกษียนตัวเอง จากการปฏิบัติหน๎าที่ ที่แตํละประเทศกําหนดขันไว๎นั่นเอง (สุรกุล  เจนอบรม, 
2541 : 6) “ผู๎สูงอาย”ุหมายถึง ผู๎ที่มีความเสื่อมโทรมของสังขารไปตามธรรมชาติ มีกําลังทดถอยเริ่มเช่ืองช๎าและเป๕น
หน๎าท่ีของลูกหลานและสังคมควรจะให๎การดูแลและเอาใจใสํเป๕นพิเศษ(บริบูรณ๑ พรพิบูรณ๑, 2528 : 14-15) สรุปได๎วํา 
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“ผู๎สูงอาย”ุ หมายถึงบุคคลที่อยูํในวัยสุดท๎ายของวงจรชีวิต มีอายุตั้งแตํ 60 ปีบริบูรณ๑ขึ้นไปซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ด๎นรํางกาย ด๎านจิตใจ และด๎านสังคม รวมถึงเป๕นผู๎ที่ลูกหลานและสังคมควรให๎การยกยํองดูแลเอาใจใสํ 
  การก าหนดช่วงวัยของผู้สูงอายุ 

  ผู๎สูงอายุได๎ช่ือวําอยูํในชํวงสุดท๎ายของชีวิต ในชํวงวัยนี้ นักชราวิทยาได๎พิจารณาชํวงอายุแล๎วกําหนดชํวงอายุ
วัยของผู๎สูงอายุตามหลักเกณฑ๑จิตสังคมวิทยาไว๎เป๕น 4 ชํวง (ศรีเรือน แก๎วกังวาล, 2553 : 541) คือ 
  ช่วงไม่แก่ (The Young-Old) 

  ชํวงนี้อายุประมาณ 60 – 69 ปี เป๕นชํวงที่ทุกคนต๎องประสบความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เป๕นภาวะวิกฤต
หลายด๎าน เชํน การเกษียณอายุ การจากไปของญาติมิตรสนิท คูํครองรายได๎ลดลง การสูญเสียตําแหนํงทางสังคม 
โดยทั่วไป ชํวงนี้ยังเป๕นคนท่ีแข็งแรง แตํอาจต๎องพึ่งพิงผู๎อื่นบ๎าง อยํางไรก็ดี สําหรับบุคคลที่มีการศึกษาสูง รู๎จักปรับตัว 
ชํวงนี้ยังเป๕นชํวงที่เราจะมีชํวงนี้ยังเป๕นชํวงที่เราจะมี สมรรถภาพด๎านตํางๆ ใกล๎เคียงกับคนหนุํมสาวมาก การปรับตัว
ในชํวงนี้ขอแนะนําวําควรใช๎แบบ“engagement” คือ ยังเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ทางสังคมทั้งในครอบครัวและนอก
ครอบครัว 
  ช่วงแก่ปานกลาง (the middle-aged old) 

           อายุประมาณตั้งแตํ 70-79 ปี เป๕นชํวงที่คนเริ่มเจ็บปุวย เพื่อนและสมาชิกในครอบครัวที่อายุใกล๎ๆกันอาจ
เริ่มล๎มหายตายจากมากขึ้น เข๎ารํวมกิจกรรมของสังคมน๎อยลง การปรับตัวในระยะนี้มักเป๕นไปในรูปแบบ 
“disengagement” คือ ไมํคํอยยุํง เกี่ยวกับกิจ กรรมของครอบครัวและสังคมมากนักอีกตํอไป 
  ช่วงแก่จริง (the old-old) 

  อายุประมาณ 80-90 ปี ผู๎มีอายุยืนถึงระดับนี้ปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมยากขึ้น เพราะสิ่งแวดล๎อมที่
เหมาะสมสาหรับคนอายุถึงชํวงนี้ ต๎องมีความเป๕นสํวนตัวมากขึ้น ไมํวุํนวายแตํก็ต๎องอยูํในสิ่งแวดล๎อมท่ียังกระตุ๎นความ
มีสมรรถภาพในแงํ ตํางๆ ตามวัย (both privacy and stimulating) ผู๎สูงอายุระยะนี้ต๎องการความชํวยเหลือจาก
ผู๎อื่นมากกวําในวัยท่ีผํานมา เริ่มย๎อนนึกถึงอดีตมากยิ่งขึ้น 
  ช่วงแก่จริงๆ (the very old-old) 

  อายุประมาณ 90-99 ปี ผู๎มีอายุยืนถึงชํวงนี้มีจานวนคํอนข๎างน๎อย ความรู๎ ตํางๆด๎านชีววิทยา สังคม และ
จิตใจของคนวัยนี้ยังไมํมีการศึกษามากนัก แตํอาจกลําวได๎วําเป๕นระยะที่มักมีป๓ญหาทางสุขภาพ ผู๎สูงอายุในวัยนี้ ควร
ทํากิจกรรมที่ไมํต๎องมีการแขํงขัน ไมํต๎องมีการบีบคั้น เรื่องเวลาที่ต๎องทําให๎เสร็จ ควรทํากิจกรรมอะไรที่พออกพอใจ
และอยากทําในชีวิต สาหรับผู๎สูงอายุกลุํมนี้ที่ได๎พบผํานวิกฤตตํางๆ ของชีวิตมาแล๎วด๎วยดีมากมาย จะเป๕นคาบระยะ
แหํงความสุขสงบพอใจในตนเอง 
  นอกจากนี้ ทางด๎านการแพทย๑ยังได๎บํงช้ีและแบํงประเภทความคาดหวังถึงความยืนยาวของอายุและภาวะ
ทางด๎านสุขภาพอนามัยของผู๎สูงอายุออกเป๕น 5 ชํวง โดยอาศัยข๎อมูลทางด๎านสถิติเกี่ยวกับอายุและสุขภาพอนามัยที่
ทางการแพทย๑ได๎รวบรวมไว๎ในคนอายุ 60 ปี ถึง80 ปีขึ้นไปแล๎วนามาประกอบการพิจารณาโดยคํานวณอัตราการ
เสียชีวิตและอัตราอายุคาดหวังและความคาดหวังทางสุขภาพอนามัยจากการพิจารณาข๎อมูลทั้งในเพศชายและเพศ
หญิงดังกลําวพบวําเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตํางกันเล็กน๎อย ซึ่งสามารถแบํงเป๕นชํวงอายุได๎ (ยาจินต๑ สินสุภา, 
2544 : 21-22) ดังนี ้
              1) ชํวงอายุคาดหวัง (Life expectancy : LE) หมายถึง ชํวงยืนยาวของอายุท่ีคาดวํา จะมีตํอไปในอนาคต
นับแตํชํวงอายุขณะป๓จจุบัน 
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              2) ชํวงอายุคาดหวังที่ปราศจากภาวะทุพพลภาพระยะยาว (Longterm disability free expectancy : 
LDFLE) หมายถึง ชํวงอายุที่คาดหวังวําจะปราศจากความเจ็บปุวยในระยะยาวตํอไปโดยใช๎ข๎อมูลทางสุขภาพมา
ประกอบการพิจารณา 
              3) ชํวงอายุคาดหวังที่ปราศจากภาวะทุพพลภาพทั้งหมด (Total disability free expectancy : TDFLE) 
หมายถึง ผู๎มีอายุเฉลี่ยในชํวงนี้จะสามารถมีชีวิตตํอไปได๎โดยปราศจากทุพพลภาพ 
              4) ชํวงอายุคาดหวังที่ยังดูแลตนเองได๎ (Active life expectancy : ALE) หมายถึงผู๎มีอายุเฉลี่ยในชํวงนี้ 
ยังสามารถชํวยเหลือดูแลตัวเองได๎อยูํ 
  ด๎วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสุขภาพอนามัยของประชากรสูงอายุดังกลําว 
จึงทาให๎การดําเนินชีวิตของคนในวัยสูงอายุนี้มีความจาเป๕น ท่ีจะต๎องเตรียมตัวในการใช๎ชีวิตและดูแลตนเองได๎อยํางมี
ความสุขและมีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณคําตํอสังคม 
 

ความส าคัญของผู้สูงอายุ 

  สังคมไทยตั้งแตํดั้งเดิมนั้น เป๕นสังคมที่ยึดถือผู๎สูงอายุเป๕นหลักสําคัญของครอบครัว ผู๎สูงอายุมีคุณคําตํอ
สังคม เพราะทุกทํานได๎ผํานการทําความดีมาแล๎ว อยํางน๎อยที่สุด คือ การได๎อบรมเลี้ยงดูลูกหลานจนเติบโตเป๕นคนดี 
มีหน๎าที่การงานดี นอกจากนี้ผู๎สูงอายุตํางก็มีประสบการณ๑ชีวิตมากมาย สามารถแยกแยะสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 
ประสบการณ๑ความรู๎เหลํานี้ยํอมสืบสานภูมิป๓ญญาพื้นถิ่นตํอไปสูํคนรุํนใหมํ ได๎เป๕นอยํางดี ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี 
พิธีกรรมตํางๆ นั้น ต๎องอาศัยประสบการณ๑แหํงผู๎รู๎ คือ ผู๎สูงอายุทุกคนน่ันเอง นอกจากน้ี ผู๎สูงอายุยังมีบทบาทในฐานะ
ผู๎ผลิต ทํางานสร๎างรายได๎เลี้ยงดูลูกหลาน หรือเคยเป๕นกําลังสําคัญของการในทางด๎านเศรษฐกิจมากํอน ทํานจึงเป๕น
ขุมทรัพย๑ทางป๓ญญาแกํชุมชน และสังคม ความกตัญ๒ูรู๎คุณตํอบุพการี และผู๎มีบุญคุณ ยังคงเป๕นคํานิยมอันดีงามของ
สังคมไทย ผู๎สูงอายุตํางเช่ือวําความกตัญ๒ูยังคงดํารงอยูํ สิ่งนี้เป๕นการตอบแทนทางสังคม ที่อาจหาได๎ยากยิ่งในสังคม
อื่น การแสดงออกถึงความกตัญ๒ูได๎แกํ บุตรหลานมารดน้ําดําหัวในวันปีใหมํ สงกรานต๑ ให๎ความเคารพ เช่ือฟ๓งคําสั่ง
สอน อุปการะด๎วยการมอบทรัพย๑สินเงินทอง เอาใจใสํสุขภาพ นอกจากนี้ยังแสดงออกได๎โดยการบวชทดแทนบุญคุณ 
ลูกหลานที่เป๕นหญิงอาจบวชชีพราหมณ๑ให๎พํอแมํ สังคมไทยถือวําการไมํทดแทนคุณ ไมํกตัญ๒ูจัดเป๕นบาป ถูกสังคม
ตําหนิ ไมํควรเอาเป๕นเยี่ยงอยํางผู๎สูงอายุคือรํมโพธิ์รํมไทร ผู๎สูงอายุในความหมายของสังคมไทยนั้น คือ รํมโพธิ์รํมไทร 
ที่เรายังให๎ความเคารพยกยํองเพราะมีคุณคําทั้งตํอครอบครัวและสังคม แม๎วําผู๎สูงอายุจะลดสถานภาพและบทบาทลง
ไปบ๎าง แตํก็ยังคงมีปฏิสัมพันธ๑กับคนรุํนป๓จจุบันเป๕นอยํางดี ไมํมีผู๎ใดปลํอยให๎ทํานเผชิญความโดดเดี่ยวและทอดทิ้ง 
ในทางตรงกันข๎าม ผู๎สูงอายุเป๕นท่ีพึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของลูกหลาน ปกปูองคุ๎มครองให๎ลูกหลานมีความสุข ให๎
ความอบอํุน รํมเย็น เป๕นที่เคารพนับถือ ผู๎สูงอายุจึงเปรียบได๎กับต๎นโพธิ์ ต๎นไทร ที่มีกิ่งก๎านแผํปกคลุมเป๕นรํมเงาที่พึ่ง
ได๎ทั้งกายและทางใจให๎แกํลูกหลาน ผู๎สูงอายุเป๕นศูนย๑กลางของจิตใจ สังคมไทยในป๓จจุบันให๎การยกยํองการเป๕น
ผู๎สูงอายุ เพราะผู๎สูงอายุเป๕นเสาหลัก สิ่งที่แสดงให๎เห็นเป๕นรูปธรรมชัดเจน คือการมี วันผู๎สูงอายุ ที่กําหนดขึ้นในวัน
ตรุษสงกรานต๑ของทุกปี โดยลูกหลานแม๎อยูํหํางไกลก็จะเดินทางกลับมาแสดงความเคารพ ผู๎สูงอายุจึงเป๕นเสมือน
ศูนย๑กลางของจิตใจสําหรับลูกหลาน 
  เมื่อสังคมและครอบครัวยกยํองทํานเชํนนี้ ผู๎สูงอายุจึงต๎องวางตัวให๎ดี ไมํให๎ลูกหลานตําหนิได๎ ครองตัวให๎
เป๕นผู๎สูงอายุท่ีดี จะได๎รับการยกยํอง และยอมรับจากสังคมและชุมชน ไปที่ใดผู๎คนก็ยังเรียกขานวํา ตา-ยาย หรือ ลุง-
ปูา อันเป๕นลักษณะเฉพาะของสังคมไทยท่ีแสดงถึงการให๎ความเคารพยกยํอง ดังนั้นควรต๎องสวมบทบาทของการเป๕น
ผู๎สูงอายุที่อยูํในกรอบของ คุณธรรม ไมํกินเหล๎าเมายา เลํนการพนัน ไมํประพฤติให๎เสื่อมเสีย ไมํพูดมากไร๎สาระ 
สํอเสียด ไมํทําตัวจุ๎นจ๎าน ไมํทําตัวให๎ลูกหลานอับอายขายหน๎า ไมํทําตัวให๎ผู๎อื่นดูถูกเหยียดหยาม ต๎องทําตัวให๎เป๕น
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แบบอยํางแกํลูกหลานและผู๎คนอื่นๆ อีกทั้งยังต๎องเป๕นผู๎ เสียสละอุทิศตนเพื่อชุมชน ที่สําคัญต๎องมีจิตใจดี 
เอื้อเฟื๗อเผื่อแผํ แกํผู๎คนทั่วไป 
 

หลักไตรลักษณ ์

  หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ในเรื่องไตรลักษณ๑ การที่จะเข๎าใจในหลักคําสอนได๎ และผู๎ที่เข๎า ถึงหรือ
เข๎าใจอยํางแท๎จริงแล๎วจะเกิดผลอยํางไร ทั้งนี้เพื่อจะนํามาเป๕นแนวทางของการปฏิบัติให๎เกิดผลเป๕นรูปธรรมอยําง
ชัดเจน ถ๎าหากยังไมํมีการศึกษาอยํางเข๎าใจแจํมแจ๎งและแนวทางแก๎ไข๎หรือหาทางออก ของผู๎สูงอายุ ก็จะเกิดความ
เสียหายทางจิตใจ ความเป๕นอยูํการดํารงชีวิตที่พอดีพอเหมาะ หรือความเป๕นอยูํแบบมี ความสุขตามที่จะเป๕น โดยการ
นําหลักคําสอนเรื่องไตรลักษณ๑มาใช๎ ให๎เข๎ากับความเป๕นจริงในการดําเนินชีวิต ให๎มองเห็นวํา ทุกสิ่งทุกอยํางที่เกิดขึ้น
และเป๕นไปอยูํในโลกนี้ก็ต๎องมีเหตุมีป๓จจัยเป๕นเบื้องต๎น เมื่อมองให๎เห็นสาเหตุก็จะเกิดป๓ญญาแก๎ไขป๓ญหาได๎ แตํเมื่อไมํ
สามารถแก๎ไขได๎ ก็จะทําใจได๎วําทุกอยํางก็ต๎องเป๕นอยํางนั้นเอง เป๕นความจริงของสัจธรรม เพราะวําตกอยูํภายใต๎
ภาวะทั้ง 3 อยํางคือ ความเปลี่ยนแปลง ความเป๕นทุกข๑ ความเป๕นสภาพไมํอยูํในการควบคุมของเราได๎ ป๓ญหาอยูํที่วํา 
เราจะนํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎อยํางไร ความสําคัญของป๓ญหามีมาก เนื่องจากผู๎สูงอายุในสังคม ยังไมํเข๎าใจถึงความ
เป๕นจริงทางสัจธรรมข๎อน้ีเทําไหรํ การนําเดินชีวิตจึงไมํคํอยจะสมบูรณ๑ตามที่ควรจะเป๕น จากป๓ญหาที่กลําวมา ผู๎เขียน
จึงอยากนําเสนอแนวทางที่จะชํวยให๎ผู๎สูงอายุมีความเป๕นอยูํที่ดีขึ้น โดยการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่อง
ไตรลักษณ๑ มาศึกษาเพื่อให๎ได๎ทราบถึงป๓ญหาที่เป๕นอยูํ และก็จะได๎นําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ ในการดําเนินชีวิต เพื่อเป๕น
การลดป๓ญหาความไมํเข๎าใจสภาพตามความเป๕นจริงทางชีวิต จึงสมควรที่จะหาแนวทางดับทุกข๑ทางกายและใจ โดย
นําผลการศึกษาวิจัยนี้ไปเป๕นแนวทางการแก๎ไขป๓ญหา จะทําให๎ผู๎สูงอายุท่ีศึกษาแล๎วนําไปปฏิบัติตาม ได๎รับประโยชน๑มี
แนวทางหรือหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกต๎องเหมาะสม เข๎าใจในสภาวะของความเป๕นจริง การดําเนินชีวิตของตนเอง
และครอบครัว จะมีแตํความสงบสุข เมื่อได๎นําหลักคําสอนเรื่องไตรลักษณ๑มาแก๎ไขป๓ญหาในการดับทุกข๑  ไตรลักษณ๑ 
ในอรรถกถาบางทีเรียกวํา “สามัญลักษณะ” ในฐานะเป๕นลักษณะรํวมที่มีแกํสิ่งทั้งหลายเป๕นสามัญ เสมอเหมือนกัน 
คือทุกอยํางท่ีเป๕นสังขต เป๕นสังขารล๎วนไมํ เที่ยงคงทนมิ ได๎เสมอเหมือนกันทั้งหมด ทุกอยํางเป๕นธรรมไมํวําเป๕นสังขต
ธรรม คือ สังขาร อสังขตธรรม คือ วิสังขารก็ล๎วนมิใชํตน ไมํเป๕นอัตตา เสมอกันทั้งสิ้น 
 

ความหมายของไตรลักษณ ์

  วศิน อินทสระ (2549 : 15)ได๎ให๎ความหมายของไตรลักษณ๑ วํา “ลักษณะสําคัญ 3 อยํางบางทีเรียกวํา 
สามัญลักษณะ แปลวํา ลักษณะสามัญ หรือ ทั่ว ไปของสิ่งทั้งปวงได๎แกํ ความไมํเที่ยง (อนิจจตา) ความเป๕นทุกข๑ (ทุกฺข
ตา) และความไมํมีตัวตนหรือไมํใชํตัวตน (อนตฺตตา)  
  รัญจวน อินทรกําแหง (2546 : 7 – 8) ได๎ให๎ความหมายของไตรลักษณ๑พอสรุปได๎วํา“ลักษณะอันเป๕น
ธรรมดา 3 ประการ เป๕นสิ่งที่ตั้งแหํงการกําหนดรู๎เรื่องของไตรลักษณ๑เป๕นสิ่งสําคัญเป๕นที่ตั้งแหํงการเรียนรู๎เพื่อ
ประโยชน๑การดับทุกข๑ซึ่งคนธรรมดามองไมํเห็น(ผู๎ที่ไมํคํอยสนใจในเรื่องธรรม ในเรื่องของความเป๕นจริงที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิต) 
  พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2552 : 58 – 59) ได๎ให๎ความหมายของไตรลักษณ๑พอสรุป ได๎วํา 
“ลักษณะโดยธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง ซึ่งปรากฏให๎เห็นวําเป๕นอยํางน้ัน” 
  พระพุทธเจ๎าได๎แสดงพระพุทธพจน๑ไตรลักษณ๑ ดังนี้ 
  1) สังขารทั้งปวงไมํเที่ยง..... 
  2) สังขารทั้งปวงเป๕นทุกข๑..... 
  3) ธรรมทั้งปวงเป๕นอนัตตา..... 
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  ตถาคตตรัสรู๎เข๎าถึงหลักนั้นแล๎ว จึงบอก แสดง วางเป๕นแบบ ตั้งเป๕นหลัก เปิดเผย แจกแจงทําให๎เข๎าใจงําย
วํา “สังขารทั้งปวงไมํเที่ยง.....สังขารทั้งปวงเป๕นทุกข๑.....ธรรมทั้งปวงเป๕นอนัตตา” (องฺ.ติก.(ไทย) 20/576/368) 
  ความหมายของไตรลักษณ๑ โดยยํอ ๆ วํา 
      1) อนิจจตา (Impermanence) ความไมํเที่ยง ความไมํคงท่ี ความไมํยั่งยืน ความเกิดขึ้นแล๎วก็ดับไปภาวะที่
เกิดขึ้นแล๎วเสื่อมและสลายไป 
      2) ทุกขตา (Conflict) ความเป๕นทุกข๑ ภาวะที่ถูกบีบคั้นด๎วยการเกิดขึ้นและสลายไปภาวะที่ถูกกดดันฝืน 
และขัดแย๎งอยูํในตัว เพราะป๓จจัยที่ปรุงแตํงให๎มีสภาพเป๕นอยํางนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะทําให๎คงอยูํในสภาพนั้นไมํได๎ 
ภาวะที่ไมํสมบูรณ๑มีความบกพรํองอยูํในตัว ไมํให๎ความอยากแท๎จริงหรือความพึงพอใจเต็มที่แกํผู๎อยากด๎วยตัณหาและ
กํอให๎เกิดทุกข๑แกํผู๎เข๎าไปอยากเข๎าไปยึดด๎วยตัณหาอุปาทาน 
      3) อนัตตา (Soullessness หรือNon – Self) ความเป๕นอนัตตา ความไมํใชํตัวตน ความไมํมีตัวตนแท๎จริงที่
จะสั่งบังคับให๎เป๕นไปอยํางไรๆ ได๎  
  สิ่งทั้งหลายหากจะกลําววํามี ก็ต๎องวํามีอยูํในรูปของกระแสที่ประกอบด๎วยป๓จจัยตํางๆ อันสัมพันธ๑เนื่อง
อาศัยกันเกิดดับสืบตํอกันไปอยูํตลอดเวลาไมํขาดสาย จึงเป๕นภาวะที่ไมํเที่ยง เมื่อต๎องเกิดดับไมํคงที่และเป๕นไปตาม
เหตุป๓จจัยที่อาศัยอยูํก็ยํอมมีความบีบคั้น กดดัน ขัดแย๎ง และแสดงถึงความบกพรํองไมํสมบูรณ๑ในตัว และเมื่อทุกสํวน
เป๕นไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยูํตลอดเวลาขึ้นตํอสาเหตุป๓จจัยเชํนนี้ ก็ยํอมไมํเป๕นตัวของตัวมีตัวตนที่แท๎จริงไมํได๎ ไมํ
อยูํในอํานาจของใครๆ ที่จะสั่งบังคับให๎เป๕นไปอยํางไรตามใจปรารถนาในกรณีของสัตว๑บุคคลให๎แยกวํา สัตว๑บุคคลนั้น
ประกอบด๎วยขันธ๑5 ขันธ๑ทุกขันธ๑ ไมํเที่ยง เมื่อไมํเที่ยงก็เป๕นทุกข๑เป๕นสภาพบีบคั้นกดดันแกํผู๎ที่เข๎าไปยึด เมื่อเป๕นทุกข๑ก็
ไมํใชํตัวตนที่วําไมํใชํตัวตนก็เพราะแตํละอยํางๆ ล๎วนเกิดจากเหตุป๓จจัยไมํมีตัวตนของมันอยํางหนึ่งเพราะไมํอยูํใน
อํานาจไมํเป๕นของสัตว๑บุคคลนั้นแท๎จริง (ถ๎าสัตว๑บุคคลนั้นเป๕นเจ๎าของขันธ๑5 แท๎จริง)ก็ยํอมต๎องบังคับเอาเองให๎เป๕นไป
ตามความต๎องการได๎ และไมํให๎เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพที่ต๎องการได๎ เชํน ไมํให๎แกํ ไมํให๎เจ็บปุวย เป๕นต๎น 
 พระพุทธเจ๎าได๎แสดงพระพุทธพจน๑ไตรลักษณ๑ ดังนี้ ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายมีความเห็นไฉน? รูปเที่ยง หรือไมํเที่ยง
ฯ (ตรัสถามที่ละอยํางจนถึงวิญญาณ) “ไมํเที่ยงพระเจ๎าข๎า” ก็สิ่งใดไมํเที่ยง สิ่งนั้นเป๕นทุกข๑หรือเป๕นสุข? “เป๕นทุกข๑
พระเจ๎าข๎า” ก็สิ่งใดไมํเที่ยงเป๕นทุกข๑มีความแปรปรวนเป๕นธรรมดาควรหรือท่ีจะเฝูาเห็นสิง่นั้นวํานั่นของเรา เราเป๕นนั่น 
นั่นเป๕นตัวของเรา? “ไมํควรเห็นอยํางนั้นประเจ๎าข๎า” ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแล รูป.....เวทนา.....สังขาร.....
วิญญาณ.....อยํางใด อยํางหนึ่งทั้งที่เป๕นอดีต อนาคต และป๓จจุบันท้ังภายในและภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ
ประณีต ทั้งที่ไกลและทีใกล๎ทั้งหมดนั้น เธอท้ังหลายพึงเห็นได๎ด๎วยป๓ญญาอันถูกต๎องตามที่มันเห็นวํา “นั่นไมํใชํของเรา 
เราไมํใชํนั่น นั่นไมํใชํตัวตนของเรา” (สํ.ข. (ไทย) 17/127 – 129/82 – 84) 
  วศิน อินทสระ (2549 : 19) ได๎อธิบายความหมายของไตรลักษณ๑วํา 
  1) ความไมํเที่ยง (อนิจจตา) คือ ความเปลี่ยนแปลงความไมํหยุดอยูํกับที่ของสิ่งตํางๆ คือเด็กถือปฏิสนธิใน
ครรภ๑มารดาตั้งแตํขณะแรกที่ถือปฏิสนธิ (Fertilization) ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนออกจากครรภ๑ มารดาและเมื่อ 
ออกจากครรภ๑ มารดาแล๎วก็หาได๎หยุดการเปลี่ยนแปลงไมํคงเปลี่ยนแปลงไปจนเป๕นหนุํมเป๕นสาวแกํและตายในที่สุด 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงน้ีเป๕นไปตามกฎธรรมดาไมํมีอะไรสามารถหยุดรั้งได๎ตามแนวคิดของสรีรวิทยาอวัยวะตํางๆ 
ของรํางกายมีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอทุกวันแตํ เป๕นไปอยํางช๎าๆ มี สํวนที่ จะสลายและสํวนสร๎างขึ้น ใหมํ ทดแทน
สํวนที่ เสื่อมไป ผิวหนังที่หุ๎มรํางกายของเราจึงมิใชํของถาวรมีการเปลี่ยนแปลงอยูํเรื่อยๆ มีผู๎สังเกตวําเซลที่อยูํช้ัน
ลํางสุดของผิวหนังจะเลื่อนขึ้นไปถึงช้ันบนสุดกินเวลาประมาณ 17 วัน ในสัตว๑ในพืชก็ทํานองเดียวกัน สํวนในวัตถุ
สิ่งของ เชํน ทํอนไม๎ ก๎อนหิน ก็มีการเปลี่ยนแปลงคร่ําครําทรดุโทรมไปตามกาลเวลาในท่ีสุดก็ผุพังทําลายไปโดยไมํมีสิ่ง
ใดต๎านทานได๎ ท่ีกลําวมานี้รวมเรียกวํา “รูป” อยํางเดียวกลําวคือ ความไมํเที่ยงของรูป หรือสิ่งที่เป๕น “รูปธรรม” แตํ 
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สังขาร หมายถึง รูป ธรรมอยํางเดียวไมํ แม๎สํวนที่เป๕นนามธรรม คือ เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณก็ ไมํเที่ยง
เหมือนกัน สังขารคําต๎น หมายถึงสิ่งทั้งปวง สํวนสังขารที่มาหลังสัญญา หมายถึงนามธรรมชนิดหนึ่งซึ่งปรุงแตํงจิตให๎ดี
ช่ัว ที่ทํานเรียกวําปุญญาภิสังขารบ๎าง อปุญญาภิสังขารบ๎าง อเนญชาภิสังขารบ๎าง 
  เวทนา คือการเสวยอารมณ๑สุข ทุกข๑ และไมํทุกข๑ไมํสุข เสวยอารมณ๑สุขเรียกวํา สุขเวทนาเสวยอารมณ๑ทุกข๑ 
เรียกวํา ทุกเวทนา เฉยๆ เรียกวํา อุเบกขาเวทนา (ความจริงทํานวําเป๕นสุขเวทนาอํอนๆ) วันหนึ่งอารมณ๑สุข ทุกข๑ 
เฉยๆ จะผลัดเปลี่ยนกันเข๎ามาในความรู๎สึกมากน๎อยเพียงใด บางวันเพียงโมงเดียวเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งอารมณ๑
ทุกข๑เข๎ามาแทนที่เป๕นอยูํอยํางนี้ทั้งวันตลอดปี หรือ 10 - 100 ปี ความขึ้นลงของอารมณ๑นี้เป๕นความบกพรํองหรือ
ความไมํปกติทางจิตของมนุษย๑ปุถุชนแตํ เนื่องจากปุถุชนทุก คนเป๕นอยํางนั้นจึงเป๕นอปกติ คนอปกติ มี อ ยูํ 2 พวก 
พวกหนึ่งเป๕น แอบนอร๑มอล (Abnormal) เชํน คนวิกลจริตควบคุมสติไมํได๎นี้เป๕นฝุายเสีย อีกพวกหนึ่งเป๕นอภิมนุษย๑
(Superman) เป๕นผู๎สามารถควบคุมอารมณ๑ได๎อยํางเด็ดขาด ไมํขึ้นลง เชํน สามัญชน อารมณ๑สุขหรือทุกข๑ของชาวโลก
ไมํอาจครอบงําทํานได๎นี้เป๕นฝุายดี ถ๎าคนๆ หน่ึงมีอารมณ๑สุขยิ้มอยูํตลอดเวลา หรือมีอารมณ๑ทุกข๑ร๎องไห๎ตลอดเวลา คน
ทั้งหลายก็จะวําเขาเป๕นบ๎าและอารมณ๑เชํนนั้นถ๎าอยูํนานเกินไปก็อาจทําให๎คนเป๕นบ๎าจริงๆ แตํเพราะมันไมํเที่ยง
เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ มนุษย๑จึงดํารงอยูํในภาวะเทําที่เห็นกันอยูํเดี๋ยวนี้ คือ สุขบ๎าง ทุกข๑บ๎าง เฉยๆ บ๎าง ร๎องไห๎บ๎าง 
หัวเราะบ๎าง โกรธบ๎าง รักบ๎าง หลงบ๎างแม๎จะเป๕นความบ๎าในสายตาของอภิมนุษย๑ก็ตามเป๕นความปกติในชีวิตปุถุชน 
เวทนาคือการเสวยอารมณ๑สุข ทุกข๑ เป๕นของไมํเที่ยงหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยํางนี้ แม๎แตํพระอรหันต๑ สุข ทุกข๑ อันเป๕น
สํวนวิบากขันธ๑ก็ยังมีอยูํ แตํครอบงําใจทํานไมํได๎ สํวนสุขอันมีกิเลสเป๕นมูลนั้นไมํมี 
  สัญญา คือ ความจําได๎หมายรู๎ ก็เป๕นของไมํเที่ยงเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอจําได๎แล๎วลืม ลืมแล๎วจําได๎ใหมํ ทํอง
บํนแล๎วลืมอีกเวียนอยูํอยํางน้ี 
  สังขาร คือ เจตสิกธรรมอันปรุงแตํงจิตให๎ดีบ๎าง ช่ัวบ๎าง ก็ไมํเที่ยงเหมือนกันเพราะเกิดขึ้นช่ัวคราวตั้งอยูํนิด
หนํอยแล๎วดับไปและเกิดขึ้นใหมํอีกตามป๓จจัยอันประจวบกันเข๎าไมํนับครั้ง 
  วิญญาณ คือ ความรู๎อารมณ๑ผํานอายตนะทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เรียกวําวิถีวิญญาณ และ
วิญญาณที่เก็บสั่งสมความดี กรรมช่ัวที่เรียกวํา ภวังควิญญาณ (จิตไร๎สํานึก) เป๕นของไมํเที่ยงเกิดขึ้นแล๎วเพราะมีเหตุ
ป๓จจัยและดับไปเมื่อหมดเหตุป๓จจัย เมื่อมีเหตุป๓จจัยใหมํเกิดขึ้นอีกหมุนเปลี่ยนเวียนวนอยูํอยํางนี้ 
  ประโยชน๑การเรียนรู๎อนิจจัง เมื่อได๎เรียนรู๎ของการไมํเที่ยงของสิ่งทั้งปวงแล๎วได๎ประโยชน๑ดังนี้ 
  (1) ความไมํประมาท ทําให๎คนไมํประมาทไมํมัวเมา ในวัยวํายังหนุํมยังสาวในความไมํมีโรค เพราะ
ความตายอาจจะมาถึงเมื่อไรก็ได๎ไมํแนํนอน ทําให๎ไมํประมาทในทรัพย๑สินเพราะคนมีทรัพย๑อาจจะยากจนได๎ ทําให๎ไมํดู
หมิ่นผู๎อื่น เพราะผู๎ที่ไร๎ทรัพย๑ไร๎ยศต่ําต๎อยกวํา ภายหลังอาจมีทรัพย๑มียศและเจริญรุํงเรืองกวําก็ได๎ เมื่อรู๎ดังนี้ ทําให๎รู๎
สํารวมตน อํอนน๎อมถํอมตนตํอบุคคล ทุกระดับช้ัน ไมํยโสโอหัง วางทําใหญํ ยกตนขํมทําน อันเป๕นกิริยาที่นําเกลียด
นําชัง 
  (2) เป๕นกําลังใจให๎มีความมานะพยายามก๎าวไปข๎างหน๎าเพราะรู๎ชัดวําเมื่อเรามีมานะพยายามก๎าวไป
ข๎างหน๎า ชีวิตยํอมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ถ๎า เกียจคร๎านหนักไมํเอาเบาไมํสู๎ ชีวิตยํอมเปลี่ยนแปลงลงต่ํา 
เปลี่ยนแปลงไปสูํความเสื่อม 
   (3) ความไมํเที่ยงแท๎ ชํวยให๎เราสลดใจในสิ่งที่ควรสลดเรํงให๎เรารีบประพฤติธรรม ละเว๎นความช่ัว เชํน 
ความแกํ ความเจ็บ อันเป๕นลักษณะอยํางหน่ึงของความไมํเที่ยงของสังขารรํางกายชํวยให๎เราสลดใจได๎มาก 
   2) ความทุกข๑ (ทุกขตา) ความเป๕นทุกข๑ในไตรลักษณ๑ หมายถึง ความต๎องทําลายไปสิ้นของสิ่งทั้งปวง คือ ทุก
สิ่งทุกอยํางเมื่อเกิดขึ้นในเบื้องต๎นแล๎ว ก็มีการแปรปรวนในทํามกลางและสิ้นไปในที่สุด ทางปรัชญาจึงกลําววําการ
เกิดขึ้น หมายถึง ความดับไป 
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  ทุกข๑ที่กลําวถึงในตําราทางพระพุทธศาสนามีหลายอยําง มีขอบเขตกว๎าง แคบไมํเทํากันเชํน ความทุกข๑ใน
ขันธ๑ 5 ความทุกข๑ในอริยสัจ 4 และทุกข๑ในไตรลักษณ๑ความทุกข๑ในขันธ๑5 ตอนท่ีวําด๎วยเวทนา หมายถึงทุกขเวทนา คือ 
ความรู๎สึกทุกข๑ เชํนปวดแขน ปวดขา หิว กระหาย เป๕นต๎น อันทําให๎กระวนกระวายท้ังกายและใจความทุกข๑ในอริยสัจ 
4 มีขอบเขตกว๎างไปอีก คือ หมายเอาทุกขเวทนาด๎วยและแม๎ความสุขที่มีตัณหาเป๕นมูล ทํานก็จัดเป๕นความทุกข๑ใน
อริยสัจ เพราะความสุขเชํนนั้น เป๕นสามิสสุข คือสุขที่มีอามิส หรือเครื่องลํอ ยํอมลงท๎ายด๎วยความทุกข๑ อนึ่งความสุข
นั้นเกิดจากความยึดมั่นในขันธ๑ 5 และวัตถุอื่น ความยึดมั่นเชํนนั้นเป๕นความทุกข๑โดยรวบยอดอยูํแล๎วเพราะทําให๎จิต
เสียคุณภาพ คือความสงบแล๎วกระเพื่อมไปตามอารมณ๑สุขและทุกข๑ หวั่นไหวไปตามสุข และทุกข๑ ให๎ความกระวน
กระวายแกํดวงจิตเทําๆ กัน ความสุขเป๕นบํวงอยํางหนึ่งที่คล๎องใจคน ให๎ติดอยูํในภพแม๎บํวงนั้น จะทําด๎วยทองคําก็คง
สภาพเป๕นบํวงอยูํนั่นเองหรือจะเปรียบด๎วยกรงจะเป๕นกรงเหล็กหรือกรงทองคําก็มีคุณ สมบัติในการขังให๎ ผู๎อยูํ ในกรง
เสียอิสรภาพความสุข อันเจือด๎วยอามิส คือ รูป เสียง กลิ่น รสการถูกต๎องทํานจึงจัดเป๕นความทุกข๑ด๎วยความทุกข๑ใน
ไตรลักษณ๑ หมายเอาความต๎องแตกดับต๎องทําลายของสัตว๑ทั้งปวงไมํวําสังขารที่มีชีวิตหรือไมํมีชีวิตวิญญาณ เชํน การ
ทรุดโทรมคร่ําครําของโต๏ะเก๎าอ้ี บ๎านเรือน เป๕นอาทิ 
  ประโยชน๑ของการเรียนเรื่องทุกข๑ ความทุกข๑เป๕นสิ่งธรรมดาประจําโลกอยํางหนึ่ง ซึ่งยากที่ใครจะหลีกเลี่ ยง
ได๎จะตํางกันก็แตํรูปแบบของทุกข๑เทําน้ัน เมื่อความทุกข๑เกิดขึ้นแกํชีวิต ผู๎มีป๓ญญาตรองเห็นความเป๕นจริงวําความทุกข๑
เป๕นสัจจะอยํางหนึ่งของชีวิต ชีวิตยํอมระคนอยูํด๎วยทุกข๑เป๕นธรรมดา เมื่อเห็นเป๕นธรรมดาความยึดมั่นก็มีน๎อย ความ
ทุกข๑สามารถลดลงได๎หรืออาจหายไปเพราะไมํมีความยึดมั่นนั้นความสุขที่เกิดขึ้นภายหลังการปลํอยวางยํอมเป๕น
ความสุขอับริสุทธ์ิ เพราะฉะนั้นพระพุทธองค๑ทรงตรัสวํา “เมื่อใดบุคคลเห็นด๎วยป๓ญญาวํา สังขารทั้งปวงเป๕นทุกข๑ เมื่อ
นั้นเขายํอมเบื่อหนํายในทุกข๑ นั่นคือทางแหํงความบริสุทธ์ิ” 
  3) ความไมํ มีตัวตน (อนตฺตตา) ความไมํมีตัวตนหรือไมํใชํ ตัวตนของสิ่งทั้งปวงอันเป๕นธรรมดาที่ละเอียด
ลึกซึ้งยิ่งนัก ยากที่บุคคลผู๎สดับน๎อยจะมองเห็นได๎คําวําอนัตตาอาจแปลได๎ 2 อยํางคือ ไมํใชํตัวตนอยํางหนึ่ง และไมํมี
ตัวตนอยํางหนึ่ง สมมติวําเป๕นวัวถามตํอไปวําอะไรคือวัว? ขามัน เขามัน หนังมัน หรืออะไร? ในที่สุดเราอาจจะหาวัว
ไมํเจอ เจอแหํงมวลเหตุป๓จจัยตํางๆ ที่รวมกันให๎เราสมมติเรียกวําวัวโดยลักษณะพิเศษบางอยํางที่แตกตํางจากสัตว๑อื่น  
สํวนความหมายอนัตตาพระพุทธเจ๎าทรงให๎ความหมายไว๎สั้นๆ วําในอนัตตลักขณสูตรวํา“ขันธ๑ 5 ช่ือวําเป๕นอนัตตา 
เพราะหวังไมํได๎บังคับไมํได๎ จงเป๕นอยํางนี้เถิด อยําเป๕นอยํางนั้นเลย” พอสรุปในเรื่องอนัตตาได๎วําที่เป๕นอนัตตานั้น
เพราะเหตุอยํางน๎อย 3 ประการคือ 
  (1) เราไมํอาจบังคับให๎เป๕นไปตามความพอใจ เชํน รูปกายของเราเกิดจากพํอแมํและกรรม เราเลือก
ตามความพอใจของเราไมํได๎ พํอแมํก็เลือกไมํได๎ ถ๎าเลือกได๎ทํานคงเลือกรูปกายที่สวย แข็งแรงให๎ลูก ทุกคนต๎องเลือก
เอาอยํางดีทิ้งสิ่งที่เลวเสีย แตํเพราะเราเลือกเอาไมํได๎มันเป๕นไปตามเหตุป๓จจัยรูปกายของเราจึงปรากฏตามที่เห็นกัน
อยูํ ดีบ๎าง เลวบ๎าง หยาบบ๎าง ประณีตบ๎างแข็งแรงบ๎างอํอนแอบ๎าง 
  (2) เราไมํอาจบังคับให๎เป๕นไปตามที่เราอยากให๎เป๕น สังขารรํางกายของเรา มันจะเจริญหรือทรุดโทรม
ก็สุดแล๎วแตํเหตุป๓จจัยภายในอันมีกลไกในตัวของมันเอง เป๕นไปตามธรรมชาติของมันเอง เราบังคับมันไมํได๎ ในกรณีที่
บังคับได๎บ๎างช่ัวคราว เชํน การทํางานของตํอมไร๎ทํอ ในรํางกายเราบังคับไมํได๎ไมํอยูํในบังคับบัญชาของจิต 
  (3) ขันธ๑5 เป๕นไปเพื่ออาพาธ ความวํา รูปกายเป๕นไปเพื่อความเจ็บปุวยทรุดโทรมอยูํตลอดเวลา แตํทน
ไปได๎เพราะได๎เปลี่ยนอิริยาบถ คือ ยืน น่ัง นอน กิน ดื่ม ถ๎าสิ่งดังกลําวไมํสม่ําเสมอมากไป หรือน๎อยไปบ๎าง 
รํางกายก็จะแสดงอาการวิปริตทันทีรํางกายพร๎อมเสมอที่จะอาพาธแตํเพราะอาศัยการบริหารของผู๎ยึดกายนี้วําเป๕น
ของตน จึงทําให๎พอทนไปได๎แตํในที่สุด ก็แตกทําลายไมํมีใครสามารถฝืนได๎ ในพระบาลี อนัตตลักขณสูตร 
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พระพุทธเจ๎าตรัสวํา “ขันธ๑ 5 เป๕นอนัตตา ถ๎าขันธ๑ 5 เป๕นอนัตตา แล๎วก็จะไมํพึงเป๕นไปเพื่ออาพาธและเราหวังไมํได๎วํา
จงเป๕นอยํางน้ีเถิด อยําเป๕นอยํางน้ันเลย” 
  ประโยชน๑ของการเรียนรู๎อนัตตา การเรียนรู๎เรื่องอนัตตาทําให๎เรารู๎ความจริง ตามที่เป๕นจริงของสิ่งทั้งปวง ไมํ
ต๎องถูกหลอกโดยสิ่งปรากฏให๎เป๕นเพียงผิวเผินไมํยึดมั่นในขันธ๑5 คือ รูปเวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณวําเป๕นตน
หรือของตนเป๕นทางคายตัณหามานะทิฐิทําให๎เบากายเบาใจ หลักเรื่องอนัตตาสอนให๎เรารู๎วําสังขารทั้งปวงเป๕นไปเพื่อ
อาพาธฝืนความปรารถนาบังคับบัญชาไมํได๎ เป๕นไปตามเหตุป๓จจัย ความรู๎อยํางน้ีเป๕นเครื่องผํอนคลายความทุกข๑ความ
เดือดร๎อนในชีวิตประจําวันได๎ดี เพราะในชีวิตประจําวันนั้นบุคคลสํวนใหญํเดือดร๎อนอยูํด๎วยเรื่องต๎องการสิ่งตํางๆ 
บุคคลตํางๆ เป๕นไปตามปรารถนาของตน พยายามฝึกให๎สภาพแวดล๎อมอันเป๕นไปตามเหตุป๓จจัยของมันได๎อยํางใจตัว 
เมื่อไมํได๎ตามนั้นก็เดือดร๎อนใจ แม๎ลูกเต๎าของเรา เราก็ไมํอาจบังคับได๎ดังใจหวังหมดทุกอยําง สังขารรํางกายของเรา 
ความรู๎สึกสุข ทุกข๑ ความเจ๎าอารมณ๑เป๕นอาทิของเราก็ไมํอาจให๎เป๕นไปตามใจหวังเพราะมันไมํได๎อยูํในอํานาจบังคับ
บัญชาของเรา แตํขึ้นอยูํกับเหตุป๓จจัยที่ปรุงแตํงให๎มันเป๕นตํางๆการเรียนรู๎และการนึกคิดบํอยๆ ซึ่งหลักอนัตตานี้ชํวย
ให๎ชีวิตแจํมใสผาสุก ไมํถูกเผารนร๎อนด๎วยไฟ คือ ราคะบ๎าง โทสะบ๎าง โมหะบ๎าง ชีวิตได๎พบความสงบเย็นซึ่งคํอนข๎าง
จะหาได๎ยากในชีวิตปุถุชนสมัยนี้ ไตรลักษณ๑ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาจึงเป๕นหลักพุทธธรรมคําสอนหมวดหนึ่งใน
พระพุทธศาสนา 

ความส าคัญของไตรลักษณ์ 

           ความสําคัญของหลักพุทธธรรมข๎อนี้สอนไมํให๎มนุษย๑ยึดติดในสิ่งตํางๆ ที่ปรากฏให๎เห็นสังขารไมํมีตัวตนเป๕น
สิ่งสมมติ เกิดขึ้นแล๎วก็ดับไปตามธรรมชาติไตรลักษณ๑ที่พิจารณาเห็นได๎ยากนั้น เพราะมีเครื่องปกปิดไว๎ไมํให๎เห็น คือ 
สันตติ ความสืบตํอแหํงนามรูปปกปิดอนิจจตา อิริยาบถ ความผลัดเปลี่ยนแหํงกิริยาปกปิด ทุกขตา ฆนสัญญา 
ความสําคัญเป๕นกลุํมเป๕นก๎อนปกปิด อนัตตา พิจารณาด๎วยอุบาย คือ วิป๓สสนาภาวนา พิจารณาเห็นนามรูป หยั่งเห็น
ความตั้งขึ้นและเสื่อมไป เพิกถอนสันตติเสียได๎ อนิจจลักษณะก็ปรากฏชัด หยั่งเห็นความถูกบีบคั้น ทนอยูํไมํได๎ด๎วย
เพิกอิริยาบถออกเสีย ทุกขลักษณะยํอมปรากฏชัด พิจารณาเห็นความเป๕นธาตุและกระจายความเป๕นก๎อนออกได๎ 
อนัตตลักษณะยํอมปรากฏชัด เมื่อพิจารณาเห็นไตรลักษณ๑ด๎วยป๓ญญาแล๎ว จิตของผู๎นั้นยํอมปลํอยวางได๎ไมํยึดถือ
เบญจขันธ๑เป๕นตน เป๕นของเรา หลุดพ๎นจากอาสวะทั้งปวงเป๕นจิตที่บริสุทธิ์ เป๕นจิตสงบเย็น ดับทุกข๑ได๎ขาดมีคุณแกํผู๎
พิจารณาเห็นดังนี้15 
  ประโยชน์ของไตรลักษณ์ 

    1) ทุกสิ่งทุกอยํางในโลกนี้ไมํมีตัวตน ไมํใชํของเราไมํเป๕นอัตตา 
    2) มนุษย๑สัตว๑เกิดขึ้นมาพร๎อมกับความทุกข๑ 
    3) ไมํประมาทในชีวิต 
    4) อยูํในโลกนี้อยํางมีความสุข 
  ผู๎ที่ประพฤติปฏิบัตินําเอาหลักธรรมนี้มาใช๎จะเกิดความสุข เพราะหลักธรรมข๎อนี้ไมํให๎ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่
เกิดขึ้นทําให๎มองเห็นความจริงของชีวิต มองเห็นธรรมชาติของความเสื่อมสลายเพื่อให๎ มนุษย๑ เตรียมตัวเตรียมใจไมํให๎
เกิดความประมาทจะได๎ นําพาตนเองไปในภพภูมิข๎างหน๎าได๎อยํางไมํต๎องพะวง 
  ไตรลักษณ์กับผู้สูงอายุ 

    ผู๎สูงอายุมักมีรํางกายเสื่อมถอย มีจิตใจที่แปรปรวนอยูํเสมอๆ จะเกิดความกลัวความหวาดระแวง กลัวภัย
ตํางๆ นานาท่ีจะเกิดขึ้น หลักไตรลักษณ๑จะชํวยให๎ผู๎สูงอายุเกิดความรู๎ความเข๎าใจในตนเอง เข๎าใจในสิ่งทั้งหลายวําสิ่ ง
ทั้งหลายเป๕นไปตามธรรมชาติ ไมํสามารถบังคับได๎สังขารในไตรลักษณ๑เป๕นสภาวะที่ปรุงแตํง เกิดจากเหตุป๓จจัยปรุง
แตํงข้ึน ไมํวําจะเป๕นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม ด๎านรํางกายหรือจิตใจเป๕นไปตามเกิดดับ มีแล๎วก็ไมํมี เปลี่ยนแปลง
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แปรสภาพเรื่อยไป เป๕นของช่ัวคราว อยูํได๎ช่ัวขณะ ความทุกข๑ที่เกิดกับผู๎สูงอายุเป๕นธรรมดาของธรรมชาติ เป๕นภาวะ
กดดัน ขัดแย๎ง บีบคั้น คงสภาพอยูํ ไมํได๎ ยกเลิกมันไมํได๎ ความไมํ มีตัวตนซึ่งเรียกวํา อนัตตาสํวนความมีตัวตนเรียกวํา
อัตตา จะมีตัวตนที่แท๎จริงเป๕นเจ๎าของเป๕นผู๎ครอบครอง ผู๎ทําความบังคับบัญชาให๎เป๕นไปตามความต๎องการหรือตาม
ปรารถนา อนัตตาเป๕นการปฏิเสธความมี ความเป๕นของอัตตา เพราะอัตตาเป๕นเพียงภาพที่เกิดจาการยึดถือของคน
ทั่วๆ ไป คนแตํละคนได๎สร๎างภาพ(อัตตา) หรือตัวตนขึ้นมาซ๎อนไว๎บนสภาวะธรรม และอัตตาหรือตัวตนก็บดบังบุคคล
เหลํานั้น ไมํให๎มองเห็นสภาวะธรรม ถ๎าผู๎สงูอายุมีความรูค๎วามเข๎าใจในอนัตตาจะถํายถอนความยดึถือน้ัน ที่มองไมํเห็น
สิ่งทั้งหลายที่มันเป๕น สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป๕นไปตามธรรมดาของมันไมํมีตัวตน ไมํมีอะไรเป๕นแกํนเป๕นแกนหรือสิ่ง
ซ๎อนแฝงที่จะเป๕นเจ๎าของครอบงําของการบัญชา ไมํขึ้นตํออํานาจของใครไมํวําอยูํข๎างในหรือข๎างนอก ถ๎ามีตัวตนเป๕น
แกํนเป๕นแกนแฝงซ๎อน สิ่งที่เกิดขึ้นตามภาวะที่เป๕นอยํางนั้นๆตามธรรมดาของมันไมํได๎แตํในความเป๕นจริงสิ่งที่มีอยูํ
เป๕นอยูํของมันอยํางนั้นๆ จึงชัดเจนแนํแท๎วําตัวตนไมํมีจริงแม๎วําอัตตาจะไมํมีจริง แตํการยึดถืออัตตาก็มีอยูํและเป๕นสิ่ง
ทีค่นท่ัวไปยึดถือมั่นกันอยํางยิ่งพระพุทธศาสนาจึงมุํงปฏิเสธอัตตาที่เขายึดกันอยูํ คือมุํงให๎คนละเลิกยึดถือมั่นที่จมวน
กันอยูํนั้นเมื่อรู๎ทันรู๎เห็น ตามความเป๕นจริง จะเกิดความรู๎สึกเบื่อหนํายรังเกียจและอยากหนี ให๎พ๎นไปเสียถ๎า เจริญ
ป๓ญญา ก็จะหายไปกลับรู๎ สึกเป๕นกลาง ไมํหลงใหล ไมํหนํายแสยง ไมํติดใจ ไมํรังเกียจไมํพัวพัน ไมํเหม็นเบื่อมีแตํ
ความรู๎ชัดในสิ่งที่มันเป๕น รู๎สึกโปรํงโลํงเป๕นอิสระ พร๎อมด๎วยทําทีของการปฏิบัติตํอสิ่งนั้นๆ ไปตามความสมควรแกํ
เหตุผลและตามเหตุป๓จจัย 
     สรุปไตรลักษณ๑ ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ลักษณะสามัญ 3 ประการของสรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งเป๕นเหมือน

กฎธรรมชาติ ครอบงําสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิตเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา สามัญลักษณะ ประกอบด๎วย อนิจจา ทุกขตา และ
อนัตตตา 1.อนิจจา ความไมํคงที่ ไมํถาวร หมายความวํา ทุกสิ่งทุกอยํางในโลกไมํมีอะไรเที่ยงแท๎ สิ่งมีชีวิต เมื่อเกิ ด
แล๎วก็มีการเปลี่ยนแปลงตามวัย จากเด็กเติบโตมาเป๕นวัยรุํน วัยหนุํมสาว วัยชรา และตายไป สิ่งมีชีวิตก็เชํนเดียวกัน 
จะต๎องมีการทรุดโทรม ผุกรํอน และเสื่อมโทรมไปในที่สุด 2.ทุกขตา ความเป๕นทุกข๑ของสิ่งทั้งปวง คือ ความทนอยูํใน
สภาพเดิมไมํได ๎ 3.อนัตตตา ความเป๕นของไมํใชํตัวตน ตามปกติคนท่ัวไปจะมีการยึดมั่นในเรื่องตัวตน คือการยึดวํา สิ่ง
นั้นเป๕นของเรา น่ีคือเรานี่เป๕นเรา แตํในทางของพระพุทธศาสนาถือวําไมํใชํตัวตน ไมํมีอะไรที่เป๕นตัวเรา และไมํมีอะไร
ที่เป๕นของเรา ผู๎สูงอายุเป๕นบุคคลที่อยูํในวัยสุดท๎ายของวงจรชีวิต มีอายุตั้งแตํ 60ปีบริบูรณ๑ขึ้นไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ และด๎านสังคม รวมถึงเป๕นผู๎ที่ลูกหลานและสังคมควรจะให๎การยกยํองดูแลเอาใจใสํ 
ผู๎สูงอายุจะต๎องพิจารณารํางกายและสิ่งที่เกิดขึ้นภายในภายนอกของตัวเองสิ่งทั้งหลายไมํมีตัวตน ไมํเที่ยง เกิดขึ้นแล๎ว
ดับไป เป๕นไปตามธรรมดาของธรรมชาติ เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ยอมรับความเป๕นจริงที่
เกิดขึ้นทั้งด๎านบวกและด๎านลบ ทําจิตใจให๎เบิกบาน ทุกอยํางในโลกนี้ไมํใชํความสุข เป๕นความทุกข๑ที่เกิดขึ้น เพียงเรา
เข๎าไปยึดวําเป๕นความสุข ซึ่งเกิดจากการปรุงแตํงของจิต ทําให๎คนเราลุํมหลงยึดถือ เกิดทุกข๑ตามมาทําให๎เกิดป๓ญหาตํอ
ตนเอง ลูกหลานและสังคม ผู๎สูงอายุควรพัฒนาตัวเองให๎มาก ทําจิตให๎ตั้งมั่นอยูํในอารมณ๑เดียว เมื่อเกิดสภาวะที่
เปลี่ยนแปลง ยอมรับกับทุกข๑ที่เกิดขึ้นโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมคําสั่งสอน จะทําให๎ผู๎สู งอายุมีอายุยืน 
สุขภาพกายสุขภาพจิตดีสมกับวัยสูงอายุ การปฏิบัติวิป๓สสนากัมมัฏฐาน มีป๓ญญาเกิดขึ้น จะมองเห็นธรรมชาติที่
แท๎จริงของสิ่งทั้งหลายด๎วยเหตุนี้ การรู๎แจ๎งในไตรลักษณ๑แล๎วจึงจะนําไปสูํความหลุดพ๎น (วิมุตฺติ) ความบริสุทธิ์ (สุทฺธิ) 
ป๓ญญา(ป๒ฺญา) สันติ(สนฺติ) และความดับทุกข๑ (นิพฺพาน) ซึ่งเป๕นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา นี้เป๕นเหตุผล
สําคัญที่องค๑สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ตรัสเรียกคําสอนเรื่องไตรลักษณ๑วํา “พหุลานุสานี” คือคําสั่งสอนท่ีพระพุทธ
องค๑ทรงสั่งสอนมากที่สุด 
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การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

AN ANALYTICAL STUDY OF THE PROJECT OF THE FIVE PRECEPTS OBSERVING VILLAGES,BAN 

LAO SUB-DISTRICT, MAECHAI DISTRICT, PHAYAO PROVINCE 
 

วิศิษฐ์ ทวีสิงห ์

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 
 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิเคราะห๑แนวทางการสํงเสริมโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 ตําบลบ๎านเหลํา อําเภอแมํใจ จังหวัด
พะเยา มีวัตถุประสงค๑อยูํ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 2) เพื่อศึกษาแนวทางการสํงเสริม
โครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 และ 3) เพื่อวิเคราะห๑แนวทางการสํงเสริมโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 โดยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎การสัมภาษณ๑แบบกึ่งมีโครงสร๎าง (Semi-structured or 
guided interviews) และสนทนากลุํม (Focus group discussion)วิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงเนื้อหา ตรวจสอบข๎อมูลแบบ
สามเส๎า (data triangulation) ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ(สัมภาษณ๑) คือ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในสนาม
วิจัย จํานวน 10 คน คัดเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และผู๎ให๎ข๎อมูลสนทนากลุํมยํอย
(Focus Group) โดยใช๎วิธีการสุํมแบบงํายจากผู๎ให๎ข๎อมูลเชิงลึกในพ้ืนท่ีวิจัย จํานวน 12 คนผลการวิจัย พบวํา การอยูํ
รํวมกันของชุมชนในอดีตมีความสัมพันธ๑เครือญาติแบบพี่น๎อง ประเพณีวัฒนธรรมที่สร๎างเสริมความรักสามัคคี 
ชํวยเหลือเกื้อกูลตํอกัน ยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ๎า อนุรักษ๑ขนบธรรมเนียมประเพณี  เป๕นต๎นทุนที่ดีของสังคม 
การปฏิบัติตามศีล 5 เป๕นหลักธรรมให๎คนทําความดี ละเว๎นความช่ัว รักษากาย วาจา และใจ และการจัดการเพื่อ
คุ๎มครองชีวิตที่ดีรํวมกัน สร๎างความสุขของบุคคลและสังคม  
ค าส าคัญ:ศีล 5, การสํงเสริมหมูํบ๎านรักษาศีล 

 

Abstract 

  An Analytical Study of the Five Precepts Observing Village Project, Banlao Sub-District, 
Maechai District, Phayaoaimed to(1) study the five precepts observation projectto (2)explore 
guidelines to promote the project of five precepts observation, and to (3) analyze the way in 
promoting the project on which qualitative research was based for data collection through Semi-
structured or guided interviews and Focus group discussion. Data analysis  was carried out via 
contentanalysis with verification by data triangulation. Important informants (interview) village 
headman and 10 informants who involved in the fieldwork with purposive sampling, and 12 in-
depth informants for afocus group.Findings showed that community in the past had kinship 
relationship along with culture and tradition promoting love and unity in ahelpful way, following 
the Buddha’s teaching, preserving tradition as a social capital. Five precepts observation is the way 
to instruct people to do good deeds, to refrain from evils, to guard body, speech, and mind, and 
to manage in order to protect life together for creating happiness to people and society.  
Keywords:  Five Precept, Promoting Village in Five Precepts Observation  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 109 ~ 

บทน า 

  พุทธศาสนาเป๕นหนึ่งในศาสนาที่สําคัญของโลก ที่ถือกําเนิดเมื่อ 2600 ปีกวํา ในดินแดนชมพูทวีปหรือ
ประเทศอินเดียในป๓จจุบัน นับแตํองค๑พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าได๎ทรงตรัสรู๎ความจริงอันประเสริฐ สาระแหํงความจริงคือ 
ธรรมดาของเหตุป๓จจัยหรือกระบวนธรรมแหํงเหตุป๓จจัย ผู๎ที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป๕นจะเข๎าถึงความจริงที่เป๕น
กลางนี้ได๎ และสมณทูตได๎เผยแพรํไปทั่วโลก ซึ่งประเทศไทย ก็ได๎รับการเผยแพรํพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียมี
ความเจริญรุํงเรืองตามลาํดับ จนกลายเป๕นสถาบันหลักของชาติเป๕นศูนย๑รวมจิตใจของสังคมไทยมบีทบาทสําคญัทุกมติิ
การดําเนินชีวิตของประชาชน ทั้งในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม โดยมีหลักธรรมคําสั่งสอนของพระ
พุทธองค๑ที่เหลําพุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติ 
  การดํารงชีวิตของป๓จเจกชนในยุคป๓จจุบันที่โลกมีพลวัต (Dynamic) เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี แตํหลักธรรมยังมีความทันสมัยอยูํเสมอ ผลจากการที่พระพุทธศาสนาเข๎ามีบทบาท
ในวิถีชีวิตของประชาชน การปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา การดํารงชีวิตตามวิถีแหํงพุทธของประชาชนที่
ยึดหลักพุทธธรรม มีป๓ญญากํากับ เทําทันความเป๕นไปตามหลักแหํงอริยสัจและไตรลักษณ๑ จะทําให๎มีความเป๕นอยูํ 
ตลอดจนถึงวิถีชีวิตที่สงบสุข สามารถดํารงชีวิตอยํางมีคุณคําสมศักดิ์ศรีแหํงความเป๕นมนุษย๑ ตลอดจนถึงหลักของศีล 
5 ซึ่งพระพุทธเจ๎า ทรงมองเห็นถึงธรรมชาติของมนุษย๑ที่มีความเห็นแกํตัว และมีจิตสํานึกที่ดีงามเป๕นพื้นฐานทุกคน
เชํนกันจึงให๎หลักการอยูํรํวมกันโดยมีศีล หรือบทบัญญัติพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ในการสร๎างความ “ความสุข” 
ของบุคคลและสังคม ให๎มีจิตสํานึกที่ดีงาม สร๎างสรรค๑สิ่งที่ดีตํอตนเอง เพื่อนมนุษย๑ สรรพสัตว๑ และสรรพสิ่ง ปูองกัน
การกระทําท่ีเป๕นอกุศล เชํน การประหารชีวิต ทําร๎ายผู๎อื่น ลักขโมย ขํมขืน หลอกลวง และการกํออาชญากรรมได๎ทุก
อยําง  
  ในป๓จจุบันกระแสการเมืองทําให๎สังคมมีความแตกแยก ขาดความสงบสุข ประชาชน มีความเห็นตํางทาง
การเมืองสมเด็จพระรัชมังคลาจารย๑ ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่สมเด็จพระสังฆราชในชํวงปี 2556 - 2560ได๎ดําริเป๕นนโยบาย
สําคัญคือ โครงการสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ โดยใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “โครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 
5” มีเปูาหมายเพื่อสร๎างความสามัคคีปรองดองและประโยชน๑สุขของประชาชนตลอดจนให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดมั่น
ในคําสอน ทางพระพุทธศาสนา ถวายเป๕นพระราชกุศลแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถซึ่งรัฐบาลไดม๎อบหมายให๎สํานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ รํวมกับกระทรวงมหาดไทย และคณะ
สงฆ๑ ดําเนินการในระดับหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร๑, 2558) 
  คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (ค.ส.ช.) รํวมกับรัฐบาล และคณะสงฆ๑โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย๑ ผู๎
ปฏิบัติหน๎าที่สังฆราช ได๎มีโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 ให๎พุทธศาสนิกชนน๎อมนําหลักศีล 5 ไปใช๎ในการดํารงชีวิต
ประจําวัน สร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ มีความรักความสามัคคี โดยเริ่มจากครอบครัว หมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ 
จังหวัด โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ รํวมกับกระทรวงมหาดไทย เป๕นหนํวยงานนําไปสูํการปฏิบัติ กําหนด
พื้นที่ดําเนินการพร๎อมกันท้ังประเทศอําเภอแมํใจ ซึ่งแบํงการปกครองจําแนกเป๕น 6 ตําบล 66 หมูํบ๎าน ประชาชนสํวน
ใหญํนับถือศาสนาพุทธ และได๎สนองตอบโดยนําแปลงนโยบายไปสูํการปฏิบัติให๎เป๕นรูปธรรม สร๎างความปรองดอง
สมานฉันท๑ โดยใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป๕นต๎นแบบให๎แกํพ้ืนท่ีอื่น 
  การปฏิบัติตามศีล 5 ถือเป๕นหลักธรรมที่ทําให๎เป๕นมนุษย๑รวมถึงยังเป๕นทั้งมรรควิธีการพัฒนาชีวิต และการ
จัดการเพื่อคุ๎มครองชีวิตที่ดีรํวมกัน กอปรกับเป๕นนโยบายสําคัญของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (ค.ส.ช.) รํวมกับ
รัฐบาล และคณะสงฆ๑โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย๑ ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่สมเด็จพระสังฆราช “โครงการหมูํบ๎านรักษา
ศีล 5” สร๎างความสามัคคีปรองดอง ดํารงชีวิตอยํางสงบ สังคมอยูํเย็นเป๕นสุข ดังนั้น จึงทําให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะ
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ศึกษาในเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห๑แนวทางการสํงเสริมโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 ตําบลบ๎านเหลํา อําเภอแมํใจ 
จังหวัดพะเยา” 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5  
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการสํงเสริมการอยูํรํวมกันของชุมชน 
  3. เพื่อวิเคราะห๑แนวทางการสํงเสริมโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

  งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห๑แนวทางการสํงเสริมโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 ตําบลบ๎านเหลํา อําเภอ
แมํใจ จังหวัดพะเยา”เป๕นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎การสัมภาษณ๑แบบกึ่งมี
โครงสร๎าง (Semi-structured or guided interviews) และสนทนากลุํม (Focus group discussion)วิเคราะห๑
ข๎อมูลเชิงเนื้อหา ตรวจสอบข๎อมูลแบบสามเส๎า (data triangulation) ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ(Key Informant) 
  ประชากร (Population) ที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (สัมภาษณ๑) คือ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน 
และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในตําบลบ๎านเหลํา อําเภอแมํใจ จังหวัดพะเยา จํานวน 10 คน โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และผู๎ให๎ข๎อมูลสนทนากลุํมยํอย(Focus Group) โดยใช๎วิธีการสุํมแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ในตําบลบ๎านเหลํา อําเภอแมํใจ จังหวัดพะเยา จํานวน 12 คน โดยกําหนดเกณฑ๑คัดเลือก 
(Inclusion criteria) อาศัยอยูํจริงในพื้นที่  
 

ผลการศึกษา 

  การศึกษาวิเคราะห๑แนวทางการสํงเสริมโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 ตําบลบ๎านเหลํา อําเภอแมํใจ จังหวัด
พะเยา ผู๎วิจัยได๎นําเสนอเนื้อหาสาระผลการศึกษา ดังตํอไปนี้ 
  โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

  1. การอยูํรํวมกันของชุมชนที่อาศัยอยูํแตํเดิม พบวําการอยูํรํวมกันของชุมชนแตํเดิมกํอนที่จะมีดําเนินการ
สํงเสริมโครงการหมูบํ๎านรักษาศีล 5 สมัยกํอนชุมชนมีความรํวมมือกันดีจะรื้อบ๎านหลงัหนึ่งก็จะมารวํมกันภายใน 1 วัน
ให๎เสร็จ หลังจากนั้นก็จะมีการกําหนดสร๎างบ๎านใหมํขึ้นมาก็ได๎รํวมกันอีกครั้งหนึ่งโดยผลัดกันมาคนละ 1 วันหรือ 2 
วัน จนเสร็จเรียบร๎อย โดยไมํมีคําแรงและผู๎หญิงก็รํวมมือทํากับข๎าวเลี้ยงคนที่ ชํวยกันทําบ๎าน (สมศักดิ์ ก๐าอินตา, 
2560) แตํเดิมมาเราอยูํกันแบบพ่ีน๎อง เอื้อเฟื๗อเกื้อกูลกันแบบมีความสุขแบํงกันกินกันใช๎ เชํน การต๎มไกํ พํอแมํบอกให๎
ลูกยกไปให๎บ๎านปูุยําตายาย ญาติพี่น๎อง หลังจากนั้นเราก็จะได๎กินต๎มไกํตลอดปีเพราะเราให๎เขา เขาให๎มามีความสุข 
เรื่องศาสนาพํอแมํก็ชวนลูกหลานเข๎าวัดทําบุญ บางทีบ๎านอ่ืนมีงานใหญํพํอแมํก็ชวนลูกหลานไปด๎วย แนะนําให๎รู๎จักกัน 
ญาติพี่น๎อง กํอให๎เกิดการรักใครํ สามัคคีฝากลูกฝากหลาน ให๎มีความเคารพนอบน๎อม (ศรีมูล ใจยะสุข, 2560) 
  การอยูํอาศัยรํวมกันแตํเดิม ซึ่งเป๕นสมัยยังไมํเจริญสื่อสารประชาสัมพันธ๑ตํางก็ไมํมี อาศัยแบบพี่น๎องพึ่งพา
อาศัย เคารพผู๎ใหญํ เช่ือฟ๓งผู๎ใหญํสั่งสอน ของใช๎อุปกรณ๑การประกอบอาชีพตํางๆใช๎ภูมิป๓ญญาชาวบ๎านโดยแทบไมํใช๎
เงินทอง (สนั่น สายเครือวงค๑, 2560) อยูํด๎วยกันแบบไมํระแวงกันเชํน ไมํกั้นรั้ว เป๕นต๎น แล๎วพึ่งกัน โดยเรียกกินข๎าว 
อีกอยํางก็เอื้อเฟื๗อกัน เชํน แบํงเป๕นอาหาร เป๕นต๎น รํวมกันทํางาน เชํนลงแขก ชํวยกันเกี่ยวข๎าว มีความสามัคคีกันดีมี
ศีลห๎าอยูํในใจเสมอไป ไมํมีโรงกลั่นสุราในหมูํบ๎าน (สังคม หรดี, 2560) อยูํอยํางสงบสันติ มีการรํวมมือในการทํา
กิจกรรมตํางๆ ในวันสําคัญเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม (เกษม สวณา, 2560) 
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  การอยูํรํวมกันมาตั้งแตํโบราณจนถึงป๓จจุบันยํอมมีความแตกตํางกัน เนื่องจากโลกเจริญรุํงเรือง จึงทําให๎คน
รุํนเกําและรุํนใหมํ ยํอมมีความแตกตํางกันไปอยํางรวดเร็วสมัยบรรพบุรุษจะทําสิ่งใดยํอมจะชํวยเหลือกันและกัน ใน
ป๓จจุบันจะต๎องใช๎เงินเป๕นที่ตั้ง จึงทําให๎คนในป๓จจุบันขาดความสามัคคี มีแตํการแขํงขัน มีสี มีพวก คนในชุมชนไมํมี
ความเข๎าใจ หลักธรรมของศีล 5 เทําที่ควรยึดถือปฏิบัติไมํถูกต๎อง เกิดอบายมุขตําง ๆ ในหมูํบ๎าน เชํน การพนันการ
ทะเลาะวิวาท (เสาร๑แก๎ว แสนเขียว, 2560) 
   การอยูํรํวมกันในอดีตถือวํามีความสุขกวําในป๓จจุบันมากมีการปกครองแบบพํอปกครองลูก จะทําอะไรให๎
เกียรติผู๎ใหญํเสมอ มีความเคารพผู๎หลักผู๎ใหญํ และครูบาอาจารย๑และยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎าอยําง
เครํงครัด เชํน พาลูกเข๎าวัดทําบุญอยูํอยํางสม่ําเสมอ พาลูกไปเป๕นลูกศิษย๑วัดให๎ศึกษาธรรมะ และให๎ลูกบวชเป๕น
สามเณรเป๕นพระจํานวนมาก ทําให๎จิตใจของคนในอดีตอํอนโยนมากๆ มีความเกรงกลัวตํอบาปและสามารถรักษา
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สืบมาจนถึงป๓จจุบันให๎ลูกหลานสืบทอดกันตํอไป การอยูํรํวมของชุมชนอยูํด๎วยกันแบบ
เครือญาติทุกครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธสืบทอดมาตั้งแตํบรรพบุรุษ สั่งสอนลูกหลานให๎เป๕นคนดี โดยมีที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ของชุมชนคือวัดเป๕นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และชุมชนอยูํด๎วยกันอยํางมีความสุขตลอดมา กลําวได๎วํา เป๕นชุมชนที่
พึ่งพากันแบบพี่น๎อง เข๎าใจซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบํงป๓นชํวยเหลือกัน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม สอนลูก
สอนหลานตามประเพณีและงานบุญตําง ๆให๎ประพฤติปฏิบัติตามปูุยําตายายพาเข๎าวัดในวันสําคัญตําง ๆ ได๎ดีตํอมา
เมื่อประมาณ 20 กวําปี บ๎านเมืองเปลี่ยนแปลงไปเลยเป๕นชุมชนสังคมที่เห็นแกํตัวมากขึ้น ไมํรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีไว๎ ขาดศีลธรรมประจําใจ ไมํมีความละอายความเกรงกลัวตํอบาป พูดกันไมํรู๎เรื่องไมํปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย๑สิน ไมํเป๕นพี่เป๕นน๎อง พ่ึงพากันไมํได๎ตํางคนตํางเห็นแกํตัว ไมํนึกถึงสํวนรวม” (นิรันดร๑ มรรควัน, 2560) 
  2. การอยู่ร่วมกันของชุมชนหลังมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  

  พบวํา สํวนใหญํรักษาศีล 5 โดยการฟ๓งเทศน๑ ทําบุญสืบทอดกันมาตั้งแตํปูุยําตายาย (เสาร๑แก๎ว แสนเขียว, 
2560) ทําให๎เกิดความสามัคคี ในหมูํบ๎านมากขึ้น ป๓ญหาการทะเลาะวิวาทในครอบครัวลดน๎อยลงคนในหมูํบ๎านเข๎าใจ
หลักธรรมของศีล 5 ปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องสามารถอธิบายให๎ลูกหลานฟ๓งเข๎าใจได๎ การอยูํรํวมกันในชุมชนหลังจาก
หมูํบ๎านรักษาศีล 5 เข๎ามีเมื่อปี 2557 เป๕นต๎นมาก็ดีระดับหนึ่ง เนื่องด๎วยสภาพเศรษฐกิจป๓จจุบัน มีการแขํงขันกันสูง
มากและมีคําใช๎จํายในครัวเรือนมากขึ้น พํอกับแมํต๎องออกไปทํางานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว และสํงลูกหลานไป
เรียนหนังสือในเมืองใหญํจํานวนมากทําให๎ครอบครัว เป๕นครอบครัวแหวํงกลาง พํอแมํไมํมีเวลาสั่งสอนลูกหลานทําให๎
เยาวชนไมํสนใจในเรื่องนี้มากนัก และผู๎คนกลุํมใช๎แรงงานก็ไมํคํอยสนใจเทําใดนัก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง 
ต๎องทํามาหาเลี้ยงชีพ มีแตํคนแกํและคนวัยใกล๎เกษียณเทํานั้นท่ีใสํใจในโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 แตํด๎วยความเป๕น
คนพุทธในสายเลือดเยาวชน - กลุํมวัยทํางานก็ยังเกรงกลัวตํอบาป ยึดถือหลักศีล 5 ข๎อได๎ดีพอสมควร เชํน ในป๓จจุบัน
ในชุมชนไมํมีคนท่ีลักเล็กขโมยน๎อยเหมือนแตํกํอนแล๎วไมํฆําสัตว๑ เพื่อความสนุกสนานเหมือนในอดีต และที่ดีที่สุดของ
โครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 และได๎ผลมากที่สุดคือ งดเหล๎าเข๎าพรรษาทําให๎คนสนใจที่จะเลิกเหล๎าชํวงเข๎าพรรษาเป๕น
จํานวนมากนี่คือความเปลี่ยนแปลงและแตกตํางจากอดีตที่ยังไมํมีโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 มาถึงแม๎สภาพชุมชน - 
ครัวเรือน ไมํเหมือนอดีตที่ผํานมาจะเป๕นครอบครัวใหญํที่อบอุํนมีการปกครองกันแบบพํอแมํปกครองลูกอยูํกันใน
ชุมชนที่อบอํุน ด๎วยสภาพชุมชน - ครัวเรือนในป๓จจุบันเป๕นครอบครัวเดี่ยวและต๎องออกไปทํางานนอกบ๎านมีโครงการ
หมูํบ๎านรักษา ศีล 5 มาถือวําชุมชนได๎ตอบรับและปฏิบัติศีล 5 ได๎ดีพอสมควร 
  การอยูํรํวมของชุมชนโดยชุมชนนับถือพระพุทธศาสนาอยูํแล๎วและรักษาศีล 5 ทุกครัวเรือนสืบทอดมาตั้งแตํ
ปูุยําตายาย โดยเข๎าวัดฟ๓งธรรมะ ทุกวันพระ จะเข๎าวัดทําบุญรักษาศีล 5มาตลอดจนถึงป๓จจุบัน ซึ่งเป๕นโครงการที่ดี ถ๎า
คนเข๎าใจนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดความสุข ความเจริญกับครอบครัว ชุมชนมีความเข๎าใจในหลักการรักษาศีล
ภาวนามากขึ้น ทําตามที่เคยทํามาตามปกติ รู๎จักรักใครํสามัคคี มีอะไรชํวยกันคิดชํวยกันทําไมํมีการร๎องเรียนมีเรื่อง
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อะไรจะพูดจากันกํอน ไมํถือโทษโกรธเคือง ไมํมีขี้เมาเอะอะโวยวายไมํมีการตั้งวงเหมือนเมื่อกํอนไมํมีการลักเล็กขโมย
น๎อยเกิดขึ้นในชุมชนรู๎จักการเคารพนับถือผู๎หลักผู๎ใหญํเช่ือฟ๓งมีเหตุ มีผล คนในชุมชนรู๎จักการออกความคิดเห็นและ
ยอมรับในประชาคมตามมตินั้น ซึ่งเป๕นการดีเพื่อกระตุ๎นตนเองซึ่งอยูํในสถานภาพที่เปลี่ยน หันมาระลึกถึงในอดีตที่
ผํานมาเราเคยอยูํแบบเรียบงําย และประหยัด ป๓จจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหมํประกอบการใช๎จํายในครัวเรือนก็สูงขึ้นก็
หวนกลับมาคิด สิ่งท่ีไมํจําเป๕นและเคยปฏิบัติ ท่ีผํานมาวิเคราะห๑ล๎วนแตํอยูํในศีล 5 ที่สมควรนํามาปฏิบัติตํอไป และมี
การงดดื่มสุราเป๕นต๎น บางคนงดได๎ บางคนงดได๎จําพรรษา บางคนงดได๎ตลอดชีวิต เป๕นผลดีตํอสุขภาพของคนใน
ชุมชน  แตํก็มีบางคนยังไมํเข๎าใจคําวําศีล 5 ข๎อ ทําได๎ไมํครบ 5 ข๎อ ทางพระสงฆ๑ก็ได๎จัดอบรม ถ๎าหากวําทํานจะเข๎า
รํวมโครงการศีล 5 นั้นไมํต๎องถือวําให๎ครบทุกข๎อ ข๎อใดท่ีสมควรปฏิบัติก็ทํา 
  3. แนวทางการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชน 

  แนวทางการสํงเสริมการอยูํรํวมกันของชุมชน พบวําวัดต๎องทําโครงการดีๆ ควบคูํกับหมูํบ๎านรักษาศีล 5 
ด๎วย เชํน โครงการพํอแมํพาลูกเข๎าวัดทําบุญทุกวันพระ รํวมกับทางโรงเรียนต๎องทําโครงการพาเด็กเข๎าปฏิบัติธรรม 
นั่งสมาธิ ฟ๓งธรรมอยํางน๎อยเดือนละ 2 ครั้ง วันข้ึนแรม 15 ค่ํา ให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทําอยํางจริงจัง ไมํใชํมีโครงการ
ก็มาพูด พอเสร็จโครงการแล๎วก็เงียบไป ให๎ชุมชนดูแลคัดเลือกบุคคลตัวอยํางที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับการนําศีล 5 ข๎อ
ไปปฏิบัติได๎ดี ขอให๎สํงรายชื่อบุคคลไปยังหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องออกเกียรติบัตร และมีรางวัลให๎ (นายชัย ใจแล, 2560) 
การรณรงค๑ให๎ชาวบ๎านรักษาศีล 5 พร๎อมทั้งเชิญชวนคนในครอบครัวรักษาศีล 5 โดยกรอกใบสมัครเข๎ารํวมโครงการ 
เพื่อเป๕นหลักฐาน และเพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงของประชาชนในชุมชน ในหมูํบ๎านชุมชนก็นับถือพุทธศาสนาอยูํแล๎ว 
โลกจะรํมเย็นดับเข็ญได๎ด๎วยพระพุทธศาสนา ซึ่งต๎องมีหนํวยงานท่ีเข๎ามาทําโครงการให๎ชัดเจน บูรณาการกับทางวัดซึ่ง
เป๕นจุดศูนย๑รวมจิตใจของพุทธศาสนาให๎พระสงฆ๑รํวมกับผู๎นํา เป๕นผู๎นําในการให๎ความรู๎เรื่องศีล 5 ให๎กับชุมชน ให๎
เข๎าใจแกํนแท๎ของศีล 5 วําดีหรือไมํดีอยํางไรให๎ทางโรงเรียนนํานักเรียนเข๎ามาอบรมเรื่องของศีล 5 เป๕นประจํา จะได๎
ซึมซับตั้งแตํเล็กๆ จะได๎รู๎จักบาปบุญคุณโทษ จะต๎องทํากันอยํางจริงจัง ไมํใชํทําวันนี้ โครงการนี้หมดก็หายไป ไมํทํา
ตํอเนื่อง ก็ไมํเกิดประโยชน๑อะไร และทําให๎คนในป๓จจุบันเรียนรู๎ และสํงเสริมให๎ลูกหลาน ได๎รับรู๎การสํงเสริมรักษาศีล 
5 สืบตํอไป พระสงฆ๑ ก็คงจะใช๎ในการพูดคุยทุกวันพระที่ทําพิธีทุกที่ทุกงาน และทางผู๎ใหญํบ๎านก็จะประชาสัมพันธ๑
เสียงตามสายของหมูํบ๎านบํอยๆ เพื่อที่จะชักจูงสร๎างความเข๎าใจของประชาชนในหมูํบ๎าน ได๎รับทราบการปฏิบัติศีล 5 
ข๎อ ควรมีกติกาหมูํบ๎านที่เข๎มงวดตามหลกัประชาคม บทลงโทษผู๎กระทําผิดอยํางจริงจังให๎เป๕นตัวอยําง ยกยํองสํงเสริม
คนทําดีให๎ออกหน๎าออกตา มอบเกียรติบัตร ประชาสัมพันธ๑หอกระจายขําวให๎รู๎ผลได๎ผลเสียของการกระทํานั้น พูดคุย
ให๎คนกระทําความผิดให๎รู๎จักบาปบุญคุณโทษ สํงเสริมเด็กยุวชนให๎รู๎จักการรักษาศีลเป๕นนิจ (ศรีมูล ใจยะสุข, 2560) 
โดยปลูกฝ๓งตั้งแตํเด็กในโรงเรียนมีปูายประชาสัมพันธ๑ และประพฤติตนอยูํในกรอบ ตลอดจนมีปูายประชาสัมพันธ๑ 
และการประพฤติตนอยูํในกรอบ ตลอดจนมีทีมงานเผยแพรํ ไมํวําจะเป๕นในสํวนของวัฒนธรรม และทางพระสงฆ๑ลงใน
พื้นที่แตํละจุด อาจเป๕นโครงการธรรมะสัญจร มีวิทยากรที่มีความรู๎ความสามารถอธิบาย เพื่อกระตุ๎นให๎แตํละพื้นที่มี
ความสนใจ และหวนกลับมาใช๎ชีวิตการเป๕นอยูํที่ดีไปปฏิบัติตน และบางคนหลงไปในยุคสมัยได๎นํามาเปรียบเทียบการ
ครองตัวกับชีวิตประจําวัน ยึดหลักคุณธรรม 10 ประการ ควบคูํกับการรักษาศีล 5 ควรมีแนวทางของทางพระสงฆ๑ 
ชํวยอีกทางหนึ่ง เวลาไปงานศพ พระไปเทศน๑ก็ดีก็ขอให๎พระรูปนั้น บรรยายเรื่องสุรา ให๎งดการดื่มให๎น๎อยลง หรืองด
ตลอดชีวิต ควรเป๕นตัวอยํางให๎แกํเยาวชน เป๕นต๎น อีกอยํางหนึ่งผู๎นําในตําบลนั้น ๆ ต๎องเข๎าพรรษาทุกคน เป๕นตัวอยําง
ให๎พ่ีน๎องประชาชนในตําบลหรือหมูํบ๎าน แนวทางคูํกับกฎหมาย ที่กําหนดไว๎บางอยําง เชํน ไมํให๎ดื่มเหล๎าในวันสําคัญ 
วันพระ งานบุญ งานมวย งานเกี่ยวกับพระ วันปีใหมํเมืองไมํให๎ดื่ม วันปีใหมํไทยไมํให๎ดื่มจัดอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
ศีล 5 ให๎กับคนในชุมชนให๎เข๎าใจ โดยเฉพาะเด็กเยาวชน ให๎มีความรู๎เรื่องศีล 5 เพิ่มมากขึ้น อันนําไปสูํแนวทางการ
ปฏิบัติดีงามทําให๎ลดป๓ญหาอบายมุขในหมูํบ๎านตํอไป 
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  การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

  การวิเคราะห๑แนวทางการสํงเสริมโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 จากการสนทนากลุํม (Focus Group) 
สามารถแบํงออกเป๕น 3 ประเด็น ดังนี้ 
  การอยูํรํวมกันของชุมชนที่อาศัยอยูํแตํเดิม พบวํา ลักษณะการอยูํรํวมกันในอดีตลักษณะความสัมพันธ๑เครือ
ญาติแบบพี่แบบน๎อง เคารพนับถือให๎เกียรติผู๎อาวุโส มีความสามัคคี ชํวยเหลือเกื้อกูล เชํน การลงแขกทํานา การ
แบํงป๓นอาหาร เอื้อเฟื๗อเผื่อแผํพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน พาลูกหลานเข๎าวัดทําบุญอยูํสม่ําเสมอ สํงเสริมการบวชเรียน
เป๕นสามเณรเป๕นพระศึกษาธรรมะ ยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ๎า เกรงกลัวตํอบาป รักษาขนบธรรมประเพณีที่ดีงาม 
ยี่สิบปีที่ผํานมาบ๎านเมืองเปลี่ยนแปลง ทําให๎คนไมํมีความละอายความเกรงกลัวตํอบาป ขาดศีลธรรมประจําใจขาด
ความสามัคคี พูดกันไมํรู๎เรื่อง มีแตํการแขํงขัน เห็นเงินเป๕นที่ตั้ง มีความเห็นแกํตัวไมํนึกถึงสํวนรวม 
  การอยูํรํวมกันของชุมชนหลังมีโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 พบวําการปฏิบัติตามหลักศีล 5 ทําได๎ไมํครบทุก
ข๎อ ข๎อใดสมควรปฏิบัติก็ทํา การฟ๓งเทศน๑รับศีลเป๕นการ ชํวยรักษาศีล 5 ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษ 
ป๓จจุบันภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ทําให๎ต๎องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ มีแตํคนแกํและคนวัยใกล๎เกษียณที่สนใจศึกษาธรรม 
และประพฤติตามหลักศีล 5 โครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 ทําให๎ชุมชนมีความเข๎าใจในหลักการ รักษาศีล ภาวนา 
ชุมชนมีความสงบสุขรํมเย็นยิ่งข้ึน 
  แนวทางการสํงเสริมโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 พบวําพระสงฆ๑ในฐานะผู๎นําศาสนาควรใช๎โอกาสในวันพระ 
การทําพิธีทางพุทธศาสนาทุกงาน งานศพ หรือโครงการธรรมะสัญจร สร๎างความเข๎าใจในแนวทางปฏิบัติรักษาศีล 5 
ให๎แกํประชาชนพร๎อมทั้งสํงเสริมคนดีที่ประพฤติปฏิบัติชอบโดยการนําศีล 5 ไปปฏิบัติได๎ดี มอบเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติตํอสาธารณชน ให๎เป๕นที่ประจักษ๑ชัดและการสํงเสริมยุวชนรักษาศีลเป๕นนิจ เพื่อปลูกฝ๓งต๎นกล๎าแหํงความดีแกํ
ชุมชน ในสํวนของผู๎นําชุมชน ควรมีความเข๎าใจแกํนแท๎ของศีล 5 และรํวมกับพระสงฆ๑ในการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ 
ตลอดจนสามารถเป๕นตัวอยํางท่ีดีแกํประชาชน บูรณาการมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนถึงรณรงค๑สร๎างกระแสการ
รักษาศีล 5 ในชุมชนอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 

 

ข้อสรุปจากการวิจัย 

  โครงการหมูํบ๎านรักษาศีล  5 กับการอยูํรํวมกันของชุมชน ตําบลบ๎านเหลํา อําเภอแมํใจ จังหวัดพะเยา 
พบวําการอยูํรํวมกันของชุมชนตําบลบ๎านเหลํา อําเภอแมํใจ ในอดีตมีความสัมพันธ๑เครือญาติแบบพี่แบบน๎อง อีกท้ังยัง
มีประเพณี วัฒนธรรม เคารพนับถือให๎เกียรติผู๎อาวุโส มีความสามัคคี ชํวยเหลือเกื้อกูล ยึดห ลักคําสอนของ
พระพุทธเจ๎า อนุรักษ๑ขนบธรรมประเพณีที่ดีงาม ซึ่งเป๕นต๎นทุนที่ดีของสังคม นับตั้งแตํวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่ผําน
มา สํงผลให๎คนไมํมีความละอายความเกรงกลัวตํอบาป ขาดศีลธรรมประจําใจ ไมํมีความสามัคคี เมื่อสิบปีที่ผํานความ
ขัดแย๎งทางการเมือง ได๎สร๎างความแตกแยกในตั้งแตํระดับป๓จเจกชน ครอบครัว จนถึงสังคม และประเทศชาติอยํางไร
ก็ตาม โครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 ตําบลบ๎านเหลํา อําเภอแมํใจ รํวมกับคณะสงฆ๑ และภาคีที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน 
ได๎แปลงสูํการปฏิบัติในพื้นที่ ประกอบกับการมีรากฐานต๎นทุนที่ดีทางสังคม  ลักษณะความสัมพันธ๑เครือญาติแบบพี่
แบบน๎อง ขนบประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม เมื่อบูรณาการกับการปฏิบัติตามหลักศีล 5 ทําให๎มีความสามัคคีปรองดอง 
สังคมอยูํเย็นเป๕นสุข  
  การสํงเสริมการอยูํรํวมกันของชุมชนตําบลบ๎านเหลําอําเภอแมํใจ จังหวัดพะเยาตามหลักศีล 5พบวํา การ
ปฏิบัติตามศีล 5 ถือเป๕นหลักธรรมที่ทําให๎เป๕นมนุษย๑รวมถึงยังเป๕นทั้งมรรควิธีการพัฒนาชีวิต ทําความดี ละเว๎นความ
ช่ัว รักษากาย วาจา และใจ และการจัดการเพื่อคุ๎มครองชีวิตที่ดีรํวมกัน ให๎มีความสงบรํมเย็น สร๎างความ “ความสุข” 
ของบุคคลและสังคมตําบลบ๎านเหลํา อําเภอแมํใจ ในอดีตนับวํามีต๎นทุนทางสังคมที่ดี การอยูํรํวมกันแบบพี่แบบน๎อง 
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อีกทั้งยังมีประเพณี วัฒนธรรมที่ดี การพัฒนาทางเศรษฐกิจสูํความทันสมัยสํงผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ความขัดแย๎งทางการเมือง โครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 สํงเสริมให๎ประชาชนใช๎เป๕นหลักในการดํารงชีวิตประจําวัน 
สร๎างความปรองดองสมานฉันท๑ให๎ประชาชนปฏิบัติตนใช๎ศีล 5 เป๕นหลักปฏิบัติการอยูํรํวมกัน มีเหตุผล ยับยั้งช่ังใจ 
พัฒนาชีวิต และการจัดการเพื่อชีวิตที่ดีรํวมกัน  
  แนวทางการสํงเสริมโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5 ตําบลบ๎านเหลํา อําเภอแมํใจ จังหวัดพะเยาพบวํารัฐควรมี
การกําหนดเป๕นแนวทางการดําเนินงานศีล 5 บูรณาการกฎหมาย ที่เกี่ยวข๎องรํวมกับการรณรงค๑สร๎างกระแสอยําง
จริงจังตํอเนื่อง ยกยํองเชิดชูเกียรติคนที่นําหลักศีล 5 ไปใช๎ในการดํารงชีวิตได๎ดี สามารถเป๕นต๎นแบบคนดีรักษาศีล 5 
พร๎อมท้ังการสนับสนุนให๎ชุมชนจัดกิจกรรมสํงเสริมการรักษาศีล 5 และปลูกฝ๓งต๎นกล๎าแหํงความดี “ยุวชนรักษาศีล”
แกํชุมชน และจัดการให๎ผู๎นําชุมชนมีความเข๎าใจในหลักการ ตลอดจนถึงแนวทางการปฏิบัติตามของศีล 5 สําหรับ
พระสงฆ๑ในฐานะผู๎นําศาสนา และองค๑กรสงฆ๑  ควรใช๎ในทุกโอกาสทั้งงานมงคล และอวมงคล หรืองานพิธีตําง ๆ สร๎าง
ความเข๎าใจในแนวทางปฏิบัติรักษาศีล 5 ให๎แกํประชาชน 

 

ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษาวิจัย ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะซึ่งอาจเป๕นประโยชน๑ตํอนโยบายของรัฐ การเรียนการสอน และ
การทําวิจัยครั้งตํอไป ดังนี ้ข๎อเสนอแนะด๎านหนํวยงานราชการภาครัฐ ควรกําหนดแผน หรือนโยบายอยํางจริงจัง และ
ชัดเจน ในการสํงเสริมกิจกรรม หรือโครงการหมูํบ๎านรักษาศีล 5  ข๎อเสนอแนะด๎านการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ ควรเพิ่มหลักสูตรการศึกษาของรัฐ โดยการเพิ่มกิจกรรมภาคปฏิบัติลงไปด๎วย เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก 
เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได๎เห็นคุณคําและมีความประพฤติที่ดีงามตามหลักเบญจธรรม หรือศีล 5 และ
ข๎อเสนอในการทําวิจัยครั้งตํอไป ควรศึกษาป๓จจัยเชิงสาเหตุของการอยูํรํวมกันชุมชนรักษาศลี 5  เพื่อสร๎างรูปแบบการ
อยูํรํวมกันท่ีมีความเหมาะสม 
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กรรมประจักษ:์ตามหลักชีวิตจริง 

Dhamma manifestation for real life 

 
พระสมนึก  ทับโพธิ ์

อาจารย๑วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน 

 
บทคัดย่อ 

  คงปฏิเสธไมํได๎วําความทุกข๑เป๕นสิ่งที่ทุกคนบนโลกคงไมํอยากได๎ไมํอยากมี ซึ่งหากเราไมํสามารถหาสาเหตุ
เจอ เราก็มักจะโทษ “กรรม”แตํท๎ายที่สุดไมํวําเราจะรู๎หรือไมํรู๎ เราทั้งหลายก็หนีไมํพ๎น เมื่อใดที่ความทุกข๑จากกรรม
เกิดขึ้นแล๎ว ทุกคนคงอยากหนีให๎พ๎น หรือพยายามหาทางที่จะแก๎ไขบรรเทาดับทุกข๑จากกรรมนั้นให๎หมดลง ไมํวําจะ
สรรหาวิธีการใดๆจะเสียเงินเสียทองเทําไหรํก็ยอมแลก เพื่อได๎มาซึ่งความสุข บางคนใช๎เวลาขวนขวายหาวิธีแก๎ไขมา
ทั้งชีวิตก็ไมํสามารถพบแม๎แตํปากทางเข๎าสูํประตูแหํงความสุขได๎เลย เพราะทํานไมํเคยรู๎จักแม๎แตํปูายบอกทางที่จะนํา
ทางทํานไป ท๎ายที่สุดพุทธศาสนาคือตําราเลํมใหญํที่สอนให๎เราเอาชนะและหลุดพ๎นจากความทุกข๑ อันเกิดขึ้ นเนื่อง
ดว๎ยกรรมนิยามคือเปนเรื่องของมนุษยโดยตรง ครอบคลุมโลกแหงเจตจํานง และการปรุงแตงสรางสรรคทั้งหมดของ
มนุษย เปนแกนนําในการปรุงแตงชีวิตตนเองของมนุษยแตละคนได๎ (พระพรหมคุณาภรณ๑, 2555) ด๎วยการมาปฏิบัติ
ธรรมเพื่อให๎ได๎ซึ่งธรรมมะ แตํชาวพุทธหรือผู๎ปฏิบัติในยุคป๓จจุบัน มักจะคิดกันแตํวํา จะเริ่มต๎นปฏิบัติเข๎าวัดฟ๓งธรรม ก็
ตํอเมื่อมีอายุมากแล๎ว หรือต๎องพบกับป๓ญหาความทุกข๑จากกรรมอยํางแสนสาหัสในชีวิตเสียกํอนจึงคํอยหาธรรมมะเข๎า
สูํใจ แตํหารู๎ไมํวําการปฏิบัติธรรมต๎องอาศัยการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร๎อมและปูองกันเสียตั้ งแตํยังไมํพบเจอกับป๓ญหา 
ดังนั้นจึงเป๕นที่มาของคําสอนของพระพุทธองค๑ที่สอนเราให๎เข๎าใจเรื่องกฎแหํงกรรมเป๕นพื้นฐาน เพราะคนเราเกิดมา
พร๎อมกับกรรมและต๎องตายไปพร๎อมกับกรรมในที่สุดดังพุทธพจน ที่กลําวไว๎ว า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก (ขุ.สุ.
25/382/457) บทความนี้จึงพยายามที่จะสื่อสารถึงคนรุํนใหมํที่พยายามตามหาคําตอบที่เหมือนเส๎นผมบังตา ด๎วย
เจ๎าชายสิทธัตถะมหาโพธิสัตว๑ ได๎ใช๎เวลาอันแสนยาวนาน เพื่อตามหาหนทางและทรงค๎นจน “ธรรม” สิ่งที่ยิ่งใหญํ
ประจักษ๑เห็นจริงกับตา กับชาวโลกวําธรรมมะชํวยเยียวยาและบําบัดความทุกข๑ที่เกิดจากกรรมได๎จริ ง และอาจ
สามารถนําไปปรับใช๎ในชีวิตยุคป๓จจุบันได๎จริงโดยไมํต๎องสละเวลาในการใช๎ชีวิตปรกติไปปฏิบัติธรรมนุํงขาวหํมขาว 
หรือไปถือศีลที่วัด และเป๕นวิธีที่ลัดสั้นตัดตอน เข๎าถึงผู๎ที่ไมํชอบอะไรยุํงยากและซับซ๎อน หรือเข๎าใจยาก แตํกระนั้น
เรื่องของกรรมยังเป๕นสิ่งที่ปุถุชนคนธรรมดาเข๎าใจได๎ยาก นั้นเพราะเรื่องของวิบากแหํงกรรมเป๕นหนึ่งในหลักอจินไตย 
(4) ที่ไมํควรคิด ผู๎ที่คิดก็จะพึงมีสํวนแหํงความเป๕นบ๎า ได๎รับความลําบากเปลํา (จตุกฺก. อํ. 21/104/77)ไมํใชํวิถีของคน
ธรรมดาเชํนเราจะเข๎าใจได๎ด๎วยการนึกคิดเทํานั้น 
  ดังนั้นการเข๎ามาศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนจึงเป๕นเสมือนการยืนยันให๎เห็นวํา ธรรมมะของพระ
พุทธองค๑เป๕นสิ่งที่ประเสริฐ เพราะถูกกลั่นกรองตกผลึกด๎วยประป๓ญญาอันล้ําเลิศ ที่เกิดจากการสั่งสมมานับชาติไมํ
ถ๎วน และทํานก็เชิญชวนให๎เราทั้งหลายได๎น๎อมเข๎ามาพิจารณา เพราะเป๕นสิ่งที่พระองค๑ทรงพิสูจน๑และทดลองจนเห็น
แจ๎งแล๎ววําสามารถชํวยเหลือได๎ผลจริง ไมํใชํเพียงอิงคํากลําวอ๎าง เมื่อเราทั้งหลายได๎น๎อมใสํจิตใสํใจเข๎าไปปฏิบัติ
พิจารณาแล๎ว จะสามารถประจักษ๑เห็นจริงแกํผู๎นั้นเฉพาะตนเอง ไมํใชํเพียงแคํการเช่ือหรือฟ๓งสรรพคุณประโยชน๑จาก
ผู๎อื่น แตํจะเห็นผลจนแจํมแจ๎งแกํใจได๎ด๎วยตัวทํานเอง ซึ่งสามารถให๎ผลได๎ไมํจํากัดกาล นั่นคือไมํวํากาลเวลาจะผํานไป
ยาวนานแคํไหนความรู๎ที่ได๎ประจักษ๑แจ๎งแกํเรานั้น สามารถชํวยเหลือเราได๎จริงทั้งในภพชาติป๓จจุบันรวมไปถึงภพชาติ
หน๎า แม๎วําหลายศาสนาจะมีความเช่ือในจุดมุํงหมายสูงสุดที่ตํางกัน แตํพุทธศาสนาได๎สอนเราวํา ความปรารถนาอัน
สูงสุดคือการหลุดพ๎นแม๎แตํกรรมเหลํานั้น เพื่อเข๎าสูํความสุขท่ีแท๎จริงอันเป๕นนิรันดรคือความวําง ที่ผู๎คนตํางแบกภาระ
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ของกรรมกันไว๎นานแสนนาน คงถึงเวลาเสียแล๎วท่ีเราทั้งหลายควรต๎องหันมองกลับมาสูํความจริงที่วํา ตราบใดที่เรายัง
ไมํรู๎วําชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไร และจะไปท่ีไหนในท่ีสุด เราก็คงจะปลํอยเวลาผํานไป ให๎ชีวิตถูกความทุกข๑จากกรรมที่
ตนสร๎างเข๎ามาครอบงําไปตลอดกาล 
 

Abstracts 

  It is undeniable that nobody wants to live in suffering. Unfortunately, we cannot avoid it 
eventually. We, human beings, always desire to do anything to get rid of living in suffering. We 
would be willing to spend a lot of money only because we believe that it could help to bring you 
happiness. Some keep seeking happiness for their entire life but not even close to the door of 
happiness, because they do not know what can be the signs of the way.At the end of the long 
journey, Buddism is the key of how to win and get rid of being suffering. What we need to do is to 
start practicing Dhamma. However, most of Buddhists recently prefer to start when they become 
the elderly or wait until difficulties happen and life gives them no way to go then they will 
consider that it is probably the time. Unfortunately, Dhamma practicing needs some time, so you 
must be prepared before you need to use it. 
  Dhamma, as taught by the Buddha, is suitable for everyone. Since we all live with 
suffering from the first until the last day of our lives, this article intends to communicate to all 
young people who are seeking the right answer to be free from suffering as they cannot see the 
wood for the trees.Prince Sithata, the great Bodhisattva, had dedicated himself for a long time 
until he found the lessons to free everyone from suffering. It is already proved to the world that 
Dhamma can be used to heal all problems and suffering. You can also practice Dhamma on a 
daily basis and no need to only do it in temples. Dhamma is simple 
  And easy to practice. It is a shortcut for those who do not like complexity. In the other 
hand, this is the proof that Dhamma, as taught by Buddha is the great lesson. Since it was 
scrutinized and crystallized by his great wisdom, which had been accumulating endlessly.He 
persuaded all of us to learn by hearts. Since he has proved to the world that Dhamma is not only 
words but it definitely can be used. Dhamma is something that you can only know by yourself 
from practicing not from listening and believing it. You will get the benefit clearly by yourself, 
therefore it is timeless. The lessons you have learned will be with you forever and they will help 
you anytime in this life and including nest life. Even though all religions have the different greatest 
goals, Buddhism teaches us that the greatest desire is to get rid of that greatest desire itself to 
meet the real happiness, which is endless and emptiness. We, human beings, put too much 
burden on our shoulders for too long. It is probably the time that we should be realistic to learn 
that as long as we do not understand what the purpose of living is and where we are heading to, 
we might be too careless and let the suffering take over our lives eternity. 
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บทน า 

  กรรมในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค๑ได๎กลําวไว๎เรื่องของความพอใจวํา “ภิกษุทั้งหลาย! เหตุ 3 
ประการนี้ เป๕นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร๎อมมูลแหํงกรรม.เหตุ 3 ประการ คืออะไรบ๎างเลํา ?คือ ความพอใจ เกิด เพราะ
ปรารภธรรมทั้งหลายอันเป๕นฐานแหํงฉันทราคะ(ความรักใครํ พอใจ) ที่เป๕นอดีต 1,ที่เป๕นอนาคต 1, ที่เป๕นป๓จจุบัน 1.
คือบุคคลตรึกตรองไปถึงธรรมอันเป๕นฐานแหํงฉันทราคะที่ลํวงไปแล๎ว,ที่ยังไมํมาถึง, ที่เป๕นป๓จจุบัน เมื่อตรึกตรองตาม
ไป ความพอใจก็เกิดขึ้น ผู๎เกิดความพอใจแล๎ว ก็ช่ือวําถูกธรรมเหลํานั้นผูกไว๎แล๎ว เรากลําวความติดใจนั้น วําเป๕น
สังโยชน๑ (เครื่องผูก) ความพอใจเกิดเพราะปรารภธรรมทั้งหลาย อันเป๕นฐานแหํงฉันทราคะที่เป๕นอดีต เป๕นอยํางนี้แล.
ภิกษุท้ังหลาย! เหตุ 3 ประการเหลํานี้แล เป๕นไปเพื่อความเกิดขึ้นพร๎อมมูลแหํงกรรม” (ติก. อํ. 20/339/552) ดังเรา
จะเห็นวํา แม๎เจตนาที่เราไปเกิดความยินดีหรือพอใจ ในอดีต อนาคต หรือป๓จจุบัน ยํอมสํงผลให๎เกิดเป๕นเหตุของกรรม
ได๎ทุกขณะจิตเมื่อนั้น หากวําการกระทําของเรานั่น จะดีหรือช่ัวก็ตาม จะมีผลเป๕นกรรมมากหรือน๎อย ก็ขึ้นอยูํกับ
ความพอใจ หรือไมํพอใจ ในการกระทําสิ่งนั้นนั่นเอง แตํกระนั้นยังมีผู๎ที่เข๎าใจวํา เรื่องกรรมเป๕นเรื่องอํานาจลึกลับ 
หรือสิ่งท่ีมองไมํเห็น แตํไมํได๎ศึกษาให๎เข๎าใจวํา กรรมคือการลงมือกระทําของเราทั้งทาง กาย วาจา และใจ ด๎วยอาศัย
เจตนาของจิตเป๕นท่ีตั้งสําคัญตํางหากท่ีสร๎างเป๕นกรรมให๎แกํตัวเรา 
  อีกประการสําคัญดังคํากลําวไว๎วํา“ผู๎ใดก็ตามที่กระทําบาปด๎วยเข๎าใจวํานั่นเป๕นบาป จะเป๕นบาปน๎อย แตํ
หากผู๎ใดที่กระทําบาปด๎วยความเข๎าใจวํานั่นไมํเป๕นบาป จะเป๕นบาปมาก” ดังคําสอนตอนหนึ่งในมิลินทป๓ญหาที่พระ
นาคเสนกลําววํา “อุปมาเหมือนคนท่ีรู๎วําก๎อนเหล็กร๎อน แล๎วจับก๎อนเหล็กนั้น สํวนอีกคนไมํรู๎วําก๎อนเหล็กร๎อนแล๎วจับ 
ทั้งสองคนนั้นใครจะร๎อนกวํากัน..?” พระเจ๎ามิลินท๑ได๎ตรัสตอบวํา “คนที่ไมํรู๎วําก๎อนเหล็กร๎อน แล๎วจับนั่นแหละจะ
ร๎อนมากกวํา” พระนาคเสนจึงตรัสทูลวํา “คนท่ีไมํรู๎วําบาปแล๎วทําบาปก็จะบาปมากกวํา เชํนเดียวกับคนที่ไมํรู๎วําก๎อน
เหล็กร๎อน แล๎วจับก๎อนเหล็กยํอมร๎อนมากกวํา ฉะนั้น” (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,2543, หน๎า 99) จึงทํา
ให๎เราเห็นวํา หากเรากระทําสิ่งน้ันลงไปด๎วยความไมํรู๎ไมํเข๎าใจ วําผลที่จะเกิดตามมานั้นเป๕นกรรมดี(บุญ) หรือกรรมชั่ว
(บาป) อํานาจของกรรมจึงมีผลมากกวํา เพราะเราทําสิ่งท่ีเป๕นกรรมชั่วอยูํโดยไมํมีความเกรงกลัวหรือละอายใจในสิ่งที่
กําลังทํา ก็สํงผลให๎ทําลงไปอยํางเต็มที่เต็มกําลัง ผลของบาปจึงมีมากกวํา แตํหากเราทําในสิ่งที่เป๕นบาปทั้งๆที่เรารู๎วํา
กําลังทํากรรมชั่ว อาจกระทําไปด๎วยความจําเป๕นเราก็จะรู๎สึกละอายและเกรงกลัวอยูํลึกๆในจิตใจ และไมํถลําลึกลงไป
จนเป๕นกรรมขั้นรุนแรงแตํสํวนใหญํผู๎ที่ไมํมาศึกษาเรื่องกฎแหํงกรรม หรือไมํมีความเข๎าใจอยํางถํองแท๎จึงเสี่ยงตํอการ
สร๎างบาปกรรมที่หนักจนทําให๎ตนเองต๎องได๎รับผลของสิ่งที่ตนเองทําอยํางแสนสาหัส 
     อีกประการสําคัญคือ หากวําบุคคลได๎คิดปรารถกระทํากรรมนั้นๆด๎วย ความตั้งใจลงมือทําด๎วยตนเอง จะมี
ผลของกรรมมาก แตํหากผู๎ที่กระทํากรรมนั้นๆได๎กระทําตามผู๎อื่น หรือทําตามที่เขาสั่งมา ยํอมมีผลของกรรมน๎อยกวํา 
แตํกระนั้นยังมีผู๎คนที่หลงเข๎าใจผิดวํา ที่ทําไปเพียงเพราะสถานการณ๑บีบบังคับ หรือทําไปเพียงเพราะเป๕นอาชีพที่
จําเป๕นต๎องทํา อยํางนี้จะถือวําไมํผิดไมํได๎ ดังมีคํากลําวไว๎ในตอนหนึ่งถึงบุคคลที่เป๕นนักรบ ออกทัพจับศึก แล๎วคิดวํา
ต๎องฆําคนเพราะหน๎าที่จําเป๕น คงไมํมีความผิดอะไรวํา “ นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม  ผู๎นั้นยึด
หนวํงจิตกระทําไว๎ไมํดี ตั้งจิตไว๎ไมํดีกํอนวํา  สัตว๑เหลํานี้จงถูกฆํา จงถูกแทง จงขาดสูญ จงพินาศ หรือวําอยําได๎มีคน
อื่นฆําผู๎นั้น ซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามให๎ถึงความตาย ผู๎นั้นเมื่อตายไป  ยํอมเกิดในนรกช่ือสรชิต  ก็ถ๎าเขามีความเห็น
อยํางนี้วํา นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงความ คนอื่นฆําผู๎นั้นซึ่งกําลัง อุตสาหะพยายามให๎ถึงความตาย    
ผู๎นั้นเมื่อตายไปยํอมเข๎าถึงความเป๕นสหายของเทวดาเหลําสรชิตดังนี้ไชร๎ ความเห็นของผู๎นั้นเป๕นความเห็นผิด ดูกํอน
นายบ๎าน   ก็เรายํอมกลําวคติ  2  อยํางอยํางใดอยํางหนึ่ง  คือ นรกหรือกําเนิดสัตว๑เดียรัจฉานของบุคคลผู๎มีความเห็น
ผิด” (สํ.สฬา.(ไทย) 4/493/184-185) 
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ดังจะเห็นวําพระพุทธองค๑ตรัสถึงเหตุและผลของเจตนาเป๕นสําคัญ แม๎นวําการกระทํานั้นจะเป๕นไปเพื่อภาระหน๎าที่
ความจําเป๕น หรืออาจจะทําไปด๎วยความเข๎าใจของตนแตํฝุายเดียว แตํกฎแหํงกรรมอาศัยเหตุผลบนพื้นฐานของความ
จริงวํา ไมํวําจะกระทําเอง หรือกระทําตามผู๎อื่น หากวํามีเจตนาเป๕นสําคัญในการกระทํากรรมแล๎ว ผลของกรรมยํอม
บังเกิดขึ้นที่นั้นอยํางแนํนอน ดังนั้นจึงเป๕นสิ่งสําคัญที่เราทั้งหลายควรต๎องหันมาสนใจศึกษาความหมายของกรรมให๎
ประจักษ๑อยํางถูกต๎องเสียที 
 

ความหมายของกรรม 

  เจตนาเป็นกรรม(พอใจ,ยินดี,ชอบใจ) 

  พระพุทธองค๑ตรัสสอนเราไว๎วํา “ภิกษุทั้งหลาย!เรากลําวซึ่งเจตนาวําเป๕นกรรม เพราะวําบุคคลเจตนาแล๎ว 
ยํอมกระทําซึ่งกรรมด๎วยกาย ด๎วยวาจา ด๎วยใจ” (ฉกฺก. อํ. 22/458,463-464/334) นั่นคือเจตนาของจิตเป๕นหลัก
สําคัญหลักของการเกิดกรรม ทุกขณะจิตของเรามีการปรุงแตํงซึ่งเจตนาอยูํตลอดเวลาไมํวําเราจะทําอะไรอยูํ จะปรุง
แตํเจตนาดีก็ตาม เจตนาที่ไมํดีก็ตาม แม๎บางครั้งใจเราเพียงแคํไหลลอยไปตามกําลังของอารมณ๑เราอาจจะไมํรู๎ตัวด๎วย
ซ้ําวํา เจตนาได๎เกิดขึ้นในจิตของเราแล๎ว เมื่อเจตนาเกิดขึ้นเราได๎สร๎างเหตุแหํงกรรมขึ้นมาด๎วยตัวเราเองแล๎ว ดังพุทธ
พจน๑ที่วํา “ธรรมทั้งหลายมีใจเป๕นหัวหน๎ามีใจเป๕นใหญํ สําเร็จด๎วยใจเหมือนล๎อหมุนตามรอยเท๎าโคที่ลากเกวียนไป 
ฉะนั้นถ๎าคนมีใจช่ัว ก็พูดช่ัวหรือทําช่ัวตามไปด๎วยเพราะความช่ัวนั้น  ทุกข๑ยํอมติดตามเขาไป” (ขุ.ขุ.อ. (ไทย) 
25/11/13-15) ดังนั้นอํานาจของจิตจึงเป๕นสิ่งที่เหมือนขุมพลังท่ีจะสร๎าง อํานาจของกรรมขึ้นมาได๎ เมื่อจิตเราคิดดี เรา
ยํอมสร๎างกรรมดี ทั้งทางวาจา หรือทางกาย แตํหากจิตเราคิดช่ัว เรายํอมสร๎างกรรมช่ัว ทั้งทางวาจา และทางกาย
เชํนเดียวกัน จึงกลําวได๎วําเรื่องเจตนาของจิตที่สร๎างกํอเกิดเป๕นกรรมนั่นเอง 
  กรรมเกิดจากผัสสะ 

 เมื่อได๎ทราบแล๎ววํา กรรมเกิดจากเจตนาเป๕นสําคัญ การจะช้ีวัดวํากรรมนั้นได๎เกิดขึ้นแล๎วอยํางไร พระพุทธ
องค๑ได๎มีข๎อบํงช้ีวัดสําคัญอีกประการนั่นคือ ผัสสะดังพุทธพจน๑ที่ตรัสสอนเรื่องกรรมไว๎กับพระอานนท๑ตอนที่ทรงเสด็จ
ไปเยี่ยมเยียนปริพาชกเหลําหนึ่งวํา“อานนท๑! เราได๎กลําวกะปริพาชกท้ังหลายเหลํานั้นวําปริพาชกท้ังหลาย!รากลําววํา 
ทุกข๑ อาศัยเหตุป๓จจัย (ของมันเองเป๕นลํา ดับๆ) เกิดขึ้น.มันอาศัยเหตุป๓จจัยอะไรเลํา ?อาศัยป๓จจัยคือ ผัสสะ ผู๎กลําว
อยํางนี้แล ช่ือวํากลําวตรงตามที่เรากลําว” (นิทาน. สํ. 16/41/76) 
 จะเห็นวําพระพุทธองค๑ได๎ตรัสถึงมูลเหตุของกรรมวํา แท๎จริงแล๎วไมํมีใครสามารถยกกรรมของเขานั้นมาให๎
เป๕นกรรมแกํเราได๎ หรือไมํมีใครทํา ก็เกิดขึ้นได๎เอง แตํกรรมนั้นมีบํอเกิดมาจาก ผัสสะ อันจะขอยกกลําวอธิบายตํอวํา
เหตุเป๕นแดนเกิดของกรรม คือ ผัสสะ และความดับแหํงกรรม คือ การดับแหํงผัสสะเมื่อการกระทบกันของอายตนะ
ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ กระทบกับ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส(โผฏฐัพพะ) และธรรมารมณ๑(เชํน ความคิด 
ความนึก, สิ่งตํางๆที่รับรู๎ได๎ด๎วยใจ) จึงเกิดผัสสะและเมื่อมีใจฝ๓งลงไปในสิ่งใดอยูํ สิ่งนั้นยํอมเป๕นอารมณ๑เพื่อการตั้งอยูํ
ของวิญญาณ เมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล๎ว การก๎าวลงสูํภพยํอมมีพระศาสดาทรงอุปมา เมล็ดพืช เปรียบเหมือน 
วิญญาณ ผืนนา เปรียบเหมือนภพ น้ําเปรียบเหมือนนันทิและราคะเมื่อเมล็ดพืชตกลงไปบนผืนนา เปรียบเหมือน
วิญญาณเข๎าไปตั้งอาศัยในภพ เมล็ดพืชยํอมถึงความเจริญงอกงามได๎ด๎วยน้ํา เปรี ยบเหมือนวิญญาณเจริญงอกงาม
ไพบูลย๑ได๎ด๎วยความกําหนัดและความเพลินสํวนอีกอุปมาหนึ่ง เมล็ดพืช เปรียบเหมือนวิญญาณ เนื้อนาเปรียบเหมือน 
กรรม ยางในเมล็ดพืชเปรียบเหมือนตัณหาเมล็ดพืชตกลงไปบนเนื้อนา เปรียบได๎กับวิญญาณตัง้อาศัยอยูํในกรรม เมล็ด
พืชถึงความเจริญงามไพบูลย๑ได๎ด๎วยยางในเมล็ดพืช เปรียบเหมือนกับตัณหาเป๕นเช้ือแหํงการเกิดขึ้น(ใหมํ) ช่ือวําความ
มีภพเกิดขึ้นดังนั้น กรรม อันเป๕นท่ีตั้งอยูํของวิญญาณ ก็คือ ภพ อันเป๕นที่ที่วิญญาณตั้งอาศัยอยูํได๎ (กรรม = ภพ)และ 
การเกิดขึ้นใหมํของภพ ช่ือวํากรรม(ใหมํ)ได๎เกิดขึ้น (navakit kitjawattano, ออนไลน๑) จึงแปลสรุปลงวํา ผัสสะเป๕นตัว
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แปรสําคัญประการหนึ่ง วําหากเราบอกวําเราเป๕นผู๎สิ้นกรรมไปแล๎ว หรือไมํสามารถสร๎างกรรมได๎ ตราบใดที่เรายังมี
ผัสสะคือการ กระทบรับรู๎ทางการรับรู๎ที่ผํานชํองทางการสัมผัสทั้ง 6 ของเรานั้นยํอมเป๕นไปไมํได๎ แตํการที่เราจะ
หาทางเข๎าไปถึงบํอเกิดของกรรมได๎ เราจึงจําเป๕นต๎องรู๎จักกับ ผัสสะ ที่มีอยูํในตัวเราเองเทํานั้น หาใชํจากป๓จจัยจาก
ภายนอกท่ีผู๎คนตํางหลงผิดกันไปเสียกํอนนั่นเอง 
 

ประเภทของกรรม 

  1. จ าแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เปนมูลเหตุ แบงไดเปน 2 อยาง (องฺ.ติก.20/445/131) คือ 

  อกุศลกรรม กรรมที่เปนอกุศล(บาป)หรือการกระทําที่ไมดี เป๕นกรรมช่ัว หมายถึงการกระทําที่เกิดจาก

อกุศลมูลคือ โลภะ (ความโลภ) โทสะ(ความโกรธ) หรือโมหะ(ความหลง) 
  กุศลกรรม  กรรมที่เปนกุศล(บุญ)  การกระทําที่ดี หรือกรรมดี หมายถึง การกระทําที่เกิดจากกุศลมูล คือ 

อโลภะ(ความไมํโลภ) อโทสะ(ความไมํโกรธ) หรืออโมหะ(ความไมํหลง) เชํนนี้ท่ีภาษาทั่วไปก็สรุปเรียกวํา หากทําสิ่งที่ดี
ก็เป๕นบุญ (พระพรหมคุณาภรณ๑)“ มีความหมายตามรูปศัพทที่ทานนิยมแสดงกันไว 2 อยาง คือ เครื่องชําระสันดาน 
คือชําระพื้น จิตใจใหสะอาด และวา สิ่งท่ีทําใหเกิดผลคือภพท่ีนาช่ืนชม นอกจากน้ี บางแหงยังแสดงความหมายอื่นไว
อีกวา สิ่งท่ีนํามาซึ่งความนาบูชา และวา สิ่งท่ียังอัธยาศัย (ความประสงค) ของผกูระทําใหบริบูรณ แตํหากทําสิ่งที่ช่ัวก็
เป๕นบาป (องฺ.ติก.20/445/131) มักแปลตามรูปศัพทวา สิ่งท่ีทําใหถึงวัฏฏทุกข หรือสิ่งที่ทําใหถึงทุคติ (=สิ่งที่ทําใหตก
ไปใน ที่ช่ัว) คําแปลสามัญของบาป คือ ลามก (ต่ําทราม หรือเลว)นั่นเอง 
  2. จ าแนกตามทวาร คือทางที่ท ากรรม หรือทางแสดงออกของกรรม จัดเปน 3 อย่าง (ม.ม.13/64/56

คือ 

  กายกรรม กรรมทําดวยกาย หรือการกระทําทางกาย เชํน การฆําสัตว๑ ทําร๎ายสัตว๑ หรือการลักขโมยทรัพย๑

ของผู๎อื่น เป๕นต๎น 
  วจีกรรม  กรรมทําดวยวาจา หรือการกระทําทางวาจาเชํน การพูดปดพูดเท็จ พูดคําหยาบคาย พูดเพ๎อเจ๎อ 

หรือพูดสํอเสียดทําให๎ผู๎อื่นแตกแยกทะเลาะกัน เป๕นต๎น 
  มโนกรรม  กรรมทําดวยใจ  หรือการกระทําทางใจเชํน การนึกคิดอิจฉา ริษยา หรืออาคาตแค๎นเคืองผู๎อื่น 

เป๕นต๎น 
  โดยพระพุทธองค๑ได๎ทรงตรัสไว๎กับพระทีฆตป๓สสีวํา “ เรายํอมบัญญัติกรรม ในการทําบรรดากรรมทั้ง 3 
ประการ ท่ีจําแนกออกแล๎วเป๕นสํวนละอยํางตํางกันเหลํานี้เราบัญญัติมโนกรรมวํามีโทษมากกวํา ในการทําบาปกรรม 
ในการเป๕นไปแหํงบาปกรรมเราจะบัญญัติกายกรรม วจีกรรม วํามีโทษมากเหมือนมโนกรรม หามิได๎  (ม. ม. 
13/54/62) ดังที่ได๎กลําวเอาไว๎ในเบื้องต๎นวํา อํานาจของความรู๎สึกนึกคิด หรือมโนกรรม มีอํานาจมากที่สุดคือเป๕น
ประธานในการสร๎างกรรมในลําดับตํอมาทั้งทางวาจา และกาย ยกตัวอยํางเชํน หากเราจะดําหรือทําร๎ายใครสักคน 
อยูํๆจะดําเขาด๎วยวาจาที่รุนแรงเลยในขณะนั้นยํอมเป๕นไมํได๎ ยํอมต๎องเกิดความรู๎สึกโกรธแค๎นหรือไมํพอใจเขา
เสียกํอน จนความรู๎สึกอัดอั้นขัดเคืองนั้นล๎นมาถึงคําพูดที่เปลํงออกมาทางวาจา หากความรู๎สึกนั้นทวีคูณจนกลายเป๕น
ความพยาบาทมาดร๎าย ก็จะกลายเป๕นกายกรรมที่อาจทําร๎ายให๎เขาถึงแกํความบาดเจ็บ หรือความตายได๎ในที่สุ ด 
อุปมานี้จึงตรงกับคําสอนท่ีพระพุทธองค๑ตรัสไว๎วํา มโนกรรมนั้น มีอํานาจมากที่สุดนั่นเอง 
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  3. จ าแนกกรรมตามสภาพที่สัมพันธกับวิบาก หรือการใหผล จัดเปน 4 อยาง (องฺ.จตุกฺก.21/ 232-

8/313-322) คือ 

  กรรมด า มีวิบากด า ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ท่ีมีการเบียดเบียน ดังพุทธพจน๑ที่ได๎กลําว

ไว๎วํา “กรรมดํา มีวิบากดํา เป๕นอยํางไรเลํา ? 
ภิกษุทั้งหลาย! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ยํอมทําความปรุงแตํงทางกาย อันเป๕นไปกับด๎วยความเบียดเบียน ,ยํอมทํา 
ความปรุงแตํงทางวาจา อันเป๕นไปกับด๎วยความเบียดเบียน, ยํอมทํา ความปรุงแตํงทางใจ อันเป๕นไปกับด๎วยความ
เบียดเบียน. ครั้นเขาทํา ความปรุงแตํง (ท้ังสาม) ดังนี้แล๎ว ยํอมเข๎าถึงโลก อันเป๕นไปกับด๎วยความเบียดเบียนยํอมเสวย
เวทนาที่เป๕นไปด๎วยความเบียดเบียน อันเป๕นทุกข๑โดยสํวนเดียว, ดังเชํนพวกสัตว๑นรก (จตุกฺก. อํ. 21/320-321/237)
ตัวอยางงายๆ เชน ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และติดสุราเมรัยตั้งอยูในความประมาท 
  กรรมขาว มีวิบากขาวไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ท่ีไมมีการเบียดเบียน ดังพุทธพจน๑กลําว

ไว๎วํากรรมขาว มีวิบากขาว เป๕นอยํางไรเลํา ? บุคคลบางคนในกรณีนี้ ยํอมทําความปรุงแตํงทางกาย อันไมํเป๕นไปกับ
ด๎วยความเบียดเบียน,ยํอมทํา ความปรุงแตํงทางวาจา อันไมํเป๕นไปกับด๎วยความเบียดเบียน, ยํอมทํา ความปรุงแตํง
ทางใจ อันไมํเป๕นไปกับด๎วยความเบียดเบียน. ครั้นเขาทํา ความปรุงแตํง (ทั้งสาม)ดังนี้แล๎ว ยํอมเข๎าถึงโลก อันไมํ
เป๕นไปกับด๎วยความเบียดเบียนยํอมเสวยเวทนาที่ไมํเป๕นไปกับด๎วยความเบียดเบียน อันเป๕นสุขโดยสํวนเดียว, ดังเชํน
พวกเทพสุภกิณหา (จตุกฺก. อํ. 21/320-321/237) ตัวอยางเชํน การประพฤติตามกุศลกรรมบถ 10 
  กรรมทั้งด าทั้งขาว มีวิบากทั้งด าทั้งขาว  ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ที่มีการ เบียด

เบียนบาง ไมมีการเบียดเบียนบาง ดังพุทธพจน๑กลําวไว๎วํา “กรรมทั้งดํา ทั้งขาว มีวิบากทั้งดํา ทั้งขาว เป๕นอยํางไรเลํา 
?ภิกษุทั้งหลาย! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ยํอมทําความปรุงแตํงทางกาย อันเป๕นไปกับด๎วยความเบียด เบียนบ๎าง ไมํ
เป๕นไปด๎วยความเบียดเบียนบ๎าง,ยํอมทํา ความปรุงแตํงทางวาจา อันเป๕นไปกับด๎วยความเบียดเบียนบ๎าง ไมํเป๕นไปกับ
ด๎วยความเบียดเบียนบ๎าง,ยํอมทํา ความปรุงแตํงทางใจ อันเป๕นไปกับด๎วยความเบียดเบียนบ๎าง ไมํเป๕นไปกับด๎วยความ
เบียดเบียนบ๎าง ครั้นเขาทํา ความปรุงแตํง (ทั้งสาม) ดังนี้แล๎ว ยํอมเข๎าถึงโลก อันเป๕นไปกับด๎วยความเบียดเบียนบ๎าง 
ไมํเป๕นไปด๎วยความเบียดเบียนบ๎างยํอมถูกต๎องเขาผู๎เข๎าถึงโลกอันเป๕นไปกับด๎วยความเบียดเบียนบ๎าง ไมํเป๕นไปกับด๎วย
ความเบียดเบียนบ๎างเจือกัน, ดังเชํนพวกมนุษย๑พวกเทพบางพวก พวกวินิบาตบางพวก (จตุกฺก. อํ. 21/320-321/237) 
เชน การกระทําของมนุษยทั่วๆ ไป 
  กรรมไมด าไมขาว  มีวิบากไมด าไมขาว  เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ดังพุทธพจน๑ท่ีได๎กลําวไว๎วํา กรรมไมํดํา

ไมํขาว มีวิบากไมํดําไมํขาว เป๕นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้น เป๕นอยํางไรเลํา ? คือ สัมมาทิฏฐิ(ความเห็นชอบ) สัมมา
สังกัปปะ (ความดําริชอบ) สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การทํา การงานชอบ) สัมมาอาชีวะ (การ
เลี้ยงชีวิตชอบ) สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นชอบ) 
เป๕นไปเพื่อความสิ้นกรรม (จตุกฺก. อํ. 21/320-321/237) ไดแก เจตนาเพื่อละกรรมทั้ง 3 อยางขางตน หรือวาโดยองค
ธรรม ไดแก โพชฌงค 7 หรือ มรรคมีองค 8 
 

ประเภทของกรรมอีกนัยยะ(ว่าด้วยกรรม 12 ชนิด) 

 ลําดับของกรรม 12 ประเภท (สมเด็จพระมหาสมณเจ๎ากรมพระยาวชิรญานวโรรส) นี้ได๎ถูกเขียนขึ้นเพื่อ
แสดงให๎เห็นถึง ความวิเศษที่เป๕นเฉพาะของพระพุทธเจ๎าทั้งหลาย ไมํสาธารณะแกํเหลําสาวกท้ังหลาย เพราะฉะนั้นจึง
ประกาศความวิเศษของกรรมนี้เฉพาะแกํ กัมมวิปากญาน นั่นคือ เพราะกรรมวิบากทั้งหลายจึงเป๕นไป วิบากเกิดจาก
กรรม ภพใหมํก็มีเพราะกรรม โลกหมุนเวียนอยูํอยํางนี้ (สมเด็จพระพุฒาจารย๑ (อาจ อาสภมหาเถร)) แบํงได๎ดังนี้คือ 
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  1. กรรมให้ผลตามคราวเวลา 

  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมให๎ผลในชาตินี้มีผลหรืออํานาจกรรมให๎ผลได๎เพียงในชาตินี้เชํน หากเป๕นกรรม

ฝุายดีเชํน ได๎กระทําทานถวายแดํพระอริยะเจ๎า หรือผู๎มีคุณธรรมสูง ผลกรรมก็จะแสดงให๎เห็นในทันตาเชํน ได๎ทรัพย๑
ร่ํารวยขึ้นมา หรือหากเป๕นกรรมฝุายช่ัว หากได๎กระทําสิ่งไมํดี กับพระอริยะเจ๎า หรือ ผู๎มีคุณธรรมสูงเชํน
พระมหากษัตริย๑ ก็จะสํงผลให๎ได๎รับผลเดือดร๎อนในทันทีได๎เชํนกัน แตํมีเหตุป๓จจัยดังนี้วํา กรรมที่ให๎ผลในชาติป๓จจุบัน
ที่สามารถดลบันดาลให๎ปรากฏผลนั้น เพราะ 
  ก. ไมํได๎ถูกเบียดเบียนจากกรรมลักษณะเดียวกันกับฝุายตรงข๎าม เชํน ทํากรรมนี้ฝุายดี แล๎วไ มํได๎ถูก
เบียดเบียนจากกรรมลักษณะนี้ฝุายชั่ว 
  ข. มีกําลังมาก เพราะมีป๓จจัยพิเศษเสริม เชํน เกิดเป๕นมนุษย๑ เป๕นเทวดา เป๕นพรหม หรือเกิดในสมัยที่
พระราชาและผู๎ปกครองประเทศสนใจธรรมะ 
  ค. มีกําลังหนักแนํน มีความกล๎าและอดทน พยายามอยํางมาก จิตจึงมีกําลังมาก มีพลังหนักแนํน 
  ง. กระทําตํอบุคคลพิเศษ เชํน พระอรหันต๑ ท่ีออกจากนิโรธสมาบัติ 
  และตัวอยํางการให๎ทานท่ีให๎ผลทันตาในชาตินี้ 
  ก. ผู๎รับ จะต๎องเป๕นผู๎ทรงคุณพิเศษเหนือบุคคลธรรมดา เชํน เป๕นพระอนาคามี หรือพระอรหันต๑ 
  ข. ของถวาย จะต๎องได๎มาด๎วยความบริสุทธ์ิ ไมํได๎ฉ๎อโกง ลักขโมยมา 
  ค. มีเจตนาแรงกล๎าในการถวายทาน ทั้งกํอนถวาย ขณะกําลังถวาย และภายหลังการถวายแล๎ว  
เพราะฉะนั้นทํานใดประสงค๑จะให๎รับผลบุญกุศลอยํางทันตาเห็นภายในเจ็ดวัน หรือในระยะเวลาอันใกล๎ ก็พยายาม
แสวงหาและตั้งจิตตั้งใจให๎อยูํในขํายของกรรมชนิดนี้ (ไวรุศมุณี องค๑อารยะปภาช) 
  อุปป๎ชชเวทนียกรรม กรรมให้ผลในชาติหน้าเป๕นกรรมที่ให๎ผลในชาติหน๎า คือชาติที่ 2 นับจากชาตินั้น 

เพราะอํานาจของกรรมมีผลมากกวํากรรมที่ให๎ผลในชาตินี้ ซึ่งเราอาจจะเข๎าใจผิดวํา กรรมที่ให๎ผลในชาตินี้มีอํานาจ
แรงกวํา จึงให๎ผลกํอน แตํที่จริงมีผลน๎อยกวําเพราะให๎ผลแคํชํวงอายุไขยเทํานั้น กรรมที่ให๎ผลชาติหน๎า ถึงแม๎วําจะ
แลดูช๎า แตํก็เป๕นที่แนํนอนวําต๎องได๎รับกรรมประเภทนี้อยํางแนํนอน ไมํมีใครแซงคิวได๎ ทํานองวํา “ช๎า แตํได๎พร๎าเลํม
งาม” (ไวรุศมุณี องค๑อารยะปภาช) เชํนสํงผลให๎เราไปเกิดเป๕นสัตว๑นรก หรือเทวดาบนสวรรค๑ที่กินเวลาอายุไขยที่
ยาวนานกวํา ในชาติที่เป๕นมนุษย๑ท่ีมีอายุไมํเกิน 100 ปีนั่นเอง 
  อปราปรเวทนียกรรม กรรมให้ผลในชาติต่อ ๆ ไปกรรมหรือการกระทําไมํวําดี หรือช่ัว ที่มีพลังอํานาจ

สํงผลแกํผู๎กระทํา ตั้งแตํชาติที่ 3 เป๕นต๎นไป (ชาติป๓จจุบันนับเป๕นชาติที่ 1 ชาติหน๎านับเป๕นชาติที่ 2) ไมํวําจะเป๕นชาติ
ใด เมื่อกรรมประเภทน้ีมีโอกาสเมื่อใดยํอมให๎ผลเมื่อน้ัน ดุจสุนัขลําเนื้อ (พระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.9) ตามทัน
เมื่อไรยํอมกัดเมื่อนั้น ไมํมีการลดละ ไมํมีการเป๕นหมัน หรือกลายเป๕นอโหสิกรรม จนกวําจะได๎ชดใช๎กรรมนั้นแล๎ว หรือ
จนกวําผู๎กระทําจักได๎สําเร็จเป๕นพระอรหันต๑ และดับขันธ๑เข๎าสูํพระนิพพานแล๎วเทํานั้น จึงจักหมดฤทธิ์ไมํอาจติดตาม
ตํอไปได๎ เพราะทํานไมํเกิดอีกแล๎ว ถึงแม๎วําจะสําเร็จอรหันต๑แล๎วแตํยังไมํดับขันธ๑ ก็ยังคงต๎องมีโอกาสรับกรรมประเภท
นี้อยูํอีกน่ันเอง เชํน กรรมที่พระอัครสาวก แม๎บรรลุพระอรหันต๑แล๎ว แตํก็ยังคงต๎องรับผลของกรรมนี้เป๕นชาติสุดท๎าย
กํอน ปรินิพพานนั่นเอง 
  4. อโหสิกรรม กรรมที่เลิกให้ผล คือให๎ผลเสร็จไปแล๎ว หรือหมดโอกาสจะให๎ผลตํอไปสามารถแบํงตาม

หมวด 3 (ติกกะ) วํา “ผลของกรรมไมํได๎มีแล๎ว 1,ผลของกรรมจักไมํมี 1,ผลของกรรมไมํมีอยูํ 1” (ขุ.ป. (ไทย) 
31/234/397.)นั่นคือต๎องเป๕นกรรมที่หมดเวลาให๎ผล หรือหมดอํานาจการให๎ผลลงด๎วย การชดใช๎หมดแล๎ว หรือสิ้นภพ
ชาติเข๎าสูํความเป๕นพระอรหันต๑ คือผู๎ที่ดับภพดับชาติหมดสิ้นเสียแล๎วแตํชาวพุทธมักเช่ือตามกันอยํางผิดๆวํา พอเมื่อ
ทําผิดอะไรก็มักคิดวํา ทําบุญมากๆแล๎วขออโหสิกรรมจะสํงผลให๎กรรมนั่นหายไปได๎ อนึ่ง ต๎องเป๕นกรรมที่มีกําลังอํอน 
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จึงจะกลายเป๕นอโหสิกรรมได๎ ตัวอยํางเชํน เรากํอความลําบากให๎แกํผู๎อื่นแล๎ว เราสํานึกผิดขอความกรุณาอยําเอาโทษ 
ผู๎นั้นยอมให๎อภัยแกํเรา ไมํเอาความ ไมํเอาโทษเรา ... ไมํเป๕นเวรตํอกันในภายหน๎า แตํไมํพึงประมาทวํา กรรมเล็กน๎อย
จะเป๕นอโหสิกรรมงําย ๆ 
  2.  กรรมให้ผลตามหน้าที ่

  ชนกกรรม กรรมที่นํามาเกิด แตํงให๎มาดีหรือช่ัวเชํน ผลจากการทํากรรมดีสํงผลให๎ได๎เกิดเป๕นผู๎ที่ รูปรําง

ผิวพรรณงาม สติป๓ญญาฉลาด มีฐานะร่ํารวย และสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ เป๕นผู๎มีอายุยืน หรือผลจากการทํา
กรรมชัว่ สํงผลให๎เกิดเป๕นคนพิกลพิการ ด๎อยสติป๓ญญา มีรูปรํางผิวพรรณทราม มีฐานะขัดสน ยากจนลําบาก สุขภาพ
รํางกายอํอนแอ เจ็บปุวยด๎วยโรคภัย และมีอายุสั้น เป๕นต๎น 
  อุปถัมภกกรรม กรรมที่สนับสนุน คือ ถ๎ากรรมเดิมหรือชนกกรรมแตํงดี สํงให๎ดียิ่งขึ้น กรรมเดิมแตํงให๎ช่ัว ก็

สํงให๎ช่ัวยิ่งขึ้นเชํน ผลจากการกระทํากรรมดี สํงผลให๎มาเกิดเป๕นบุตรในตระกูลเศรษฐี เมื่อเกิดมาชอบทําบุญให๎ทาน 
รักษาศีล จึงสํงผลให๎เป๕นผู๎ที่มีฐานะร่ํารวย ไมํเจ็บปุวยด๎วยโรคภัยมาเบียดเบียน อีกทั้งยังได๎ครองคูํกับบุคคลที่มา
ชํวยเหลือการงาน นั้นก็เพราะกรรมที่มาอุปถัมภ๑ค้ําชูเสริมให๎ดียิ่งข้ึน แตํหากผลจากกรรมช่ัวที่สํงผลให๎มาเกิดเป๕นบุตร
ในตระกูลยากจน ซ้ํายังพิกลพิการ ทําให๎ไมํสนใจการให๎ทาน รักษาศีล ไปประกอบอาชีพทุจริตลักขโมย และ
เบียดเบียนชีวิตผู๎อื่น ยํอมสํงผลให๎มีฐานะท่ีลําบากขัดสน และไมํได๎รับการศกึษา ขาดสติป๓ญญา มีโรคภัยมาเบียดเบียน
มาก นั้นก็เพราะผลของกรรมที่มาสนับสนุนให๎ตกต่ําย่ําแยํลงกวําเดิมนั่นเอง 
  ปุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้นหรือขัดขวางกรรมเดิม คอยเบียนชนกกรรม เชํนเดิมแตํงมาดี เบียนให๎ช่ัว เดิม

แตํงมาช่ัว เบียนให๎ดีเชํน ผลจากการกระทํากรรมดี สํงผลมาให๎เกิดในตระกูลที่ร่ํารวยมีทรัพย๑มาก แตํทํากรรมใหมํด๎วย
การคดโกง เอาเปรียบผู๎อื่น และเบียดเบียนผู๎อื่นด๎วยการทําอาชีพทุจริต ผลของกรรมจึงสํงผลให๎ ชีวิตตกต่ํา ฐานะ
ลําบากลง และพบเจอแตํศัตรูมาเบียดเบียน และพบเจอแตํความเดือดร๎อนในที่สุด ด๎วยเพราะอํานาจของกรรมช่ัวมา
บั่นทอนอํานาจของกรรมดีไปเสีย หรือผลจากการกระทํากรรมช่ัวสํงผลให๎เกิดมาเป๕นคนยากจน แตํด๎วยความขยัน 
และรู๎จักแบํงป๓นชํวยเหลือผู๎อื่น และหมั่นให๎ทาน สํงผลให๎มีบริวารเข๎ามาชํวยเหลือเกื้อกูลในภายหลัง ทําให๎มีฐานะ
ร่ํารวยขึ้น มีเพื่อนฝูงมิตรสหายมากมายที่เข๎ามาพึ่งพาอาศัย ก็ด๎วยเพราะอํานาจของกรรมดีมีผลบั่นทอนผลกรรมชั่วลง 
  อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน เป๕นกรรมพลิกหน๎ามือเป๕นหลังมือ เชํนเดิมชนกกรรมแตํงไว๎ดีเลิศ กลับทีเดียว

ลงเป๕นขอทานหรือตายไปเลย หรือเดิมชนกกรรมแตํงไว๎เลวมาก กลับทีเดียวเป๕นพระราชาหรือมหาเศรษฐีไปเลยแตํ
คนท่ัวไปอาจจะเข๎าใจได๎ยากเพราะเป๕นเรื่องละเอียดอํอน ยกตัวอยํางให๎เข๎าใจงํายๆคือ กรรมได๎ปรุงแตํงให๎เรามีอายุ
ไขยจนถึงแกํเฒํา แตํมีผลกรรมหนักด๎านช่ัวมาติดตามให๎ผล ทําให๎ต๎องประสบอุบัติเหตุได๎รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตลง 
นั่นเพราะกรรมมาตัดรอน ให๎ตายกํอนกําหนดได๎ 
  3. กรรมให้ผลตามความหนักเบา 

 กรรมยังแบํงตามน้ําหนักของเจตนา และผู๎ที่เรากระทํากรรมด๎วยเป๕นป๓จจัยสําคัญ แม๎กรรมที่ทําเพียง
เล็กน๎อย ท่ีเราอาจจะคิดวําคงไมํเป๕นไร ก็ยํอมมีผลเสมอ ดังพุทธพจน๑ที่ได๎กลําวไว๎วํา “กรรมดี หรือช่ัว ทุกอยําง ที่คน
สั่งสมไว๎ ยํอมมีผล, ขึ้นช่ือวํากรรม แม๎จะนิดหนํอย ท่ี จะวํางเปลําไปเลย ยํอมไมํมี (ขุ.ชา.27/2054/413)ซึ่งได๎มีแบํงไว๎
เป๕นประการดังนี้ 
  ครุกรรม กรรมหนัก กรรมฝุายดี เชํน ทําสมาธิจนได๎ฌาน สํวนกรรมฝุายช่ัว เชํนทําอนันตริยกรรม (4 

ประการ) มีฆําบิดามารดาหรือทําให๎หมูํสงฆ๑แตกแยกเป๕นต๎น สํวนอีก 2 ประการคือทําให๎พระพุทธเจ๎าห๎อเลือด หรือฆํา
พระอริยะสงฆ๑ อาจจะมองวําทําได๎โดยยาก แตํกระนั้นก็ยังเป๕นเป๕นกรรมที่จะให๎ผลกํอนโดยไมํมีกรรมอื่นมาขวางหรือ
กั้นได๎ เพราะอํานาจของกรรมนี้มีผลมาก 
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  พหุลกรรม ,อาจิณกรรม กรรมที่ท าจนชินกรรมที่กระทําบํอยๆ หรือทําอยูํประจํา หรือทําเพียงครั้งเดียวแตํ

เกิดความรู๎สึกกินใจประทับใจอยํางรุนแรง จึงทําให๎นึกถึงอยูํบํอยๆ หากเป๕นกรรมฝุายดีที่ทําอยูํบํอยๆเชํน ชอบให๎ทาน
ทําบุญตักบาตรเสมอๆ จนจิตผํองใส เมื่อตายไปผลกรรมสํวนน้ีจะสํงผลให๎ไปเกิดบนสวรรค๑ได๎ หรือหากเป๕นกรรมฝุาย
ช่ัวคือ เป๕นคนที่มักโกรธ มักดําวําผู๎อื่นอยูํเสมอๆเชํน พํอแมํ,ญาติพี่น๎อง จิตใจจึงเต็มไปด๎วยโทสะ เมื่อตายไปผลกรรม
จะนําไปสูํทุคติ หรืออบายภูมิทําให๎ได๎รับความทุกข๑ทรมาน เป๕นต๎น 
  อาสันนกรรม กรรมที่ท าเมื่อใกล้ตาย หรือท่ีเอาจิตใจจดจํอในเวลาใกล๎ตาย อาสันนกรรม ยํอมสํงผลให๎ไปสูํ

ที่ดีหรือช่ัวได๎ มีอํานาจรองลงมาจากกรรมหนักท่ีสุด หากกรรมหนักท่ีสุดไมํมี กรรมสํวนนี้จะให๎ผลกํอน เปรียบเหมือน
โคแกํที่อยูํปากคอก แม๎แรงจะน๎อย แตํเมื่อเปิดคอกก็ออกได๎กํอนยกตัวอยํางเชํน หากเป๕นกรรมฝุายดี นั่นคือกํอนตาย
ได๎รําลึกถึงบุญกุศลที่เคยกระทํา หรือเพิ่งกระทําไป จิตยังผํองใสกับผลบุญนั้น จิตก็จะน๎อมเข๎าไปสูํการไปดี แทนที่จะ
ไปรับผลของกรรมอื่นๆ แตํในทางตรงกันข๎าม หากได๎กระทําดีมาทั้งชีวิต แตํในตอนที่จะตาย จิตไปหวนนึกถึงสิ่งที่เคย
กระทําผิด หรือทําพลาดไป เกิดความเศร๎าหมอง อํานาจของจิตนี้จะสํงผลให๎ไปเกิดเป๕นเกิดที่ไมํดี แทนที่จะนึกถึงสิ่งดี
ที่ได๎ทํามา เป๕นต๎น ดังนั้นจึงมีความเชื่อที่จะนิมนต๑พระมาสวดให๎คนท่ีใกล๎ตายฟ๓ง เพื่อให๎จิตใจผํองใสนั่นเอง 
  กตัตตากรรม กรรมสักแต่ว่าท า คือ เจตนาไมํสมบูรณ๑ อาจจะทําด๎วยความประมาทหรือรู๎เทําไมํถึงการณ๑ 

แตํก็อาจสํงผลดีร๎ายให๎ได๎เหมือนกัน ยกตัวอยํางเชํน มีคนมาชักชวนเราให๎ไปทําบุญแตํเราไมํมีความยินดีอยากจะไป
ด๎วย หรือรํวมบุญไปเพื่อไมํอยากให๎เสียหน๎า เชํนนี้ผลบุญที่ได๎แม๎จะมีแตํก็น๎อยมาก เพราะไมํได๎เกิดจากเจตนาที่ตั้งใจ
เต็มที่ หรือแม๎กรรมฝุายช่ัว ที่เราอาจจะทําไปโดยไมํได๎ตั้งใจ เชํน เห็นของตกอยูํแตํไมํรู๎วําของนั้นเป๕นของใคร จึง
นํามาใช๎ บางทีของนั้นอาจจะเป๕นของที่เขาถวายใสํบาตรพระมาก็เป๕นได๎ เชํนนี้จึงถือวําเป๕นกรรมที่ทําไปโดยไมํรู๎วํา
เป๕นบุญหรอเป๕นบาป แตํก็กระทําไปแล๎ว ในเมื่อไมํมีกรรมอื่นจะให๎ผลแล๎วกรรมสํวนนี้จะให๎ผลเป๕นประการสุดท๎าย 
เพราะมีอํานาจน๎อยที่สุด ไมํวําเวลาจะผํานไปนานเพียงใด ก็ยังรอเวลาที่จะให๎ผลเสมอ สมดังพุทธพจน๑ท่ีได๎กลําวเอาไว๎
วํา“กรรม ไมํวําดี หรือช่ัว ยํอมไมํสูญเปลําเลย” (ขุ.ชา.28/864/306) เป๕นการยืนยันเรื่องผลของกรรมที่มีน้ําหนัก
ตํางกันแม๎ทํามากทําน๎อย หรือทําไว๎นานหรือเร็ว ยํอมมีผลทั้งสิ้นนั่นเอง 
 

แนวคิดเร่ืองกรรมตามหลักชีวิตจริง 

  ก.แรงกรรมในสํวนนี้ผู๎เขียนขออุปมาตามความเข๎าใจของตน ตามแนวทางที่พระพุทธองค๑ได๎ทรงตรัสไว๎วํา 

“บัณฑิตทั้งหลายยํอมเห็นซึ่งกรรมนั้น ตามที่เป๕นจริงอยํางนี้ ช่ือวํา เป๕นผู๎เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป๕นผู๎ฉลาดในเรื่อง
วิบากแหํงกรรม โลก ยํอมเป๕นไปตามกรรมหมูํสัตว๑ ยํอมเป๕นไปตามกรรมสัตว๑ทั้งหลาย มีกรรมเป๕นเครื่องรึงรัดเหมือน
ลิ่มสลักขันยึดรถท่ีกําลังแลํนไปอยูํ” (สุ. ขุ. 25/457/382) จึงทําให๎เห็นวํา อํานาจของกรรมนี้เป๕นสิ่งที่จะคอยติดตาม
เราไปทุกหนทุกแหํง แม๎กาลเวลาจะผํานไปนานเทําใด เราทั้งหลายก็ไมํอาจหนีพ๎นกรรมนี้ไปได๎ เสมือนกับ “แรงดึงดูด
ของโลก” ที่ดึงรั้งบุคคลเอาไว๎ตลอดเวลา ไมํวําเราจะมองเห็นหรือไมํ จะรู๎หรือไมํรู๎วํามีอํานาจนี้อยูํ แตํอํานาจนี้ก็ให๎ผล
อยูํเสมอ ซึ่งแรงกรรมนี้ หากเป๕นอํานาจกรรมฝุายดี จะเป๕นสิ่งที่ชักนําสิ่งดีๆ จากคนดีๆ มาสูํตัวเรา ไมํวําเราจะรู๎จัก
หรือไมํรู๎จักเขาก็ตาม แตํบุคคลเหลํานั้นยํอมนําความสุขมาให๎เราได๎ เชํน แรงกรรมที่ทําดีไว๎จะเหนี่ยวนํา คูํครอง มิตร
สหาย บริวาร ที่มีคุณธรรมมาชํวยเหลือเรา จนกลายเป๕นกัลยาณมิตร (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ที่
นําพาให๎เราได๎กระทําในสิ่งดีงามรํวมกันตํอไปแตํหากเป๕นแรงกรรมฝุายชั่ว ก็จะเหนี่ยวนําให๎เราต๎องไป พบกับบุคคลที่
จะมาเบียดเบียนเรา ทําร๎ายเรา หรือเรียกวํา อมิตร (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)นําพาสิ่งไมํดี 
เรื่องราวไมํดีมาสูํชีวิต เชํน ต๎องเข๎าไปทํางานกับหัวหน๎างานที่กดขี่ขมเหง หรือเพื่อนรํวมงานที่เอาเปรียบ และทรยศ
หักหลังเราเสมอๆ ไมํวําเราจะอยากหลีกหนีเทําใด หรือพยายามแก๎ไขอยํางไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ เพราะอํานาจ
ของแรงกรรมนั้น ยังคงมีพลังบังคับความเป๕นไปอยูํนั่นเอง 
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  ข.วิบากกรรมยังมีผู๎คนอีกมาก ที่ยังไมํเช่ือเรื่องของกฎแหํงกรรม เมื่อไมํเช่ือก็มิได๎ตระหนักทําตามวํา สิ่งใด

ถูกสมควรทํา สิ่งใดผิดสมควรละเว๎น นั้นเพราะการเข๎าใจผิดๆวํา สิ่งนั้นไมํมีผลอะไรแกํตนเอง ซึ่งพระพุทธองค๑ได๎ทรง
ตรัสสอนไว๎วํา “มาณพ ! สัตว๑ทั้งหลายมีกรรมเป๕นของตนเป๕นทายาทแหํงกรรม มีกรรมเป๕นกําเนิด มีกรรมเป๕นเผําพันธุ๑ 
มีกรรมเป๕นที่พ่ึงอาศัย กรรมยํอมจําแนกสัตว๑ให๎เลวและประณีตได๎. (อุปริ. ม. 14/ 376 /579)นั่นคือความบังเอิญบน
โลกนี้ไมํมี ทุกอยํางล๎วนมีเหตุมาด๎วยกันทั้งนั้น เพียงแตํอาศัยเหตุ อาศัยป๓จจัยในการเกิด การอาศัย และการดับไปของ
อํานาจกรรมนั้นๆ เราจึงควรมาทําความเข๎าใจความหมายของคําวํา วิบาก ของกรรมกันเสียกํอนตามพุทธพจน๑กลําวไว๎
วํา “ภิกษุทั้งหลาย เรายังไมํรู๎วิบากกรรม จะไมํกลําวถึงความสิ้นสุดแหํงกรรมที่สัตว๑เจตนาทําขึ้น สั่งสมขึ้น ก็วิบาก
นั้นเองที่สัตว๑พึงเสวยในป๓จจุบันก็มี ในอัตภาพถัดไปก็มี หรือในอัตภาพตํอ ๆ ไปก็มี ภิกษุท้ังหลายเรายังไมํรู๎วิบากกรรม
จะไมํกลําวถึงการทําท่ีสุดแหํงทุกข๑ของกรรมที่สัตว๑เจตนาทําขึ้น สั่งสมขึ้น ในข๎อนั้นแล วิบัติคือโทษแหํงกายกรรมที่มี
เจตนาเป๕นอกุศล มีทุกข๑เป๕นกําไร มีทุกข๑เป๕นวิบาก (องฺ.ทสก.(ไทย) 24/217/357) จึงสามารถขยายความหมายของ
วิบากแหํงกรรม วําคือผลของกรรมที่สัตว๑ท้ังหลายได๎กระทําไว๎นั่นเอง เชํนนั้นจึงไมํได๎หมายความวํา สิ่งใดที่กระทํา จะ
ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม จะไมํมีผลสํงถึงเรา ดังมีคํากลําวผิดๆวํา “ทําดีแตํไมํได๎ดี ทําช่ัวกลับไมํได๎รับช่ัว “ หรือ “ทําดีได๎ดีมีที่
ไหน แตํทําดีได๎ชั่วมีถมไป” ซึ่งเป๕นความเข๎าใจผิดของผู๎ที่ไมํได๎ศึกษาเรื่องของวิบากกรรมในเชิงลึกถึงแกํนแท๎ จึงทําให๎
เกิดความรู๎แบบผิดๆจนทําให๎ไมํเกิดการปรับปรุงแก๎ไขตนเอง มีความหมายเชิงรูปธรรมอีกอยํางที่ กลําวไว๎วํา วิปาก
ป๓จจัยซึ่งยกความหมายของวิบากผล หมายถึงผลของกรรมที่สุกแล๎วยํอมให๎ผลตรงตามเหตุ เพราะกิจของวิบาก มีการ
ปฏิสนธิเป๕นเครื่องหมาย ถ๎าปฏิสนธิไมํมีวิบากอื่น ๆ ก็มีไมํได๎เลย วิบากยํอมให๎ผลทั้งปฏิสนธิกาลและปวัตติกาลให๎ผล
ทั้งในชาตินี้และชาติตํอ ๆ ไป วิบากยํอมเสวยผลตรงตามกรรมที่ทําไว๎ ความสุขความทุกข๑ที่ได๎รับ จึงเป๕นสิ่งที่เลือกเอา
ไมํได๎ เพราะวําสําเร็จมาแล๎วจากกรรมในอดีต วิบากทํานจึงเปรียบเหมือนกระจกเงา ที่สามารถสะท๎อนให๎รู๎ถึงกรรมใน
อดีตวําทํามาอยํางไร และวิบากกรรมยังแปลได๎อยํางเข๎าใจงํายขึ้นอีกวํา เหมือนบุคคลปลูกต๎นมะมํวง  (สมเด็จ
พระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(พระองค๑ที่ 19)ผลที่ได๎ยํอมเป๕นผลมะมํวง แตํผลนั้นอาจจะ
ไมํได๎เห็นในวันนั้นทันตา จะต๎องอาศัยเวลาเติบโต บํมเพาะ จนถึงคราวท่ีผลนั้นสุกงอม และหลํนตกมาจากต๎นให๎เราได๎
กิน วิบากกรรม ก็เชํนเดียวกัน จะต๎องอาศัยระยะเวลาในการบํมเพาะสั่งสมเป๕นกรรม จนเมื่อถึงเวลาตามเหตุตาม
ป๓จจัยที่เหมาะสม อํานาจของผลกรรมนั้นยํอมสํงถึงเราในที่สุด เชํน บุคคลที่สั่งสมกรรมดีไว๎มาก แตํยังไมํเห็นผลของ
ผลบุญนั้น จนความเพียรถึงที่สุดเขายํอมประสบความสําเร็จในวันหนึ่ง หรือบุคคลที่กระทํากรรมช่ัวไว๎มาก แตํ
ประมาทในตนวําสิ่งท่ีทําคงไมํมีผลอะไร แตํวันหนึ่งกับต๎องพบเจอเหตุการณ๑ที่เลวร๎าย สํงผลให๎ชีวิตมีความเดือดร๎อน 
นัน่ก็เพราะผลของกรรม ได๎สํงผลเป๕นวิบากให๎ต๎องรับอยํางหนีไมํพ๎นน่ันเอง 
 ค.เจ้ากรรมนายเวร(ผู้สร้างกรรม.ผู้รับกรรม)ยังมีผู๎ที่เข๎าใจเรื่องเจ๎านายเวร ที่หากจะเทียบเคียงกับคําสอน

ในทางพุทธศาสนาแล๎ว คงเป๕นไปได๎ยาก นําสังเกตวําคนที่มีความเช่ือดังกลําวมักเป๕นผู๎ที่สนใจธรรมะ ชอบเข๎าวัด
ทําบุญรักษาศีล หรือเป๕นนักปฏิบัติธรรมคงเพราะเข๎าใจวําความเช่ือเชํนนี้เป๕นคําสอนของพระพุทธองค๑ ทั้ง ๆ ที่ความ
จริงหาเป๕นเชํนนั้นไมํ (พระไพศาล วิสาโล, ออนไลน๑) เพราะความจริงแล๎วไมํมีใครเป๕นเจ๎ากรรมของใคร  เพราะ
ทั้งหมดมีเหตุมีผล มีเหตุมีป๓จจัย, คนหนึ่งทํากรรมดี แตํอีกคนหนึ่งจะเป๕นผู๎ได๎ดีมีสุขจะได๎รับวิบากที่เป๕นกุศลวิบาก 
หรือ คนหนึ่งทํากรรมชั่วแตํอีกคนหนึ่งจะเป๕นผู๎ได๎รับผลของกรรมชั่วนั้น  ยํอมไมํถูกต๎องไมํตรงตามคําสอนแตํละบุคคล
ล๎วนแตํมีกรรมเป๕นของตนทั้งนั้น  จะทํากรรมแทนกันไมํได๎  จะทํากรรมดีแทนคนอ่ืนท่ีเขาไมํสามารถจะทําได ๎ก็เป๕นไป
ไมํได๎แตํถ๎าผู๎นั้นอนุโมทนาก็เป๕นความดีของเขาในขณะที่กุศลจิตเกิดแตํจะทํากรรมแทนกันนั้นยํอมไมํได๎ถ๎าได๎ศึกษา
พระธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาอยํางละเอียดก็จะทําให๎เข๎าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้น เข๎าใจในเหตุในผลยิ่งขึ้น โดย
สรุปแล๎ว คือ ไมํมีเจ๎ากรรมนายเวร เพราะสัตว๑โลกมีกรรมเป๕นของตนนั่นเอง ไมํวําจะเป๕นใครก็ตามแท๎จริงอํานาจของ
กรรมทั้งหลายเกิดจากตัวเราเป๕นผู๎สร๎างเอง และต๎องเป๕นผู๎รับผลของกรรมนั้นทั้งสิ้น ดังพุทธพจน๑ที่ได๎กลําวเอาไว๎วํา 
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“คนจนกู๎หนี้มาเลี้ยงชีวิต ยํอมเดือดร๎อน เพราะเจ๎าหนี้ติดตามบ๎าง เพราะถูกจับกุมบ๎าง.การถูกจับกุมนั้น เป๕นความ
ทุกข๑ของผู๎ได๎กาม ถึงแม๎ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกัน ผู๎ใด ไมํมีศรัทธา ไมํมีหิริ ไมํมีโอตตัปปะสั่งสมแตํบาปกรรมกระทํา
กายทุจริต-วจีทุจริต-มโนทุจริตปกปิดอยูํด๎วยการกระทําทางกาย ทางวาจาทางจิต เพื่อไมํให๎ผู๎ใดรู๎จักเขา,ผู๎นั้น พอกพูน
บาปกรรมอยูํเนืองนิตย๑ ในที่น้ันๆ.คนช่ัวทําบาปกรรม รู๎สึกแตํกรรมชั่วของตนเสมือนคนยากจนกู๎หนี้มาบริโภคอยูํ ยํอม
เดือดร๎อน.” (ฉกฺก. อํ. 22/392/316) จึงเป๕นการสรุปได๎วํา เจ๎ากรรมนายเวรที่ถูกเข๎าใจกันตํอๆสืบมาวํา เป๕นสิ่งที่มอง
ไมํเห็น หรือพิสูจน๑ไมํได๎บ๎าง ก็มักจะสร๎างความวิตกกังวลจนทําให๎เป๕นทุกข๑ ครั้นเมื่อเวลาทําบุญทําทานก็มักจะนึกถึง
แตํเจ๎ากรรมนายเวรทั้งหลายเป๕นอันดับแรก ท้ังๆที่ในความจริงแล๎ว เราเองตํางหากที่เป๕นเจ๎ากรรมนายเวรของตัวเรา
เอง เพราะเมื่อเรากระทํากรรมดีไว๎แกํตนเอง หรือบุคคลอื่น ผลบุญนั้นยํอมสํงผลกลับมาหาเราในที่สุด หรือในทาง
ตรงกันข๎าม หากเรากระทํากรรมช่ัวกับตัวเอง หรือบุคคลอื่น ผลบาปนั้นยํอมสํงผลถึงเราในที่สุดเชํนกัน ถึงแม๎วําผู๎ที่
เราเบียดเบียนทําร๎ายเขา จะไมํได๎มีตัวตนอยูํจริงก็ตาม แตํอํานาจของกรรมนั้นตํางหากท่ีเป๕นสิ่งที่ให๎ผลกับตัวเรา 
 ง.การแก้ไขบรรเทากรรมในสมัยป๓จจุบันผู๎คนมากมาย ยังคงเชื่อวํา กรรมเป๕นสิ่งที่เกิดขึ้นแล๎วสามารถแก๎ไข

บรรเทา หรือมีภาษาสมัยใหมํใช๎คําวํา สะเดาะเคราะห๑ (หลวงพํอพระราชพรหมยาน,ออนไลน๑)คําวํา สะเดาะเคราะห๑ 
หมายความวํา ทําให๎เคราะห๑หมด คําวํา สะเดาะเคราะห๑ไมํมีศัพท๑ในทางพระพุทธศาสนา เป๕นศัพท๑ของคณาจารย๑
ตํางๆ ในทางพระพุทธศาสนาไมํ แตํการทําบุญตํางๆนี้ไมํใชํสะเดาะเคราะห๑ เป๕นการสร๎างความดี ให๎เกิดขึ้น คือ 
หมายความวําทําบุญให๎มีกําลังสูงดังท่ีมีพุทธพจน๑ได๎กลําวถึงวํา“ภิกษุท้ังหลาย! ตํางวําคนใสํเกลือลงไปในถ๎วยน้ําเล็กๆ 
หนึ่งก๎อน ทํานทั้งหลายจะสําคัญวํากระไร 
  น้ํา อันน๎อยในถ๎วยน้ํา นั้น จะกลายเป๕นน้ํา เค็มไมํนําดื่มไป เพราะเกลือก๎อนนั้นใชํไหม ?“เป๕นเชํนนั้น 
พระพุทธเจ๎าข๎า!”เพราะเหตุไร ?เพราะเหตุวํา น้ําในถ๎วยน้ํา นั้นมีน๎อย มันจึงเค็มได๎...เพราะเกลือก๎อนนั้นตํางวํา คนใสํ
เกลือก๎อนขนาดเดียวกันนั้น ลงไปใน แมํน้ํา คงคา ทํานทั้งหลายจะสําคัญวํากระไรน้ํา ในแมํน้ําคงคานั้นจะกลายเป๕น
น้ํา เค็ม ดื่มไมํได๎เพราะเกลือก๎อนนั้นหรือ ?“หามิได๎ พระพุทธเจ๎าข๎า!”เพราะเหตุไร ?เพราะเหตุวํา น้ํา ในแมํน้ํา คง
คามีมาก น้ํา นั้นจึงไมํเค็ม...เพราะเกลือก๎อนนั้น ฉันน้ันนั่นแหละภิกษุทั้งหลาย! บาปกรรมแม๎ประมาณน๎อยบุคคลบาง
คนทําแล๎ว บาปกรรมนั้นยํอมนํา ไปนรกได๎สํวนบาปกรรมประมาณน๎อยอยํางเดียวกันนั้น บางคนทําแล๎ว กรรมนั้นเป๕น
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไมํปรากฏผลมากตํอไปเลย... (ติก. อํ. 20/320/540) ขยายความเพิ่มเติมวํา บุคคลเชํนไร ทํา

บาปเพียงเล็กน๎อยแล๎วไปนรก? คือบุคคลที่ไมํได๎อบรมกาย มิได๎อบรมศีล มิได๎อบรมป๓ญญา มีคุณธรรมน๎อย ใจต่ํา 
บุคคลเชํนนี้แหละ ทําบาปเพียงเล็กน๎อยแล๎วไปนรกบุคคลเชํนไร ทําบาปเพียงเล็กน๎อย แตํบาปนั้นให๎ผลอันแสบเผ็ด 
เพียงในชาติป๓จจุบันแล๎วไมํให๎ผลอีกตํอไป? คือบุคคลผู๎ที่ได๎อบรมกายแล๎ว อบรมศีล อบรมจิต อบรมป๓ญญา มี
คุณธรรมมาก มีใจใหญํอยูํด๎วยคุณ มีเมตตาเป๕นต๎น อันหาประมาณมิได๎ เปรียบเหมือนบุคคลใสํก๎อนเกลือลงไปในจอก
น้ําเล็กๆ น้ําน้ันยํอมเค็ม เพราะน้ําน๎อย แตํถ๎าใสํก๎อนเกลือลงไปในแมํน้ําคงคา น้ําในแมํน้ําคงคาจะไมํเค็มเพราะก๎อน
เกลือน้ันเลย เพราะน้ํามีมาก ฉันใดภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนทําบาปเพียงเล็กน๎อย บาปนั้นนําเขาไปสูํนรก(เพราะ
เขามีคุณน๎อย) บางคนทําบาปเพียงเล็กน๎อย บาปนั้นให๎ผลเพียงในป๓จจุบัน ไมํให๎ผลในชาติตํอๆ ไป(เพราะเขามีคุณ
มาก)ฉันนั้น" จึงพอเป๕นแนวทางให๎เราได๎ศึกษาวํา หากแม๎นพวกเรายังคงเป๕นปุถุชนคนธรรมดา ที่ยังต๎องข๎องแวะกับ
ทางโลกอยูํ ในชีวิตจริงคงเป๕นไปได๎ยากท่ีเราจะไมํสร๎างกรรมที่เป๕นบาปกรรมเลย เปรียบไปก็เหมือนเกลือที่ใสํลงไปใน
น้ํา แตํกระนั้นพระพุทธองค๑ให๎เราทั้งหลาย พึงเพียรเรํงสร๎างกรรมดีให๎มาก เปรียบเสมือนการเติมน้ําให๎มากเชํนกัน 
เมื่อน้ันผลบุญที่เกิดจากการกระทําความดีจะชํวยพยุงตัวไมํให๎นํ้านั้นมีรสเค็ม ยิ่งมากเทําใดก็ยิ่งชํวยเจือจางบาปกรรม
นั้นลงไปได๎ แตํกระนั้นก็ไมํได๎แปลวํา เราทําบุญแล๎วนําไปล๎างบาปได๎ เพราะบาปกรรมที่เปรียบเสมือนเกลือนั้ นยังคง
อยูํไมํได๎หายไปไหน ภาษาพระเรียกวํา อัพโพหาริก (วศิน อินทสระ)" แปลวํา"มีเหมือนไมํมี" อํานาจของกรรมดีหรือ
บุญจึงมีผลมากกวําน่ันเอง 
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แตํกระนั้นเราทั้งหลายผู๎ที่ยังได๎ช่ือวํา ผู๎ไมํพ๎นไปจากทางโลก คือผู๎ที่ยังไมํสามารถบรรลุ อรหันต๑ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน) ก็ยังคงต๎องเวียนวํายตายเกิด เป๕นผู๎สร๎างและรับกรรมเชํนนี้ไปไมํมีวันจบสิ้น จนกวําเราจะสามารถ
กระทําตนให๎แจ๎ง เพื่อพาตนหลุดพ๎นตามหลักความจริงอันประเสริฐได๎เสียกํอน เราควรมาเพียรกระทําตนเพื่อการ
กระทํากรรมที่เป๕นไปเพื่อการสิน้กรรมตามพุทธพจน๑ท่ีได๎กลาํวไว๎วํา “ภิกษุท้ังหลาย! เหตุทั้งหลาย 3 ประการเหลํานี้ มี
อยูํ เพื่อความเกิดขึ้นแหํงกรรมทั้งหลาย.3 ประการ เหลําไหนเลํา ? 3 ประการ คืออโลภะ (ความไมํโลภ) เป๕นเหตุเพื่อ
ความเกิดขึ้นแหํงกรรมทั้งหลาย, อโทสะ (ความไมํคิดประทุษร๎าย) เป๕นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแหํงกรรมทั้งหลาย,อโมหะ 
(ความไมํหลง) เป๕นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแหํงกรรมทั้งหลาย ด๎วยอาการอยํางนี้เองกรรมอันน้ัน ยํอมเป๕นกรรมอันบุคคล
นั้นละขาดแล๎วมีรากอันถอนขึ้นแล๎ว ถูกกระทําให๎เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด๎วน ทําให๎ถึงความไมํมี มีอันไมํเกิดขึ้นตํอไป 
เป๕นธรรมดาภิกษุทั้งหลาย! เหตุทั้งหลาย 3 ประการเหลํานี้แล เป๕นไปเพื่อความเกิดขึ้นแหํงกรรมทั้งหลาย (ติก. อํ. 
20/171/473) อยํางน๎อยเมื่อเราทั้งหลายได๎มาศึกษา แกํนแท๎ของเหตุเกิดของกรรม และปูายบอกทางในการนําพาเรา
ไปสูํการทําให๎สิ้นไปแหํงกรรมแล๎ว เราจึงจะสามารถเข๎าถึงประตูแหํงความสุขท่ีแท๎จริงได๎ ด๎วยการหันมองกลับมาดูตัว
เรากํอนวํา ทุกวันนี้เรายังเป๕นผู๎สร๎างกรรมให๎แกํตัวเราเองโดยไมํรู๎ตัว แตํยังคงเสาะแสวงหาการแก๎ไขกรรมจาก
ภายนอกหรือผู๎อื่นกันอยูํหรือไมํ ตราบใดที่แสงสวํางแหํงพระธรรมคําสอนยังคงมีอยูํ ทางอันประเสริฐนี้ก็ยังคงมีผู๎เดิน
ตามอยูํเสมอ ขึ้นอยูํกับวําเราจะพาตนเข๎าสูํหนทางที่ถูกต๎องนี้หรือไมํ หรือพาตนหลงไปในทางอื่นที่ไมํใชํทางออกที่
แท๎จริง ปราการดํานสุดท๎ายท่ีจะชํวยให๎เราได๎เข๎าถึงความรู๎อันประเสริฐนี้ได๎ จึงต๎องอาศัยการมาลงมือปฏิบัติตามพระ
ธรรมคําสั่งสอนอันดีงามที่พระพุทธองค๑ได๎ทรงมอบไว๎ให๎แกํเราแล๎วด๎วยการหันกลับมาพึ่งพาตนเองเสียตั้งแตํวันนี้ 
เพื่อให๎เห็นเป๕นประจักษ๑แจํมแจ๎งแกํตัวเราเอง และได๎มีสติพิจารณาตัวเราอยูํเสมอ เสมือนเป๕นการสํองกระจกที่พระ
พุทธองค๑ได๎ตรัสไว๎กับพระราหุลวํา “ กรรมทั้งหลาย ก็เป๕นสิ่งท่ีบุคคลควรสอดสํองพิจารณาดูแล๎วดูเลําเสียกํอน จึงทํา
ลงไปทางกาย, ทางวาจา หรือ ทางใจฉันเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกัน” (ม. ม.13/125/126)และอยํารอจนกวํา
กรรมนั้นตามมาทันถึงตัวเสียกํอนแล๎วจึงคํอยเสาะแสวงหาตัวชํวย เพราะนั่นอาจจะสายเกินไปและไมํมีใครชํวยเราได๎
ท๎ายท่ีสุดไมํมีใครที่จะมีอํานาจยิ่งใหญํเกินไปกวําจะต๎านทานอํานาจแหํงกรรมนี้ได๎ 
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ศึกษาวิธีการแก้ป๎ญหาการท าอัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

A STUDY OF THE WAY FOR SUICIDE SOLUTION IN THERAVADA BUDDHISM   

 

พระครูสุวิธานศีลวัตร (อธสีโล) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ๑พุทธชินราช 

 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรม 2) ศึกษาแนวคิด
ทางด๎านพุทธจริยศาสตร๑ตํอการทําอัตวินิบาตกรรม และ 3) ศึกษาวิเคราะห๑แนวทางแก๎ไขป๓ญหาการทํา
อัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  ผลการศึกษาพบวํา ในคัมภีร๑พระพุทธศาสนามีหลักฐานการทําอัตวินิบาตกรรม เชํนกรณีพระฉันนเถระและ
พระวักกลิเถระ แตํตามหลักพุทธจริยศาสตร๑นั้น พระพุทธศาสนาไมํสนับสนุนการฆําผู๎อื่นและฆําตนเอง เพราะการเกิด
เป๕นมนุษย๑นั้นเป๕นเรื่องยาก ควรใช๎ชีวิตให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด การพ๎นทุกข๑ตามหลักพระพุทธศาสนาคือการเจริญตาม
หลักอริยสัจ 4 บนหลักการที่วํา ธรรมเหลําใดมีเหตุให๎เกิด ก็ยํอมมีเหตุให๎ดับธรรมนั้นได๎ แนวทางปูองกันการทํา
อัตวินิบาตกรรมตามหลักพุทธศาสนาจึงเป๕นการทําความเข๎าใจกับต๎นตอของการทําอัตวินิบาตกรรมคือ อวิชชา โดย 
(1) การสร๎างสัมมาทิฏฐิ ที่อาศัยเครื่องมือ 2 อยําง คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ และ (2) การมีกัลยาณมิตร 
เพราะกัลยาณมิตรจะเป๕นผู๎ที่ชํวยเหลือให๎ป๓ญหานั้นหมดไปได๎  
ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนา การฆําตัวตาย อัตตวินิบาตกรรม  

 
ABSTRACT 

The main purposes of thesis are 1) to study the concept and theory of suicide 2) to study 
the Buddhist ethic on suicide and 3) to analyze study the ways for suicide solution in Theravãda 
Buddhism.        

The result revealed that the suicide in Buddhist text appeared in cause of Phra Channa 
and Phra Vakkali. Buddhism does not support killing others and own because Buddhism assumes 
human existence is a difficult opportunity. Buddhism focuses on solving suicide’s problem 
according to the Four Noble Truths, on the principle what is happen by cause, there is cause to 
extinguish it. Understanding about the really cause of suicide; Avicha. By this, there are two ways; 
1) right view creating: to make a correct understanding of the truth of life and to understand the 
real world, so Paramatthasacca and Yonisomanasikàra are very important and 2) Good friend: who 
help the problem is soft and reducing the risk of suicide too. 
Key words: Buddhism, Suicide 

 

บทน า 

  สถานการณ๑ป๓ญหาในป๓จจุบัน ที่กลายเป๕นสภาพป๓ญหาเรื้อรังที่บั่นทอนความสุขสงบของสังคม เป๕นเหตุให๎
คนในสังคมมีแนวโน๎มเกิดป๓ญหาสุขภาพจิตและมีความเครียดเพิ่มสูงขึ้น จนอาจนําไปสูํป๓ญหาความรุนแรงอื่นๆ 
ตามมามากมาย ทางเลือกหนึ่งที่คนในสังคมเหลํานี้นํามาใช๎เพื่อเป๕นชํองทางแหํงการหลุดพ๎นจากสภาวการณ๑ทั้งปวงที่
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รุมเร๎า คือ การฆําตัวตาย (ธีระ สินเดชารักษ๑และปราโมทย๑ ประสาทกุล, 2548 : เอกสารอัดสําเนา) อัตราการฆําตัว
ตายมีคําเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล๎ว ทําให๎ป๓ญหาการฆําตัวตายเป๕นสาเหตุการตายอยูํในสิบ
อันดับแรก อัตราการฆําตัวตายระหวํางชาย-หญิง พบวําผู๎ชายมีอัตราการฆําตัวตายมากกวําผู๎หญิงมาโดยตลอด เพศ
หญิงมีอัตราการพยายามฆําตัวตายมากกวําเพศชายถึง 3 เทํา แตํเพศชายฆําตัวตายสําเร็จมากกวําเพศหญิงถึง 3 เทํา
เชํนกัน (ชวนีย๑ พงศาพิชญ๑, 11 (29) : 24-29) แม๎กระทั่งในวงการพระสงฆ๑ ซึ่งถือวําเป๕นผู๎ที่นําหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติและเผยแผํคําสอนเหลํานั้นก็ยังมีการทําอัตวินิบาตกรรม ซึ่งสาเหตุมาจากการมีโรค
ประจําตัวที่รักษาไมํขาด สาเหตุทางด๎านอารมณ๑ เชํน ความรู๎สึกเศร๎า ความกลัวความเจ็บปวดทรมานขณะตาย ป๓ญหา
ครอบครัว รวมถึงสาเหตุทางด๎านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สํงผล
กระทบตํอวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันและภาวะสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู๎คนในสังคม 
    ประเทศไทยมีประชากรสํวนใหญํนับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งเป๕นศาสนาที่มีหลักธรรมคําสอนสําคัญ
ประการหนึ่ง คือ การงดเว๎นจากการทําร๎ายสัตว๑ การฆําสัตว๑ การสังหารมนุษย๑และสัตว๑ โดยถือวําเป๕นการกระทําที่ผิด
หลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา แตํประเด็นท่ียังถกเถียงกันอยูํคือ สิทธิในการฆําตัวตายนั้นเป๕นสิทธิที่ขัดหรือแย๎ง
จากคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือไมํ เพราะพระพุทธศาสนามีคําสอนที่เป๕นอัตตลักษณ๑โดดเดํน คือ เรื่องกรรม มี
บทสรุปวํา เรามีกรรมเป๕นของตนเอง (องฺ.ป๒ฺจก. (ไทย) 22/57/100) นั่นคือ มนุษย๑ทุกคนมีความเป๕นตัวของตัวเอง 
หมายถึงมีสิทธิในตนเองอยํางสมบูรณ๑แบบ ใครทําดียํอมได๎ดี ใครทําช่ัวยํอมได๎ช่ัว มนุษย๑ยํอมเป๕นเจ๎าของการกระทํา
นั้นเองทั้งหมด และต๎องรับผลของการกระทําน้ันเองด๎วยตนเอง นอกจากนั้น เมื่อศึกษาบทบัญญัติในการเว๎นจากการ
ฆําสัตว๑นั้น ทําให๎เกิดประเด็นสงสัยวํา สัตว๑ในข๎อห๎ามนั้นมีความหมายรวมไปถึงตนเองด๎วยหรือไมํ การได๎คําตอบ
เหลํานี้จะเป๕นแนวทางเชื่อมโยงไปสูํการตัดสินทางด๎านจริยศาสตร๑ในการทําอัตวินิบาตกรรมได๎ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรม 
  2. เพื่อศึกษาแนวคิดทางด๎านพุทธจริยศาสตร๑ตํอการทําอัตวินิบาตกรรม 
  3. เพื่อศึกษาวิเคราะห๑แนวทางแก๎ไขป๓ญหาการทําอัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงพุทธบูรณา
การ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เน๎นการวิจัยเชิงเอกสารและ สํารวจ (Documentary Research) โดยศึกษา
ค๎นคว๎าจากเอกสารข๎อมูล ดังนี้  

1. ศึกษาข๎อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ผู๎วิจัยได๎ศึกษาจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2539  

2. ศึกษาเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยศึกษาค๎นคว๎าจาก คัมภีร๑อรรถกถา ฉบับมหามกุฎราช
วิทยาลัย 91 เลํม ฎีกา อนุฎีกา ตําราเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  

3. รวบรวมข๎อมูล เรียบเรียง วิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อนํามาเขียนงานวิจัยตามที่ได๎ตั้งวัตถุประสงค๑ไว๎ 
4. นําผลงานวิจัยให๎คณะที่ปรึกษาตรวจแก๎ ปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการเพื่อให๎งานวิจัย

สมบูรณ๑แบบยิ่งขึ้น 
5. สรุปผลการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย  

จากการศึกษาวิธีการแก๎ป๓ญหาการทําอัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยสรุปได๎ ดังนี้ 
4.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการท าอัตวินิบาตกรรม 

คําวํา “อัตวินิบาตกรรม” ถ๎าจะพิจารณารากศัพท๑ มาจากคําตํางๆ ประกอบกันคือ อัตต (Sui) หมายถึง 
ตนเอง (self) วินิบาต (Cide) หมายถึง การทําลาย การฆํา (Murder) กรรม หมายถึง การกระทําเมื่อรวมความหมาย
แล๎วจึงหมายถึง การกระทําท่ีเป๕นการฆํา หรือทําลายตนเอง ในภาษาอังกฤษใช๎คําวํา Suicide มาจากภาษาละตินคือ
คําวํา Suicidum ซึ่งมาจาก sui ตรงกับคําภาษาอังกฤษคือ one’s self หมายถึง ตนเอง รวบกับ caedere ใน
ภาษาอังกฤษคือคําวํา to kill หมายถึง การฆํา อัตวินิบาตกรรมเป๕นกลุํมของพฤติกรรมการฆําตัวตายที่เกิดจากการที่
บุคคลคิดลงมือกระทําให๎ตนเองไดร๎ับความเจ็บปวดหรือได๎รบัอันตรายอยํางรุนแรง หากการกระทําน้ันๆ สําเร็จก็จะทํา
ให๎เกิดการสิ้นสุดของชีวิตในที่สุด ประเด็นสําคัญของคําจํากัดความของการฆาํตัวตาย คือ มีความตั้งใจ วางแผนการฆํา
ตัวตาย มีการพยายามทําตนเองให๎ตายและตายด๎วยความพยายามนั้น 

การทําอัตวินิบาตกรรมแบํงออกเป๕นหลายประเภทมากมาย ซึ่งนักวิชาการมากมายมีแนวคิดที่แตกตํางกัน
แล๎วแตํการมองและเหตุผลของแตํคนละ แบํงตามเจตนาของผู๎กระทํา ตามผลของการกระทํา ตามความคิดด๎านสังคม
วิทยา จิตวิทยา ที่สามารถเห็นได๎ชัดคือป๓ญหาการทําอัตวินิบาตกรรมสํวนใหญํเกิดจากป๓ญหาทางด๎านสังคมและ
โรคภัยไข๎เจ็บที่ไมํสามารถรักษาให๎หายได๎ ซึ่งทุกประเภทจะมีความต๎องการของการกระทําเพื่อทําลายชีวิตเหมือนกัน
ทั้งสิ้น 

ทฤษฏีที่เกี่ยวกับผู๎ทําอัตวินิบาตกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวกับบริบทรอบข๎างของผู๎ทําอัตวินิบาตกรรม เมื่อ
พิจารณาที่ตัวของผู๎กระทําอัตวินิบาตกรรมจะพบวําเกิดจากลักษณะด๎านกายภาพและคุณภาพของสภาพจิตใจ ความ
บกพรํองของทั้งสองด๎านนี้หรือแม๎เพียงด๎านใดด๎านหนึ่งก็สามารถสํงผลตํอการทําอัตวินิบาตกรรมได๎ สําหรับบริบททาง
สังคมถือเป๕นแรงผลักดันสําคัญประการหนึ่งของการเกิดอัตวินิบาตกรรม เชํน แรงกดดันจากครอบครัว แรงกดดันจาก
เพื่อนรํวมงาน แรงกดดันจากสภาพป๓ญหาทางด๎านเศรษฐกิจ เป๕นต๎น นักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาเมื่อพิจารณาถึง
แนวคิดของการทําอัตวินิบาตกรรมไมํสามารถละเลยป๓จจัยภายในและป๓จจัยภายนอกอันเป๕นสาเหตุของการทํา
อัตวินิบาตกรรมไปได๎ อัตวินิบาตกรรมเป๕นพฤติกรรมที่ซับซ๎อนมีความสัมพันธ๑หลายสาเหตุที่มีหลายป๓จจัยผสมผสาน
รวมกัน ทั้งป๓จจัยทางชีวภาพ จิตใจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม มากหรือน๎อยแตกตํางกันไปในผู๎ปุวยแตํละคน 
ดังนั้น การให๎ความสําคัญกับการศึกษาป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมการฆําตัวตายจะเป๕นแนวทางในการจัดกิจกรรม
สํงเสริมความเข๎มแข็งทางจิตใจและปูองกันการฆําตัวตายซ้ําตํอไป 

4.2 พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการท าอัตวินิบาตกรรม 

พุทธจริยศาสตร๑ หมายถึงเกณฑ๑ในการตัดสินการกระทําวําดีหรือไมํดี ถูกหรือผิด ควรหรือไมํควร โดยอาศัย
หลักการทางพระพุทธศาสนาเป๕นเครื่องมือในการพิจารณาและตัดสินการกระทํานั้นๆ ทั้งยังสามารถนําไปตัดสินข๎อ
ขัดแย๎งหรือประเด็นทางด๎านพฤติกรรม แนวทางปฏิบัติอื่นๆ ในสังคมเพื่อให๎ได๎ข๎อยุติทางศีลธรรมและจริยธรรมโดยมุํง
พิจารณาความถูก ผิด ดี ช่ัว โดยใช๎เกณฑ๑ของหลักธรรมที่มีอิทธิพลตํอการกระทํา (เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร๑, 6 (1): 187) 
มีการจัดแบํงระดับของจริยศาสตร๑ที่อาศัยความซับซ๎อนของแนวทางปฏิบัติทางด๎านจริยธรรมเป๕นบรรทัดฐาน 
กลําวคือ ขั้นพื้นฐานนั้นใช๎ศีล 5 เป๕นเกณฑ๑ตัดสินเพราะเป๕นการควบคุมเฉพาะทางกายและวาจา ในขั้นกลางอาศัย
กุศลกรรมบถที่มีมาตรการควบคุมทางจิตใจเพิ่มขึ้นมา และในระดับสูงเป๕นการมุํงเพื่อเปูาหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา เป๕นเกณฑ๑การควบคุมพฤติกรรมโดยองค๑รวมคือมรรค  

อัตวินิบาตกรรม มาจากศัพท๑วํา อัต (ตัว, ตนเอง) + วินิปาต (ฆํา) + กรรม (การการะทํา) รวมความแล๎ว
แปลวํา การกระทําซึ่งการฆําตัวเองหรือการฆําตัวตายหรือการปลงชีวิตตนเอง (วิ .มหา. (ไทย) 1/166-167) ซึ่งใน
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ประวัติทางพระพุทธศาสนามีหลักฐานการทําอัตวินิบาตกรรม เชํน การทําอัตวินิบาตกรรมของพระฉันนะเพราะ
ต๎องการพ๎นจากอาการอาพาธหนักท่ีรุมเร๎า (ม.อุ. (ไทย) 14/389-394/432-437) พระโคธิกะเพราะมุํงปฏิบัติธรรมให๎
ยิ่งยวด (สํ.ส. (ไทย) 15/159/205) และพระวักกลิเพราะต๎องการพ๎นจากอาพาธหนัก เป๕นต๎น พระพุทธศาสนาไมํได๎
ระบุถึงสาเหตุของการทําอัตวินิบาตกรรมไว๎ในคัมภีร๑ใดใดอยํางชัดเจน แตํจากกรณีศึกษาจากหลักฐานดังกลําว
สามารถสรุปได๎วํา การทําอัตวินิบาตกรรมล๎วนแตํเป๕นการกระทําด๎วยเจตนาที่จะพ๎นทุกข๑ ซึ่งจําแนกออกเป๕น 2 กรณี 
คือ การต๎องการพ๎นทุกข๑จากการเจ็บปุวย และ การต๎องการพ๎นทุกข๑ในวัฏสงสาร แม๎ตัวอยํางอ่ืนๆ ในพระพระไตรปิฎก
ก็มีการทําอัตวินิบาตด๎วยเหตุ 2 ประการนี้เชํนกัน 

พุทธจริยศาสตร๑ที่เกี่ยวกับการทําอัตวินิบาตกรรมนั้น จะเห็นวําในพระพุทธศาสนามีหลักการชัดเจนที่ไมํ
สนับสนุนการพรากชีวิตของผู๎อื่น แตํในกรณีการพรากชีวิตตัวเองหรือการฆําตัวตายนั้น ในอรรถกถาทํานไมํสงเคราะห๑
เข๎ากับปาณาติบาต คือ ถือวําไมํผิดตามหลักของศีลข๎อปาณาติบาต เนื่องจากองค๑ประกอบของศีลข๎อปาณาติบาต
หมายเอาเฉพาะการพรากชีวิตของสัตว๑อื่นเทํานั้น  

ในพระพุทธศาสนาได๎กลําวถึงโทษที่เกิดจากการทําอัตวินิบาตกรรมไว๎น๎อยมาก ที่ระบุโทษไว๎ชัดเจนจะเห็น
ได๎จากอาบัติข๎อตติยปาราชิกเทํานั้น ซึ่งพระพุทธเจ๎าทรงบัญญัติวํา “ก็ ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย๑จากชีวิต หรือ
แสวงหาศัสตราอันจะพรากกายมนุษย๑จากชีวิต แม๎ภิกษุนี้ก็เป๕นปาราชิก หาสังวาสมิได๎” (วิ.มหา. (ไทย) 1/167/139) 
ในอาบัตินี้หมายถึง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย๑จากชีวิต คือ ฆํามนุษย๑ให๎ตาย แม๎จะไมํได๎ระบุชัดลงไปวําหมายรวม
เอาการฆําตัวตายหรือไมํ แตํเมื่อดูบริบทและความเป๕นมาของการบัญญัติพบวํา เกิดจากการที่พระภิกษุฆําตัวตายเอง
บ๎าง ใช๎กันและกันให๎ฆําบ๎าง ให๎ตาเถนมิคลัณฑิกะฆําตัวเองบ๎าง (วิ.มหา.อ. (ไทย) 1/2/254) วิธีการเหลํานี้ยํอม
หมายถึงการฆําตัวตายนั่นเอง เพราะการให๎ผู๎อื่นฆําตัวเองก็เป๕นการฆําตัวตายด๎วยเชํนกัน ดังนั้น คําวํา “พรากกาย
มนุษย๑จากชีวิต” จึงหมายรวมเอาการพรากชีวิตตนเองด๎วย ความผิดของการฆําตัวตายจึงถือวําเป๕นปาราชิก ตามที่
พระพุทธเจ๎าทรงติเตียนวํา 
 

ดูกํอนภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุเหลํานั้น ไมํเหมาะ ไมํสม ไมํควร ไมํใชํกิจของสมณะ ใช๎ไมํได๎ ไมํ
ควรทํา ไฉนภิกษุเหลํานั้นจึงไดปลงชีวิตตนเองบ๎าง วานกันและกันให๎ปลงชีวิตบ๎าง บางเหลําก็เข๎าไปหา
มิคลัณฑิกสมณกุตตก๑...ดูกํอนภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุเหลํานั้นนั่น ไมํเป๕นไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมํเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู๎ที่เลื่อมใสแล๎ว โดยที่แท๎การกระทําของภิกษุ
เหลํานั้นนั่น เป๕นไปเพื่อความไมํเลื่อมใสของผู๎ที่ยังไมํเลื่อมใสและเพื่อความเป๕นอยํางอื่นของคนบางพวกผู๎
เลื่อมใสแล๎ว (วิ.มหา.อ. (ไทย) 1/2/259) 

 
ในอรรถกถาได๎แสดงเหตุผลที่พระพุทธเจ๎าไมํทรงห๎ามภิกษุฆําตัวตาย ฆํากันและกันตาย และให๎ผู๎อื่นฆํา

ตัวเองในเรื่องที่เป๕นมูลเหตุของตติยปาราชิกนี้ เนื่องจากเป๕นเพราะอํานาจแหํงกรรมเกําของภิกษุเหลํานั้นเองที่อดีต
เคยเป๕นนายพรานลํานก ตํางชํวยกันสร๎างตาขํายจับนกและฆํานักด๎วยความเพลิดเพลินจนกลายเป๕นวิบากที่ต๎องมาฆํา
ตัวตายและให๎กันและกันฆํากันตาย เมื่อขึ้นช่ือวําเป๕นบุพกรรมแล๎วใครๆ ไมํสามารถจะห๎ามได๎ ด๎วยเหตุนี้เมื่อพระองค๑
ทรงแสดงอสุภกรรมฐานแล๎ว จึงหลีกไปอยูํที่อื่นเสียกึ่งเดือน เพราะทรงทราบวิบากที่จะเกิดขึ้นแกํภิกษุเหลํานั้นและ
ปูองกันคําครหาจากผู๎อื่นวํา พระศาสดาไมํทรงห๎ามพฤติกรรมการฆําตัวตายของภิกษุเหลํานั้น (วิ.มหา.อ. (ไทย) 
1/2/321-322)  

 อยํางไรก็ตามพระพุทธศาสนาถือวํา การเกิดเป๕นมนุษย๑นั้นเป๕นโอกาสที่ยาก หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาทั้งหมดมุํงไปที่การกระทําที่สุดแหํงกองทุกข๑คือพระนิพพาน ด๎วยการปฏิบัติที่เรียกวํา สมถะและ
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วิป๓สสนากรรมฐาน มีอริยมรรคเป๕นทางเดินสําหรับการพ๎นทุกข๑ท่ีถูกต๎อง การที่บุคคลได๎โอกาสเกิดมาเป๕นมนุษย๑แตํไมํ
พยายามทําที่สุดแหํงกองทุกข๑ให๎ได๎อยํางแท๎จริงและเหมาะสม กลับชิงฆําตัวตายไปเสียกํอนจึงเป๕นการกระทําที่ผิด
หลักการทางพระพุทธศาสนาอยํางสิ้นเชิง  

การทําอัตวินิบาตกรรมจึงเป๕นการกระทําที่ไมํสอดคล๎องกับหลักพุทธจริยศาสตร๑ด๎วยและเมื่อพิจารณาด๎วย
ทฤษฏีสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาแล๎ว พบวํา กระทําอัตวินิบาตกรรมนั้นกํอให๎เกิดผลกระทบอยํางรุนแรงตํอผู๎ที่อยูํ
เบื้องหลัง เป๕นภาระของประเทศชาติ งบประมาณแผํนดิน ทําให๎เกิดการสูญเสียมูลคําทางเศรษฐกิจ กับทั้งเป๕นการ
กระทําท่ีผิดศีลธรรมที่ดีงาม ซึ่งต๎องได๎รับการแก๎ไขพฤติกรรมนี้ให๎ถูกต๎องตํอไป 

4.3 การปูองกันการท าอัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงพุทธบูรณาการ 

พุทธบูรณาการ หมายถึงการนําองค๑ความรู๎ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต๑ สนับสนุน สํงเสริม ผสมผสาน
เข๎ากับศาสตร๑สาขาอ่ืนๆ เพื่อให๎เกิดความสมบูรณ๑ในเชิงของสหวิทยาการ โดยไมํขัดแย๎งตํอกันและกัน การบูรณาการ
ดังกลําวนี้เป๕นการประมวลองค๑ความรู๎เป๕นเนื้อเดียวกัน ไมํใชํการเดินไปด๎วยกันในลักษณะตํางฝุายตํางเดิน การศึกษา
แบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร๑สมัยใหมํเป๕นการนําสิ่งที่เราศึกษามาปรับแตํงผสมผสานกันจนกํอให๎เกิดองค๑
รวมที่สมบูรณ๑ซึ่งทําได๎ 2 วิธี คือ (1) พุทธวิทยา คือการนําพระพุทธศาสนาเป๕นตัวตั้ง และนําศาสตร๑สมัยใหมมําอธิบาย
เสริมพระพุทธศาสนา วิธีนี้ใช๎องค๑ความรู๎ในศาสตร๑สมัยใหมํมาอธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนาให๎ดูทันสมั ย และมี
เหตุผลเป๕นที่ยอมรับได๎งํายขึ้น (2) ธรรมวิทยา  คือการใช๎ศาสตร๑สมัยใหมํเป๕นตัวตั้ง และนําหลักศีลธรรมใน
พระพุทธศาสนาเพิ่มเติมเข๎าไปในเนื้อหาของศาสตร๑สมัยใหมํ เพราะศาสตร๑สมัยใหมํมุํงแสวงหาความจริงโดยไมํสนใจ
เรื่องศีลธรรม การนําหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเติมเต็มให๎กับศาสตร๑เหลํานั้น ยํอมจะชํวยให๎เกิดองค๑รวมที่
สมบูรณ๑ 

ในพระพุทธศาสนาได๎มุํงเน๎นให๎พิจารณาป๓ญหาและการแก๎ไขป๓ญหา ดังที่พระพุทธเจ๎าตรัสไว๎ในโปฏฐปาท
สูตรวํา “เราตอบเรื่องทุกข๑ เรื่องทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข๑)เรื่องทุกขนิโรธ (ความดับทุกข๑) เรื่องทุกขนิโรธค ามินี
ปฏิปทา (ข๎อปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูํความดับทุกข๑)เพราะเรื่องนั้นมีประโยชน๑ มีสาระ เป๕นจุดเริ่มต๎นของพรหมจรรย๑ 
เป๕นไปเพื่อความเบื่อหนําย เพื่อคลายกําหนัดยินดี เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู๎ยิ่ง เพื่อตรัสรู๎ เพื่อนิพพาน” ผู๎วิจัยขอ
เสนอแนะแนวทางปูองกันการทําอัตวินิบาตกรรมตามหลักพุทธบูรณาการคือ 

1) การสร๎างสัมมาทิฏฐิ คือ การสร๎างความเห็นชอบ ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง โดยเฉพาะการเข๎าใจในชีวิตและ
โลกตามความเป๕นจริง จะทําให๎เกิดป๓ญญาเทําทันความทุกข๑ที่เกิดขึ้นในชีวิต ไมํเลือกวิธีการกระทําอัตวินิบาตกรรม
เป๕นทางออกในแก๎ป๓ญหา กระบวนการปลูกฝ๓งสัมมาทิฏฐินั้นมี 2 ประการคือ ปรโตโฆสะ การรับฟ๓งผู๎อื่น และโยนิโส
มนสิการ การคิดอยํางแยบคาย รอบคอบ ด๎วยธรรม 2 ประการนี้จะทําให๎เกิดทัศนะ ความรู๎ที่ถูกต๎อง อันจะเป๕นการ
ปูองกันการทําอัตวินิบาตกรรมได๎ 

2) แนวทางปูองกันด๎วยกัลยาณมิตรคือกัลยาณมิตรสามารถปูองกันการทําอัตวินิบาตกรรมโดยวิเคราะห๑ได๎
จากหน๎าท่ีของมิตรที่ดีทั้ง 4 ประเภท คือเมื่อเห็นวํามิตรมีความทุกข๑กาย ไมํสบายใจสามารถเป๕นที่พึ่งพิงได๎ ไมํละทิ้ง
เพื่อนในยามอันตราย ห๎ามปรามไมํให๎ทําความช่ัว แนะนําทางออกท่ีเหมาะสม ชักนําไปแตํในทางที่ดีที่เจริญ หากมิตร
ได๎ทําหน๎าท่ีแบบน้ีแล๎ว ยํอมเป๕นท่ีพึ่งแกํเพื่อนท่ีมีความคิดจะกระทําอัตวินิบาตกรรมได๎  

การปูองกันการทําอัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทเชิงพุทธบูรณาการ เป๕นการนําความรู๎ทางด๎าน
พุทธศาสนามาวิเคราะห๑ให๎เห็นป๓ญหา มูลเหตุของป๓ญหา กําหนดเปูาหมายของการแก๎ไขป๓ญหาและใช๎หลักพุทธธรรม
ในการแก๎ไขป๓ญหา ในกระบวนการเหลํานี้มีการผสมผสานองค๑ความรู๎จากสหวิทยาการอยํางหลากหลาย เพื่อให๎เกิด
ความสมบูรณ๑รอบด๎าน ลักษณะเชํนนี้จึงเรียกวํา พุทธบูรณาการ การบูรณการเพื่อเป๕นแนวทางในการปูองกันการทํา
อัตวินิบาตกรรมนั้น สามารถกระทําได๎โดยการกําหนดป๓ญหาที่ชัดเจน และกําหนดแนวทางแก๎ไขโดยจําแนกออกเป๕น 
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2 ประเด็น คือ สาเหตุที่เกิดจากผู๎กระทําอัตวินิบาตกรรมใช๎หลักการปลูกฝ๓งสัมมาทิฏฐิ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในชีวิต
และโลกอยํางถูกต๎องตามความเป๕นจริง เพื่อมีป๓ญญาถูกต๎อง เห็นชอบตามทํานองคลองธรรมแล๎ว ความเสี่ยงที่จะ
แก๎ไขป๓ญหาโดยการกระทําอัตวินิบาตกรรมยํอมหมดไป สํวนสาเหตุที่เกิดจากบริบททางสังคม สภาพแวดล๎ อม และ
แนวทางชํวยเหลือจากผู๎อื่น ผู๎วิจัยเห็นวํา หลักความเป๕นกัลยาณมิตรเหมาะสมที่สุดที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการแก๎ไข
ป๓ญหานี้ เนื่องจากความเป๕นมิตรที่ดีตํอกันจะทําให๎เกิดความไว๎วางใจและรํวมกันแก๎ไขป๓ญหาได๎ในท่ีสุด   
 
อภิปรายผล  

การทําอัตวินิบาตกรรมเป๕นประเด็นทางจริยธรรมที่มีแนวคิดเป๕น 2 อยําง คือ (1) บางกลุํมเห็นวํา กระทํา
อัตวินิบาตกรรมไมํเป๕นความผิดทางจริยธรรม เชํน การฆําตัวตายของทหารญี่ปุุนสมัยอดีตที่เรียกวํา ฮาราคีรี กลับเป๕น
การกระทําท่ีได๎รับการยกยํอง ให๎เกียรติ มีการเชิญประชาชนให๎มาชมการทําฮาราคีรีเพื่อแสดงถึงการให๎เกียรติแกํผู๎ที่
จะกระทําฮาราคีรี เหตุการณ๑ระเบิดพลีชีพที่เป๕นโศกนาฎกรรมในป๓จจุบันก็ได๎รับการยอมรับ ยกยํองในกลุํมคนที่มี
ทัศนคติเดียวกัน หรือแม๎แตํการทําอัตวินิบาตกรรมของพระอรหันต๑ เชํน พระวักกลิ พระฉันนะ ก็ได๎รับการรับรองจาก
พระพุทธเจ๎าวําไมํควรตําหนิ พระอรรถกถาจารย๑แสดงไว๎ชัดเจนวําการทําอัตวินิบาตกรรมไมํเป๕นการกระทําที่ผิดหลัก
ของปาณาติบาต (2) บางกลุํมเห็นวํา การกระทําอัตวินิบาตกรรมเป๕นความผิดทางจริยธรรม เชํน นักจิตวิทยา นัก
มานุษยวิทยา เพราะพิจารณาประเด็นที่สร๎างป๓ญหาให๎แกํสังคม ทั้งด๎านเศรษฐกิจ งบประมาณ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กลุํมหลังนี้มีมุมมองที่ครอบคลุมไปถึงประเด็นทางด๎านสังคมวิทยา คุณภาพประชากรด๎วย 
 

ข้อเสนอแนะ 

ในโลกยุคป๓จจุบันทุกหนํวยงานและองค๑กรให๎ความสําคัญกับป๓ญหาการทําอัตวินิบาตกรรมและเสนอแนว
ทางแก๎ไขอยํางหลากหลายรูปแบบ จึงเป๕นที่ชัดเจนวํา การทําอัตวินิบาตกรรมไมํเป๕นที่ยอมรับในสังคมป๓จจุบัน การ
นําเสนอกรณีการทําอัตวินิบาตกรรมของพระวักกลิ พระฉันนะจึงเป๕นประเด็นที่ต๎องทําความเข๎าใจให๎ละเอียด ชัดเจน 
เพื่อไมํให๎มีการนําไปเป๕นกรณีตัวอยําง เกิดการกระทําเลียนแบบ  

หนํวยงานหรือองค๑กรทางพระพุทธศาสนา เชํน มหาวิทยาลัยสงฆ๑ หนํวยอบรมประชาชนประจําตําบล 
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด สํานักงานเจ๎าคณะจังหวัด เป๕นต๎น ควรมีศูนย๑ระบายทุกข๑ เพื่อให๎ประชาชนที่มีความ
ทุกข๑ ขมขื่น เศร๎าใจ หดหูํ หรือผู๎ที่ประสบป๓ญหาใดใดในชีวิต ซึ่งเป๕นประชาการกลุํมเสี่ยงตํอการทําอัตวินิบาตกรรมได๎
เข๎ามาปรึกษาหารือ ระบายความอัดอั้นตันใจ บอกกลําวความทุกข๑ให๎ผู๎อื่นฟ๓ง เพื่อที่จะได๎ทําการชํวยเหลือ ให๎
คําปรึกษา คําแนะนําที่ถูกต๎อง เป๕นการปูองกันการทําอัตวินิบาตกรรมที่เข๎าถึงกลุํมเสี่ยงได๎อยํางตรงตัว เพราะ
สํวนมากผู๎ที่คิดจะทําอัตวินิบาตกรรมมักจะหันหน๎าเข๎าหาศาสนา หากมีศาสนาเป๕นท่ีพึ่ง เป๕นที่อาศัย ได๎ปรับทุกข๑และ
ได๎คําชี้แนะที่ถูกต๎อง เหมาะสม จะทําให๎มีกําลังใจในการดําเนินชีวิต และลดป๓ญหาการทําอัตวินิบาตกรรมได๎ในท่ีสุด 

จากการศึกษาวิธีการแก๎ป๓ญหาการทําอัตวินิบาตกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอเสนอเพื่อ
การทําวิจัยครั้งตํอไป ดังน้ี   

1) ศึกษาสิทธิในชีวิตตามหลักพุทธจริยศาสตร๑ 
2) ศึกษาบทบาทพระสงฆ๑ในการแก๎ไขป๓ญหาการฆําตัวตายในสังคมชาวพุทธ 
3) ศึกษาเรื่องพระสงฆ๑กับการทําอัตวินิบาตกรรม 
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาแนวคิดในประเด็นตํางๆ การแก๎ไขป๓ญหาความยากจนจากฐานรากตาม
หลักพุทธธรรม พบวํา ความยากจนเป๕นป๓ญหาระดับโลกเลยก็วําได๎ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ผํานมาทุกรัฐบาลมีความ
พยายามในการที่จะแก๎ไขอยํางตํอเนื่องแตํก็ยังไมํประสบความสําเร็จเพราะป๓ญหาเกิดจากความยากจนในทาง
โครงสร๎างนั่นเอง รัฐบาลชุดป๓จจุบันจึงได๎กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 เพราะมี
สาระสําคัญอยูํด๎วยคือต๎องการแก๎ป๓ญหาความยากจน หากมองในแงํความเป๕นไปได๎ในทางทฤษฎีนั้นถือวํายังต๎องมีการ
ใช๎เวลาในการแก๎ไขป๓ญหาความยากจนอีกยาวนานในอนาคต เพราะการสร๎างความมั่นคง  มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เป๕นสิ่งสําคัญที่ประเทศจะต๎องมีทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาค
สํวนในสังคมต๎องรํวมมือกันอยํางเข๎มแข็ง เพื่อผลักดันให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางตํอเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูป
ประเทศท่ีมุํงสูํความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคตตามแผนท่ีวางไว๎ การนําเอาหลักพุทธธรรมมาประยกุต๑ใช๎จะ
เป๕นอีกหนทางหนึ่งที่ชํวยขจัดป๓ญหาความยากจน หากประชาชนนําไปประพฤติตามได๎จริงก็จะกํอให๎เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน สามารถทํางานให๎บังเกิดผล มุํงเน๎นสร๎างความพอเพียงเป๕นเบื้องต๎น เมื่อพอเพียงแล๎ว ก็ทําให๎มากขึ้น
เพื่อค๎าขาย หรือจุนเจือผู๎อื่น ซึ่งสอดคล๎องกับแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง  
ค าส าคัญ : การแก๎ไขป๓ญหาความยากจน, โครงสร๎างสังคมไทย, หลักพุทธธรรม 

 
ABSTRACT 
  This article aims to study the concepts in various aspects of solving the problems of 
poverty from the foundation of Buddhadhamma principle. It was found that the poverty is the 
world-level problems, especially Thailand for over the past years, every Thai government tried to 
consistently solve the problems but not yet succeeded. Because the problems stemmed from 
structural poverty. The current government has made the Act 12th of the plan of national 
economic and societal development, its significance is to solve the problems of poverty. If 
considering the aspect of theoretical possibility, it has to take a long time solving the problems of 
poverty in the future. Because building stability, economic and societal prosperity of the country is 
an important thing that the country is to have a clear target and goal of the long-term 
development in which all sectors of the society are vigorously collaborative in order to push to 
have the consistent achievement and respond to the country reform that focus on stability, 
prosperity and sustainability in the future as planned. The application of Buddhadhamma is an 
alternative way to help cut down the problems of poverty. If people truly follow the 
Buddhadhamma, they also build the effectiveness of work, are capable of productivity, and focus 
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on building sufficiency. When having sufficiency, they can produce more for selling or sharing to 
others, which is consistent with the concept of economic sufficiency. 
Keywords: Problem solving of poverty, Thai society structure, Buddhadhamma principle. 

บทน า 
  ป๓ญหาความยากจนของประเทศไทยเป๕นป๓ญหาเชิงระบบและโครงสร๎างระดับชาติ  ที่สั่งสมกันมานาน ซึ่ง
หลายรัฐบาลและหลายหนํวยงานได๎พยายามแก๎ไขมาอยํางตํอเนื่องทุกรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐบาลชุดป๓จจุบันได๎กําหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพราะมีสาระสําคัญอยูํด๎วยคือต๎องการ
แก๎ป๓ญหาความยากจน ขณะที่ สภาพแวดล๎อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อมที่ เปลี่ยนแปลงไปได๎
สํงผลให๎ป๓ญหาความยากจนมีความสลับซับซ๎อนยิ่งขึ้น และต๎องได๎รับการแก๎ไขอยํางเป๕นระบบแบบเป๕นองค๑รวม  
(Holistic) โดยอาศัยการเช่ือมโยงมิติตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน การพัฒนาตามทิศทางของโลกฝ๓๖งตะวันตกได๎สํงผลทําให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  ของประเทศไทยเป๕นอยํางมาก โดยเฉพาะทําให๎เกิดชํองวํางระหวําง
กลุํมนายทุนที่เป๕นคนร่ํารวยกับกลุํมคนยากจนเกิดความเหลื่อมล้ําแตกตํางทั้งด๎านรายได๎ไปจนถึงโอกาส และการ
เข๎าถึงทรัพยากร การพัฒนาเศรษฐกิจที่พึ่งพาตลาดตํางประเทศ สํงเสริมการลงทุนจากตํางประเทศ ซึ่งเป๕นการ
สํงเสริมเศรษฐกิจการตลาด ทําให๎เกิดการทําลายเศรษฐกิจแบบยังชีพหรือการเป๕นอยูํตามของวิถีชุมชน ทําให๎ต๎องตก
อยูํภายใต๎ระบบพึ่งพาตลาด เทคโนโลยี และป๓จจัยการผลิตจากตํางชาติ เกิดภาวะหนี้สินสูญเสียที่ดินทํากิน อพยพ
แรงงานและเกิดภาวะวํางงานในที่สุดรัฐบาลมีนโยบายในการสร๎างความมั่นคงและเข๎มแข็งให๎กับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งเรํงสร๎างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคตําง ๆ ที่มีตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด๎านตําง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน การสร๎างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  
  สําหรับผลกระทบที่รุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร๑ของประเทศชาติ คือ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ
ใน พ.ศ. 2540 ซึ่งทําให๎ประเทศของเราต๎องตกอยูํภายใต๎การควบคุมของกองทุนการเงินระหวํางประเทศ (IMF) ทําให๎
ต๎องมีการปรับโครงสร๎าง ทางเศรษฐกิจและสังคมตามเง่ือนไขของกองทุนดังกลําว ซึ่งอาจกลําวได๎วําประเทศไทยได๎ตก
เป๕นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ การพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ฐานรากของสังคมมี
คุณภาพและเกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนในระยะที่ผํานมายังไมํก๎าวหน๎าเทําที่ควร  สํงผลให๎คนไทยจํานวนมากยังขาด
ภูมิคุ๎มกันและไมํสามารถปรับตัวได๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัตน๑ และเศรษฐกิจยุคใหมํ
ได๎อยํางเหมาะสม รวมทั้งขาดโอกาสในการเข๎าถึงและไมํได๎รับการคุ๎มครองจากหลักประกันความมั่นคงทางสังคมที่มี
อยู ํโดยเฉพาะกลุํมคนยากจนและผู๎ด๎อยโอกาส ความเหลื่อมล้ําระหวํางเมืองและชนบทขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากการ
จัดการพื้นที่แบบแยกสํวนการพัฒนาเมืองและชนบทออกจากกัน ทําให๎การเติบโตของเมืองไมํได๎เกื้อหนุนการพัฒนา
ชนบทเทําที่ควร แตํความยากจนโดยรวมในประเทศไทยก็ลดลง โดยสัดสํวนคนจนลดลงจากร๎อยละ 10 .53 ของ
ประชากรทั้งประเทศในปี 2557 เหลือร๎อยละ 7.2 ในปี 2558 คิดเป๕นจํานวนคนจนประมาณ 4.8 ล๎านคนทั้งนี้ความ
ยากจนที่ลดลงในปี 2558 สํวนหนึ่งเป๕นผลมาจากนโยบายรัฐบาลที่ให๎ความสําคัญการพัฒนาคุณภาพสินค๎าเกษตรสูํ
มาตรฐาน และการลดรายจาํย/ลดตน๎ทุนการผลิต โดยการชํวยเหลอืจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรการลดและควบคุม
คําเชํานา สําหรับการชํวยเหลือด๎านหนี้สิน ได๎แกํ มาตรการให๎ความชํวยเหลือด๎านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ๑/กลุํม
เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย โครงการพักช๎าระหนี้เกษตรกรรายยํอยและประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อยที่มีหนี้ต่ํากวํา 
500,000 บาท การศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดําเนินงานของกองทุนในกํากับ
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ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู๎ยืมแกํเกษตรกรและผู๎ยากจน รวมทั้งมีการจัดตลาด
เกษตรกร/สินค๎า การจัดที่ดินทํากินให๎เกษตรกร มาตรการสํงเสริมความเป๕นอยูํของประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อยและ
มาตรการกระตุ๎นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน2558) วงเงิน 136 , 275 ล๎าน
บาท ประกอบด๎วย 3 มาตรการยํอย ได๎แกํ  

1) มาตรการสํงเสริมความเป๕นอยูํระดับหมูํบ๎าน วงเงิน 60,000 ล๎านบาท โดยให๎ธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร(ธ.ก.ส.) ปลํอยสินเช่ือ ให๎แกํกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง  

2) มาตรการสํงเสริมความเป๕นอยูํระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล๎านบาท) โดยจัดสรรเงินงบประมาณให๎แกํ 
7,255 ตําบล ท่ัวประเทศ วงเงิน 39,743.8 ล๎านบาท 

 3) มาตรการกระตุ๎นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ วงเงินรวม 40 ,000 ล๎านบาท เพื่อกระตุ๎นให๎เกิด
การจ๎างงาน และสํงเสริมให๎มีการลงทุนทั้งในสํวนกลางและตํางจังหวัด รวมถึงมาตรการการสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

1. ความยากจนเชิงโครงสร้าง 
  ความยากจน เป๕นคําที่ใช๎กันมานาน และดูจะเป๕นที่เข๎าใจกันได๎เป๕นอยํางดีวําหมายถึงอะไร แตํเมื่อจะวัดวํา
ใครคือ “คนจน” กลับไมํงําย และตรงไปตรงมานัก หากจะวัดวําคนที่มีรายได๎ต่ําคือคนจนก็มีคําถามวํา รายได๎ที่ต่ํานั้น
คือเทําไร และจะใช๎เทํากันสําหรับทุกพ้ืนท่ีหรือไมํ ถ๎าหากใช๎เทํากัน พื้นที่ท่ีมีระดับคําครองชีพตํางกันรายได๎ที่ถือวําจน
ในพื้นที่หนึ่งอาจจะเพียงพอกับการดํารงชีพอีกพื้นที่หนึ่ง แตํหากใช๎ตัวเลขตํางกัน จะเปรียบเทียบกันได๎อยํางไร
ระหวํางพื้นที่ตําง ๆ กัน นอกจากตัวเงินแล๎ว มีป๓จจัยด๎านอื่นอีกหรือไมํ ที่แตกตํางระหวํางคนรวยและคนจนที่จะเป๕น
ตัวช้ีวัดคนจนได๎ การวัดความยากจนโดยใช๎รายได๎เป๕นเกณฑ๑ดูจะเป๕นสิ่งที่ใช๎กันอยํางแพรํหลายคือวัดรายได๎ เชิง
สัมบูรณ๑ (Absolute Poverty) คือการกําหนดเส๎นความยากจนโดยคํานวณจากความจําเป๕นในการดํารงชีวิตของ
บุคคลด๎านอาหารในการบริโภค และสินค๎าที่จําเป๕นในการดํารงชีวิต คนที่มีรายได๎ต่ํากวําเส๎นความยากจนนี้ถือเป๕น 
“คนจน”การวัดความยากจนโดยใช๎รายได๎แบบที่สองคือการวัดรายได๎เชิงเปรียบเทียบ (Relative Poverty) ซึ่งเป๕น
การเปรียบเทียบระหวํางกลุํมตําง ๆ ในสังคมเดียวกัน วํามีรายได๎แตกตํางกันมากน๎อยเพียงใด เชํน รายได๎ของกลุํมที่
จนท่ีสุดร๎อยละ 10 เทียบกับกลุํมที่มีรายได๎สูงที่สุด (Poor-Rich Ratio) เป๕นต๎น 

นอกจากการนิยามความยากจนในเชิงรายได๎แล๎ว ได๎มีแนวคิดในนิยามความยากจนด๎านคุณภาพชีวิต เชํน 
การใช๎เกณฑ๑ความจําเป๕นพ้ืนฐาน (จปฐ.) โดยกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําวําคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรือ่งตําง ๆ อยํางไร
จึงจะมีชีวิตที่ดี และสามารถดํารงชีวิตอยํางมีความสุขซึ่งกําหนดตัวช้ีวัดเป๕น 8 หมวด 39 ตัวช้ีวัด หรือวัดโดยใช๎ความ
ยากไร๎ของคน(Human Poverty) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหํง สหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ขาดแคลนขีดความสามารถ พื้นฐานอันได๎แก ํการไมํรู๎หนังสือ ทุพภชนาการ อายุสั้น สุขภาพมารดาไมํดี การเจ็บปุวย
ด๎วยโรคที่ปูองกันได๎ 

แนวคิดเรื่องการนิยามความยากจนได๎ขยายขอบเขตกว๎างขึ้นกวําการมองป๓จจัย  ระดับป๓จเจกบุคคล ด๎วย
เล็งเห็นวําความยากจนเป๕นป๓ญหาเชิงโครงสร๎าง ซึ่งได๎มีผู๎นิยามความยากจนเชิงโครงสร๎างไว๎หลากหลาย เชํน 
“หมายถึงความไร๎สมรรถภาพของผู๎คนที่จะเข๎าถึงทรัพยากรอันจําเป๕นในการดํารงชีวิต เพราะนโยบายพัฒนาได๎แยํง
เอาทรัพยากรที่เขาใช๎อยูํไปให๎คนอ่ืนใช๎” หรือ หมายถึงโครงสร๎างทางสังคมที่ทําให๎คนจนจน โดยมีโครงสร๎างใหญํ 10 
ประการที่เป๕นสาเหตุของความยากจน  

การใช๎นิยามความหมายของคําวํายากจนหากใช๎แตกตํางกันและการใช๎ตัวช้ีวัดที่ตํางกันภาวะความยากจนที่
ได๎ก็จะตํางกัน รวมทั้งคุณลักษณะของคนจนก็ตํางกันด๎วย ซึ่งสํงผลให๎การกําหนดมาตรการแก๎ไขป๓ญหาความยากจน
แตกตํางกัน ดังนั้น การทําความเข๎าใจถึงนิยามความยากจนและวิธีการวัดความยากจนจึงเป๕นสิ่งสาํคัญที่จะนําไปสูํการ
แก๎ป๓ญหาความยากจนที่เหมาะสมได๎ 
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2. การวัดความยากจน 
การนิยามความยากจนในเชิงรายได๎แตํเพียงอยํางเดียวมีข๎อโต๎แย๎งทั้งในด๎านเทคนิคการวัด  (ความถูกต๎อง

แมํนยํา) และในด๎านกรอบคิดอุดมการณ๑ ที่หากมองความยากจนวําเป๕นเรื่องของรายได๎เพียงอยํางเดียวนั้น ไมํสามารถ
ให๎ภาพในด๎านคุณภาพชีวิตได๎ คนที่มีรายได๎ต่ําแตํอาจมีความเป๕นอยูํดีกวําคนที่มีรายได๎สูงถ๎าหากสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติรวมทั้งวิธีการผลิตเพื่อบริโภคสามารถเป๕นแหลํงอาหารได๎โดยไมํต๎องใช๎เงินซื้อ สํวนการวัดความยากจนโดย
ใช๎เรื่องคุณภาพชีวิตนั้น ยังขาดมิติของสังคมโดยรวม ที่เป๕นป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎เกิดความยากจน ดังนั้นหากสามารถหา
ตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมมิติตําง ๆ ที่เป๕นเง่ือนไขให๎เกิดความยากจน ทั้งระดับมหภาคและระดับชุมชน จะทําให๎มองภาพ
ความยากจนอยํางเป๕นองค๑รวมมากยิ่งขึ้นนิยามความยากจนอาจแบํงออกได๎เป๕น  5 กลุํม คือ 1)ด๎านรายได๎ 2)ด๎าน
ทรัพย๑สิน 3)ด๎านคุณภาพชีวิต 4)ด๎านโครงสร๎าง 5)การมองเป๕นองค๑รวม ดังนี ้

2.1. ด้านรายได้ 

ความยากจนข้นแค้น (Extreme Poverty) หมายถึง การขาดแคลนรายได๎ที่เพียงพอสําหรับบริโภค

อาหารเพื่อยังชีพ ซึ่งอ๎างอิงถึงระดับความต๎องการสารอาหารขั้นต่ําของรํางกายเป๕นความยากจนสัมบูรณ๑  
ความยากจนโดยรวม (Overall Poverty) หมายถึง การขาดแคลนรายได๎ที่เพียงพอตํอความจําเป๕นใน

การดํารงชีพท่ีมิใชํอาหาร เชํน เครื่องนุํงหํม สาธารณูปโภค และที่อยูํรวมทั้งอาหารตามความต๎องการของรํางกาย  
ความยากจนเชิงเปรียบเทียบ (Relative Poverty) หมายถึง มีรายได๎หรือความสามารถในการตอบสนอง

ความต๎องการในชีวิตต่ํากวําเกณฑ๑เฉลี่ยของคนในสังคมเดียวกัน เป๕นความยากจนสัมพันธ๑ 
2.2 ด้านทรัพย์สิน 

คนจน หมายถึง คนท่ีไมํมีที่ดินของตนเอง ไมํมีสินทรัพย๑อื่น ๆ ไมํมีบ๎านอยูํต๎องหาเช๎ากินค่ํา ซึ่งมองเรื่องการ

เป๕นเจ๎าของทรัพย๑สินมากกวําการมองถึงระดับรายได๎เป๕นหลัก 
2.3. ด้านคุณภาพชีวิต 

ความยากไร้ของคน (Human Poverty) หมายถึง การขาดแคลนขีดความสามารถขั้นพื้นฐาน ได๎แกํ ไมํรู๎

หนังสือ ทุพโภชนาการ อายุสั้น สุขภาพมารดาไมํดีการเจ็บปุวยด๎วยโรค ที่ปูองกันได๎ ซึ่งวัดโดยอ๎อมจากการเข๎าไมํถึง
บริการพื้นฐานที่จําเป๕นสําหรับการคงระดับขีดความสามารถของมนุษย๑ เชํน ไฟฟูา สาธารณูปโภค การศึกษา การ
คมนาคมสื่อสารและน้ําสะอาดสําหรับดื่ม  

ความจําเป๕นพื้นฐาน (จปฐ.) หมายถึง เกณฑ๑มาตรฐานขั้นต่ํา วําอยํางน๎อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตใน
เรื่องอะไรบ๎างและควรมีระดับความเป๕นอยูํไมํต่ํากวําระดับไหนในชํวงระยะเวลาหนึ่ง 

2.4. ด้านโครงสร้าง 

ความยากจนเชิงโครงสร๎าง หมายถึง ความยากจนที่เป๕นผลพวงมาจากการพัฒนา หรือหมายถึง โครงสร๎าง
หรือกลไกในสังคมที่เอาเปรียบคนจน หรือทําให๎คนจนจน คนจนในความหมายที่เป๕นองค๑รวมคนจนในหลากหลาย
มุมมองเห็นวําการใช๎เกณฑ๑อยํางใดอยํางหนึ่งในการให๎คํานิยามคนจนนั้นไมํเพียงพอ  เพราะคนจนมีลักษณะ
หลากหลายมิติ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ ทางสังคมทางกายภาพและวัฒนธรรม ดังนั้น การให๎นิยามคน 

จนจึงประกอบด๎วยป๓จจัยหลายด๎านจากการศึกษาเรื่องเสียงของคนจน : ใครจะสามารถได๎ยินพวกเรา 
(Voice of the Poor : Can Anyone Hear Us?) ได๎ให๎ความเห็นเรื่องคนจนวํา คือคนที่ไมํมีปากมีเสียงที่จะเรียกร๎อง 
ไมํมีอํานาจ และไมํสามารถพึ่งตนเองได๎ ซึ่งทําให๎ถูกเอารักเอาเปรียบ ถูกดูถูกดูแคลนไมํให๎เกียรติ ไมํให๎ความสําคัญ 
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หรือปฏิบัติอยํางเทําเทียมกับคนอื่น ซึ่งเป๕นการมองความยากจนในหลายมิติ มากกวํามิติด๎านรายได๎แตํเพียงอยําง
เดียว โดยได๎เสนอวิธีวัดความยากจน 4 มิติ คือ 

 1. มิติด๎านความเป๕นอยูํ ซึ่งรวมถึงการมีอาหารเพียงพอกับการดํารงชีพและการมีงานทํา ซึ่งคนจนมักจะมี
อาหารไมํเพียงพอกับการบริโภค หรือไมํมีความมั่นใจวําจะมีอาหารเพียงพอได๎หรือไมํ ในการทํางาน มักจะมีป๓ญหา
หลายด๎าน เชํน ไมํมีที่ดินทํากิน ผลผลิตไมํดีไมํมีงานทําหรือทํางานรับจ๎างท่ีไมํมีความแนํนอน 

2. มิติด๎านสถานะภาพทางสังคม ซึ่งหมายถึงการมีสิทธิมีเสียงการเป๕นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งการทํา
กิจกรรมด๎านวัฒนธรรม ประเพณีตําง ๆ ซึ่งคนจนคือคนที่มักจะถูกดูถูกโดยคนในสังคม เป๕นกลุํมชายขอบ ไมํมีอํานาจ 
ไมํสามารถเรียกร๎องอะไรได๎ และไมํสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีตํางๆ ของชุมชนได๎ 

3. มิติด๎านโครงสร๎างพื้นฐานของรัฐ ได๎แกํ ถนน ไฟฟูา แหลํงน้ําเพื่อการผลิตและการบริโภค ชุมชนที่มี
โครงสร๎างพื้นฐานดี ครบถ๎วน มักจะถูกมองวํามีชีวิตความเป๕นอยูํที่ดีกวําชุมชนที่ขาดแคลนสิ่งเหลํานี้ 

4. มิติด๎านการเป๕นเจ๎าของทรัพย๑สิน แบํงเป๕นทรัพย๑สินด๎านวัตถุ ได๎แกํ ที่ดินซึ่งเป๕นป๓จจัยการผลิตที่สําคัญ 
บ๎าน และทรัพย๑สินมีคําที่สามารถแปลงเป๕นเงินได๎เมื่อจําเป๕นการเป๕นเจ๎าของที่ดินเป๕นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเป๕น
เจ๎าของทรัพย๑สินทั้งหมด เพราะคนท่ีมีที่ดินสามารถผลิตอาหารได๎แม๎จะไมํได๎เพื่อขาย แตํเป๕นป๓จจัยให๎สามารถพึ่งพิง
ตนเองได๎ทางด๎านอาหารการมีที่ดินนี้จึงทําให๎คนจนในชนบท ถึงแม๎จะมีรายได๎ต่ํากวําคนจนในเมือง แตํชีวิตความ
เป๕นอยูํอาจจะดีกวําหากมีที่ดินเป๕นของตนเอง และปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว๑ เพียงพอกับการบริโภคในครอบครัว 
มิติด๎านการเป๕นเจ๎าของทรัพย๑สินนอกจากจะมองทรัพย๑สินด๎านวัตถุแล๎วยังมองทรัพย๑สินในเชิงทรัพยากรมนุษย๑ด๎วย  
ซึ่งรวมถึงสุขภาพ การศึกษา และกําลังแรงงาน ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกอยูํในวัยแรงงาน มีสุขภาพดี มีการศึกษา มักจะไมํ
มีป๓ญหาความยากจน แตํครัวเรือนที่มีสมาชิกปุวยด๎วยโรคร๎ายแรง หรือไมํมีคนที่อยูํในวัยทํางาน เชํน มีแตํเด็กและ
คนชราหรือมีการศึกษาต่ํา จึงมักจะตกอยูํในความยากจนมากกวํากลุํมอื่น และทรัพย๑สินที่สําคัญอีกประการ คือ 
ทรัพย๑สินทางสังคม ซึ่งรวมถึงเครือขํายทางสังคม เครือญาติหรือเพื่อนท่ีสามารถให๎ความชํวยเหลือเกื้อกูลกันได๎ คนท่ีมี
เครือขํายทางสังคมดีมักจะได๎รับความชํวยเหลือเมื่อมีป๓ญหา  ก็จะมีสถานะภาพที่ดีกวําคนที่ขาดการชํวยเหลือ
ทรัพย๑สินด๎านสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ๑ของที่ดิน รวมทั้งดินฟูาอากาศที่เอื้ออํานวยตํอ
การเพาะปลูกเป๕นป๓จจัยสําคัญอีกประการตํอความยากจนคนจนคือคนที่ไมํได๎เป๕นเจ๎าของทรัพย๑สินซึ่งรวมถึง (1) 
ทรัพย๑สินทางกายภาพ เชํนที่ดินและเครื่องอุปโภค (2) ทรัพยากรบุคคล หมายถึงสุขภาพ การศึกษา ฝึกอบรม และ
ทักษะด๎านอาชีพ (3) ทรัพยากรทางสังคม หมายถึงเครือขํายทางสังคม และ (4) ทรัพยากรทางธรรมชาติได๎แกํ ต๎นไม๎ 
ปุาเขา ลําธาร เป๕นต๎น ซึ่งสรุปได๎วําคนจนคือคนที่ไมํได๎เป๕นเจ๎าของทรัพย๑สินทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรบุคคล สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติ และคนท่ีไมํสามารถพ่ึงตนเองได๎และด๎อยสถานภาพทางสังคม 

3. ป๓จจัยเชิงสาเหตุของความยากจน และการวัดความจนการอธิบายถึงนิยาม “คนจน” ข๎างต๎นได๎ให๎
ความหมายที่กว๎างกวํารายได๎แตํหากพิจารณาแตํละป๓จจัยแล๎ว ป๓จจัยบางตัวไมํได๎เป๕นการอธิบายถึงระดับฐานะ แตํ
เป๕นป๓จจัยที่นําไปสูํความยากจน จึงอยากจะเรียกวําป๓จจัยเชิงสาเหตุ และอีกกลุํมหนึ่งคือป๓จจัยที่อธิบายถึงฐานะของ
บุคคลหรือครัวเรือน จะเรียกวําป๓จจัยเชิงความยากจน หรือเป๕นตัววัดความยากจน ป๓จจัยเชิง 
  สาเหตุสามารถแบํงได๎เป๕น 4 ระดับ คือ (1) ป๓จจัยระดับบุคคล ได๎แกํ สถานะสุขภาพและการศึกษา การ
ทํางาน วิถีชีวิต ทัศนคติ (2) ป๓จจัยระดับครัวเรือน ได๎แกํ จํานวนแรงงานในครัวเรือน เครือขํายทางสังคมของครัวเรือน 
การเป๕นเจ๎าของที่ดิน (3) ป๓จจัยระดับชุมชน ได๎แกํ การมีโครงสร๎างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และ 
(4) ป๓จจัยระดับโครงสร๎างได๎แกํ โครงสร๎างทางสังคม เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ เป๕นต๎นสํวนป๓จจัยเชิงความยากจน 
ได๎แกํ รายได๎ ความเป๕นอยูํ ซึ่งหมายถึงการมีอาหารเพียงพอกับการบริโภค และสถานะภาพทางสังคม การเป๕นที่
ยอมรับหรือมีสิทธ์ิมีเสียงทางสังคม 
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3.1 ป๓จจัยระดับบุคคลและครัวเรือนป๓จจัยเชิงสาเหตุ 4 ระดับข๎างต๎น สํวนที่อธิบายหรือทําให๎เกิดความ
ยากจนได๎ดีที่สุด ได๎แกํ ป๓จจัยระดับบุคคล และป๓จจัยระดับครัวเรือน จากการศึกษาของ McKerman ถึงสาเหตุของ
การเข๎าสูํความยากจน และสาเหตุที่หลุดพ๎นจากความยากจน พบวํา สาเหตุที่ทําให๎คนเข๎าสูํความยากจนที่สําคัญคือ 
การเปลี่ยนแปลงด๎านการทํางานของสมาชิกในครัวเรือน หากหัวหน๎าครัวเรือนหรือคูํสมรสตกงานหรือเปลี่ยนจากเป๕น
ครัวเรือนท่ีมีคนหาเลี้ยงสองคนมาเป๕นหาเลี้ยงคนเดียว ป๓จจัยอื่นที่สําคัญได๎แกํ การมีเด็กอายุต่ํากวํา 6 ปี เพิ่มเข๎ามา
ในครัวเรือน การที่หัวหน๎าครัวเรือนเจ็บปุวยหรือพิการ นอกจากป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎ครัวเรือนเข๎าสูคํวามยากจนแลว๎ยงั
มีป๓จจัยที่เป๕นป๓จจัยสนับสนุนที่ทําให๎ครัวเรือนเปลี่ยนผํานจากไมํจน  มาสูํความยากจน ได๎แกํระดับการศึกษาของ
หัวหน๎าครัวเรือน ที่หากมีการศึกษาสูง โอกาสที่จะกลายเป๕นคนจนจะมีน๎อยกวําครัวเรือนที่มีหัวหน๎าครัวเรือนมี
การศึกษาต่ํากวํา หัวหน๎าครัวเรือนที่เป๕นหญิงจะมีโอกาสจนมากกวําหัวหน๎าครัวเรือนชาย การมีเด็กที่ต๎องดูแลเป๕น
จํานวนมากในครัวเรือน ก็จะมีโอกาสเป๕นครัวเรือนยากจนมากเชํนกันสํวนป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎คนหลุดพ๎นจากความ
ยากจนได๎แกํ การได๎งานทําของหัวหน๎าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน การเพิ่มระดับการศึกษาถึงระดับมัธยมปลาย
หรือสูงกวําและการเปลี่ยนจากหัวหน๎าครัวเรือนเป๕นผู๎หญิงมาเป๕นหัวหน๎าครัวเรือนสองคน  ซึ่งป๓จจัยทั้งหมดนี้เป๕น
ป๓จจัยเชิงสาเหตุระดับบุคคลและระดับครัวเรือนทั้งสิ้น 

3.2 ป๓จจัยระดับชุมชนและระดับโครงสร๎างเครือขํายทางสังคมถือเป๕นทุนทางสังคมที่สําคัญประการหนึ่ง
นอกเหนือจากทุนทางการเงิน หรือทุนทางวัตถุอื่น ๆ ที่มีผลตํอป๓ญหาความยากจน ชุมชนหรือครัวเรือนที่มีทุนทาง
สังคมดีจะทําให๎ความยากจนมีน๎อย หรือหากมีป๓ญหา ก็จะสามารถลดความรุนแรงของป๓ญหาลงได๎ เครือขํายทาง
สังคมในความหมายหนึ่งหมายถึง ความไว๎เนื้อเช่ือใจกัน (Trust) ความผูกพันกันในสังคม (Social Cohesion) ความ
สนับสนุนเกื้อกูลกัน (Social Support) และการมีสํวนรํวมในชุมชน (Civic Engagement) 
  ในอดีตความหมายหนึ่งหากมองในมุมตรงกันข๎ามคือหากครัวเรือนไหนมีทุนทางสังคมน๎อยอาจเรียกได๎วํา  
“การถูกตัดขาดจากสังคม” (Social Exclusion) ซึ่งเป๕นผลตํอสิ่งที่เรียกวํา“ความขัดสนทางความสามารถ” ability 
Deprivation) ความหมายของการถูกตัดขาดจากสังคมของ Amartya Sen มีความหมายกว๎างกวําทุนทางสังคม ที่
กลําวไว๎ข๎างต๎น คือ ได๎แบํงการถูกตัดขาดออกเป๕น Constitutive และ Instrumental การถูกตัดขาดทางสังคมโดยตัว
ของมันเองถือเป๕นความขัดสนอยํางหนึ่งเพราะคนที่ไมํสามารถมีความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม หรือกับชุมชน
ทําให๎การดํารงชีวิตไมํสมบูรณ๑ถ๎าหากการถูกตัดขาดจากสงัคมจะทําให๎เกิดผลกระทบอ่ืน ๆ ตามมา นับเป๕นผลทางอ๎อม
ดังนั้น ผลทางตรงนี้เป๕นความหมายแรกของการถูกตัดขาดทางสังคมที่เรียกวํา Constitutiveในความหมายที่สองมอง
วําการถูกตัดขาดทางสังคมทําให๎เกิดผลกระทบตํอ ความขัดสนอื่น ๆ เชํน การไมํสามารถเข๎าถึงแหลํงเงินกู๎ในระบบ 
ทําให๎ต๎องจํายดอกเบี้ยสูงกวํา คนอื่น นําไปสูํความยากจนตํอไป หรือการไมํมีที่ดิน ถือเป๕นการถูกตัดขาดทางสังคม
เชํนกันซึ่งในความหมายนี้เป๕น Instrumental คือโดยตัวของมันเองไมํได๎เป๕นความขัดสน แตํเป๕นเครื่องมือให๎เกิดความ
ขัดสนอื่น ๆ ตามมาในความหมายที่สองนี้อาจเทียบเทํากับแนวความคิดเรื่องความยากจนเชิงโครงสร๎างที่มองวํา  
โครงสร๎างทางสังคมที่ทําให๎คนจนจน ไมํใชํป๓ญหาของป๓จเจกบุคคล แตํเป๕นผลพวงของการพัฒนา และโครงสร๎างของ
สังคมหรือกลไกในสังคมที่ทําให๎คนจนจน ซึ่งม ี10 ประการคือ  
  1. ทัศนคติผิด ๆ ของสังคมที่รังเกียจคนจน คิดวําคนจนเพราะเวรกรรมในชาติกํอน ทัศนะที่รังเกียจการใช๎
แรงงาน การแตํงตัวแบบสกปรก และมอซอ ฯลฯ 
  2. โครงสร๎างทางกฎหมายที่ให๎อํานาจตํอคนรวยและรัฐมากกวําคนจน 
  3. โครงสร๎างการใช๎ทรัพยากรที่รัฐไปรวบเอาสิทธ์ิในทรัพยากรชุมชน 
  4. ระบบการศึกษาท่ีใช๎งบคนท้ังประเทศ ต๎อนคนไปรับใช๎รัฐ ธุรกิจและตํางประเทศท่ีเอาเปรียบคนไทย 
  5. ระบบการธนาคารที่สํงเสริมคนรวยให๎เอาเปรียบคนจน 
  6. ระบบการสื่อสารที่มุํงประโยชน๑ทางธุรกิจ ทําให๎เกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม 



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 141 ~ 

  7. ระบบราชการที่รวมศูนย๑อํานาจเพื่อคนสํวนน๎อย   
  8. การกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีใช๎ยุทธศาสตร๑สร๎างความร่ํารวยให๎คนกลุํมน๎อย 
  9. ระบบการเมืองที่เป๕นตัวแทนของผู๎เอาเปรียบสังคม 
  10. สังคมอํอนแอ ขาดการรวมกลุํมรํวมกันคิด รํวมกันทําให๎มีพลังเข๎าใจป๓ญหาสาเหตุที่นําไปสูํความยากจน
นั้นไมํได๎เกิดจากการขาดรายได๎แตํเพียงอยํางเดียวแตํเกิดจากป๓จจัยที่หลากหลาย  ทั้งป๓จจัยระดับป๓จเจกบุคคล เชํน 
ระดับการศึกษา สุขภาพอนามัยระดับครัวเรือน เชํน การถือครองที่ดิน การมีสํวนรํวมในชุมชน และระดับชุมชน เชํน 
การมีโครงสร๎างพื้นฐาน ถนน ไฟฟูา แหลํงน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ เป๕นต๎น การวัดความยากจนใช๎ได๎ทั้งรายได๎และ
ความมั่นคงทางด๎านอาหาร ป๓จจัยทั้งหมดมีความเช่ือมโยงและสัมพันธ๑กันเป๕นองค๑รวม ซึ่งอาจเรียกรวมป๓จจัยทั้งหมด
นี้วําความยากจนเชิงโครงสร๎าง คือ โครงสร๎างของสังคมที่ทําให๎คนจนจนนั้น อาจไมํใชํเพียงวัดแตํระดับมหภาค หรือ
ระดับชุมชนเทํานั้น แตํต๎องดูระดับครัวเรือนและระดับป๓จเจกบุคคล ซึ่งเป๕นผู๎รับผลกระทบด๎วยการบริหารเป๕นสิ่งที่
ควบคูํกับการดํารงชีพของมนุษย๑ชํวยให๎อยูํรํวมกันได๎อยํางผาสุกเป๕นเครื่องบํงช้ีให๎ทราบถึงความเจริญก๎าวหน๎าของ
สังคม วิทยากรด๎านตําง ๆ และทําให๎ทราบถึงแนวโน๎ม ทั้งในด๎านความเจริญและความเสื่อมของสังคมในอนาคต  

 
การบูรณาการแก้ป๎ญหาความยากจน 
  ประเทศไทยได๎ช่ือวําเป๕นเมืองแหํงพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนชาวไทยตํางนับถือสืบทอดหลักธรรมคํา
สอนและจารีตประเพณีมาตั้งแตํครั้งโบราณกาลผํานมาหลายยุคหลายสมัย ในอดีตพระภิกษุสงฆ๑เป๕นผู๎นําชุมชนในการ
สร๎างบุญกุศลและพัฒนาชุมชนของตนในถ่ินนั้นๆ โดยอาศัยหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป๕นตัวขับเคลื่อนให๎
เกิดความสามัคคีปรองดองตํางคนก็ตํางพ่ึงพาอาศัยกันและกันดํารงประพฤติปฏิบัติอยูํในศีลธรรมที่ดีงามเรื่อยมาทําให๎
ชุมชนมีความเข๎มแข็งมีการแลกเปลี่ยนข๎าวปลาอาหารแกํกันและกัน ผู๎คนจิตใจดีเพราะได๎รับการพัฒนาทางด๎านจิตใจ
โดยอาศัยหลักพุทธธรรมนั่นเอง จึงไมํมีการแกํงแยํงแขํงขัน หรือมีป๓ญหาอาชญากรรมตํางๆ มากมายดังเชํนในป๓จจุบัน
นี้ ซึ่งสังคมป๓จจุบันมีจิตใจที่เสื่อมลงในขณะที่ความเจริญทางด๎านวัตถุมีการพัฒนาไปไกล จึงปฏิเสธไมํได๎วําป๓ญหา
ความยากจนสํวนใหญํมาจากการขาดธรรมะที่คอยควบคุมจิตใจกลายเป๕นป๓ญหานําไปสูํความยากจนนั่นเอง ป๓จจุบัน
วัดและพระสงฆ๑ จึงยังคงเป๕นศูนย๑กลางของชุมชน และได๎พยายามรื้อฟื๗นและแสวงหาบทบาทในการเป๕นผู๎นําชาวบ๎าน 
ในยุคภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจอยูํในขั้นวิกฤตินี้ขึ้นมาใหมํ โดยพยายามมองหาสาเหตุที่ทําให๎เกิดป๓ญหาสังคม
ป๓จจุบัน ซึ่งมีความสลับซับซ๎อนขึ้นให๎ชัดเจนและตรงจุดพร๎อมที่จะนําเอาหลักพุทธธรรม เพื่อนํามาประยุกต๑ให๎เข๎ากับ
กาลสมัย เพื่อเป๕นตัวชํวยในการแก๎ป๓ญหาและพัฒนาชีวิตความเป๕นอยูํของชาวบ๎านและชุมชนให๎ดีขึ้น ประเทศไทยเป๕น
ประเทศเกษตรกรรมประชาชนสํวนใหญํทําไรํทํานาปลูกผักและเลี้ยงปศุสัตว๑เป๕นหลัก ท่ีผํานมาได๎ประสบกับป๓ญหาใน
ด๎านเศรษฐกิจเพราะการทําเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป๕นเวลาหลายสิบปีท่ีผําน เชํน การทําไรํอ๎อยหรือไรํมันสําปะหลังเพียง
อยํางเดียว โดยไมํมีการปลูกพืชอื่นๆ เสริมหรือหมุนเวียนเลย จึงทําให๎สภาพดินมีป๓ญหาผลผลิตตกต่ําและที่ซ้ําร๎ าย
รายได๎ตํอคนตํอปีก็น๎อยลงไปด๎วย แทบจะไมํมีเงินสําหรับเลี้ยงชีพ เพราะไมํรู๎จักการทําเกษตรอยํางเหมาะสมแกํพื้นที่
และฤดูกาลนั้นเอง ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานด๎านเกษตร  ที่สําคัญการเป๕นหนี้สินล๎นตัวเพราะมีการใช๎
จํายเกินความจําเป๕น ทําให๎มีรายจํายมากกวํารายรับ ในท่ีสุดนําไปสูํการกู๎หนี้ยืมสินเกิดเป๕นป๓ญหาจากหนํวยยูนิตเล็กๆ 
นี้นําไปสูํป๓ญหาระดับชาตินั่นเอง เพราะภาวะที่จิตใจถูกกิเลสครอบงําไมํนําเอาหลักพุทธธรรมนํามาใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน ทําให๎คุณภาพชีวิตคํอนข๎างตกต่ําเพราะเกิดภาวะความเครียดทําให๎หลงผิดไปสูํอบายมุข เชํน มักเลํน
การพนันหวย การพนันไกํชนและเสพสิ่งมึนเมาตํางๆ  โดยคาดหวังวําจะเป๕นตัวชํวยให๎คลายเครียด จนทําให๎ขาดการ
เอาใสํใจด๎านจิตใจและสุขภาพอนามัยทั้งของตนเองและครอบครัว แนวทางที่จะหาทางแก๎ป๓ญหาความยากจน ป๓ญหา
หนี้สิน และป๓ญหาสุขภาพอนามัยให๎กับชาวบ๎านให๎ได๎ด๎วยการนําหลักธรรมมาใช๎กับการแก๎ป๓ญหาการเกษตรเชิงเดี่ยว 
เพื่อทําให๎เศรษฐกิจชุมชนมีความเข๎มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนและถาวร 
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  พระพุทธศาสนาจึงมุํงเน๎นให๎มนุษย๑มีความสุขยั่งยืน โดยเน๎นให๎คนดับทุกข๑ได๎และสร๎างประโยชน๑สุขให๎เกิด
แกํท้ังตนเองและสังคมด๎วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน เพราะถือวําเรื่องการทํามาหากินโดยทางสุจริต
เป๕นหลักประกันชีวิตอยํางหนึ่ง  แม๎แตํเรื่องคําสอนในครั้งอดีตกาลก็ได๎คํานึงถึงฤดูกาลตําง ๆ ตลอด วํา พืชชนิดนี้ 
สมควรปลูกในฤดู หรือหน๎าฤดูกาลใด ที่จะทําให๎ผลิตออกมามาก หรือพันธุ๑พืชบางชนิด ก็สามารถปรับเข๎าได๎หลาย
ฤดูกาล สามารถออกผลผลิตได๎หลายฤดูกาล  โดยในทางพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนเกี่ยวกับการทํามาหากินหรือ
การทําการเกษตรนี้เป๕นพุทธพจน๑หรือภาษิตสั้นๆ ปรากฏในคัมภีร๑ตํางๆ เชํน ในคัมภีร๑พระวินัยปิฎก มหาวิภังค๑ได๎
กลําวถึงชนิดของพืชที่ปลูกและวิธีการปลูกหรือขยายพันธุ๑ภูตคามไว๎ในภูตคามสิกขาบทวิภังค๑ และในคัมภีร๑ขุททก
นิกาย สุตตนิบาต ดังพุทธพจน๑ท่ีตรัสกับกสิภารทวาชพราหมณ๑ในกสิภาชสูตร  ในตอนหนึ่งวํา “ศรัทธาของเราเป๕นพืช 
ความเพียรของเราเป๕นฝน ป๓ญญาของเราเป๕นแอกและไถ หิริของเราเป๕นงอนไถ ใจของเราเป๕นเชือก สติของเราเป๕น
ผาลและปฏัก เราคุ๎มครองกาย คุ๎มครองวาจา สํารวมในอาหารในท๎อง ยํอมกระทําการถอนหญ๎าคือการการกลําวให๎
พลาดด๎วยสัจจะ  ความสงบเสง่ียมของเราเป๕นเครื่องปลดเปลื้องกิเลส ความเพียรของเรานําธุระไปเพื่อธุระนําไปถึง
แดนเกษมจากโยคะ ไมํหวนกลับมายํอมถึงสถานท่ีๆ บุคคลไปแล๎วไมํเศร๎าโศก การไถนานั้น เราไถแล๎วอยํางนี้ การไถ
นานั้นยํอมมีผลคืออมตะ บุคคลไถนานั้นแล๎ว ยํอมพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวง” 

  คุณค่าด้านหลักพุทธธรรม 

  นอกจากการน๎อมนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันแล๎วยังสามารถปรับใช๎
กับการทําเกษตรโดยมุํงเน๎นทางสายกลาง  ความมีเหตุมีผล กําหนดรู๎ในขณะดําเนินการด๎วยความมุํงมั่น จนกํอให๎เกิด
คุณคําในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
  ข) คุณค่าด้านเศรษฐกิจ  

  1) ลดรายจํายในการซื้อปุ๋ยเคมี คือ ได๎ทําปุ๋ยชีวภาพ โดยนําเศษวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรที่จะนํามาเป๕น
วัตถุดิบที่มีอยูํหรือหาได๎ในท๎องถิ่น และจัดหาบางสํวนนอกท๎องถิ่นมาเพิ่มเติม และนําวัตถุดิบอื่นที่สามารถทําปุ๋ยหมัก
ได๎ เชํน ใบไม๎แห๎ง มูลค๎างคาว เศษอาหาร เป๕นต๎น  เพื่อการผลิตจึงทําให๎ลดคําใช๎จํายในการซื้อปุ๋ยเคมีได๎  ทําให๎
คุณภาพชีวิตดีขึ้น และปลูกในสิ่งท่ีกิน กินในสิ่งปลูก ปลอดภัย จากสารเคมี มีผลเพิ่มเติมมากขึ้น คือประหยัดรายจําย 
เพิ่มรายรับท่ีหามาเพิ่ม ทําให๎มีการลดคําใช๎จํายในครอบครัวลงมากขึ้น สามารถเหลือเก็บออมเงินได๎ 
  2) อาหารผลไม๎ที่ผลิตปลอดสารพิษ เนื่องจากในการทําเกษตรที่ไมํได๎ใช๎สารเคมีในการทําการเกษตร ทํา
ให๎ผลไม๎และพืชผักที่ผลิตได๎ไมํมีสารพิษเจือปนนั่นเอง  ความปลอดภัย ความเป๕นเอกลักษณ๑หรือโดดเดํนของสินค๎า 
บริการ และการยอมรับของผู๎บริโภค คือ การพัฒนาคุณภาพสินค๎า ตามความต๎องการของผู๎บริโภค ความสะอาด  
ความปลอดภัย มีมาตรฐานสินค๎า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และบริโภคผักปลอดสารพิษ 
  3) ขจัดป๓ญหาความยากจน คือ ทําให๎เกิดรายได๎จากผลผลิต ทําให๎ลดป๓ญหาความยากจนไปได๎ในระดับที่ดี
ขึ้น  ได๎มีการออมเงินมากขึ้นในครอบครัว หรือจําหนํายจํายแจกในหมูํบ๎าน  เศรษฐกิจก็จะมั่นคงอยํางยั่งยืน  ทําให๎
สังคมมีความอยูํดีมีสุข มีการพึ่งพิงเกื้อกูลกันและกัน  สภาพสิ่งแวดล๎อม กลับคืนมาสูํท๎องถิ่น มีผลตํอสุขภาพคนใน
ชุมชนดีขึ้นไมํเกิดโรคภัยร๎ายแรง  และประหยัดงบประมาณคํารักษาพยาบาล 
  ค) คุณค่าด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

  ผลผลิตเป๕นอาหารที่ปลอดสารพิษ ทําให๎เมื่อบริโภคเข๎าไปแล๎วมีสุขภาพดี ดังนั้น เมื่อสุขภาพทางรํางกายดี 
สุขภาพจิตก็ดีตามไปด๎วย ต๎องมีความจริงใจ มีความรัก มีความขยัน นําหลักธรรมงําย ๆ เพื่อเป๕นตัวกําหนดจิตใน
ระหวํางการทําเกษตร กํอให๎เกิดสมาธิ และมีจิตมุํงมั่นที่จะทํางานนั้น ๆ ด๎วยความใสํใจ  ด๎านครอบครัว ทําให๎สุขภาพ
รํางกายแข็งแรง ด๎านจิตใจก็สงบสุขได๎ ด๎านครอบครัวอบอํุน มีความสามัคคีเพิ่มขึ้น ด๎านรายได๎ไมํกํอหนี้เพ่ิม 
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  ง) คุณค่าด้านการเสริมสร้างความรักสามัคคีของชุมชน 

  การเสริมสร๎างความรักสามัคคีของสมาชิกในชุมชน คือ สมาชิกในชุมชนมีสํวนรํวมแรงรํวมใจ เชํน เตรียมดิน 
เตรียมกล๎า การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวทําให๎เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันขณะทํางานที่ เมื่อพูดคุยกัน
ทําให๎เกิดความรัก และเห็นใจกันและกันนั่นเอง ดังจะเห็นได๎จากแนวทางตามพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
ครอบครัวได๎อยูํด๎วยกันมากขึ้นไมํต๎องออกไปหารับจ๎างนอกบ๎าน คนในครอบครัวมีเวลาอยูํด๎วยกันมากขึ้น และพูดคุย
กันมากขึ้น  สังคมในชุมชนดีขึ้นมีการไปมาหาสูํกันปรึกษาหารือกันชํวยเหลือกันในกลุํมเกิดความสามัคคีกันมากขึ้น  
เพราะอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ๎าในการดําเนินชีวิต คือ ขยัน ประหยัด สันโดษ สามัคคี เป๕นแนวคิดที่ดี ตํอ
ครอบครัวและชุมชน 
  จ) คุณค่าด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป๕นศาสนาที่สํงเสริมให๎มนุษย๑พัฒนาตนเองฝึกฝนตนเองให๎สมบูรณ๑สูงสุดโดยใช๎พระธรรมเป๕นเครื่องมือ
ฝึกฝนพระพุทธศาสนามีหลักบริหารจัดการเป๕นหลักธรรม กํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถทํางานให๎บัง
เกิดผล มุํงเน๎นสร๎างความพอเพียงเป๕นเบื้องต๎น เมื่อพอเพียงแล๎ว ก็ทําให๎มากขึ้นเพื่อค๎าขาย หรือจุนเจือผู๎อื่น และมี
พระสงฆ๑เป๕นผู๎ยืนยันความจริงดังกลําว พระสงฆ๑ จึงมีบทบาทที่สําคัญที่จะนําชาวบ๎านรํวมกันทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน  
โดยยึดหลักธรรมทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา เข๎ามาใช๎กับงานพัฒนา  การประกอบอาชีพอยํางใดอยํางหนึ่ง
ในทางโลก มีการค๎าขาย รับราช การทํานา ปกครอง ลูกจ๎าง หรือศึกษาหาความรู๎ ก็ทําอยํางสุดความสามารถ จน
สําเร็จในสิ่งที่ตนต๎องการ มีความซื่อสัตย๑สุจริต ไมํฟุุมเฟือย ไมํสุรุํยสุรําย กลําวโดยสรุปคือประโยชน๑ในทางโลกของ
ฆราวาส คือ ความสําเร็จในหน๎าท่ีการงานของตนที่ทําอยูํ โดยไมํขัดกับศีลธรรมและกฎหมายบ๎านเมือง พร๎อมกันนี้ยัง
นําหลักธรรมมาประยุกต๑ใช๎ในการแก๎ป๓ญหาการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป๕นการทําเกษตรแนวพุทธเพื่อทําให๎เศรษฐกิจ
ชุมชนมีความเข๎มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนและถาวร โดยจะเห็นได๎จากที่พระพุทธองค๑ทรงบัญญัติ
วินัยที่ห๎ามภิกษุขุดดินวํา “ก็ภิกษุใดขุด หรือใช๎ให๎ขุดซึ่งดิน ต๎องอาบัติปาจิตตีย๑” ซึ่งเป๕นการมุํงเน๎นให๎อนุรักษ๑ความ
อุดมสมบูรณ๑ของดินซึ่งเป๕นป๓จจัยในการผลิตที่สําคัญทางการเกษตร นอกจากนี้ยังบัญญัติวินัยมิให๎ภิกษุถํายอุจจาระ 
ป๓สสาวะ บ๎วนน้ําลายลงในน้ํา เพื่อไมํให๎เกิดมลภาวะพิษทางน้ําและเป๕นการอนุรักษ๑นํ้า  

 
หลักพุทธธรรมที่น ามาใช้ในการแก้ป๎ญหาความยากจนแบบยั่งยืน 
  หลักคําสอนในพระพุทธศาสนามีจํานวนทั้งหมด 84,000 ข๎อ แตํหากจะนํามาประยุกต๑ใช๎ทั้งหมดทุกข๎อให๎
เข๎ากับการแก๎ป๓ญหาความยากจนหมดทุกข๎อคงเป๕นไปไมํได๎ในท่ีนี้จะนําประยุกต๑ใช๎หนึ่งข๎อซึ่งได๎ช่ือวําเป๕นหัวใจเศรษฐี 
คือ 
  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน๑ หมายถึง ธรรมที่นํามาปฏิบัติแล๎วจะทําให๎เห็นผลเชิงประจักษ๑ได๎และเกิดประโยชน๑
ในป๓จจุบัน หรือหลักธรรมอันอํานวยประโยชน๑สุขช้ันต๎น ประโยชน๑สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ ที่คนทั่วไป
ปรารถนา มีทรัพย๑ ยศ เกียรติ ไมตรี เป๕นต๎น ท่ีจะสําเร็จด๎วยธรรม 4 ประการ มีดังตํอไปนี้ 
  1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร๎อมด๎วยความหมั่น เชํน ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบหาเลี้ยงชีพด๎วยการ
หมั่นประกอบการงานท่ีตนถนัด เป๕นผู๎ขยันไมํเกียจคร๎านพิถีพิถันในการงานนั้นๆ ประกอบด๎วยป๓ญญาเครื่องสอดสํอง
อันเป๕นอุบายในการงานนั้นให๎สามารถทําได๎สําเร็จ 
  2) อารักขสัมปทา ถึงพร๎อมด๎วยการรักษาโภคทรัพย๑ที่ตนหามาได๎ด๎วยความขยันหมั่นเพียรจากการ
ทํางานโดยชอบธรรม รู๎จักรักษาอดออมทรัพย๑เหลํานั้น ไมํใช๎จํายอยํางสุรุํยสุรําย ใช๎จํายแตํที่จําเป๕นเทํานั้น รู๎จักเก็บ
รักษาทรัพย๑สินเงินทองไว๎ในท่ีปลอดภัยไมํให๎ถูกลัก หรือเสียหายเพราะถูกภัยธรรมชาติ มีอัคคีภัยหรืออุทกภัย เป๕นต๎น  
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  3) กัลยาณมิตตตา รู๎จักคบคนดี ไมํคบคนช่ัว อยูํอาศัยในบ๎านหรือนิคมใด ยํอมดํารงตนเจรจา สนทนา
กับบุคคลในบ๎านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป๕นผู๎มีคุณธรรมและศีลธรรม เป๕นพุทธสาสนิกชนที่ดี ผู๎ถึงพร๎อมด๎วยศรัทธา ศีล 
จาคะ และป๓ญญา 
  4) สมชีวิตา เป๕นอยูํอยํางพอเพียง ทํางานหาทรัพย๑ได๎ก็ใช๎เลี้ยงชีพแตํพอเหมาะ ไมํให๎สุรุํยสุรําย
ฟุุมเฟือยนัก ไมํให๎ฝืดเคืองนัก ด๎วยคิดวํา เราจะต๎องใช๎จํายให๎เหมาะสมแกํฐานะความเป๕นอยูํของตนและครอบครัว ไมํ
ใช๎จํายเกินกําลังทรัพย๑ท่ีตนหามาได๎ และปฏิบัติอยํางสม่ําเสมอ 
  จะเห็นได๎วําหลักทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน๑ มีความสําคัญตํอการดํารงชีวิตเพื่อยังชีวิตให๎สําเร็จประโยชน๑
ในป๓จจุบันนี้ จัดเป๕นการบริหารการจัดการทรัพย๑ และสามารถแก๎ป๓ญหาดังกลําวมาแล๎วข๎างต๎น อยํางถูกวิธี ดังที่ พระ
ธรรมปิฎก ได๎กลําวไว๎วํา “คนที่จะเรียกได๎วํารู๎จักใช๎ทรัพย๑ หรือหาเงินเป๕น ใช๎เงินเป๕น เป๕นคนที่ทํามาหากินที่ดี ตั้งตัว
สร๎างหลักฐานได๎ และใช๎ทรัพย๑สมบัติให๎เป๕นประโยชน๑ เป๕นผู๎ปฏิบัติหน๎าท่ีทางเศรษฐกิจอยํางถูกต๎อง เพราะปฏิบัติตาม
หลักธรรมคือ ทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน๑” และดังท่ีพระพุทธเจ๎าตรัสไว๎วํา 
  ธรรม 4 ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตา และสมชีวิตา...กุลบุตรในโลกนี้มีโภค
ทรัพย๑ที่หามาได๎ด๎วยความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด๎วยน้ําพักน้ําแรง อาบเหง่ือตํางน้ํา ประกอบด๎วยธรรม ได๎มา
โดยธรรม...คนขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ไมํประมาท รักษาทรัพย๑ที่หามาได๎…เป๕นเหตุนําสุขมาให๎ในโลกทั้ง 2 คือ 
ประโยชน๑เกื้อกูลในภพนี้และภพหน๎า เมื่อวิเคราะห๑จากป๓จจัยตําง ๆ อยํางรอบด๎านแล๎วทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน๑ ยํอม
กํอให๎เกิดประโยชน๑แกํผู๎ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) การถึงพร๎อมด๎วยความหมั่นเพียร ยํอมทําให๎หาทรัพย๑ได๎ ดังที่พระพุทธเจ๎าตรัสรับรองไว๎วํา “บุคคล
ผู๎ทําการเหมาะเจาะไมํทอดธุระไมํทอดธุระ ขยันหมั่นเพียร ยํอมหาทรัพย๑ได๎” 

2) การถึงพร๎อมด๎วยการรักษา ยํอมทําให๎สามารถสร๎างอนาคตให๎มีฐานะที่มั่นคง 
3) การมีกัลยาณมิตตา ยํอมทําให๎สามารถเพิ่มพูนโภคทรัพย๑ ดังที่พระพุทธเจ๎าตรัสในประเด็นนี้วํา 

“มิตรมีอุปการะ มิตรรํวมสุขรํวมทุกข๑ มิตรแนะนําประโยชน๑ และมิตรมีความรักใครํ ...เมื่อบุคคลสมสมโภคทรัพย๑อยูํ
ดังตัวผึ้งสร๎างรัง โภคทรัพย๑ของเขาก็ยํอมเพิ่มพูนขึ้น ดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกกํอข้ึน ฉะนั้น”[11] 

4) ความเป๕นอยูํเหมาะสม ยํอมทําให๎สามารถควบคุมจิตใจไมํให๎หลงตามกระแสนิยม ใช๎สอยสิ่งของ
เพื่อให๎เกิดแตํคุณคําแท๎ คือ คํานึงถึงแตํประโยชน๑จากสิ่งของนั้น ๆ 

 ในทางกลับกัน การทํางานทุกชนิด ทุกประเภท หากเราไมํขยัน มีแตํความเกียจคร๎าน ก็จะกลายเป๕น
ทางเสื่อมแหํงโภคทรัพย๑และไมํประสบความสําเร็จโดยแท๎จริงประโยชน๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งต๎องงดเว๎นหลีกเลี่ยงจาก
อบายมุข 6 ประการ คือ 

 1) การหมกมุํนในการเสพของมึนคือสุราและเมรัยอันเป๕นเหตุแหํงความประมาท 
 2) การหมกมุํนในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอย ในเวลากลางคืน 
 3) การเที่ยวดูมหรสพ 
 4) การหมกมุํนในการเลํนการพนัน 
 5) การหมกมุํนในการคบคนช่ัวเป๕นมิตร 
 6) การหมกมุํนในความเกียจคร๎าน 

  เพราะพฤติกรรมที่ไมํดีเหลํานี้ยํอมเป๕นทางรั่วไหลแหํงทรัพย๑ ทรัพย๑ที่ได๎มาควรจะนําไปใช๎ในทางที่เป๕น
ประโยชน๑ เชํน บํารุงเลี้ยงบิดาให๎เป๕นสุข บํารุงเลี้ยงครอบครัวให๎เป๕นสุข สงเคราะห๑มิตรตามสมควร อุปถัมภ๑บํารุงพระ
ศาสนาตามกําลังศรัทธาความสามารถ ชํวยเหลือบ๎านเมืองตามหน๎าที่พลเมืองดี หากรู๎จักแสวงหาทรัพย๑ และใช๎จําย
ทรัพย๑อยํางถูกต๎องชอบธรรมก็จะทําให๎มีหลักฐานมั่นคง ตั้งตัวทางเศรษฐกิจได๎ และทําให๎มีความมั่นคงทางทรัพย๑สิน 
เป๕นต๎น 
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แผนภูมภิาพ. ธัมมิกตัถประโยชน๑ 

 
  จากความสําคัญของทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน๑ที่นําเสนอไปแล๎ว ยังสํงผลให๎เกิดแกํผู๎ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม 
ดังตํอไปนี้ พระพุทธองค๑ได๎ทรงแสดงความสุขอันชอบธรรมที่ประชาชนชาวบ๎านควรมีไว๎ คือ  ความสุขตามพระพุทธ
พจน๑ทั้ง 4 ประการนี้เรียกวํา สุขของคฤหัสถ๑ หมายถึง สุขคือความสบายกายสบายใจของชาวบ๎าน ความสุขที่ชาวบ๎าน
ควรพยายามเข๎าถึงให๎ได๎สม่ําเสมอ หรือความสุขอันชอบธรรมที่ผู๎ครองเรือนพึงมี ซึ่งชีวิตของคฤหัสถ๑จะสมบูรณ๑ได๎ก็
เพราะสุข 4 อยํางน้ี คือ 
  1. อัตถิสุข สุขเกิดแตํความมีทรัพย๑ หมายถึง ความภูมิใจ อิ่มเอิบใจวําตนมีโภคทรัพย๑ที่ได๎มาด๎วย
น้ําพักน้ําแรง ความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม บุคคลที่ขยันทํางานเก็บเงินทองไว๎ได๎เป๕นจํานวนพอเพียง 
ยํอมมีความสบายใจภูมิใจในความพยายามของตน 
  2. โภคสุข สุขเกิดแตํการจํายทรัพย๑บริโภค หมายถึง ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวําตนได๎ใช๎ทรัพย๑ที่ได๎มาโดยชอบ
ธรรมนั้นเลี้ยงชีพ เลี้ยงผู๎ควรเลี้ยงและบําเพ็ญประโยชน๑ 
  3. อนณสุข สุขเกิดแตํความไมํต๎องเป๕นหนี้ หมายถึง ความภูมิใจ อิ่มเอิบใจวําตนเป๕นไท ไมํมีหนี้สินติดค๎าง
ใคร ความไมํเป๕นหนี้เป๕นสุขอยํางไรนั้น คนท่ีไมํเป๕นหนี้เทํานั้นที่รู๎สึกได๎ และความเป๕นหนี้เป๕นทุกข๑อยํางไร คนเป๕นหนี้
เทํานั้นถึงจะรู๎วําทุกข๑ ดังพระพุทธพจน๑วํา “อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก : การกู๎หนี้เป๕นทุกข๑ในโลก” ฉะนั้น การไมํเป๕นหนี้จึง
นับวําเป๕นความสุขสําคัญประการหนึ่ง 
  4. อนวัชชสุข สุขเกิดแตํประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ หมายถึง สุขที่เกิดจากการประพฤติสิ่งที่ไมํมีโทษ 
คือความภูมิใจอิ่มเอิบใจวําตนมีความประพฤติสุจริต ไมํมีความประพฤติบกพรํองเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ 
โดยที่ใครๆ ก็ตําหนิติเตียนไมํได๎ คนเราจะมีความสุขแท๎จริงนั้น ต๎องพึ่งการงานที่ไมํมีโทษ คือไมํผิดกฎหมาย ไมํผิด
ศีลธรรม ไมํเป๕นท่ีครหาของผู๎อื่น 
  สุขข๎อที่ 4 นี้นับวํามีคํามากที่สุด เป๕นความสุขที่เยี่ยมกวําสุข 3 ข๎อข๎างต๎น ดังพระพุทธพจน๑ที่ตรัสสรุปวํา   
“นรชนผู๎จะต๎องตายเป๕นธรรมดา รู๎ความไมํเป๕นหนี้วําเป๕นสุข ระลึกถึงสุขเกิดแตํความมีทรัพย๑ ใช๎สอยโภคะอยํางเป๕น
สุขอยูํ ยํอมเห็นแจ๎งด๎วยป๓ญญา ผู๎มีป๓ญญาดีเมื่อเห็นแจ๎งยํอมเข๎าใจทั้งสองสํวนเทียบกันได๎และเห็นวํา ความสุขทั้ง 3 
ข๎างต๎นนั้น มีคําไมํถึงสํวนเสี้ยวท่ี 16 ของสุขท่ีเกิดแตํการเป๕นผู๎ปราศจากโทษ”  ถ๎าหากบุคคลใดมีพร๎อมใน 4 ประการ 
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ข๎างต๎น ก็ได๎ช่ือวําเป๕นผู๎มีความสุขในชีวิตของการครองเรือน แตํถ๎ายังขาดหรือยังไมํสมบูรณ๑ในสิ่งใด ก็สามารถแนะนํา
ให๎บุคคลเหลํานี้ มีการพัฒนาตนเองเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งเหลํานี้ โดยยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป๕นแนวทางปฏิบัติ  
 

สรุป  
  การแก๎ป๓ญหาความยากจนตามหลกัธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาถือวํา  เป๕นระบบที่มีความสมบูรณ๑เป๕น
อยํางมาก  ในเรื่องของจริยธรรม  เป๕นการสอนให๎บุคคลมีความรับผิดชอบตํอตนเอง และตํอสังคมมีการประพฤติ
ปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต๎องดีงาม  และมีข๎อปฏิบัติที่ชัดเจน แบํงเป๕นระดับขั้นงํายตํอการทําความ
เข๎าใจ  และนําไปประพฤติปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของแตํละคน และเข๎ากันได๎ในทุกยุคทุกสมัยไมํจํากัดกาล 
พระพุทธองค๑ทรงเน๎นถึงคุณคําของความเป๕นมนุษย๑ คุณคําของมนุษย๑ไมํได๎อยูํที่การมีวัตถุ หรือความสุขทางกายภาพ
มาก ถือวําการมีชีวิตอยูํจะมีคุณคําหรือเข๎าถึงคุณคําแหํงความเป๕นมนุษย๑ได๎นั้นจะต๎องดํารงอยูํด๎วยความไมํประมาท 
โดยมีหลักพุทธธรรมที่สามารถแก๎ป๓ญหานี้ได๎  เพื่อนํามาเป๕นแนวทางแหํงการประพฤติปฏิบัติ  เพื่อชํวยในการแก๎ไข
ป๓ญหาความยากจน  ซึ่งเช่ือวําเมื่อมีการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม  ชํวยแก๎ป๓ญหาสังคมโดยเฉพาะกรณีป๓ญหาความ
ยากจนในสังคมลงได๎  ป๓ญหาความยากจนเป๕นป๓ญหาที่ยิ่งใหญํ  เป๕นป๓ญหาหลัก  และเป๕นต๎นเหตุแหํงป๓ญหาสังคมตําง 
ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมามากมายเนื่องจากความยากจน   และการแก๎ไขจะต๎องได๎รับความรํวมมือกันอยํางจริงจังและ
จริงใจของฝุายภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎องชํวยในการแก๎ไข และหากจะแก๎ป๓ญหาความยากจนในทุกระดับให๎
ได๎ผลอยํางยั่งยืน   จําเป๕นอยํางยิ่งที่ต๎องนําหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทมาปรับใช๎กับชีวิตประจําวันได๎
อยํางเหมาะสม  ดังนั้น หลักเศรษฐกิจเมื่อมองในแงํของพระพุทธศาสนาแล๎ว ก็คือหลักการในการดํารงชีวิตเพื่อดําเนิน
ไปสูํความสุขในการครองเรือน 4 ประการตามที่พระพุทธเจ๎า ทรงแสดงไว๎ ซึ่งกลําวย้ําให๎เห็นชัด ดังนี้ ความสุขที่เกิด
จากการมีทรัพย๑ ท้ังเคลื่อนที่ได๎และเคลื่อนที่ไมํได๎ ความสุขท่ีเกิดจากการใช๎จํายทรัพย๑เพื่อสนองความต๎องการของตน
ได๎ตามปรารถนา ความสุขที่เกิดจากไมํต๎องเป๕นหนี้เป๕นสินคนอื่น ซึ่งทางพระพุทธศาสนาแสดงวํา การเป๕นหนี้คนอื่น
นั้นเป๕นความทุกข๑ในโลกประการหนึ่ง  
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การศึกษาภาวะตื่นรู้ในพระพุทธศาสนา 

A STUDY OF AWAKENING IN BUDDHISM 

 
พระอธิการยงค์ยุธ เตชธมฺโม (สุขส าราญ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ๑พุทธชินราช 

 
บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ๑นี้มีวัตถุประสงค๑คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภาวะตื่นรู๎ในพระพุทธศาสนาและนักปราชญ๑
ตะวันตก 2) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ทําให๎เกิดภาวะตื่นรู๎ในพระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อศึกษาการประยุกต๑ใช๎แนวคิด
ภาวะตื่นรู๎ในสังคมไทยป๓จจุบัน 
 ผลการศึกษาพบวํา ภาวะตื่นรู๎เป๕นภาวะที่บุคคลมีความสมบูรณ๑ด๎วยสติและสัมปชัญญะ รู๎เห็นตามความเป๕น
จริ งที่ เกิดขึ้นในป๓จจุบัน มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาจิต โดยการยอมรับวําจิตสามารถพัฒนาได๎และมี
กระบวนการพัฒนาท่ีเป๕นระบบขั้นตอน ในพระพุทธศาสนาคือการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา รวมทั้งการฝึกสติป๓ฏฐาน 
อันมีฐานเกิดสําคัญที่มาจากกาย เวทนา จิตและธรรม ประโยชน๑ของภาวะตื่นรู๎จําแนกเป๕น 1) สํวนป๓จเจกบุคคล คือ 
สามารถพัฒนารํางกายพฤติกรรม สามารถสร๎างภูมิคุ๎มกันโรค ชํวยระงับความเจ็บปุวย ทําให๎มีความสงบเยือกเย็น มี
ความสุข ผํอนคลาย มีความสุขุมรอบคอบ สามารถแก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางถูกต๎อง และ 2) ในด๎านของประโยชน๑สํวนรวม 
ทําให๎เกิดสังคมแหํงการตื่นรู๎ เทําทันกระแสกิเลสและหลุดพ๎นจากกระแสบริโภคนิยม 
ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนา ภาวะตื่นรู๎ สติ 

 
ABSTRACT 

The main purposes of thesis are 1) to study the concept of awakening in Buddhism and 
Western philosopher 2) to study the principles that cause of awakening in Buddhism and 3) to 
study the application of the concept of waking in Thai society today. 

The result revealed that Awakening is the state of the person who is complete with 
consciousness and compassion. The main concept based on the mind can develop and have a 
systematic development. The principles of the Buddhist awakening is on Threefold Learning 
(Sikkhàttaya) and The Four Foundations of Mindfulness (Satipaññhàna): body, feeling, thought and 
phenomenon. The awakening is beneficial to both oneself and society. Individual benefits: can 
make immunity, help with illness, make peace calm, not distracted, relax, have discreetness and 
fix the problem correctly and 2) public benefits: focus on awakening society and release from 
popular consumption. 
Key words: Buddhism, Awakening, Consciousness  
 

บทน า 

  ป๓ญหาของมนุษย๑ในป๓จจุบันเกิดจากความบกพรํองทางจิตวิญญาณ เป๕นจิตที่ยังเต็มไปด๎วยอวิชชา ไหลไป
ตามอํานาจของกิเลสตัณหา กามราคะ วัตถุนิยม อันเป๕นเครื่องบดบังป๓ญญาทําให๎ไมํเห็นไมํรู๎ตามสภาพความเป๕นจริง 
ยังหลับใหล ทําให๎ดําเนินชีวิตอยํางไมํมีความสุข ไมํสามารถแก๎ไขป๓ญหาจนเป๕นป๓ญหาใหญํในสังคม (ประเวศ วะสี, (2 
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ธันวาคม 2558) ภาวะตื่นรู๎สามารถเป๕นหนทางออกสําหรับความบกพรํองทางจิตวิญญาณเป๕นทางออกสําหรับป๓ญหา
สังคมป๓จจุบัน โดยทุกคนสามารถที่จะพัฒนาจิตให๎เป๕นพุทธะได๎ คือ การเข๎าสูํทางแหํงความเป๕นจริงของธรรมชาติ
เพื่อให๎ดํารงชีวิตอยํางมีความสุข 

จิตที่ฟุูงซํานทําให๎ไมํมีสติ เมื่อไมํมีจิตก็หํางจะสมาธิ ภาวะตื่นรู๎เป๕นการพัฒนาจิตของมนุษย๑ ให๎เกิดความตื่นรู๎ 
ตื่นจากความเช่ือที่ไมํเป๕นไปเพื่อความบรรลุความมุํงหมายที่แท๎จริง ตื่นจากอวิชชาและรู๎ในอริยสัจ เพราะธรรม
ทั้งหลายมีใจเป๕นหัวหน๎ามีใจเป๕นใหญํ สําเร็จด๎วยใจ ถ๎าคนมีใจช่ัว ก็จะพูดช่ัว ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมุํงไปพัฒนาที่
จิตให๎สูง เมื่อรักษาจิตฝึกฝนจิตให๎ดีแล๎วก็จะมีความสุข 

ในพระพุทธศาสนามหายานให๎ความสําคัญกับจิตโดยเช่ือวําจิตมีอยูํ 2 มิติ คือ จิตเดิม (อันชิน)  และจิต
ปุถุชนท่ัวไป (โมชิน) พระพุทธเจ๎าทั้งปวงและสัตว๑โลกท้ังหลายเป๕นเพียงจิตหนึ่ง ท่ีมุํงไปสูํความรู๎แจ๎งของสัจธรรม สํวน
จิตที่เป๕นอาการเปลี่ยนแปลงในอารมณ๑คือจิตมนุษย๑ปุถุชนท่ีประกอบด๎วยอวิชชา ไมํรู๎เทําทันความจริง เพราะมีตัณหา
ครอบงําจึงหลงผิดคิดวํามีตัวมีตนจริงๆ ยึดจับมาเป๕นอารมณ๑แล๎วปรุงแตํงให๎เป๕นสุข เป๕นทุกข๑ ทําให๎เกิดภพเกิดชาติ
อยํางไมํหยุดนิ่ง การพ๎นจากความทุกข๑ทั้งปวงจึงเป๕นการเข๎าหาจิตแท๎หรือโพธิจิต คือจิตแหํงการตื่นรู๎ (สาริศา สัส
สินทร, 2558) 

พระพุทธศาสนาจึงให๎ความสําคัญและมุํงไปที่การแก๎ไขที่จิต โดยมองวําจิตสามารถที่จะกระทําความผิดได๎  
จิตที่ถูกครอบงําไปด๎วยอวิชชา หากได๎นําไปพัฒนาทําให๎เป๕นจิตที่มีป๓ญญาพัฒนาให๎ดี ให๎จิตมีประสิทธิภาพ เห็นชัดใน
หลักธรรมชาติและหลักชีวิตตามจริงที่เรียกวํา “จิตตื่นรู๎” หรือ “ภาวะตื่นรู๎” แนวทางไปในการปฏิบัติตามหลักธรรม
เพื่อให๎เกิดภาวะตื่นรู๎จึงมีความนําศึกษาเพื่อให๎มนุษย๑ได๎รับการพัฒนาจิตใจ ให๎เกิดภาวะตื่นรู๎นําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิต
ระดับป๓จเจกบุคคลจนถึงระดับองค๑กรสังคมและวัฒนธรรมที่ดีตํอไป 
 
วัตถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภาวะตื่นรู๎ในพระพุทธศาสนาและนักปราชญ๑ตะวันตก 
2) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ทําให๎เกิดภาวะตื่นรู๎ในพระพุทธศาสนา 
3) เพื่อศึกษาการประยุกต๑ใช๎แนวคิดภาวะตื่นรู๎ในสังคมไทยป๓จจุบัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้เป๕นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) ที่มุํงศึกษาค๎นคว๎ารวบรวมและ
วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะพุทธจิตวิทยา การบูรณาการพุทธจิตวิทยากับจิตวิทยาทั่วไปเพื่อการสร๎างภาวะตื่นรู๎ 
โดยศึกษาจากแหลํงข๎อมูลทั้งที่เป๕นข๎อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิคัมภีร๑พระพุทธศาสนาเถรวาทคือพระไตรปิฎกอรรถกถา
ฎีกา อนุฎีกาและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาอื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างภาวะตื่นรู๎ ตลอดจนงานเขียนที่สําคัญ
เกี่ยวกับพุทธจิตวิทยาบูรณาการ ซึ่งมีวิธีวิจัยดังนี้ 
 1. ศึกษาค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลจากคัมภีร๑พระไตรปิฎก  รวมถึงอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับแนวคิดเรื่องภาวะตื่นรู๎   
 2. รวบรวมข๎อมูลขั้นทุติยภูมิ คือสํวนที่เป๕นงานนิพนธ๑ทั่วๆ ไป รวมทั้งเอกสาร งานวิจัย บทความทาง
วิชาการที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัยนี้ 
 3. ศึกษารวบรวม ข๎อมูลเกี่ยวกับภาวะตื่นรู๎ ทั้งทางด๎านพระพุทธศาสนาและทางด๎านจิตวิทยาในเชิง
ความหมาย กระบวนการ ความสําคัญ และแนวทางสร๎างภาวะตื่นรู๎ 
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4) วิเคราะห๑ข๎อมูล เพื่อนําเสนอแนวทางในการประยุกต๑แนวคิดเรื่องภาวะตื่นรู๎ให๎เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจําวัน  
  5) นําข๎อมูลทั้งหมดมาศึกษาวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และเขียนงานวิจัยตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ โดยปรึกษา
ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎เช่ียวชาญ จากนั้นนํามาปรับปรุงแก๎ไขเพื่อความถูกต๎องและสมบูรณ๑ของเนื้อหา 

6) เสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล และนําเสนอผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย  

    จากการศึกษาภาวะตื่นรู๎ในพระพุทธศาสนา ผู๎วิจัยได๎ศึกษาโดยแยกเป๕น 3 ประเด็น ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 
  แนวคิดเกี่ยวภาวะตื่นรู ้

ภาวะตื่นรู๎ มาจากศัพท๑พื้นฐาน 3 คํา คือ คําวําภาวะ ตื่น และรู๎ รวมเป๕นภาวะตื่นรู๎ หมายถึง ภาวะที่หลุด
พ๎นจากอวิชชา ภาวะของบุคคลที่มีความสมบูรณ๑ด๎วยสติและสัมปชัญญะ มีสติอยูํกับเนื้อกับตัว รู๎เทําทันในอิริยาบถ
ตํางๆ ความรู๎สึกสุขทุกข๑ ความคิดการปรุงแตํงตํางๆ โดยรู๎เห็นตามความเป๕นจริงท่ีเกิดขึ้นในป๓จจุบัน ไมํคํานึงถึงอดีตไมํ
พะวงกับอนาคตเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็ทําให๎เกิดสมาธิ (เรจินัลด๑ เรย๑, 2006) เมื่อมีความตั้งมั่นในสมาธิก็ทําให๎เกิด
ป๓ญญาตามอริยสัจ 4 ซึ่งป๓ญญาที่เกิดนี้เป๕นสัมมาทิฐิทําให๎เกิดภาวะตื่นรู๎ขึ้นมา ผู๎มีภาวะตื่นรู๎ จะมีความสงบเยือกเย็น 
จะมีความปลอดโปรํง เบิกบาน รู๎สึกอิสระ แก๎ไขป๓ญหาในชีวิตได๎อยํางถูกต๎อง 

คําวําตื่น มีคําไวพจน๑ท่ีมีความหมายใกล๎เคียงกัน ได๎แกํ พุทธะ ชาคร  ปจฺจุฏฺฐาย สํวนคําวํารู๎ มีคําไวพจน๑ที่มี
ความหมายใกล๎เคียงกัน ได๎แกํ ป๓ญญา สติ สัมปะชัญญะ ภาวะตื่นรู๎จึงเป๕นภาวะที่มีสติและสัมปชัญญะครบถ๎วน คําวํา 
ตื่น ในที่นี้ไมํได๎หมายถึงการตื่นนอน แตํเป๕นการตื่นจากความลุํมหลงหรือโมหะ พ๎นจากอวิชชาคือความโงํเขลา เป๕น
การตื่นท่ีเปรียบเสมือนบัวพ๎นน้ํา ไมํจมอยูํในอวิชชาและกิเลสเครื่องหมักดอง สํวนคําวํา รู๎ มีนัยหมายถึงการรู๎ตัว อัน
ได๎แกํสัมปชัญญะเป๕นหลกั วําโดยกว๎างแล๎ว คําวํา ตื่น มีความครอบคลุมถึงสัมมาสติ และคําวํา รู๎ มีความครอบคลุมถึง
สัมมาสมาธิ (ธมฺมาภินนฺโท ภิกขุ, มปป.) 

นักจิตวิทยาชาวตะวันตกได๎ให๎ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับภาวะตื่นรู๎ไว๎ ได๎แกํ ซิกมุน ฟรอยด๑ อิริคสันและพาฟลอฟ 
ซึ่ งทฤษฎีด๎ านจิตวิ เคราะห๑ของทั้ ง  3 ทํานมีแนวคิดพื้นฐานรํวมกันวํา  จิตนั้นสามารถพัฒนาได๎  และมี
กระบวนการพัฒนาท่ีเป๕นระบบขั้นตอน และมีระดับของการพัฒนา จิตที่พัฒนาดีแล๎วจะสํงผลให๎การทํางานด๎านอื่นๆ 
พัฒนาไปด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่เช่ือวํามนุษย๑ทุกคนมีศักยภาพที่จะสามารถฝึกฝนและ
พัฒนาได๎ หลักการศึกษาตามแนวพุทธศาสนานั้น บุคคลยังต๎องเป๕นผู๎เรียนรู๎หรือต๎องศึกษาตลอดเวลา ตราบใดที่ยังไมํ
บรรลุถึงความสมบูรณ๑ด๎วยศีล สมาธิ ป๓ญญา และวิมุติ (สาริศา สัสสินทร, 2558) 

ภาวะตื่นรู๎มีความสําคัญอันจะทําให๎เกิดสติสัมปชัญญะ ซึ่งทําให๎เกิดสมาธิและป๓ญญาเห็นความเป๕นจริงอยําง
ลึกซึ้ง สติและสัมปชัญญะเป๕นพื้นฐานของการสร๎างภาวะตื่นรู๎ เพราะหากมีสติบริบูรณ๑ก็เสมือนกับอยูํกับภาวะตื่นรู๎
ตลอดนั่นเอง เนื่องจากสติเป๕นเครื่องกํากับให๎เกิดการรู๎ทันป๓จจุบันขณะ คือรู๎วํา ทําอะไร คิดอะไร ที่ทําให๎เกิดอะไร นั่น
คือลักษณะของการตื่นและการรู๎ (ฑีฆายุวัฒก๑ สวัสดิ์ลออ, 2551) 

องค๑ประกอบของภาวะตื่นรู๎ ได๎แกํ สติและสัมปชัญญะ สติ คือ สติป๓ฏฐาน คือ อารมณ๑เป๕นที่เที่ยวไปของสติ
หรืออารมณ๑เป๕นที่ตั้งของสติ ที่ตั้งอันเป๕นศูนย๑รวมแหํงสติ เป๕นหลักสําคัญของภาวะตื่นรู๎ สติป๓ฏฐานมี 4 ประเภท 
ได๎แกํ 1. กายานุป๓สสนา การพิจารณากายหรือตามดูรู๎ทันกาย 2. เวทนานุป๓สสนา การตามดูรู๎ทันเวทนา คือเมื่อเกิด
ความรู๎สึกสุขก็ดี ทุกข๑ก็ดี เฉยๆ ก็ดีทั้งที่เป๕นชนิดสามิส และนิรามิส 3. จิตตานุป๓สสนา การตามดูรู๎ทันจิต คือ จิตของ
ตนในขณะนั้นๆ 4. ธัมมานุป๓สสนา การตามดูรู๎ทันธรรม สํวนสัมปชัญญะมีความหมายอยูํ 2 นัยยะ คือ รู๎ถึงที่สุดอยําง
แจํมแจ๎ง ได๎แกํ รู๎ป๓จจุบัน รู๎รูปนาม รู๎พระไตรลักษณ๑ วําโดยรู๎ขจัดกิเลส ได๎แกํ รู๎เหตุป๓จจัยรู๎รูปนาม รู๎พระไตรลักษณ๑ รู๎
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ความเกิดดับของรูปนาม รู๎เฉพาะความดับไปของรูปนาม รู๎ทุกข๑โทษของรูปนาม เบื่อหนํายในรูปนาม อยากหลุดพ๎นไป
สติและสัมปชัญญะจึงถือวําเป๕นองค๑ประกอบสําคัญของภาวะตื่นรู๎ เพราะสติเป๕นเครื่องตื่นอยูํเสมอ และสัมปชัญญะ
เป๕นเครื่องรู๎ตัว ธรรมทั้ง 2 นี้จึงเป๕นธรรมที่เกื้อกูลกัน กลําวคือ เพราะตื่นจึงรู๎ และเพราะรู๎ดีแล๎วจึงถือวําเป๕นผู๎ตื่น 
(พระครูปลัดศุภชัย ปริชาโน (ฉัตรคูํ), 2554) 

ลักษณะของผู๎ทีมีจิตภาวะตื่นรู๎จะเป๕นบุคคลที่สมบูรณ๑ทั้งทางกาย ใจและสติป๓ญญา กลําวคือ มีรํางกายที่
สมบูรณ๑ แข็งแรง แจํมใส กระปรี้กระเปรํา ไมํเศร๎าซึม มีวาจาสุขุมนุํมนวลนําฟ๓ง วาจาไมํผิดพลาด ไมํก๎าวร๎าว เป๕น
สัมมาวาจา มีความอํอนน๎อมถํอมตน มีวาจาสุภาษิต มีจิตใจที่ปลอดโปรํง มองโลกในแงํดี ไมํซึมเศร๎า หดหูํ มีจิตใจที่
พร๎อมตํอการทํางานอยูํตลอดเวลา มีกําลังกาย กําลังใจเข๎มแข็ง เหมาะตํอการงานและทุกสถานการณ๑    
  หลักธรรมที่เกี่ยวกับภาวะตื่นรู้ในพระพุทธศาสนา 

ภาวะตื่นรู๎ตามแนวคิดพุทธเถรวาท มีแนวทางคือ สามารถละนิวรณ๑ 5 ประการ ที่เป๕นเครื่องขวางป๓ญญา 
ได๎แกํ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ซึ่งเป๕นตัวที่ทําให๎หลับ หลง ไมํเห็นสภาวะตามความ
เป๕นจริง เมื่อสามารถละนิวรณ๑ 5 ประการนี้ได๎ ก็สามารถทําให๎ตื่นได๎ (สํ.ส. (ไทย) 15/6/7) นอกจากน้ีแล๎วตามแนวคิด
เถรวาทเชื่อวําอินทรีย๑ 5 เป๕นหลักธรรมที่ทําให๎เกิดภาวะตื่นรู๎ เพราะสามารถนํามาเป๕นเครื่องวัดความพร๎อมและบํงช้ี
ความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติธรรม ได๎แกํ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และป๓ญญา มาเป๕นเครื่องกําจัดอกุศลและอบรมตน
ให๎เกิดป๓ญญา ความเพียรตั้งมั่นในคุณความดจีนเกิดป๓ญญาที่ทําให๎เกิดตืน่จากความหลงงมงาย (สํ.ส.อ. (ไทย) 1/1/56) 
นอกจากน้ียังมีวิธีที่ทําให๎ตื่น คือ การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ หรือการฝึกสติป๓ฏฐานสามารถทําให๎ตื่นได๎ โดยมีความ
เพียรพยายามเพื่อที่จะก๎าวสูํภาวะแหํงการตื่นรู ๎จึงกลําวได๎วําเถรวาทมีแนวคิดที่จะทําให๎ตื่นจากความงํวง เหงาและตื่น
จากความลุํมหลง 

ภาวะตื่นรู๎ตามแนวคิดของพุทธมหายานนั้น เชื่อวําภาวะตื่นรู๎ หรือ ความเป๕นพุทธะ หรือ โพธิจิต เป๕นภาวะ
ที่มีอยูํในมนุษย๑ทุกคน ทุกคนสามารถก๎าวสูํความเป๕นพุทธะได๎ โดยใช๎การฝึกสติ เน๎นไปที่สติ สติเป๕นพื้นฐานสําคัญใน
การสร๎างภาวะตื่นรู๎ของเถรวาท ต๎องมีความตั้งใจ โดยการฝึกสติกับกิจกรรมตํางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เมื่อมีสติ
ก็จะทําให๎อยูํกับความจริง อยูํกับป๓จจุบัน รู๎วํากําลังทําอะไร เมื่อมีสติแล๎วก็จะทําให๎เกิดสมาธิมีความตั้งมั่นในกิจกรรม
นั้นสามารถพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นวําทุกอยํางเกิดตามเหตุตามป๓จจัย ไมํเอนเอียงจากความคิดของตนเอง สิ่งที่จะตามมา
คือป๓ญญาที่สามารถนําไปใช๎ในชีวิต ใช๎ดับทุกข๑และบอกกลําวให๎ผู๎อื่นได๎รู๎จากหนึ่งคนเป๕นหลายคนก็จะเป๕นสังคมแหํง
การตื่นรู๎ (ติช นัท ฮันห๑, แปลโดย สดใส ขันติวรพงศ๑, 2543) 

การพัฒนาการภาวะตื่นรู๎ตามแนวของพุทธเถรวาทน้ันให๎ความสําคัญกับสตแิละสัมปชัญญะ โดยมสีตปิ๓ฏฐาน
เป๕นพื้นฐาน โดยวิธีท่ีงํายที่สุดในการทําสติป๓ฏฐานก็คือ การทําอานาปานสติสามารถครอบคลุมฐานทั้ง 4 ประการ คือ 
กาย เวทนา จิต และธรรม ซึ่งการทําอานาปานสตินั้นจําเป๕นต๎องมีการทําความเข๎าใจในอานิสงส๑การทําอานาปานสติ 
สามารถตัดสิ่งกังวลที่เหนี่ยวรั้งจิตใจ มีครูผู๎สอนคอยให๎คําแนะนํา อยูํในสถานที่ที่ไมํไกลเกินไปมีความสะดวก
เหมาะสมเป๕นต๎น แล๎วปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ พิจารณาอาการหายใจเข๎า หายใจออก เป๕นการฝึกสติให๎เห็นความ
เป๕นจริงมีความรู๎ตัวกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจ เชํน ความโลภ ความโกรธ ความหลง การปรุงแตํงตํางๆ ภายในจิตใจ 
และตามสภาวะตํางๆ ที่เกิดขึ้นน้ันให๎ทัน เมื่อตามทันกับสภาวะที่เกิดขึ้นก็จะทําให๎อยูํกับความเป๕นจริงเป๕นการตื่นจาก
อกุศลธรรม (ฐิติรัตน๑ รักษ๑ใจตรง, 2548) 

สํวนพัฒนาการภาวะตื่นรู๎ตามแนวคิดของพุทธมหายานนั้นให๎ความสําคัญกับการฝึกสติกับกิจกรรมตํางๆ ที่
เกิดขึ้นในแตํละวัน อาทิ การหายใจ การรับประทานอาหาร สวดมนต๑ภาวนา สนทนาธรรม และมีการตีระฆังเพื่อที่จะ
เตือนให๎ผู๎ปฏิบัติธรรมที่สติกลับมาอยูํกับป๓จจุบัน ซึ่งเป๕นวิธีการที่ดีนําสนใจ เพราะทําให๎ผู๎ปฏิบัติไมํมัวหลงอยูํกับอดีต
อนาคต ความฝ๓น หรือจินตนาการตํางๆ ให๎ทุกคนดึงตัวเองกลับมาอยูํกับป๓จจุบันกับสิ่งที่กําลังทํา ณ ตอนนี้ เสียงระฆัง
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จึงเป๕นวิธีท่ีสามารถทําให๎ทุกคนกลับมามีสติอีกครั้ง ลมหายใจก็เปรียบเสมือนกับระฆังแหํงสติ เมื่อทุกคนกลับมาอยูํกับ
ลมหายใจก็จะทําให๎เกิดสติ ทําให๎เกิดภาวะตื่นรู๎ สติ คือ พื้นฐานสําคัญที่ทําให๎เกิดภาวะตื่นรู๎นั่นเอง (ฑีฆายุวัฒก๑ สวัสดิ์
ลออ, 2551) 

หลักธรรมที่ทําให๎เกิดภาวะตื่นรู๎ได๎แกํ อริยมรรคมีองค๑ 8 สติป๓ฏฐาน 4 และไตรสิกขา อริยมรรคมีองค๑ 8 
ได๎แกํ 1. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 2. สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) 3. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) 4. สัมมากัมมันตะ (กระทํา
ชอบ) 5. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 6. สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) 7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และ 8. สัมมาสมาธิ (ตั้ง
จิตมั่นชอบ) ซึ่งเป๕นหนทางอันประเสริฐ หรือทางดําเนินของพระอริยะ ซึ่งอริยมรรคมีองค๑ 8 มีความสัมพันธ๑กับสติป๓ฏ
ฐาน 4 ซึ่ง สติป๓ฏฐาน หมายความวํา ฐานของสติ จะคอยประกอบกับอริยมรรคมีองค๑ 8 ตลอดเวลานับได๎วําเป๕น
อันหนึ่งอันเดียวกันที่จะทําให๎เกิดภาวะตื่นรู๎ เมื่อมีสติเป๕นเครื่องกํากับแล๎วก็จะทําให๎มีความเห็นชอบ สมาธิชอบ เป๕น
ต๎น สํวนไตรสิกขา อันได๎ แกํ ศีล สมาธิ ป๓ญญา เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ก็จะทําให๎มีความปกติ สํงผลทําให๎เกิดสมาธิที่ดีตั้งมั่น
ไมํหลงไปในอกุศลธรรม เมื่อมีสมาธิที่ดีก็จะทําให๎มีการพิจารณากับสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นทําให๎เกิดป๓ญญาอันเป๕นสิ่งสําคัญที่
จะนําให๎มนุษย๑มีพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต  

ป๓จจัยสําคัญที่จะทําให๎เกิดภาวะตื่นรู๎คือ สติ และสัมปชัญญะ โดยสติ ต๎องมีฐานสําคัญที่มาจาก กาย เวทนา 
จิต และธรรม คอยควบคูํไปอริยมรรคมอีงค๑ 8 ซึ่งเป๕นหนทางที่อันประเสริฐที่พระพุทธองค๑ทรงสั่งสอนไว๎ ดังนั้น สติกับ
อริยมรรคมีองค๑จึงเป๕นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ต๎องทําให๎เกิดขึ้น สํวนสัมปชัญญะ ความรู๎ตัว อันเป๕นผลมาจากความมีสติ 
ซึ่งสามารถพัฒนาไตรสิกขาอันจะทําให๎เกิดป๓ญญาที่จะทําให๎สามารถดําเนินชีวิตไดอ๎ยํางมีความสุข และเป๕นหนทางเข๎า
สูํนิพพาน 

๑) การประยุกต์ใช้แนวคิดเร่ืองภาวะตื่นรู้ในสังคมไทยป๎จจุบัน  

ภาวะตื่นรู๎นั้นมีผลมีประโยชน๑ทั้งตํอตนเองและสังคม โดยแบํงเป๕นประโยชน๑ออกเป๕นสํวนป๓จเจกบุคคลและ
ประโยชน๑ในสํวนรวมประโยชน๑ในสํวนป๓จเจกบุคคลสามารถพัฒนารํางกายพฤติกรรม สามารถสร๎างภูมิคุ๎มกันโรค ชํวย
ระงับความเจ็บปุวย ในด๎านจิตใจนั้นทําให๎มีความสงบเยือกเย็น มีความสุขไมํฟุูงซําน ผํอนคลาย เกิดความสุขุม
รอบคอบ และในด๎านสติป๓ญญานั้นทําให๎สามารถแก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางถูกต๎อง ในด๎านของประโยชน๑สํวนรวมเมื่อบุคคล
หนึ่งมีภาวะตื่นรู๎ก็สามารถที่ดํารงชีวิตในสังคมได๎อยํางปกติ ไมํเป๕นป๓ญหากับสังคมเป๕นตัวอยํางที่ดี สามารถทําตัวให๎
เป๕นประโยชน๑ หากทุกคนมีภาวะตื่นรู๎ ก็จะเป๕นสังคมแหํงการตื่นรู๎สังคมนั้นก็จะเป๕นสังคมที่มีความสุขที่เกิดจากจิตใจ 
มีความเป๕นสันติสุขและยั่งยืน 

การสร๎างสังคมแหํงการตื่นรู๎เพื่อไมํให๎บุคคลในสังคมตกเป๕นทาสของวัตถุนิยม ละความเกลียดชัง ความ
ละโมบ จําเป๕นต๎องมีการพัฒนาบุคคลให๎เกิดภาวะตื่นรู๎ เชํน การเสริมสร๎างโลกทัศน๑ที่ไปพ๎นจากวัตถุนิยม ไมํให๎บุคคล
ติดอยูํกบัวัตถุ ความสุขจากวัตถุ ให๎หันมาใสํใจกับความสุขที่เกิดจากใจ สํงเสริมการพัฒนาจิตโดยอาศัยการเจริญศีล 
สมาธิ ป๓ญญา รู๎จักและแก๎ไขตนเองให๎เกิดความสงบเยือกเย็น นอกจากนี้แล๎วสังคมแหํงการตื่นรู๎สามารถขับเคลื่อนได๎
ด๎วยแนวทาง 4 ประการ คือ การสร๎างเศรษฐกิจที่เป๕นธรรมเพื่อให๎ละความโลภ รู๎จักประมาณตน จัดระบบบ๎านเมือง
ให๎มีความสงบสุข ไมํมีความเบียดเบียนกัน สร๎างคํานิยมที่ถูกต๎อง รู๎จักมีเหตุผล สังคมจึงจะสามารถก๎าวพ๎นจากสังคม
แหํงการหลับใหล สังคมอุดมป๓ญหา สูํการเป๕นสังคมแหํงการตื่นรู๎ และสามารถขับเคลื่อนไปสูํสังคมแหํงสันติสุ ขได๎ใน
ที่สุด 

การประยุกต๑ภาวะตื่นรู๎ในสังคมไทยเริ่มจากการประยุกต๑ใช๎กับตนเอง เชํน ฝึกให๎ตนเองมีภาวะตื่นรู๎โดยการ
ใช๎สติรักษาสภาพจิตให๎ตื่นรู๎อยูํตลอดเวลา จากการทํากิจกรรมตํางๆ ในชีวิตประจําวัน เชํน กินข๎าว อาบน้ํา ทํางาน 
เป๕นต๎น เพื่อรักษาจิตให๎อยูํกับป๓จจุบันขณะ โดยสิ่งที่งํายที่สุดก็คือ การกําหนดลมหายใจอยูํทุกขณะหรือการเจริญอา
นาปนสติเพื่อให๎เกิดการตื่นรู๎ นอกจากนี้แล๎วในภาวะตื่นรู๎ยังสามารถประยุกต๑ใช๎กับการทํางาน โดยจําเป๕นต๎องสร๎าง
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องค๑กรแหํงการตื่นรู๎เพื่อให๎บุคลากรสามารถใช๎ศักยภาพของตนเองได๎อยํางเต็มที่ มีความกระตือรือร๎น ทํางานรวดเร็ว
วํองไว รํวมมือสามัคคีไว๎ใจกัน มีความคิดสร๎างสรรค๑ที่จะพาองค๑กรไปสูํความสําเร็จได๎ โดยการปลุกจิตวิญญาณองค๑กร 
ปลุกภาวะผู๎นํา คนรอบข๎างและพัฒนาองค๑กรให๎มีภาวะตื่นรู๎ ดังนั้นภาวะตื่นรู๎จึงมีความสําคัญตํอการพัฒนาองค๑ให๎มี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอยํางเป๕นระบบ ภาวะตื่นรู๎ของแตํละบุคคลจะเป๕นแรงผลักดันให๎องค๑กรเป๕นองค๑กรแหํงการ
ตื่นรู๎ไปด๎วย 

ในการปฏิบัติธรรมภาวะตื่นรู๎เป๕นการเจริญสติป๓ฏฐาน การเจริญสติป๓ฏฐานทําให๎เกิดภาวะตื่นรู๎ สามารถ
พัฒนาให๎เกิดป๓ญญา ซึ่งกลําวได๎วําภาวะตื่นรู๎ก็คือการเจริญสติป๓ฏฐานในพระพุทธศาสนา ด๎วยการเจริญสติ 4 อยําง 
คือ การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม หรืออิริยาบถท่ีทําในเป๕นกิจกรรมในแตํละวัน เชํน การกราบสติป๓ฏฐานก็เป๕น
แนวทางการปฏิบัติธรรมที่สามารถพัฒนาให๎เกิดภาวะตื่นรู๎ที่สามรถนํามาปฏิบัติได๎เป๕นอยํางดี  เมื่อมีสติที่ตั้งมั่นแล๎วก็
ทําให๎เกิดสมาธิ ไมํหวั่นไหวไปตามอารมณ๑ เหตุการณ๑ตํางๆ มีความสงบไมํมีความโลภ โกรธ หลง หดหูํ เซื่องซึม  มี
ความตื่นรู๎ เข๎าใจตามสภาพความเป๕นจริงที่เกิดขึ้น เมื่อรู๎และเข๎าใจก็สามารถใช๎ชีวิตได๎เป๕นอยํางดี 

ภาวะตื่นรู๎เป๕นประโยชน๑ตํอตนเองและสํวนรวม เมื่อแตํละบุคคลเกิดภาวะตื่นรู๎ก็จะสามารถสร๎างประโยชน๑
ให๎แกํตนเอง ทําให๎มีความสงบสุข และเป๕นแรงผลักดันให๎ผู๎อื่นเกิดภาวะตื่นรู๎ ท้ังในสังคมและองค๑กร จึงเป๕นสังคมแหํง
การตื่นรู๎ที่ไมํมีความโลภ ความโกรธ และความหลง เป๕นสังคมแหํงป๓ญญา ไมํโงํเขลา หลงใหลไปตามวัตถุนิยม องค๑กร
แหํงการตื่นรู๎สามารถทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค๑ได๎อยํางเป๕นระบบทําให๎เกิดองค๑กรมีความสําเร็จในการ
ทํางานอยํางตํอเนื่องและมั่นคง และภาวะตื่นรู๎ก็ยังเป๕นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เป๕นเจริญสติเพื่อให๎เกิด
สัมมาสมาธิ เพื่อพัฒนาป๓ญญาให๎สามารถพาตนเองเข๎าสูํบรมสุข เข๎าสูํหนทางแหํงพระนิพพาน ดังนั้นภาวะตื่นรู๎มี
ประโยชน๑ตํอท้ังทางโลกและทางธรรม 
  
อภิปรายผล  

ภาวะตื่นรู๎เป๕นคําใหมํที่กําลังได๎รับความนิยมในป๓จจุบัน ผู๎ที่เป๕นกําลังหลักในการเผยแผํแนวคิดนี้คือทํานติช 
นัท ฮันห๑ ในประเทศไทยนั้นพบวํามีพระที่มีบทบาทในการนําเสนอแนวคิดเรื่องภาวะตื่นรู๎ เชํน หลวงพํอพุทธทาส โดย
ประยุกต๑ระหวํางวิถีพุทธและวิถีเซนเข๎าดว๎ยกัน พระไพศาล วิสาโล โดยนําเสนอในประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมแหํงการ
ตื่นรู๎จนถึงแนวคิดเรื่องการสร๎างสังคมแหํงการตื่นรู๎ และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได๎กํอสร๎างไรํเชิญตะวันเพื่อเป๕นแหลํง
เรียนรู๎เชิงตื่นรู๎ ภาวะตื่นรู๎จึงเป๕นคําใหมํที่ยังไมํเป๕นที่นิยมในสังคมไทย ผู๎วิจัยเห็นวํา ควรมีการรณรงค๑และนําเสนอ
แนวคิดนี้ผํานสื่อสาธารณะให๎มากกวําเทําที่เป๕นอยูํในป๓จจุบัน เนื่องจากคําวํา ภาวะตื่นรู๎ เนื้อแท๎แล๎วก็คือ พุทธะ แตํ
เป๕นพุทธะในบริบทท่ีสามารถนํามาประยกุต๑ใช๎ได๎ในทุกมิต ิทุกศาสนา เพราะมีนัยที่ครอบคลุมประเด็นหลักของกระแส
โลกในป๓จจุบัน คือ การหลงเข๎าไปในวัตถุนิยมและบริโภคนิยมจนเกินพอดี ภาวะตื่นรู๎เป๕นการตอบโจทย๑ของ
สถานการณ๑โลกป๓จจุบันได๎เป๕นอยํางดียิ่ง หากมีการนําเสนออยํางเป๕นหลักการและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง จะกลายเป๕น
แนวคิดที่มีประโยชน๑ตํอมวลมนุษยชาติเป๕นอยํางมาก 

ภาวะตื่นรู๎ เป๕นการตื่นรู๎ที่จุดประกายในแตํละคน เพื่อนําไปสูํสังคมแหํงการตื่นรู๎ และพัฒนาไปถึงการสร๎าง
เป๕นวัฒนธรรมแหํงการตื่นรู๎ ดังน้ัน ภาวะตื่นรู๎จึงต๎องเริ่มจากคนหนึ่งคน กระจายสูํสังคม ภาวะตื่นรู๎ไมํใชํเพียงแตํจิตที่
ตื่นรู๎เทํานั้น จิตที่ตื่นรู๎นั้นเป๕นเปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาตามกระบวนการนี้ แตํเมื่อพิจารณาตามหลักของการ
พัฒนาภาวะตื่นรู๎ของพระพุทธศาสนา (หลักมหาสติป๓ฏฐาน) จะพบวํา ภาวะตื่นรู๎มีกระบวนการที่สามารถพัฒนาและ
ครอบคลุมในอิริยาบถน๎อยใหญํได๎ ดังนั้น กํอนจะเข๎าสูํภาวะตื่นรู๎ทางจิต ควรเริ่มที่การกินอยํางตื่นรู๎ การผลิตแบบตื่นรู๎ 
การบริโภคแบบตื่นรู๎ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได๎สร๎างศูนย๑เกษตรอินทรีย๑ เพื่อพัฒนาจากคนหนึ่งคนที่เป๕นคนอินทรีย๑ 
จะสามารถพัฒนาสู๎สังคมอินทรีย๑ ประเทศอินทรีย๑ และทุกคนในโลกบริโภคอยํางฉลาดด๎วยระบบเกษตรอินทรีย๑ 
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แนวคิดเดียวกันนี้ หากคนหนึ่งคนกินอยํางตื่นรู๎ก็จะพัฒนาการกินอยํางฉลาดนี้ให๎กระจายไปทั่วทุกมุมโลกได๎ ภาวะตื่น
รู๎ก็เชํนเดียวกัน ต๎องเริ่มจากทุกกิจกรรม และเริ่มจากคนทุกคนเพื่อให๎เกิดวัฒนธรรมแหํงการตื่นรู๎ของมวลมนุษยชาติ  
 
ข้อเสนอแนะ 

หลังจากได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะตื่นรู๎ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะสําหรับ
การทําวิจัยครั้งตํอไปนี้ 
    1. การบูรณาการหลักพุทธธรรมมาประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาสูํสังคมแหํงการตื่นรู๎ (Awakening Society)  
    2. ภาวะตื่นรู๎สามารถสร๎างให๎เป๕นโมเดลของวัฒนธรรมรํวมแหํงอาเซียนได๎ออยํางไร เพื่อทําให๎เกิดความ
เป๕นหนึ่งเดียวของอาเซียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

  วิทยานิพนธ๑เรื่องนี้สําเร็จลงด๎วยดี เพราะได๎รับความเมตตานุเคราะห๑จากบุคคลหลายฝุาย ดังตํอไปนี้ 
ขอขอบพระคุณ พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร. และ ดร.สุนทร สุขทรัพย๑ทวีผล ที่กรุณารับเป๕นที่ปรึกษา ตลอดจน
ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ข๎อเสนอแนะ ข๎อคิดเห็น และตรวจสอบแก๎ไขข๎อบกพรํองของวิทยานิพนธ๑เรื่องนี้จนสมบูรณ๑ รวมถึง
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การศึกษาแกํผู๎วิจัย  
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บทคัดย่อ 
   บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑สําคัญคือเพื่อต๎องการวิเคราะห๑ให๎เห็นถึงลักษณะและป๓จจัยเง่ือนไขตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไทยที่ประสบความสําเร็จ 
พร๎อมทั้งการอธิบายถึงปรากฏการณ๑ดังกลําวโดยใช๎มุมมองทางทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่นิยมของทัลคอตต๑ พาร๑สันส๑ 
(Talcott Parsons) ตามแนวคิด AGIL ซึ่งประกอบด๎วยการปรับตัว (Adaptation-A) การบรรลุเปูาหมาย (Goal 
attainment-G) การบูรณาการ (Integration-I) และการรักษาแบบแผน (Latency-L) โดยองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นไทยท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมซึ่งได๎เลอืกมาศึกษาและวิเคราะห๑ในครั้งนี้ได๎แกํ เทศบาลเมือง 
ร๎อยเอ็ด ซึ่งผลจากการวิเคราะห๑พบวําด๎านการปรับตัว เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีการดําเนินงานที่ได๎มุํงหวังการจัดทํา
บริการสาธารณะในระดับพ้ืนท่ีที่มีการปรับตัวท้ังในมิติทางด๎านการเมืองและการบริหารจัดการ มิติทางด๎านสังคม มิติ
ทางด๎านเศรษฐกิจ และมิติทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขณะที่ด๎านการบรรลุเปูาหมาย เทศบาล 
เมืองร๎อยเอ็ดมีการกําหนดเปูาหมายที่ต๎องการขับเคลือ่นการพัฒนาหนํวยงานให๎บรรลุผลในรูปแบบของวิสัยทัศน๑ พันธ
กิจ และยุทธศาสตร๑การพัฒนาเอาไว๎อยํางเป๕นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยให๎ความสําคัญตํอการหลํอหลอมขัดเกลาสมาชิก
ให๎คิดและมองไปสูํเปูาหมายเดียวกันใน 2 กลุํมใหญํคือ กลุํมแรกเป๕นประชาชนและกลุํมที่สองเป๕นบุคลากร สําหรับ
ด๎านการบูรณาการ เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีการบูรณาการการทํางานในรูปแบบความรํวมมือกับเครือขํายตํางๆ ในการ
จัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นทั้งหนํวยงานที่อยูํในระดับพื้นที่และหนํวยงานที่อยูํนอกพื้นที่ รวมตลอดถึงหนํวยงานใน
ตํางประเทศอีกด๎วย นอกจากน้ีด๎านการรักษาแบบแผน เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีการยึดมั่นในหลักการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและความเป๕นเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน ซึ่งการรักษารูปแบบหรือดํารงไว๎ซึ่งสัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรม
และการจูงใจของหนํวยงานท่ีเห็นได๎ชัดเป๕นรูปธรรมได๎แกํ วัฒนธรรมแบบที่มุํงเน๎นจริยธรรม วัฒนธรรมแบบที่มุํงเน๎น
การทํางานเป๕นทีม วัฒนธรรมแบบที่มุํงเน๎นนวัตกรรม วัฒนธรรมแบบที่มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนและ
เครือขํายความรํวมมือตํางๆ เป๕นต๎น  
ค าส าคัญ : นวัตกรรมท๎องถิ่น การจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่น องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าท่ีนิยม 
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ABSTRACT 
 This article, mainly, aims at presenting the analysis of the nature and conditional factors 
related to the success of local innovation management in the successful Thai local administrative 
organizations and to explain the phenomenon by applying Talcott Parsons’s Structural-
functionalism theory perspective based on the AGIL concept consisting of Adaptation-A, Goal 
attainment-G, Integration-I and Latency-L. The successful Thai local administrative organization in 
innovation management selected for this study and analysis was Roi Et Municipality.  
 The results of the analysis were as follows: Adaptation-A; Roi Et Municipality has been 
working to develop public service in the area in which its adaptation in terms of political and 
administrative dimension, social dimension, economic dimension and information and 
communication technology dimension. Whereas, Goal attainment-G; Roi Et Municipality has clearly 
set goals to drive the organizational development in form of vision, mission and development 
strategy. It is important for the members to think and look towards the same goal in two groups, 
namely; the first group is the people and the second group is the personnel. For Integration-I; Roi 
Et Municipality has integrated its work in cooperation with various networks to manage local 
innovations both at the local and regional levels, including overseas agencies as well. In addition, 
Latency-L; Roi-Et has adhered to the principles of good governance and sustainable urbanization. 
The treatment of patterns or cultural symbols and motivations of the agency is very clear. Those 
are ethical-oriented culture, team-oriented culture, innovative-oriented culture and public 
participation-oriented and collaborative networks-oriented culture. 
Keywords: Local Innovation, Local Innovation Management, Local Administrative Organization, 

Structural-Functionalism Theory 
 
บทน า  
  หากพิจารณาถึงเปูาหมายหลักที่สําคัญในการปกครองสํวนท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นคือ 
เพื่อให๎เกิดกํอให๎เกิดความผาสุกและประโยชน๑สุขของประชาชนในท๎องถิ่น ตลอดจนประชาชนในท๎องถิ่นความเป๕นอยูํ
ที่ดีขึ้นของประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสงบและปลอดภัยของสังคมโดยสํวนรวม ซึ่งในป๓จจุบันจะ
พบวําองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีการปรับตัว ตลอดจนการสร๎างและพัฒนารูปแบบของการจัดทําบริการสาธารณะ
อยูํตลอดเวลา จนกํอให๎เกิดโครงการหรือกิจกรรมสร๎างสรรค๑ใหมํๆ  ให๎เกิดขึ้นทั้งการคิดริเริ่ม การประดิษฐ๑คิดค๎น
ปรับปรุง/พัฒนาการแก๎ไขหรือจัดการป๓ญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือทําให๎เกิดความแตกตําง ซึ่งเรียกวํา 
นวัตกรรมท้องถิ่น (โกวิทย๑ พวงงาม, 2558 : 3-4) (Local Innovation) สํงผลให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถ
พัฒนางานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขึ้นมาอยํางมีความหลากหลาย ซึ่งกํอให๎เกิดผลดีทําให๎การจัดทําบริการ
สาธารณะขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป๕นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชน เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืนอันมีความสอดคล๎องตาม
วัตถุประสงค๑ของการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง แตํการที่จะสร๎างและพัฒนา
รูปแบบของการจัดทําบริการสาธารณะขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจนกํอให๎เกิดนวัตกรรมท๎องถิ่นนั้นเป๕นสิ่งที่
ดําเนินการให๎ประสบผลสําเร็จเป๕นรูปธรรมได๎คํอนข๎างยาก เนื่องจากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจํานวนมากยังขาด
ผู๎เช่ียวชาญและงบประมาณที่จําเป๕นสําหรับการดําเนินการ เป๕นผลทําให๎มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งที่ประสบ
ผลสําเร็จและไมํประสบผลสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นซึ่งมีให๎เห็นอยูํโดยทั่วไป  
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   กลําวสําหรับเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดแล๎วนับเป๕นตัวอยํางขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประเภทเทศบาล
เมืองที่ประสบความสําเร็จเป๕นอยํางมากในการจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นจนกระทั่งมีผลงานด๎านนวัตกรรมท๎องถิ่นที่มี
ความโดดเดํนและเป๕นท่ีรู๎จักในระดับประเทศ โดยหนํวยงานมีการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมท๎องถิ่นเพื่อการพัฒนาภารกิจ
และการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ขึ้นมาอยํางตํอเนื่องได๎แกํ หนํวยงานได๎รางวัลบริการภาครัฐแหํงชาติ 
ประจําปี 2559 ระดับดีเดํน ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการที่เป๕นเลิศ จนลําสุดได๎รับรางวัลองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี พ.ศ.2560 รางวัลที่ 1 รางวัลประเภทโดดเดํน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ขนาดใหญํ (องค๑การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) สําหรับนวัตกรรมท๎องถิ่นของเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ดที่ถือได๎วํามีความโดดเดํนอยํางมากคือ โครงการท๎องถิ่น 5 หํวง (ภายใต๎การสํงเสริมสุขภาพ) และโครงการ
พัฒนาการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยใช๎ความรํวมมือทางวิชาการ  
  อยํางไรก็ตาม หากเปรียบเทศบาลเมอืงร๎อยเอ็ดในฐานะที่เป๕นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงหนึ่งมีลักษณะ
เป๕นระบบสังคมหนึ่งซึ่งประกอบไปด๎วยโครงสร๎างที่เป๕นระบบยํอยตํางๆ ที่ทําหน๎าท่ีเกี่ยวข๎องซึ่งเกี่ยวข๎องกัน ซึ่งระบบ
สังคมดังกลําวทํางานอยูํภายใต๎ระบบสังคมใหญํอีกทีหนึ่งก็แสดงให๎เห็นวําเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีโครงสร๎างที่เป๕น
ระบบตํางๆ โดยในแตํละสํวนของระบบนั้นประกอบด๎วยสมาชิกแตํละคน องค๑กรตํางๆ ทั้งที่เป๕นทางการและไมํ
ทางการ ประชาชนในพื้นที่ ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ของตนได๎อยํางเต็มศักยภาพหรือกําลังความสามารถ รวมตลอดทั้งทํา
หน๎าท่ีได๎อยํางประสานสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน และมีความสมัครสานสามัคคีรํวมพลังกันจนกลายเป๕นพลังสําคัญที่ทําให๎
เกิดความมั่นคงหรือมีดุลยภาพเกิดขึ้น ซึ่งนั่นก็คือ ความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นของเทศบาลเมือง
ร๎อยเอ็ด ซึ่งสอดคล๎องภายใต๎ทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าท่ีนิยม (Structural-functionalism) ที่ได๎อธิบายวําสังคมเป๕นระบบ
ที่ประกอบด๎วยการทํางานของแตํละสํวนที่มีความสัมพันธ๑ระหวํางกัน เปรียบเสมือนการทํางานของรํางกายที่
ประกอบด๎วยเซลล๑ตํางๆ ที่มีหน๎าท่ีและทํางานสอดคล๎องกันเพ่ือให๎มนุษย๑มีชีวิตอยูํ หน๎าท่ีของสังคมก็คือ การทําหน๎าที่
เพื่อให๎เกิดดุลยภาพ (equilibrium) ในสังคม (วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน๑, วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน๑, 2560 : 1819) 
  ดังนั้น ในบทความฉบับนี้จึงได๎ใช๎มุมมองทางทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่นิยมของทัลคอตต๑ พาร๑สันส๑ (Talcott 
Parsons) ตามแนวคิด AGIL ที่อธิบายวําระบบสังคมและระบบยํอยในสังคมมีหน๎าท่ีจําเป๕นพื้นฐาน 4 ประการ เพื่อให๎
สังคมดํารงอยูํและดําเนินตํอไปได๎อันประกอบด๎วยการปรับตัว (Adaptation-A) การบรรลุเปูาหมาย (Goal 
attainment-G) การบูรณาการ (Integration-I) และการรักษาแบบแผน (Latency-L) มาอธิบายทําความเข๎าใจ
ปรากฏการณ๑ดังกลําว โดยเน๎นทําการศึกษาและวิเคราะห๑ข๎อมูลในช้ันทุติยภูมิเป๕นสําคัญซึ่งมีที่มาจากเอกสารวิชาการ
ตํางๆ อันได๎แกํ บทความทางวิชาการ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เรื่องผลการคัดเลือกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2560 รวมถึงการสัมภาษณ๑
ผู๎บริหารและหรือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพื่อทําให๎ได๎รับข๎อมูลที่มีความนําสนใจอื่นๆ เพิ่มเติม เป๕นต๎น โดยคาดหวังวําจะ
เป๕นประโยชน๑แกํผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงอื่นๆ และหรือบุคคลผู๎สนใจทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมท๎องถิ่น
ได๎ศึกษาและเรียนรู๎ถึงลกัษณะการจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่น ตลอดจนป๓จจัยเง่ือนไขตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับความสําเร็จใน
การจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นที่ประสบความสําเร็จ อันจะเป๕นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการ
นวัตกรรมท๎องถิ่นที่สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎อยํางมีความสอดคล๎องและเหมาะสมกับบริบทในระดับพื้นที่ของ
ท๎องถิ่นในแตํละแหํงตํอไป 
 
ลักษณะการจัดการนวัตกรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยที่ประสบความส าเร็จ : มองผ่าน
ประสบการณ์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จังหวัดร๎อยเอ็ดเมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2479 มีพื้นที่เขตเทศบาล 4.5 ตารางกิโลเมตร ในป๓จจุบัน เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีสถานที่ตั้งอยูํ
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บริเวณใจกลางเมืองร๎อยเอ็ด โดยอยูํในตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด  45000 เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมี
ประชากรทั้งสิ้นจํานวน 35,461 คน (ชาย 16,793 คน และหญิง 18664 คน) และมีชุมชนโดยรอบครอบคลุม จํานวน
20 ชุมชน เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีการบริหารจัดการภายใต๎วิสัยทัศน๑ที่วํา “บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟ๎ก

ต านานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม” (เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด, 2559 : 54) และเพื่อให๎บรรลุผลตามวิสัยทัศน๑ดังกลําว 

เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดจึงได๎มีการกําหนดพันธกิจไว๎ 4 ด๎านอันประกอบด๎วยพันธกิจท่ี 1 เพิ่มศักยภาพของเมือง พันธกิจ
ที่ 2 พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพด๎านการศึกษาของโรงเรียนให๎ได๎มาตรฐาน
อยํางทั่วถึง และพันธกิจที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา พร๎อมทั้งยังได๎มีการวางยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดไว๎จํานวน 6 ด๎านประกอบด๎วยยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎าน
สังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมถึงยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านการบริหาร การเมืองการปกครอง (เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด, 2559 : 69-88) 
  สําหรับนวัตกรรมท๎องถิ่นของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดซึ่งถือได๎วํามีความโดดเดํนอยํางมากและมีสํวนสําคัญที่
ทําให๎เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดได๎รับรางวัลองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี พ.ศ.2560 
รางวัลที่ 1 รางวัลประเภทโดดเดํน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดใหญํ (องค๑การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาลนคร 
และเทศบาลเมือง) กลําวคือโครงการท๎องถิ่น 5 หํวง (ภายใต๎การสํงเสริมสุขภาพ) และโครงการพัฒนาการสอนภาษา
และวัฒนธรรมจีน โดยใช๎ความรํวมมือทางวิชาการ 
  ทั้งนี้โครงการท๎องถิ่น 5 หํวง (ภายใต๎การสํงเสริมสุขภาพ) มีวลีของโครงการวํา “หํวงใย เข๎าใจ เข๎าถึง” โดย
มุํงเน๎นการจัดบริการสาธารณะทางด๎านสุขภาพเพื่อให๎สามารถตอบสนองความต๎องการและป๓ญหาของชุมชน ซึ่ง
ครอบคลุมใน 5 กลุํมวัยคือ วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุํน วัยทํางาน และวัยสูงอายุ โดยเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดทําการประสาน
ความรํวมมือกับภาคีเครือขํายทั้งในสํวนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อันได๎แกํ โรงพยาบาลร๎อยเอ็ด 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร๎อยเอ็ด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองร๎อยเอ็ด ศูนย๑การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองร๎อยเอ็ด โรงเรียนในเขตเทศบาล โรงพยาบาลจุรีเวช คลินิกทันตกรรม ประชาคม
งดเหล๎าจังหวัดร๎อยเอ็ด ชมรมชํางผมเสริมสวยเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครดูแล
ผู๎สูงอายุรํวมกันดําเนินโครงการท๎องถิ่น 5 หํวง โดยสิ่งที่ประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการนี้มีอยํางน๎อย 3 
ประการคือ (เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด, 2559 : 69-88)กลําวคือ ประชาชนสามารถลดคําใช๎จํายด๎านสุขภาพในครัวเรือน 
(คําใช๎จํายโดยเฉลี่ยคิดเป๕น 495 บาทตํอคนตํอปี) (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด, 2559 : 69-88) 
รวมตลอดทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดสังคมเอื้ออาทร กลําวคือ ชุมชนได๎หันมาให๎ความสนใจตํอการดูแลเพื่อนบ๎าน
ใกล๎เคียงมากขึ้น และเกิดความไว๎วางใจกันมากขึ้น อันเป๕นการสร๎างความอบอํุนให๎กับชุมชน 
  สํวนโครงการพัฒนาการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยใช๎ความรํวมมือทางวิชาการมีวลีของโครงการวํา 
“สํงเสริมการเรียนภาษา กระชับความสัมพันธ๑ พัฒนาสูํสังคมคุณภาพ” เป๕นโครงการที่ตอบสนองตํอความต๎องการใน
การเรียนรู๎และเพิ่มทักษะทางภาษาของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด จํานวน 5 แหํง ซึ่งมี
สัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้นทางการศึกษาอันเป๕นผลมาจากการดําเนินโครงการนี้คือ ผลการทดสอบวัดความรู๎ภาษาจีน
กิจกรรมชุมนุม ชมรมด๎านการฟ๓ง การอําน การเขียน และการพูดผํานทั้งหมด 100% และผลการทดสอบวัดความรู๎
ภาษาจีนรายวิชาที่เรียน นักเรียนมีผลการเรียนระดับดีมาก เกรด 4 และระดับดี เกรด 3 ได๎ 100% และใน
ขณะเดียวกันก็พบวํามีจํานวนนักเรียนที่ผํานการทดสอบภาษาจีน การสอบ YCT (การทดสอบความรู๎ภาษาจีนกลาง
สําหรับเด็กอายุตํากวํา 15 ปี) และการสอบ HSK (การวัดระดับความรู๎ภาษาจีนสําหรับผู๎ที่ใช๎ภาษาจีนเป๕นภาษาที่สอง) 
มีแนวโน๎มที่สอบผํานจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด, 2559 : 32-33) 
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นอกเหนือจากสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินโครงการดังกลําวแล๎ว สิ่งที่ประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการนี้คือ 1) 
ทําให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในการฟ๓ง พูด อํานและเขียน และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
2) นักเรียนได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาเพื่อความเข๎าใจอันดี 3) นักเรียนเห็นคุณคําและเกิดเจตคติที่ดีตํอการ
เรียนภาษา 4) นักเรียนใช๎ภาษาเป๕นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง เป๕นบุคคลใฝุเรียนรู๎ และรักการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต 5) นักเรียนมีความรู๎ความสามารถในการใช๎ภาษาจีนในระดับต๎นอยํางเพียงพอ เพื่อการศึกษาตํอหรือ
นําไปใช๎ในการประกอบอาชีพ และ6) เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและเทศบาลเมืองฝางเฉิงกํางมีความสัมพันธ๑อันดี เกิดการ
ประสานความรํวมมือในหลายๆ ด๎านที่นอกเหนือจากด๎านภาษาและวัฒนธรรม เชํน การประสานความรํวมมือด๎าน
การค๎า การลงทุน การสํงออกข๎าวหอมมะลิ ซึ่งเป๕นสัญลักษณ๑ของจังหวัดร๎อยเอ็ด อันเป๕นประโยชน๑ทั้งตํอการศึกษา
และเศรษฐกิจของจังหวัดในเวลาเดียวกัน (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด, 2559 : 24)   

 
การวิเคราะห์ป๎จจัยเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการจัดการนวัตกรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทยที่ประสบความส าเร็จโดยใช้มุมมองทางทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีนิยมของทัลคอตต์ พาร์สันส์  
  แนวความคิดในการพัฒนาทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่นิยม (Structural-functionalism) เป๕นผลมาจากการ
นําเอาแนวความคิดทางด๎านชีววิทยามาใช๎ โดยอุปมาวําโครงสร๎างของสังคมเป๕นเสมือนรํางกายที่ประกอบไปด๎วยเซลล๑
ตํางๆ และมองวําหน๎าที่ของสังคมก็คือ การทําหน๎าที่ของอวัยวะสํวนตํางๆ ของรํางกาย โดยแตํละสํวนจะชํวยเหลือ
และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให๎ระบบทั้งระบบมีชีวิตดํารงอยูํได๎(โสภนา สุดสมบูรณ๑, 2551 : 30-31) ทั้งนี้มีนักทฤษฎี
หลายทํานที่ได๎ให๎ความคิดซึ่งสนับสนุนทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่นิยมประกอบด๎วยโรเบิร๑ ต เค. เมอร๑ตัน (Robert K. 
Merton) อีมีล เดอรร๑ไคม๑ (Emile Durkheim) รวมถึงของทัลคอตต๑ พาร๑สันส๑ (Talcott Parsons) สําหรับกรอบ
แนวคิดที่นํามาใช๎ในการศึกษาหรือวิเคราะห๑เรื่องนี้ได๎แกํ ทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่นิยม (Structural-functionalism) 
ของทัลคอตต๑ พาร๑สันส๑ (ค.ศ.1902-ค.ศ.1979) ซึ่งจัดเป๕นนักคิดแนวโครงสร๎างนิยมชาวอเมริกาที่มีบทบาทและมี
อิทธิพลอยํางมากตํอนักสังคมวิทยาอเมริกันในชํวงทศวรรษที่ 1970-1980 พาร๑สันส๑ได๎อธิบายวําระบบสังคมและ
ระบบยํอยในสังคมมีหน๎าที่จําเป๕นพื้นฐาน 4 ประการที่เรียกกันวํา AGIL เพื่อให๎สังคมดํารงอยูํและดําเนินตํอไปได๎อัน
ประกอบด๎วยการปรับตัว (Adaptation-A) การบรรลุเปูาหมาย (Goal attainment-G) การบูรณาการ (Integration-
I) และการรักษาแบบแผน (Latency-L) และจากหน๎าที่พื้นฐานสี่ข๎อคือ AGIL พาร๑สันส๑เสนอวําสังคมต๎องมี
ระบบปฏิบัติการสี่ระบบซึ่งเกี่ยวข๎องกันได๎แกํ ระบบปฏิบัติการประการแรกคือ ระบบที่ เป๕นรํางกายและ
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ (Physical) เป๕นระบบที่เกี่ยวข๎องกับหน๎าที่พื้นฐานเรื่องการปรับตัว (Adaptation-A) 
ระบบปฏิบัติการประการที่สองคือ ระบบบุคลิกภาพเป๕นระบบที่ทําหน๎าที่ควบคูํกับหน๎าที่พื้นฐานในการบรรลุ
เปูาหมาย (Goal attainment-G) กลําวคือ สังคมจะต๎องหลํอหลอมคนที่เป๕นสมาชิกเพื่อขัดเกลาให๎มีบุคลิกภาพที่คิด
ไปในทํานองเดี่ยวกัน และมองไปที่เปูาหมายเดียวกัน ระบบปฏิบัติการประการที่สามคือ ระบบสังคมเป๕ นระบบที่
เกี่ยวข๎องกับหน๎าที่พื้นฐานในการบูรณาการ (Integration-I) ซึ่งพื้นฐานในเรื่องการบูรณาการเป๕นเรื่องเกี่ยวข๎องกับ
หน๎าที่ และระบบปฏิบัติการประการที่สี่คือ ระบบวัฒนธรรมเกี่ยวข๎องกับหน๎าที่พื้นฐานในการรักษาแบบแผน 
(Latency-L) ซึ่งเป๕นเรื่องของการฟื๗นฟูจิตใจและแรงจูงใจของคนเอาไว๎ ท้ังนี้ การปรับตัว (A) และการบรรลุเปูาหมาย 
(G) เป๕นหน๎าที่เพื่อการดํารงอยูํ ในขณะที่การบูรณาการ ( I) และการรักษาแบบแผน (L) เป๕นหน๎าที่เพื่อการดําเนิน
ตํอไปได๎ (สุภางค๑ จันทวานิช, 2554 : 165-167) 
  สําหรับการวิเคราะห๑ป๓จจัยเง่ือนไขตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไทยท่ีประสบความสําเร็จโดยใช๎มุมมองทางทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าท่ีนิยมของทัลคอตต๑ พาร๑
สันส๑นั้น ผู๎เขียนมององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป๕นระบบสังคมหนึ่งท่ีประกอบด๎วยโครงสร๎างที่เป๕นระบบยํอยตํางๆ ที่
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ทําหน๎าที่เกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน ซึ่งระบบสังคมดังกลําวทํางานอยูํภายใต๎ระบบสังคมใหญํอีกทีหนึ่ง ทั้งนี้ได๎มุํงเน๎น
อธิบายและวิเคราะห๑ถึงป๓จจัยความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไทยที่
ประสบความสําเร็จ พร๎อมทั้งการอธิบายถึงปรากฏการณ๑ดังกลําวโดยใช๎มุมมองทางทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่นิยมตาม
แนวคิด AGIL ที่มองวําระบบสังคมและระบบยํอยในสังคมมีหน๎าที่จําเป๕นพ้ืนฐาน 4 ประการ เพื่อให๎สังคมดํารงอยูํและ
ดําเนินตํอไปได๎อันประกอบด๎วยการปรับตัว (Adaptation-A) การบรรลุเปูาหมาย (Goal attainment-G) การบูรณา
การ (Integration-I) และการรักษาแบบแผน (Latency-L) มีสาระสําคัญดังนี้ 
  3.1 การปรับตัว (Adaptation-A) เป๕นเรื่องของการที่สังคมจัดให๎มีการปรับตัวให๎เข๎ากับทุกสถานการณ๑และ
สิ่งแวดล๎อมและความต๎องการของระบบ หากสิ่งตํางๆที่มีอยูํในสังคมไมํตรงกับความต๎องการของระบบก็ต๎องมีการ
ปรับตัว โดยมีระบบที่เป๕นรํางกายและสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ (Physical) เป๕นระบบที่เกี่ยวข๎องกับหน๎าที่พื้นฐาน
เรื่องการปรับตัว (สุภางค๑ จันทวานิช, 2554 : 166) เมื่อพิจารณาในแงํดังกลําวนี้ก็จะเห็นได๎วําเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมี
การดําเนินงานท่ีได๎มุํงหวังการจัดทําบริการสาธารณะในระดับพ้ืนท่ีให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชน
ที่มีอยูํอยํางหลากหลายได๎ครอบคลุมมากที่สุดและกํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชนอยํางแท๎จริง  โดยมีการ
ปรับตัวท้ังในมิติทางด๎านการเมืองและการบริหารจัดการ เชํน การปรับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาให๎มีความทันสมัย
สอดคล๎องทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และในท๎องถิ่น เป๕นต๎น มิติทางด๎านสังคม เชํน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกกลุํมวัยในท๎องถิ่นซึ่งครอบคลุมใน 5 กลุํมวัย เป๕นต๎น มิติทางด๎านเศรษฐกิจ เชํน การปรับตัวด๎านการ
สร๎างความสามารถในการแขํงขันในระดับพื้นที่ เป๕นต๎น และมิติทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชํน 
การปรับตัวด๎านการพัฒนาเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดสูํการเป๕นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร๑ท ซิตี้ (Smart City) เป๕นต๎น ทั้งนี้ก็
เพื่อให๎การจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นของหนํวยงานประสบความสําเร็จ อันเป๕นผลมาจากแรงผลักดันที่เกิดจากป๓จจัย
แวดล๎อมตํางๆ ท่ีอยูํภายนอกหนํวยงาน และที่สําคัญคือแนวทางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และ
วิสัยทัศน๑ของประเทศไทยที่วํา “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป๕นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.พ. 2560 : 1) อันเป๕นการ
ปฏิรูปประเทศไปสูํประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ตํอไป 
  3.2 การบรรลุเปูาหมาย (Goal attainment-G) เป๕นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับสังคมต๎องมีการกําหนดเปูาหมายและ
ระบบตํางๆ ก็ต๎องทําหน๎าที่เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายหลัก โดยมีระบบบุคลิกภาพเป๕นระบบที่ทําหน๎าที่ควบคูํกับหน๎าที่
พื้นฐาน (สุภางค๑ จันทวานิช, 2554 : 166) ซึ่งเป๕นสิ่งจําเป๕นอยํางมากท่ีต๎องดําเนินการให๎ชัดเจนเป๕นรูปธรรม และต๎อง
มีกระบวนการอบรมบํมนิสัยทางสังคมโดยเป๕นหน๎าที่ของระบบตํางๆ และสถาบันทางสังคมเหลํานั้นจะต๎องทําหน๎าที่
ของตนเองเพื่อให๎สามารถบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว๎ให๎ได๎ไพรวัลย๑ เคนพรม, 2556 : 140) เมื่อพิจารณาในแงํดังกลําว
นี้ก็จะเห็นได๎วําเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีการกําหนดเปูาหมายที่ต๎องการขับเคลื่อนการพัฒนาหนํวยงานให๎บรรลุผลใน
รูปแบบของวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และยุทธศาสตร๑การพัฒนาเอาไว๎อยํางเป๕นรปูธรรมที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดการนวัตกรรม
ท๎องถิ่นของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีลักษณะที่สอดคล๎องและเป๕นไปเพื่อให๎บรรลุผลตามวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของหนํวยงานดังกลําว พร๎อมกันนั้นหนํวยงานยังได๎ให๎ความสําคัญตํอการหลํอหลอมขัดเกลา
สมาชิกให๎คิดและมองไปสูํเปูาหมายเดียวกันใน 2 กลุํมที่สําคัญกลําวคือ ประชาชนในพื้นที่ในฐานะสมาชิกภายนอก
หนํวยงานในการเปิดโอกาสให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินงาน เน๎นการรํวมคิด รํวมทํา และรํวมรับผลประโยชน๑ 
และบุคลากรในฐานะสมาชิกภายในหนํวยงานท่ีมุํงเน๎นการทํางานเป๕นทีม โดยมีผู๎บริหารคอยกํากับติดตามการทํางาน
อยํางใกล๎ชิดและมีความเป๕นกันเองเป๕นสําคัญ 
  3.3 การบูรณาการ (Integration-I) เป๕นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับหน๎าท่ีในการทําให๎เกิดความสัมพันธ๑ที่สอดคล๎อง
กันของระบบตํางๆ ซึ่งจะต๎องดําเนินไปรํวมกัน เนื่องจากระบบสังคมประกอบด๎วยระบบยํอยที่มีความแตกตํางกัน 
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และมีกลุํมกิจกรรมเฉพาะของตน จําเป๕นต๎องมีการดูแลให๎เกิดการประสานสอดคล๎องระหวํางระบบยํอยตํางๆ จึงต๎อง
บูรณาการเข๎าหากันและกัน (สุภางค๑ จันทวานิช, 2554 : 16จ) หากพิจารณาในแงํดังกลําวนี้ก็จะเห็นได๎วําเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดได๎ให๎ความสําคัญตํอการประสานความรํวมมือกับเครือขํายตํางๆ ในการจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่ นอยําง
มาก โดยมีการบูรณาการการทํางานในรูปแบบความรํวมมือกับเครือขํายตํางๆ ในการจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นทั้ง
หนํวยงานท่ีอยูํในระดับพื้นท่ีและหนํวยงานท่ีอยูํนอกพ้ืนท่ี รวมตลอดถึงหนํวยงานในตํางประเทศอีกด๎วย โดยโครงการ
ท๎องถิ่น 5 หํวง (ภายใต๎การสํงเสริมสุขภาพ) ท่ีทําการประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขําย 14 หนํวยงาน โดยมีการ
ลงนามข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) กับหนํวยงานตํางๆ ซึ่งผลจากการดําเนินงานทําให๎ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองร๎อยเอ็ดได๎รับการดูแลสุขภาพทั้ง 4 ด๎านอยํางครอบคลุมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ในแตํละกลุํมเปูาหมาย โดย
ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เอาใจใสํในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวมีสุขภาพดีตามเกณฑ๑
มาตรฐาน รวมถึงการมีภาคีเครือขํายความรํวมมือทางสุขภาพรํวมกันของประชาชนท่ีหลากหลายและเข๎มแข็ง ทําให๎มี
ศักยภาพในการบริการสุขภาพประชาชนอยํางทั่วถึงและตํอเนื่อง นอกจากนั้น การรํวมมือของภาคีเครือขํายที่
หลากหลายเข๎ามามีสํวนรํวมกันดําเนินการทั้งในด๎านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ๑ และมีการ
ดําเนินการที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุํมวัย ตั้งแตํเกิดจนถึงวัยชรา นําไปสูํความยั่งยืนของโครงการ (กองวิชาการ 
เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด, 2559 : 12) ในขณะที่โครงการพัฒนาการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยใช๎ความรํวมมือทาง
วิชาการนั้นมีป๓จจัยสําคัญแหํงความสําเร็จเกิดมาจากการให๎ความรํวมมือและประสานความรํวมมือกันอยํางตํอเนื่อง
ของเทศบาลเมืองร๎อยเอ็ด สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลเมืองฝางเฉิ่งกางแหํงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ผู๎บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง ทําให๎เกิดการขับเคลื่อน
อยํางยั่งยืน นักเรียนมีทักษะภาษาจีนเบื้องต๎นอยํางเพียงพอ และสามารถเข๎าใจวัฒนธรรมจีนได๎เป๕นอยํางดี (สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2560 : 15) 
  3.4 การรักษาแบบแผน (Latency-L) คือ การฟื๗นฟูป๓จเจกบุคคลให๎มีจุดรํวมของเปูาหมายเดียวกันเพื่อ
รักษาไว๎ซึ่งแบบแผนของสังคม กลําวอีกนัยหนึ่งคือการคงไว๎ซึ่งระบบคํานิยมซึ่งหมายถึงการรักษารูปแบบหรือดํารงไว๎
ซึ่งสัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและการจูงใจ โดยที่ทุกสํวนต๎องใช๎ความพยายามในการรักษาแบบแผนของสังคมไว๎ การ
เปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได๎ เป๕นสิ่งที่พาร๑สันส๑เรียกวํา “การปรับตัว” แตํการปรับตัวต๎องกระทําอยํางคํอยเป๕นคํอยไป 
โดยต๎องใช๎เวลาในการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ พาร๑สันส๑ไมํเห็นด๎วยกับการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว และรุนแรงหรือการ
เปลี่ยนแปลงระบบแบบถอนรากถอนโคน หรือไมํเห็นด๎วยกับการเปลี่ยนแปลงในแนวทาง “ปฏิวัติ” โคํนล๎มอยําง
รุนแรง(ณัฐธยาน๑ ระโส : 2554) ทั้งนี้โดยมีระบบวัฒนธรรมเกี่ยวข๎องกับหน๎าที่พื้นฐานในการธํารงรักษาแบบแผนของ
สังคมดังกลําว ดังนั้น เมื่อพิจารณาในแงํดังกลําวนี้ก็จะเห็นได๎วํา เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดมีการยึดมั่น ในหลักการ
บริหารงานด๎วยความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ และธรรมาภิบาล (Good Governance) ตลอดจนความเป๕นเมืองนําอยูํ 
(Healthy City) อยํางยั่งยืน โดยมีผู๎บริหารท๎องถิ่นดํารงตนเป๕นแบบอยํางท่ีดีในการทํางานของบุคลากร มุํงมั่นทํางาน
โดยยึดหลักการทํางานด๎วยความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ ตลอดจนเน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกฝุาย มีการเปิดรับ
ฟ๓งความคิดเห็นและยอมรับความเห็นที่แตกตํางและหลากหลาย (Diversify) ของบุคลากร ในขณะเดียวกันผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นก็ยังทําหน๎าที่เป๕นผู๎ที่คอยขัดเกลาสมาชิก ตลอดจนการกํากับติดตามดูแลการทํางานของสมาชิกเพื่อให๎สามารถ
ทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปูาหมายของหนํวยงาน ดังนั้น การรักษารูปแบบหรือดํารงไว๎ซึ่ง
สัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและการจูงใจที่เห็นชัดเป๕นรูปธรรมได๎แกํ วัฒนธรรมแบบท่ีมุํงเน๎นจริยธรรม วัฒนธรรมแบบท่ี
มุํงเน๎นการทํางานเป๕นทีม วัฒนธรรมแบบท่ีมุํงเน๎นนวัตกรรม วัฒนธรรมแบบท่ีมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนและ
เครือขํายความรํวมมือตํางๆ เป๕นต๎น 
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  จากท่ีกลําวมาทั้งหมดนั้น คณะผู๎เขียนสามารถนําเสนอผลของการศึกษาและวิเคราะห๑การจัดการนวัตกรรม
ท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไทยที่ประสบความสําเร็จโดยสะท๎อนผํานมุมมองทางทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าที่
นิยมของทัลคอตต๑ พาร๑สันส๑  ดังภาพที่ 1  
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงผลการศึกษาและวิเคราะห๑การจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ไทยท่ีประสบความสําเร็จโดยสะท๎อนผํานมุมมองทางทฤษฎีโครงสร๎างหน๎าท่ีนิยมของทัลคอตต๑ พาร๑สันส๑   
ที่มา: ปรับปรุงและพัฒนามาจากสุภางค๑ จันทวานิช (2554: 168) 
 

บทสรุป 
  การจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นมีแนวโน๎มที่ได๎รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากทิศทางและแนวโน๎ม
ของการพัฒนาประเทศท่ีมุํงเน๎นให๎ความสําคัญตํอการขับเคลื่อนประเทศผํานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ประเทศไปสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือที่รู๎จักกันวํา ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ดังที่ปรากฏใน
ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และวิสัยทัศน๑ของประเทศไทยที่วํา “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป๕นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะเดียวกันการจัดการ
นวัตกรรมท๎องถิ่นขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นไทยอยํางประสบผลสําเร็จและเป๕นรูปธรรมได๎นั้นยํอมต๎องอาศัย
ป๓จจัยเง่ือนไขท่ีเกี่ยวข๎องอยูํเป๕นจํานวนมากได๎แกํ การปรับตัวขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม
ตํางๆ โดยต๎องพิจารณาทั้งในมิติทางด๎านการเมืองและการบริหารจัดการ มิติทางด๎านสังคม มิติทางด๎านเศรษฐกิจ 
และมิติทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกําหนดเปูาหมายที่ต๎องการขับเคลื่อนการพัฒนาองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎บรรลุผลในรูปแบบของวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และยุทธศาสตร๑การพัฒนาต๎องมีการกําหนดเอาไว๎
อยํางเป๕นรูปธรรมที่ชัดเจน และสามารถทําได๎จริง ซึ่งจะทําให๎การจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นมีลักษณะที่สอดคล๎องและ
เป๕นไปเพื่อให๎บรรลุผลตามแนวทางดังกลําวได๎งํายขึ้น พร๎อมกันนั้นก็ต๎องให๎ความสําคัญตํอการหลํอหลอมขัดเกลา
สมาชิกของหนํวยงานอันได๎แกํ ประชาชนในพื้นที่ในฐานะสมาชิกภายนอกหนํวยงานด๎วยการเปิดโอกาสให๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการดําเนินงาน เน๎นการรํวมคิด รํวมทํา และรํวมรับผลประโยชน๑ และบุคลากรในฐานะสมาชิกภายใน
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หนํวยงานด๎วยการมุํงเน๎นการทํางานเป๕นทีม เพื่อให๎สามารถคิดและมองภาพแหํงความสําเร็จของหนํวยงานอยํางมี
เปูาหมายเป๕นแบบเดียวกัน  
   นอกจากท่ีกลําวมาแล๎วนั้น องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องมีการบูรณาการการทํางานในรูปแบบความ
รํวมมือกับเครือขํายตํางๆ ในการจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นทั้งในเชิงระดับพื้นท่ี ในเชิงระดับนอกพื้นที่ และในเชิงระดับ
ตํางประเทศ พร๎อมท้ังธํารงรักษาไว๎ซึ่งสัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและการจูงใจให๎สมาชิกของหนํวยงานสามารถจัดการ
นวัตกรรมท๎องถิ่นที่ประสบความสําเร็จอยํางตํอเนื่องได๎แกํ การมีวัฒนธรรมแบบที่มุํงเน๎นจริยธรรม วัฒนธรรมแบบที่
มุํงเน๎นการทํางานเป๕นทีม วัฒนธรรมแบบท่ีมุํงเน๎นนวัตกรรม วัฒนธรรมแบบท่ีมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนและ
เครือขํายความรํวมมือตํางๆ เป๕นต๎น ดังนั้น หากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงใดสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
วิธีการทํางานของตนเองให๎สอดคล๎องตามแนวทางดังกลําวยํอมจะเป๕นพลังขับเคลื่อนสําคัญที่ชํวยทําให๎องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงนั้นประสบความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมท๎องถิ่นได๎อยํางรวดเร็ว ตํอเนื่ องและยั่งยืน 
และที่สําคัญคือจะชํวยให๎บรรลุถึงจุดมุํงหมายของการปกครองท๎องถิ่นคือ เพื่อให๎เกิดกํอให๎เกิดความผาสุกและ
ประโยชน๑สุขของประชาชนในท๎องถิ่น ตลอดจนประชาชนในท๎องถิ่นมีความเป๕นอยูํที่ดีขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความสงบและปลอดภัยของสังคมโดยสํวนรวมได๎อยํางแท๎จริงอีกด๎วย 
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การบริหารจัดการโรงเรียนและนโยบายขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ 

โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา  

พระครูพิศาลสรกิจ, 

พระครูธรรมธรบญุเที่ยง พุทฺธสาวโก 

ว่าที่ ร.ท.นิกรณ์  โปธาฤทธิ ์

สาขาวิชารัฐศาสตร๑  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนและนโยบายขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนผู๎สูงอายุ จังหวัด
พะเยา เป๕นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช๎วิธีการสัมภาษณ๑ภาคสนาม  โดยใช๎แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ๑ การ
สนทนากลุํม และการสังเกตแบบไมมํีสํวนรํวมในกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู๎สูงอายุท้ังสองแหํง มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษานโยบายและแผนขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนผู๎สูงอายุ ศึกษาการบริหารจัดการของ
โรงเรียนผู๎สูงอายุ และวิเคราะห๑การบริหารจัดการโรงเรียนผู๎สูงอายุและนโยบายขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องในจังหวัด
พะเยา ผลการศึกษาพบวํา การบริหารจัดการโรงเรียนและนโยบายขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนผู๎สูงอายุ จังหวัด
พะเยา  ด๎านนโยบายและแผนขององค๑กรที่เกี่ยวกับโรงเรียนผู๎สูงอายุจังหวัดพะเยา แบํงออกเป๕น 3 ระดับได๎แกํ  
นโยบายระดับประเทศท่ีกลําวไว๎ในสภานิติบัญญัติแหํงชาติ โดยคณะรักษาความสงบแหํงชาติ, นโยบายของหนํวยงาน
ในระดับกระทรวง ได๎แกํ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ และกระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย
ระดับท๎องถิ่นพะเยา ที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาวะของผู๎สูงอายุ ได๎แกํ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และคณะสงฆ๑จังหวัด
พะเยา  สํวนการบริหารจัดการโรงเรียนผู๎สูงอายุจังหวัดพะเยาได๎แบํงการบริหารงานตามหลักการบริหารบุคคล , 
บริหารงาน, การบริหารงบประมาณและการบริหารจัดการด๎านวัสดุอุปกรณ๑ ในด๎านรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนผู๎สูงอายุจังหวัดพะเยามีลักษณะในการบริหาร คือ การบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม , การบริหารจัดการเชิง
พุทธบูรณาการ และการบริหารจัดการแบบจิตอาสา  
ค าส าคัญ : การบริหาร, โรงเรียนผู๎สูงอายุ, นโยบาย 
 

Abstract 

The research topic,  “Managing the school and their policy within the community of the 
elderly school, Phayao province”, is based on qualitative research. The objective is to study policy 
and the plans from the organization known as “the elderly school.” The research studied and 
analyzed management style at schools in Phayao province.  

The result of the research found that managing the school and policy within the 
community of the elderly school are split  into 3 levels namely, 0. The national policy is set in the 
state legislature by the National Peace Corps 2. The policy is also influenced by offices in ministry 
such as Ministry of Social Development, Human Security, and Ministry of Public Health and 3. The 
last tier of influence stems from the local policies in Phayao focused on elderly health care such 
as local administration and monk communities in Phayao. 
  The administration of the elderly school in Phayao Province was divided  according to the 
principles of personnel management, administration, budget management and material 
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management. In the aspect of the management model, the elderly in Phayao Province had 
administrative characteristics such as participatory management, integrated Buddhist management 
and volunteer management. 
Keywords : management, elderly school, policy  
 

บทน า 

ระเทศไทยได๎กลายเป๕นสังคมสูงอายุมาตั้งํแต ํปี 2548 แล๎ว อันเป๕นผลจากการที่อัตราเกิดของคนไทยลดลง
อยํางมากและชีวิตของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น สังคมไทยได๎รับรู๎และตระหนักถึงสถานการณ๑  การสูงวัยของประชากร
พอสมควรแล๎ว แตํสิ่งที่สังคมยังไมํตระหนักชัดและยังไดร๎ับข๎อมูลไมํมากนักคือ ภาพสังคมสูงอายุไทยในอนาคตนับจาก
นี้เป๕นต๎นไป โครงสร๎างของประชากรไทยจะสูงอายุขึ้นอยํางเร็วมาก คลื่นประชากรรุํนที่เกิดในชํวยปี 2506 – 2526  
หรือที่เรียกวํา รุํน 30 ปี เคลื่อนตัวกลายเป๕นประชากรสูงอายุกลุํมใหญํในอีก 10 -20 ปี ข๎างหน๎า ทําให๎ประเทศไทย
กลายเป๕นสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑เพียงไมํถึงสิบปีข๎างหน๎าเป๕นครั้งแรกในประวัติศาสตร๑ ประมาณ ปี 2561 ที่
ประเทศไทยจะมีผู๎สูงอายุมากกวําเด็ก และประชากรสูงอายุจะมีสัดสํวนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด  
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู๎สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2557: 6) 

องค๑การอนามัยโลกระบุวํา ผู๎สูงอายุที่จะเป๕น Active Aging  มีภาระการพึ่งพาน๎อย จะประกอบด๎วย 3 
องค๑ประกอบ คือ การมีสํวนทําประโยชน๑ให๎สังคมหรือมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคมตํางๆ  (Participation)  การมี
สุขภาพดี ลดป๓จจัยเสี่ยงตํอการเกิดโรคเรื้อรัง มีการปูองกันก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี  (Health) และมีความมั่นคงทั้ง
กายภาพ จิตใจ สังคม การเงิน ตลอดจนมีสิทธิสวัสดิการตํางๆอยํางเหมาะสม เมื่อชํวยเหลือตนเองไมํได๎  มิติการดูแล
สุขภาพผู๎สูงอายุ ไมํใชํเพียงแตํการวินิจฉัยโรคและให๎การรักษาโรคเป๕นครั้งๆแตํเป๕นความพยายามที่จะปูองกันโรคและ
ลดการทุพพลภาพ แก๎ป๓ญหาสุขภาพในเชิงกว๎างทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ให๎ผู๎สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเอง
มากที่สุด มีความมั่นคงในชีวิต มีคุณคําศักดิ์ศรี นําไปสูํคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิสัยทัศน๑ของกระทรวงสาธารณสุขที่
กําหนดวํา ภายในทศวรรษตํอไปคนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท้ังทางตรงและทางอ๎อมอยํางยั่งยืน ประกอบกับการที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารหรือสํงเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให๎มีสุขภาวะที่เข๎มแข็ง แข็งแรง เพราะองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เป๕นองค๑กรของชุมชนที่ถูกกําหนดขึ้นอยํางเป๕นรูปธรรมตามหลักการกระจายอํานาจ ทั้งยังเป๕นองค๑กรที่แผนผู๎สูงอายุ
แหํงชาติ ฉบับที่ 2 (พ  .ศ . 2545-2564) องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป๕นองค๑กรที่มีบทบาทหน๎าที่ตามกฎหมายที่จะ
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุํมเปราะบาง และกลุํมด๎อยโอกาส รวมถึงประชากรสูงอา ยุ 
นอกจากนี้ยังเป๕นองค๑กรที่มีความใกล๎ชิดผู๎สูงอายุมากที่สุดถัดจากครอบครัว นําจะเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุได๎อยํางดี (วิพรรณ ประจวบเหมาะ,2555) 

จากความเป๕นมาและความสาํคัญของป๓ญหาดังท่ีกลําวมา คณะผู๎วิจัยซึ่งเป๕นคณาจารย๑ในสาขาวิชารัฐศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโรงเรียนผู๎สูงอายุ และนโยบายขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนผู๎สูงอายุจังหวัดพะเยา โรงเรียนผู๎สูงอายุวัดศรี
ดอนไชย ตําบลดอกคําใต๎  อําเภอดอกคําใต๎ จังหวัดพะเยา และโรงเรียนผู๎สูงอายุวัดเชียงทอง ตําบลทําวังทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ในด๎านโครงสร๎างและการบริหาร รวมถึงป๓ญหาและข๎อเสนอแนะในการบริหารในโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ เพื่อใช๎เป๕นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานโรงเรียนผู๎สูงอายุในวัดให๎มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยจะลงพื้นที่ในการศึกษาโดยใช๎แบบสัมภาษณ๑กับกลุํมประชากรที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการ
โรงเรียนและนโยบายขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนผู๎สูงอายุ จังหวัดพะเยา ประกอบด๎วย เจ๎าอาวาส ผู๎บริหาร/ 
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ผู๎จัดการโรงเรียนผู๎สูงอายุ ผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่ เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล 
นักเรียนในโรงเรียนผู๎สูงอายุ จํานวน 25 รูป/คน ในโรงเรียนผู๎สูงอายุวัดศรีดอนไชย ตําบลดอกคําใต๎ อําเภอดอกคําใต๎ 
และโรงเรียนผู๎สูงอายุวัดเชียงทอง ตําบลทําวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษานโยบายและแผนขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนผู๎สูงอายุจังหวัดพะเยา 
2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของโรงเรียนผู๎สูงอายุจังหวัดพะเยา 
3. เพื่อวิเคราะห๑การบริหารจัดการโรงเรียนผู๎สูงอายุและนโยบายขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องในจังหวัดพะเยา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  รูปแบบงานวิจัย งานวิจัยครั้งนี้เป๕นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ เจ๎าอาวาส ผู๎บริหาร/ ผู๎จัดการโรงเรียนผู๎สูงอายุ ผู๎บริหารองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นในพื้นที่ เจ๎าหน๎าท่ีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล นักเรียนในโรงเรียนผู๎สูงอายุ จํานวน 25 รูป/คน ใน
โรงเรียนผู๎สูงอายุวัดศรีดอนไชย ตําบลดอกคําใต๎ อําเภอดอกคําใต๎ และโรงเรียนผู๎สูงอายุวัดเชียงทอง ตําบลทําวังทอง 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
  เคร่ืองมือในการวิจัย  ใช๎การสัมภาษณ๑ภาคสนาม  โดยใช๎แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ๑ การสนทนา

กลุํม และการสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู๎สูงอายุท้ังสองแหํง      
  การเก็บรวบรวมข้อมูล         

  1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการโรงเรียนและนโยบายขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียน
ผู๎สูงอายุจากหนังสือ รายงานการวิจัย บทความ งานเขียนในวารสารและหนังสือพิมพ๑ รวมทั้งสืบค๎นข๎อมูลทาง
อินเตอร๑เน็ต      
  2) ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการโรงเรียนและนโยบายขององค๑กรที่เกี่ยวข๎อง
กับโรงเรียนผู๎สูงอายุ      
  3) การเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม (1) ตั้งคณะทํางาน ระดมความคิดเห็นปรึกษาหารือ การวางกรอบใน
การดําเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎  (2)  ศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อนํามาเป๕นกรอบ
แนวคิดในการออกแบบงานวิจัยให๎ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต๎องการศึกษา  (3) ปฏิบัติการภาคสนาม โดยการจัด
กิจกรรมสูํกลุํมเปูาหมายได๎แกํเจ๎าอาวาส ผู๎บริหาร/ ผู๎จัดการโรงเรียนผู๎สูงอายุ ผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
พื้นที่ เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล นักเรียนในโรงเรียนผู๎สูงอายุ จํานวน 25 รูป/คน ในโรงเรียน
ผู๎สูงอายุวัดศรีดอนไชย ตําบลดอกคําใต๎ อําเภอดอกคําใต๎ และโรงเรียนผู๎สูงอายุวัดเชียงทอง ตําบลทําวังทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา (4)  เก็บรวบรวมข๎อมูล ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล สรุปผล และรายงานผล 
 

สรุปผลการวิจัย 

  นโยบายและแผนขององค์กรที่เกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา แบํงออกเป๕น 3 ระดับได๎แกํ 1) 

นโยบายระดับประเทศท่ีกลําวไว๎ในสภานิติบัญญัติแหํงชาติ โดยคณะรักษาความสงบแหํงชาติได๎เห็นความสําคัญของ
การพัฒนาผู๎สูงอายุท่ีมีความตํอเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แลว๎ โดยมีโครงการเดมิของหนํวยงานตํางๆ และเสริมโครงการ
ใหมํๆ ได๎แกํ การเตรียมการสนับสนุนการสงเคราะห๑ในการจัดการศพ การจัดตั้งศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสํงเสริม
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อาชีพผู๎สูงอายุ สนับสนุนให๎อาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุ (อยส.) และการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ รวม
ไปถึงกิจกรรมที่ตํอเนื่องของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) ที่สนับสนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ให๎จัดตั้งกองทุนในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูํบ๎านเพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎เข๎าถึงบริการอยํางทั่วถึง สํวนใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 ได๎กลําวถึงการพัฒนาผู๎สูงอายุให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม มีคุณภาพ มีคุณคํา สามารถปรับตัวเทําทันการเปลี่ยนแปลง เป๕นพลังในการพัฒนาสังคม โดยการสํงเสริมการ
สร๎างรายได๎และการมีงานทําในผู๎สูงอายุ ควบคูํกับการเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะทั้งด๎านวิชาการและการใช๎สื่อการเรียนรู๎
สมัยใหมํให๎แกํผู๎สูงอายุ สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการนําความรู๎และประสบการณ๑ของผู๎สูงอายุมาใช๎ประโยชน๑ในการ
พัฒนาชุมชน ท๎องถิ่น และประเทศ และสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง การพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุ การ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ซึ่งเป๕นยุทธศาสตร๑หนึ่งของ
การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีคุณคํา ไมํเป๕นภาระของลูกหลาน นํา
ความรู๎ ความสามารถและศักยภาพท่ีมีมาพัฒนาเป๕นพลังในการพัฒนาสังคม 

2) นโยบายของหนํวยงานในระดับกระทรวง ได๎แกํ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ และ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ ถือเป๕นกระทรวงหลักด๎านการพัฒนาคนให๎
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคง มีนโยบายและยุทธศาสตร๑ที่ชัดเจนในการพัฒนาผู๎สูงอายุ ผํานกลไกของชุมชนที่
เรียกวํา โรงเรียนผู๎สูงอายุ เป๕นรูปแบบหน่ึงของการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยของผู๎สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู๎สูงอายุจะเป๕นเรื่องที่ผู๎สูงอายุสนใจและมีความสําคัญตํอ
การดําเนินชีวิต ชํวยเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะชีวิตที่จําเป๕น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ขณะเดียวกันก็เป๕นพ้ืนท่ีที่ผู๎สูงอายุจะได๎แสดงศักยภาพ โดยการถํายทอดภูมิความรู๎ประสบการณ๑ที่สั่งสมแกํบุคคลอื่น
เพื่อสืบสานภูมิป๓ญญาให๎คงคุณคําคูํกับชุมชน 

ในสํวนของนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จะไมํได๎กลําวถึงโรงเรียนผู๎สูงอายุโดยตรง แตํระดับปฏิบัติการ
ในจังหวัด จะมีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลดําเนินงานด๎านการสํงเสริมสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย
รํวมกับหนํวยงานตํางๆ ในสํวนของโรงเรียนผู๎สูงอายุ เจ๎าหน๎าท่ีของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล ได๎มีสํวนรํวมใน
การทํากิจกรรมโรงเรียนผู๎สูงอายุรํวมกับหนํวยงานภาคี ไมํวําจะเป๕นวัด โรงเรียน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมทั้ง
การทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาหนุนเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผู๎สูงอายุอีกด๎วย  

 3) นโยบายระดับท๎องถิ่นพะเยาที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาวะของผู๎สูงอายุ ได๎แกํ งานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องกับผู๎สูงอายุ จะเป๕นลักษณะของการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํองค๑กรผู๎สูงอายุ การสนับสนุนกองทุน 
เชํน สํงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการกองทุนสําหรับ อสม. องค๑กรประชาชนด๎านสุขภาพสนับสนุนกิจกรรม อสม. 
องค๑กรผู๎สูงอายุและองค๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ให๎มีความเข๎มแข็งและมีบทบาทในด๎านการสํงเสริมสุขภาพ การสํงเสริม
สนับสนุนการสงเคราะห๑และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชราและผู๎ด๎อยโอกาส โครงการจํายเบี้ยยังชีพ  
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผู๎สูงอายุ การจัดตั้งโรงเรียนผู๎สูงอายุ เป๕นต๎น ในสํวนของ
โรงเรียนผู๎สูงอายุ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํวําจะเป๕นเทศบาลตําบลหรือองค๑การบริหารสํวนตําบล ถือเป๕นองค๑กร
หลักในการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผู๎สูงอายุรํวมกับภาคีในตําบล ได๎แกํ วัด โรงเรียน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตําบล สํานักงานสํงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาหนุนเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผู๎สูงอายุอีกด๎วย เชํน การ
พาไปศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การสํงเสริมอาชีพ การทํากิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพประเภทตํางๆ เป๕นต๎น  
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 สํวนนโยบายของคณะสงฆ๑ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร๎างสุขภาวะผู๎สูงอายุ จังหวัดพะเยา จะเป๕นด๎านสาธารณ
สงเคราะห๑ กลําวคือ พระสังฆาธิการ และเจ๎าคณะผู๎ปกครองทุกระดับชั้นในจังหวัดพะเยา ได๎ให๎ความชํวยเหลือคนชรา 
ให๎วัดเป๕นศูนย๑กลางดําเนินการ มีการทํากิจกรรมเชํน การสงเคราะห๑ผู๎สูงอายุ การประสานงานกับหนํวยงาน ออก
เยี่ยมประชาชนเชํน การยี่ยมผู๎ปุวยผู๎สูงอายุในโรงพยาบาลประจําอําเภอ 9 อําเภอ เพื่อมอบของใช๎และสร๎างขวัญ
กําลังใจให๎ผู๎สูงอายุ ซึ่งเป๕นนโยบายอีกด๎านหนึ่งที่คณะสงฆ๑จังหวัดพะเยาทํามาเป๕นประจําทุกปี   

การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา (4 M) 

1) ด้านการบริหารคน ประกอบด๎วยผู๎เรียนและครูผู๎สอน เนื่องจากโรงเรียนผู๎สูงอายุ เป๕นโรงเรียนที่มี

กระบวนการเกิดขึ้นมาจากความต๎องการของผู๎สูงอายุ บนฐานของจิตอาสา และมีวัตถุประสงค๑ในการรํวมกลุํมของ
ผู๎สูงอายุ เพื่อการทํากิจกรรมรํวมกันมีเปูาหมายเพื่อการชํวยเหลือ เกื้อกูล ในกลุํมผู๎สูงอายุด๎วยกัน แรกเริ่มเดิมทีจึงไมํ
มีการเปิดรับสมัคร แตํเป๕นการคัดเลือกผู๎สูงอายุของแตํละหมูํบ๎านในเขตตําบล หมูํบ๎านละ 5-10 คน มาเข๎าเรียน และ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดการมาเข๎าเรียน อาทิตย๑ละ 1 วัน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามความต๎องการของผู๎เรียน โดยตํอยอดการเรียนรู๎ในรายวิชาตามความถนัด ศักยภาพและความสามารถของ
ผู๎สูงอายุ ตํอมาก็มีการชักชวนของผู๎สูงอายุด๎วยกันเองบ๎าง การทราบขําวและรับรู๎การจัดกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได๎
ดําเนินการ กลายมาเป๕นกระบอกเสียงในการชักชวนผู๎สูงอายุที่มีความสนใจและมีความสะดวกในการเดินทาง เข๎ามา
สมัครเรียน และเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกปี ในการมาเรียน นักเรียนผู๎สูงอายุจะมาเรียนเป๕นประจํา ถ๎าขาดหายไป 
ประธานและคณะกรรมการนักเรียนของผู๎สูงอายุก็จะติดตามสอบถาม และไปเยี่ยมเยือนท่ีบ๎าน และดูแลชํวยเหลือกัน  
2) ครูผู๎สอน การจัดการเรียนการสอน มีเจ๎าอาวาสของวัดที่โรงเรียนตั้งอยูํ เป๕นผู๎นําทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
สอนในเรื่องธรรมะ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีเจ๎าหน๎าที่ของ องค๑การบริหารสํวนตําบล เทศบาล 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล กศน.อําเภอ ปราชญ๑ชาวบ๎าน เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ที่ดูแลมาชํวยจัดกิจกรรมและหนุน
เสริม ครูผู๎สอน สํวนมากมาจากจิตอาสาทั้ง 2 โรงเรียน บางครั้งคณะกรรมการก็ทําหนังสือเชิญเพื่อมาสอน มีท้ังที่สอน
ประจํา และเป๕นวิทยากรพิเศษ อาทิปราชญ๑ชาวบ๎านที่มีความรู๎ในด๎านใดด๎านหนึ่ง โดยไมํมีคําตอบแทน ไมํมีเงินเดือน 
วิทยากรที่เชิญมาบรรยายพิเศษ สํวนมากจะมอบคําตอบแทนคืนให๎กับทางโรงเรียนเพื่อตั้งเป๕นกองทุน ในการพัฒนา
และจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู๎สูงอายุตํอไป 
  2) การบริหารจัดการงาน (Management) 

  หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องตํางจัดทําแผนงานของตนโดยการสอบถามนักเรียนด๎วยวําต๎องการเรียนอะไร และนํา
แผนนั้นมาบูรณาการวําสํวนไหนควรจะมอบหมายให๎หนํวยภาคีใดดําเนินการ เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณจะมีการสรุป
งานรํวมกัน วําปีท่ีผํานมามีป๓ญหาอุปสรรคอะไร และจะปรับปรุงในการทํากิจกรรมปีตํอไป 
  ในการปฏิบัติงานเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนและการบูรณาการกิจกรรมตามบทบาทหน๎าที่ของแตํ
ละหนํวยงาน ประกอบด๎วยวัดดอนไชย โรงเรียนบ๎านสันจกปก เทศบาลตําบลดอกคําใต๎ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) และศูนย๑การศึกษานอกระบบ (กศน.)โดยวัดดอนไชยเป๕นสถานที่เรียน เทศบาลตําบลดอกคําใต๎
สนับสนุนงบประมาณสํวนหนึ่ง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล ดูแลเรื่องสุขภาพ อาหาร อากาศ ออกกําลังกาย 
สํวนศูนย๑การศึกษานอกระบบสนับสนุนในเรื่องของความรู๎ หนังสือ รถหนังสือเคลื่อนที่และอาชีพเสริม 
  3) การบริหารจัดการงบประมาณ (Money) 

  โรงเรียนผู๎สูงอายุวัดดอนไชยนั้น เทศบาลดอกคําใต๎ ถือเป๕นองค๑กรหลักในการสนับสนุนงบประมาณ 
นอกจากนี้งบประมาณยังได๎มาจากภายนอก โดยการระดมทุนในรูปแบบตํางๆ เชํน การทอดผ๎าปุามหากุศล การ
ทอดผ๎าปุาขยะ การรํวมบริจาคจากสมาชิกสภาจังหวัด เป๕นต๎น เพื่อนํามาใช๎เป๕นกองทุนในการบริหารจัดการโรงเรียน
ผู๎สูงอายุ  
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  4) การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

  การจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ของโรงเรยีนผูส๎ูงอายุวัดดอนไชยนั้น สํวนหน่ึงมีต๎นทุนเดิมของวัดดอนไชย อีกท้ังยังได๎
บูรณาการในโครงการของ สสส.ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดรถรับสํงนักเรียนผู๎สูงอายุท่ีบ๎านอยูํไกลชํวงเวลา 08.00 
น. เป๕นประจําทุกวันท่ีมาเรียน นอกจากน้ียังได๎รับบริจาคเก๎าอ้ีเรียนจากมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด๎วย  
  วิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา 

1) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งโรงเรียนผู๎สูงอายุเกิดจากแนวคิดของแกนนําที่มาจากวัดโดยการ

นําของทํานเจ๎าอาวาส รํวมกับชมรมผู๎สูงอายุ คนในชุมชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนํวยงานภายในตําบลที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องได๎แกํ โรงเรียน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล ศูนย๑การศึกษานอกระบบ มารํวมกันคิด วางแผน 
และจัดตั้งเป๕นโรงเรียนผู๎สูงอายุ อีกทั้งในการจัดโครงสร๎างภายในโรงเรียนและการบริหารจัดการภายใต๎ความ
รับผิดชอบของเทศบาลทั้ง 2 แหํง ได๎อาศัยหลักการมีสํวนรํวมในการบริหารงานโดยแบํงเป๕น (1) การมีสํวนรํวมในการ
บริหารระดับโรงเรียน ซึ่งได๎ให๎สิทธิแกํผู๎สูงอายุซึ่งเป๕นผู๎เรียนในการจัดการเรียนการสอนตามความต๎องการผํานการ
เลือกรายวิชาที่ตนต๎องการเรียน รวมไปถึงการให๎ผู๎สูงอายุเป๕นผู๎ชักชวนเพื่อนๆ เข๎ามาเรียนในโรงเรียนและการให๎
ผู๎สูงอายุเข๎ามาบริหารกิจกรรมในโรงเรียนผํานการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน และ เปิดใจ
ยินดีในการรับฟ๓งความคิดเห็นจากทุกฝุายในการบริหารจัดการ (2) การมีสํวนรํวมในการบริหารระดับหนํวยงาน
รับผิดชอบ เป๕นการเปิดโอกาสให๎หนํวยงานท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องกับผู๎สูงอายุ เข๎ามามีบทบาทในการจัดการและรับผิดชอบ
รํวมกับเทศบาล  เชํน วัดสนับสนุนสถานที่และงานด๎านศาสนา ศูนย๑การศึกษานอกระบบสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบลสนับสนุนเรื่องการดูแล รักษาสุขภาพ ภายใต๎การรับผิดชอบ
หลักของเทศบาล 

2) การบริหารจัดการเชิงพุทธบูรณาการ โรงเรียนผู๎สูงอายุทั้งสองแหํงตั้งอยูํในวัดซึ่งเป๕นศูนย๑กลางของ

ตําบล และอยูํใกล๎โรงเรียนประถมศึกษาในตําบล  การใช๎สถานที่วัดเป๕นศูนย๑กลางของการจัดการเรียนการสอนของ
ผู๎สูงอายุ เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการนําการเรียนการสอนให๎เช่ือมโยงกับวิถีพุทธศาสนิกชนดั้งเดิมของ
ท๎องถิ่น ซึ่งได๎รับการอนุเคราะห๑จากเจ๎าอาวาส รวมถึงการนําศาสตร๑ทางพระพุทธศาสนาเข๎าเป๕นสํวนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอน ผํานกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนของโรงเรียน 

3) การบริหารจัดการแบบจิตอาสา ในการบริหารจัดการโรงเรียนผู๎สูงอายุ โรงเรียนมีโครงสร๎างใหญํ มี

คณะกรรมการจํานวนมาก ประกอบด๎วยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการที่ปรึกษา ปฏิบัติงานโดย
อาสาสมัคร รับผิดชอบเป๕นครูใหญํ ผู๎ชํวยครูใหญํ ครูผู๎ทํากิจกรรม และครูผู๎สอน ป๓จจัยที่สํงผลให๎โรงเรียนประสบ
ความสําเร็จคือ มี พระสงฆ๑ เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานภาครัฐ และครูที่เกษียณอายุราชการที่มีจิตอาสามีความสามารถ
เฉพาะตัวมาชํวยปฏิบัติงานอยํางเข๎มแข็ง เสียสละ โดยไมํมีคําตอบแทนใดๆ มีการจัดกิจกรรมที่เป๕นประโยชน๑ในด๎าน
การสืบสานวัฒนธรรมและถํายทอดภูมิป๓ญญา ทําให๎โรงเรียนเป๕นศูนย๑กลางของการถํายทอดภูมิป๓ญญาในด๎านตํางๆ 
สํงผลให๎นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน และมีความสามัคคีรํวมมือในการทํากิจกรรมดี  แบํงป๓นกัน ทําให๎เกิดความรัก
ใครํ ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน  
 

การอภิปรายผล 

  ผลการศึกษาพบวํา การบริหารจัดการโรงเรียนและนโยบายขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
จังหวัดพะเยา  ด๎านนโยบายและแผนขององค๑กรที่เกี่ยวกับโรงเรียนผูส๎ูงอายุจงัหวัดพะเยา แบํงออกเป๕น 3 ระดับได๎แกํ 
นโยบายระดับประเทศท่ีกลําวไว๎ในสภานิติบัญญัติแหํงชาติโดยคณะรักษาความสงบแหํงชาติ, นโยบายของหนํวยงาน
ในระดับกระทรวง ได๎แกํ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ และกระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย
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ระดับท๎องถิ่นพะเยาที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาวะของผู๎สูงอายุ ได๎แกํ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และคณะสงฆ๑จังหวัด
พะเยา  สํวนการบริหารจัดการโรงเรียนผู๎สูงอายุจังหวัดพะเยาได๎แบํงการบริหารงานตามหลักการบริหารบุคคล , 
บริหารงาน, การบริหารงบประมาณและการบริหารจัดการด๎านวัสดุอุปกรณ๑ ในด๎านรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนผู๎สูงอายุจังหวัดพะเยามีลักษณะในการบริหาร คือ การบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม , การบริหารจัดการเชิง
พุทธบูรณาการ และการบริหารจัดการแบบจิตอาสา  

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนและนโยบายขององค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนผู๎สูงอายุจังหวัด
พะเยา ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังตํอไปนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  1) ควรจัดทํานโยบายของหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องให๎ครอบคลุมกิจกรรมของโรงเรียนผู๎สูงอายุให๎มาก
ขึ้น เพราะสังคมผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มที่มากขึ้น ดังนั้นโรงเรียนผู๎สูงอายุจึงเป๕นทางเลือกหนึ่งในการทํากิจกรรมรํวมกัน
ของผู๎สูงอายุ ให๎ผู๎สูงอายุมีความสุขท้ังทางสติป๓ญญา รํางกาย และจิตใจ   

  2) ควรจัดทํานโยบายที่สร๎างยุทธศาสตร๑ให๎ผู๎สูงอายุพึ่งตนเองได๎มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับสังคม
ผู๎สูงอายุ ได๎แกํ นโยบายในด๎านอาชีพ ตั้งโรงเรียนผู๎สูงอายุ เพื่อฝึกอาชีพให๎สามารถหารายได๎ด๎วยตนเอง  ด๎าน
สุขภาพ เสริมสร๎างสุขอนามัยที่ดี รวมถึงดูแลสิทธิด๎านตํางๆ เชํน การเดินทาง เพื่ออํานวยความสะดวกแกํผู๎สูงอายุ 
และสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมท่ีดีเพื่อผู๎สูงอายุ ให๎กินดีอยูํดี อยูํอยํางสมศักดิ์ศรี  

2. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
 1) การบริหารจัดการโรงเรียนผู๎สูงอายุให๎เป๕นไปตามกฎหมายหรือกําหนดเป๕นข๎อบัญญัติท๎องถิ่น 

เพื่อรับรองการบริหารจัดการของโรงเรียนผู๎สูงอายุ สร๎างความมั่นคงให๎กับการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนผู๎สูงอายุ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตํอการบริหารงานของโรงเรียนผู๎สูงอายุ 

 2) สร๎างระบบการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมในโรงเรียนผู๎สูงอายุ โดยให๎ทุกภาคสํวนได๎มีสํวน
รํวมในการบริหารจัดการโรงเรียนผู๎สูงอายุ  

 3) ให๎ความสําคัญกับการนําหลักธรรมมาใช๎ในการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนผู๎สูงอายุ 

  
เอกสารอ้างอิง 

  1. ภาษาไทย 

  ก หนังสือ :  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู๎สูงอายุไทย (มส.ผส.), สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556 , สนับสนุน โดย

คณะกรรมการผู๎สูงอายุแหํงชาติ กองทุนผู๎สูงอายุ, (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร๑พริ้นติ้งแอนด๑พลับชิง จํากัด 
(มหาชน, 2557.      

วิพรรณ ประจวบเหมาะ บรรณาธิการ, รายงานประจ าปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2555. กรุงเทพฯ : บริษัท เอส

เอส พลัส มีเดีย จํากัด, 2555. 
ภาวะผู๎สูงอายุไทยปี 2556 ภายใต๎แผนงานสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุและผู๎พิการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑วัชรินทร๑ 

พี.พี. 2556. 
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คณะสงฆ๑จังหวัดพะเยา. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ๑จังหวัดพะเยา. อัดสําเนา.งานวิเคราะห๑
นโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลแมํกา. แผนยุทธศาสตร๑การ พัฒนา   

ข รายงานการวิจัย/ วิทยานิพนธ์ :  
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การพัฒนาความเป็นพลเมืองตามวิถีพุทธ 

The development of Buddhist civilization 

 

ธงชัย  สิงอุดม 

พระมหาสมศักดิ ์ สติสมปฺนฺโน 

อาจารย๑ประจาํวิทยาลัยสงฆ๑เลย มหาวทิยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย 

 

บทคัดย่อ  

  การพัฒนาความเป๕นพลเมืองมีความสําคัญตํอการพัฒนาประเทศไปสูํความเป๕นประชาธิปไตย โดยการ
พัฒนาความเป๕นพลเมืองผํานกระบวนการทางพุทธศาสนาโดยการน๎อมนําเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต๑ใช๎
ในการปฏิบัติการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งจะทําให๎การดําเนินชีวิตของพลเมืองมีสติ ในการดําเนินชีวิตซึ่งเป๕น
จุดเริ่มต๎นแหํงการเกิดป๓ญญา การดําเนินชีวิตด๎วยป๓ญญานั้นเป๕นการรู๎เทําทันกิเลส รู๎ความจริงแหํงเหตุและรู๎ผลที่เกิด
จากเหตุแหํงป๓จจัยในสัจธรรมของป๓ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ก็สามารถแก๎ไขป๓ญหานั้นตมเหตุแหํงป๓จจัยได๎ ซึ่งเป๕นสิ่งที่มี
ประโยชน๑แกํงสังคมและประเทศชาติ  ดังนั้นการเป๕นพลเมืองของประเทศ ต๎องสามารถทํากฎระเบียบ หน๎าที่ของ
พลเมืองได๎อยํางถูกต๎อง ทําให๎เกิดคุณประประโยชน๑แกํสังคม ตลอดจนสํงผลให๎เกิดการพัฒนาความเป๕นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีการนําหลักพุทธธรรมมาปรับพฤติกรรมพื้นฐานเริ่มจาก กาย วาจา และใจ เป๕นการเริ่ม
พัฒนาท่ีตัวบุคคลที่เป๕นกลไกหลักในการพัฒนาทําให๎เกิดการพัฒนาความเป๕นพลเมืองตามวิถีพุทธ และเกิดสันติสุข ใน
สังคม 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ความเป๕นพลเมือง, วิถีพุทธ 

 

Abstract 

  The development of the citizenry is vital to the development of the country to 
democracy. By developing citizenship through Buddhism, Bringing into captivity by the Buddhist 
principles applied in the daily life. This will make the lives of citizens conscious. In life, this is the 
beginning of wisdom. Lifestyle with intelligence that is knowingly desires Truth and knowledge of 
the effects of the factors in the cause of truth, the problems in society. You can fix that quagmire 
because of factors. This is useful rapids society and the nation. Therefore, the citizens of the 
country must make regulations Civic duty correctly. Cause you the benefit of society. As well as 
contribute to the development of good citizenship in a democracy, with the introduction of 
Buddhism to adjust the behavior of body, speech and mind. It began developing the individual as 
the main cause for the development of citizenship, according to Buddhism. And peace in society. 

Keywords: development, citizenship, Buddhist way of life. 
 

บทน า 

  พื้นฐานการพัฒนาความเป๕นพลเมือง เป๕นความจําเป๕นแกํเยาวชนในประเทศ อยํางม าก โดยเฉพาะ
สังคมไทย จึงจําเป๕นอยํางยิ่งที่จะต๎องสํงเสริมและทําให๎รู๎จักคุณคําความเป๕นคนดีในสังคม และมีจิตสํานึกตํอการรักษา
เอกลักษณ๑ความเป๕นตนเองให๎อยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุขอาศัยกระบวนการหลํอหลอมขัดเกลาทางสังคม 
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(socialization)หรืออาศัยกระบวนการสังคมประกิจ คือ บวร เป๕นคํายํอ มาจาก  บ หมายถึง บ๎าน ,  ว หมายถึง วัด 
และ  ร หมายถึงโรงเรียน ในการหลํอหลอมขัดเกลาอยํางเป๕นขั้นเป๕นตอนด๎วยองค๑ประกอบตําง ๆซึ่งเริ่มจากการ
ปลูกฝ๓งเพื่อสร๎างความผูกพันรักใครํตํอกัน จนนําไปสูํการสร๎างวิถีการอยูํ รํวมกันลักษณะสําคัญของความเป๕นพลเมือง
ในสังคม จะคํานึงถึงวิถีการดํารงชีวิตของบุคคลตามชํวงวัย (Life span) ต๎องรู๎จักการจัดการและควบคุมชีวิตตนเองให๎
เป๕นไปตามบทบาทและหน๎าท่ีที่จะตอ๎งแสดงความรบัผิดชอบตํอตนเอง (Individual) และสํวนรวม (Collective)โดยมี
พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตเพื่อชีวิต ประสบความสําเร็จตามเปูาหมายที่ตัวเองได๎ตั้งไว๎ จึงจะต๎องมี
การพัฒนาตนเองให๎มีการเรียนรู๎ สร๎างวิสัยทัศน๑ใหมํๆ ที่ทันสมัยตํอยุคในป๓จจุบันน้ี เมื่อมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง 
ให๎ตนเองได๎ทันยุคทันสมัยมีความเจริญงอกงาม มีความรู๎ มีทักษะและมีความสามารถ ในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทํางาน และรํวมงานชุมชน สังคมอยํางมีความสุข 
  พระพุทธศาสนาให๎มนุษย๑เป๕นศูนย๑กลางในการพัฒนา กลําวคือ มนุษย๑ต๎องเป๕นผู๎กระทําด๎วยการฝึกฝนอบรม
ให๎เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได๎แกํคุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางป๓ญญาที่สํงผลไปสูํภายนอกตน เป๕น
ความสัมพันธ๑กับมนุษย๑และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผํานพฤติกรรมทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษย๑จึงเป๕นผู๎กระทํา หรือ
ผู๎สร๎างให๎เกิดมีคุณสมบัติดงักลําวนี้ ให๎เกิดการพัฒนาในแงํความเป๕นมนุษย๑ และมนุษย๑ก็ยังเป๕นผู๎ที่ถํายถอดคุณสมบัติที่
ตนทําให๎มีขึ้นไปสูํภายนอก ซึ่งเป๕นการพัฒนาในแงํของทรัพยากรมนุษย๑ ด๎วยเหตุนี้เมื่อพระพุทธศาสนาเน๎น
ความสําคัญของมนุษย๑ด๎วยการพัฒนา ดังนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีตํอมนุษย๑ในแงํบทบาทที่ควรพิจารณา
ตํอไป 
  หลักพุทธธรรมที่นํามาประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนามนุษย๑ ซึ่งมีความจําเป๕นจะต๎องฝึกฝนตนเองตามหลัก
พระพุทธศาสนา เพื่อให๎การดํารงอยูํด๎วยความไมํประมาท ไมํเมาในชีวิต เมาในความมั่งมี เมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซึ่งเป๕น
สิ่งไมํถาวรแตํประการใดเลย นอกจากธรรมะที่เป๕นยารักษาในให๎พ๎นจากความทุกข๑ แม๎เราจะมีความเกิด ความแกํ 
ความเจ็บ ความตายเป๕นกฎธรรมดาของโลก แตํถ๎ารู๎จักพัฒนาตนให๎ปฏิบัติตํอการดําเนินชีวิตที่ดีแล๎ว ยํอมดําเนินชีวิต
อยํางมีคุณภาพไปในตัวเอง 

 
ความเป็นพลเมือง  

  พลเมือง หมายถึง ประชาชน ราษฎร ชาวประเทศ (พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542) ตรงกับภาษาอังกฤษวํา “Citizen” คือ ผู๎อาศัยอยูํในเมือง หรือ ผู๎มีสิทธิอยํางเต็มที่ในรัฐ ในบริบทที่
สัมพันธ๑กับป๓ญหาทางสังคมเป๕นสําคัญ สรุปความหมายโดยรวมวํา พลเมือง หมายถึง บุคคลหรือประชาชนที่อาศัยอยูํ
ในบ๎านเมืองใดบ๎านเมืองหนึ่งโดยมีระเบียบกฎเกณฑ๑การปฏิบัติตนในการอยูํรํวมกัน มีสํวนรํวมสร๎างกฎเกณฑ๑ ธรรม
เนียมปฏิบัติที่ดีและมีความรับผิดชอบตํอสังคม โดยมีกฎหมายแหํงรัฐเป๕นเครื่องมือควบคุมพลเมืองและความเป๕น
พลเมือง 
  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2555) กลําวไว๎วํา “ความเป๕นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย” หมายถึง การ
ที่สมาชิกมีอิสรภาพ ควบคูํกับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคูํกับหน๎าที  ดังนั้นพลเมืองของระบอบ
ประชาธิปไตยควบคูํกับ “บทบาท” และ “หน๎าที่” ไปพร๎อม ๆกับความหมายและต๎องปฏิบัติตนไปตามขอบเขต
อํานาจรัฐที่กําหนดไว๎รํวมกัน และต๎องไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎ตนเองและสํวนรวม ประกอบไปด๎วยลักษณะ 6 
ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ซึ่งจะได๎กลําวเป๕นลําดับไปดังน้ี 
   1. มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้  

  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป๕นการปกครองที่ประชาชนเป๕นเจ๎าของอํานาจสูงสุดในประเทศ 
หมายถึง ประชาชนเป๕นเต๎าของประเทศ และมีสิทธิเสรีภาพในประเทศ ระบอบประชาธิปไตยจึงทําให๎เกิด หลักสิทธิ
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เสรีภาพ และทําให๎ประชาชนมี อิสรภาพ คือเป๕นเจ๎าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป๕นไท คือ
เป๕น อิสระชน ที่พึ่งตนเองและสามารถรับผิดชอบตนเองได๎ และไมํยอมตนอยูํภายใต๎อิทธิพลอํานาจ หรือภายใต๎ 
“ระบบอุปถัมภ๑” ของผู๎ใด เด็กจะเป๕น “ผู๎ใหญํ” และเป๕น “พลเมือง” หรือสมาชิกคนหนึ่งของสังคมได๎อยํางแท๎จริง 
เมื่อสามารถรับผิดชอบตนเองได๎ 
  2. เห็นคนเท่าเทียมกัน  

  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป๕นการปกครอง ที่อํานาจสูงสุดในประเทศเป๕นของประชาชน ดังนั้น 
ในระบอบประชาธิปไตยไมํวําประชาชนจะแตกตํางหรือสูงต่ํากันอยํางไร ทุกคนล๎วนแตํเทําเทียมกันในฐานะที่เป๕น
เจ๎าของประเทศ “พลเมือง” จึงต๎องเคารพหลักความเสมอภาค และจะต๎อง เห็นคนเทําเทียมทุกคนล๎วนมีศักดิ์ศรีของ
ความเป๕นเจ๎าของประเทศอยํางเสมอกัน ถึงแม๎จะมีการพึ่งพาอาศัยแตํจะเป๕นไปอยํางเทําเทียม 

3. ยอมรับความแตกต่าง  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป๕นการปกครอง ท่ีประชาชนเป๕นเจ๎าของประเทศ ดังนั้น ประชาชนจึง
มี เสรีภาพ และยอมรับความหลากหลายของประชาชน ประชาชนจึงแตกตํางกันได๎ ไมํวําจะเป๕นเรื่องการเลือกอาชีพ 
วิถีชีวิต ความเช่ือทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพื่อมิให๎ความแตกตํางนํามาซึ่งความแตกแยกใน
สังคม “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงต๎อง ยอมรับ และ เคารพ ความแตกตํางของกันและกัน เพื่อให๎สามารถ
อยูํรํวมกันได๎ถึงแม๎จะแตกตํางกัน และจะต๎องไมํมีการใช๎ความรุนแรงตํอผู๎ที่เห็นแตกตํางไปจากตนเอง 

4. เคารพสิทธิผู้อ่ืน  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป๕นการปกครองที่ทุกคนเป๕นเจ๎าของประเทศ ทุกคนจึงมี สิทธิยํอมจะ
ทําให๎เกิดการใช๎สิทธิที่จะกระทําการใดๆ ได๎ตราบที่การกระทํานั้นไมํสร๎างความเดือดร๎อนแกํตนเองและสมาชิกใน
สังคมดังนั้นสิทธิในระบอบประชาธิปไตยจึงจําเป๕นต๎องมีขอบเขต คือมีสิทธิและใช๎สิทธิได๎เทําที่ไมํละเมิดสิทธิผู๎อื่น 
“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงต๎อง เคารพ สิทธิผู๎อื่น และจะต๎องไมํใช๎สิทธิเสรภีาพของตนไป ละเมิด สิทธิของ
ผู๎อื่น 

5. รับผิดชอบต่อสังคม  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป๕นการปกครองที่ต๎องรับผิดชองตํอ นอกจากจะต๎องเคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู๎อื่น และรับผิดชอบตํอผู๎อื่นแล๎ว “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต๎องใช๎สิทธิเสรีภาพของตน
โดยรับผิดชอบตํอสังคมด๎วยโดยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได๎ดีขึ้น หรือ แยํลง โดยตัวเองหากสังคมจะดีขึ้นได๎ก็
ด๎วย การกระทําของคนในสังคมและที่สังคมแยํลงไปก็เป๕นเพราะการกระทําของคนในสังคม “พลเมือง” นั้นก็คือผู๎ที่มี
สํานึกของความเป๕นเจ๎าของประเทศและเป๕นเจ๎าของสังคม “พลเมือง” จึงไมํใชํคนที่ใช๎สิทธิเสรีภาพตามอําเภอใจแล๎ว
ทําให๎สังคมเสื่อมลงไปหากเป๕นผู๎ที่ใช๎สิทธิเสรีภาพโดยรับผิดชอบตํอสังคมและสํวนรวมโดยมีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหา
และชํวยกันทําให๎สังคมดีขึ้นกวําที่ผํานมา 

6. เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป๕นการปกครองโดยประชาชน คนสํวนมากจึงจําเป๕นต๎องใช๎กติกาหรือ
กฎหมายที่มาจากประชาชนหรือผู๎แทนประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได๎ตํอเมื่อมี 
“พลเมือง” ที่เข๎าใจหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามสมควร ทั้งในเรื่องหลัก
ประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชนและหลักนิติรัฐ หรือ การปกครองโดยกฎหมาย เข๎าใจเรื่องการเลือกตั้ง 
และการมีสํวนรํวมทางการเมืองของพลเมือง ทั้งติดตามความเป๕นไปและมีสํวนรํวมในเรื่องการบ๎านการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท๎องถิ่น ไมํวําจะเป๕นเรื่องการไปเลือกตั้ง และการมีสํวนรํวมในเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ถ๎ามี ความ
ขัดแย๎งก็เคารพกติกา และใช๎วิถีทางประชาธิปไตยในการแก๎ป๓ญหาโดยไมํใช๎กําลังหรือความรุนแรง 
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  ดังนั้นความเป๕นพลเมืองจึงมีความสําคัญตํอการพัฒนาประเทศประชาธิปไตยให๎ประสบความสําเร็จได๎ ไมํใชํ
เพียงจะมีรัฐธรรมนูญที่ดีเทํานั้น แตํประชาชนจะต๎องเป๕น”พลเมือง”ตามระบอบประชาธิปไตยความเป๕นพลเมืองใน
สังคมจึงจําเป๕นต๎องสร๎างกลไกการศึกษาเพื่อสร๎างพลเมืองที่ทําให๎เกิดพลเมืองที่มีความรับผิดชอบด๎วยจิตสํานึกใน
ตนเองและความรับผิดชอบตํอผู๎อื่นและตํอชุมชนของตนเอง โดยคํานึงถึงเหตุและผลที่กําหนดไว๎ในหลักนิติรัฐ ที่
คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพความเป๕นมนุษย๑รวมถึงสิทธิมนุษยชนอยํางเสมอภาคและเทําเทียมกันตลอดจนพลเมืองใน
ประเทศต๎องเป๕นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรม ในการดํารงชีวิตในสังคม 
  การพัฒนาคน 

  การพัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑นั้น จึงมีแนวความคิดมาจากวิธีคิดแบบหลักเศรษฐศาสตร๑ ที่
เน๎นการลงที่ในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติในฉบับที่ 1-7 นั้นจะเน๎นที่การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมองวําคนหรือมนุษย๑เป๕นทุนอยํางหนึ่งที่จําเป๕นต๎องมีการลงทุนกับมนุษย๑ เพื่อให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน รวมไปถึงการลงทุนเกี่ยวกับการให๎การศึกษา การฝึกอบรม การดูแลด๎านสุขภาพ 
และสวัสดิการที่จําเป๕นในการดํารงชีวิตของมนุษย๑ จึงมีความจําเป๕นต๎องการลงทุนในตัวมนุษย๑ เพื่อให๎มนุษย๑กลายเป๕น
ทุนด๎านการผลิตสร๎างความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจซึ่งจะเห็นได๎จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 8-12 ที่ได๎เห็นความสําคัญของการพัฒนามนุษย๑ยึดคนเป๕นศูนย๑กลางในการพัฒนาทุกๆด๎านให๎คนเป๕นกลไก
ขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ เพราะการพัฒนามนุษย๑เป๕นการสร๎างความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและจิตใจ เมื่อ
มนุษย๑มีความสุขในการใช๎ชีวิตโดยสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาได๎ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ คือกระบวนการเพิ่มความรู๎ความชํานาญและความสารถโดยรวมของประชากร
ในสังคมซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑จึงมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ทรัพยากรมนุษย๑เพียงพอในแงํปริมาณ เป๕นมนุษย๑ที่มี
คุณภาพมีบทบาทและหน๎าที่สร๎างสรรค๑ความเจริญทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยํางดุล การที่มนุษย๑จะมี
คุณภาพได๎นั้นจะต๎องได๎รบัการดูแลตั้งแตํอยูํในครรภ๑มารดา และการดํารงชีวิตในสังคมในวัยตํางไป จนตายนั้นโดยเริ่ม
จาก  

 
   
  นอกจากนี้รัฐบาลยังเน๎นการลงทุนด๎านการศึกษาเพื่อให๎มนุษย๑มีการเรียนรู๎ตลอดชีวิตมีจุดมุํงหมายในการ
แขํงขันทั้งในประเทศและตํางประเทศสามารถท่ีจะเหน็ไดจ๎ากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ที่ได๎เห็นความสําคัญการการพัฒนามนุษย๑ที่ยึดคนเป๕นศูนย๑กลางในการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวมเป๕นการ
พัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยมีการพัฒนาท่ีมุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศท่ีมรีายได๎ปานกลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎
สูมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ซึ่งนําไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ,2559)  
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หลักธรรมกับการพัฒนาคน 

  หลักธรรมในพุทธศาสนาทุกหลักธรรมคําสอนล๎วนสอนให๎คนเป๕นคนดีเป๕นคนผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมสอนให๎
มนุษย๑ทุกคนเป๕นคนที่สมบูรณ๑มีชีวิตที่มีความสุขในการดําเนินชีวิต ประสบความสําเร็จตามเปูาหมายที่ตัวเองได๎ตั้งไว๎ 
จึงจะต๎องมีการพัฒนาตนเองให๎มีการเรียนรู๎ สร๎างวิสัยทัศน๑ใหมํๆ มีความรู๎ มีทักษะและมีความสามารถในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานด๎านการอยูํรํวมในกันสังคม มีป๓ญญาและคุณธรรม ควบคูํไปด๎วย ดังคําที่วํา "เมื่อไมํได๎
พัฒนาท่ีจิตใจจะพฒันาด๎านใดๆ ก็ไร๎ผล การพัฒนาจึงต๎องเริ่มที่ใจคน เพ่ือเกิดผลพัฒนาท่ีถาวร ยั้งยืน" 
  หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล๎องที่สามารถฝึกฝนการพัฒนาตนเอง เป๕นข๎อที่จะต๎อง
ศึกษาข๎อปฏิบัติที่เป๕นหลักสําหรับศึกษา คือในการฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และป๓ญญาให๎ยิ่งๆ ขึ้นไปโดยยึดหลัก
ในการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขในสังคม 6 ประการด๎วยกัน คือ สาราณียธรรม 6 หมายถึง ธรรมที่ทําให๎เกิดความ
สามัคคีหรือหลักการอยูํรํวมกัน 6 ประการ (พระสิทธิเดช สีลเตโช(เรื่องเดช), 2558) ได๎แกํ 

1) เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย๑ ทั้งตํอหน๎าลับหลัง คือชํวยเหลือกิจธุระ
ของผู๎รํวมหมูํคณะด๎วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพนับถือกันท้ังตํอหน๎าและลับหลัง  

2) เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย๑ ทั้งตํอหน๎าลับหลัง คือชํวยบอกแจ๎งสิ่งที่เป๕น
ประโยชน๑ สั่งสอน แนะนําตักเตือนด๎วยความหวังดี กลําววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งตํอหน๎าและลับ
หลัง  

3) เมตตามโนกรรมตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย๑ ท้ังตํอหน๎าและลับหลัง คือตั้งจิตปรารถนา
ดีคิดทําสิ่งท่ีเป๕นประโยชน๑แกํกันมองกันในแงํดีมีหน๎าตายิ้มแย๎มแจํมใสตํอกัน  

4) สาธารณโภคิตาได๎สิ่งของใดก็มาแบํงป๓นกัน คือเมื่อได๎สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม๎เป๕นของเล็กน๎อยก็ไมํ
หํวงไว๎ผู๎เดียว นํามาแบํงเฉลี่ยเจือจานให๎ได๎มีสํวนรํวมใช๎สอยบริโภคทั่วกัน  

5) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธ์ิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย๑ทั้งหลายทั้งตํอหน๎าและลับหลัง คือมีความ
ประพฤติสุจริตดีงามถูกต๎องตามระเบียบวินัยไมํทําตนให๎เป๕นท่ีหน๎ารังเกียจของหมูํคณะ  

6) ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย๑ทั้งหลายทั้งตํอหน๎าและลับหลัง คือมี
ความเห็นชอบรํวมกันในข๎อท่ีเป๕นหลักการสําคัญอันนําไปสูํความหลุดพ๎น สิ้นทุกข๑ หรือขจัดป๓ญหา (องฺ.ฉกฺก.22/282-
3/321-3) ในความสามัคคีนั้นเป๕นบํอเกิดแหํงความสําเร็จทั้งปวง เป๕นสิ่งที่จะสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าได๎อยํางดี 
เสริมสร๎างความรู๎สึกท่ีดีให๎รู๎สึกดีตํอกันและกัน ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่พระองค๑ทรงตรัส
ให๎กับประชาชนชาวไทย ทรงแนะนําดังน้ี  

ประการแรก คือการที่ทุกคนคิด พูด ทํา ด๎วยความเมตตา มุํงเจริญตํอกัน  
ประการที่สอง คือการที่แตํละคนตํางชํวยเหลือเกื้อกูลกันประสานงาน ประสานประโยชน๑กัน ให๎งานที่

ทําสําเร็จผล ท้ังแกํตนเอง แกํผู๎อื่น และกับประเทศชาติ  
ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูํในความสุจริตในกฎกติกา และในระเบียบแบบ

แผนโดยเทําเทียมเสมอกัน  
ประการที่สี่คือการที่ตํางคนตํางพยายามนําความคิด ความเห็นของตนให๎ถูกต๎อง เที่ยงตรง และมั่นคง

อยูํในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และประพฤติปฏิบัติที่ลงลอยเดียวกัน. 
  ซึ่งสอดคล๎องกับการพัฒนางานให๎มีความประสบความสําเร็จ คือ สังคหวัตถุ 4 หมายถึงธรรมเครื่องยึด
เหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมูํชนไว๎ในสามัคคี เป๕นหลักการสงเคราะห๑ ได๎แกํ 

1) ทาน คือการให๎ เอื้อเฟื๗อเผื่อแผํ เสียสละ แบํงป๓น ชํวยเหลือด๎วยสิ่งของ ตลอดถึงการให๎ความรู๎และ
สั่งสอน  
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2) ปิยวาจา หรือเปยยวัชชะ คือวาจาที่เป๕นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ําใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกลํ าวคํา
สุภาพไพเราะอํอนหวาน สมานสามัคคี ให๎เกิดไมตรี และความรักใครํนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน๑ประกอบด๎วย
เหตุผลเป๕นหลักฐานจูงใจให๎นิยมยินดี  

3) อัตถจริยา คือการประพฤติประโยชน๑ ขวนขวายชํวยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณประโยชน๑ตลอด
ถึงชํวยแก๎ไขปรับปรุงสํงเสริมทางจริยธรรม และ  

4) สมานัตตตาคือความมีตนเสมอ ทําตนเสมอต๎นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอกันในชนทั้งหลาย และ
เสมอในสุขทุกข๑โดยรํวมรับรู๎แก๎ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะสมแกํฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ๑และสิ่งแวดล๎อม ถูกต๎อง
ตามธรรมในแตํละกรณี (ที.ปา. 11/140/167) 
 

สรุปการพัฒนาความเป็นพลเมืองตามวิถีพุทธ 

  หลักธรรมการพัฒนาเป๕นสิ่งสําคัญตํอการดํารงชีวิตในป๓จจุบันเป๕นอยํางมากใน การพัฒนาพลเมืองตามวิถี
พุทธ เป๕นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเป๕นการพัฒนาเริ่มที่ตัวบุคคลเป๕นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศให๎มีความเป๕น
พลเมืองโดยนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช๎ดําเนินชีวิตประจําวันโดยเริ่มที่ใจหรือมโนคือ เมื่อสมาชิกในสังคมมี
จิตใจที่ดีงาม เมื่อความคิดในทางที่ดีถูกต๎องจะสํงผลให๎สมาชิกนั้นมีความสุจริต ทางกาย คือประพฤติในทางที่ดีงาม
ถูกต๎อง และวาจา พูดแตํในสิ่งทีดี ซึ่งหลักธรรมในพุทธศาสนาสอนให๎คนอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขในสังคม เกิดความ
สามัคคีในหมูํคณะ และมีธรรมเป๕นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจบุคคล เมื่อสังคมมีการพัฒนา ที่มีการเน๎นทางด๎านการปรับ
พฤติกรรม พัฒนาพฤติกรรมให๎เหมาะสม ไว๎ให๎เกิดความสามัคคีทําให๎เกิดการพัฒนาให๎มีความประสบความสําเร็จ
ตลอดจนการดําเนินชีวิตไปสูํจุดมุํงหมายสูงสุด 
  ดังนั้น เมื่อคนเรานําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางดี ซึ่ง
ทําให๎มีชีวิตที่ดี มีสติดําเนินชีวิตด๎วยป๓ญญาเป๕นประโยชน๑แกํตนเอง สามารถทําหน๎าที่ของตนเองได๎อยํางถูกต๎องตาม 
บทบาท หน๎าที่ของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
  ในป๓จจุบันนี้สังคมไทยกําลังเดินทางเข๎าสูํยุควิกฤตกระแสโลกาภิวัฒน๑ที่ถาโถมเข๎ามา  ทําให๎เยาวชนไทย
หลงใหล ฟูุงเฟื๗อไปกับกระแสบริโภคนิยม  ประกอบในป๓จจุบันสังคมไทยกลายเป๕นสังคมเดี่ยว  เยาวชนขาดความรัก  
ความอบอุํน  เนื่องจากผู๎ปกครองต๎องประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว  จึงไมํได๎เอาใจใสํ  อบรมสั่งสอน  ดูแล
บุตรหลานของตนเอง  สํงผลให๎เยาวชนหันไปใช๎เวลาอยูํกับเพื่อนมากกวําครอบครัว ซึ่งอาจทําให๎เกิดความเช่ือและ
คํานิยมที่ผิด  ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป๕นแผนแมํบทในการ พัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปี โดยยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให๎การพัฒนาประเทศในทุกระบบ มีความสอดคล๎องกัน และนําไปสูํการบรรลุ
เปูาหมายของการพัฒนาประเทศให๎ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การพัฒนาที่ผํานมา เป๕นการพัฒนาในด๎านความ
เจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเป๕นสําคัญ และป๓จจัยที่ทําให๎เศรษฐกิจเจริญเติบโต มองกันที่อุตสาหกรรม เน๎น
ความเจริญทางวัตถุ สํงผลให๎เกิดการพัฒนาที่ไมํยั่งยืน  จึงเกิดแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาใหมํ  โดย
เปลี่ยนวิธีการพัฒนาโดยใช๎ “คน”  เป๕นศูนย๑กลางของการพัฒนา ในที่นี้จะขอกลําวถึงการพัฒนาของประเทศ
ไทย  ประเทศไทยเองก็ได๎ดําเนินการที่จะทําให๎เกิดการพัฒนายั่งยืนโดยใช๎  “คน” เป๕นศูนย๑กลาง จะเห็นได๎จาก
แผนการพัฒนาฉบับที ่11, และ 12 ทีใ่ห๎สําคัญตํอการพัฒนาคนและกระบวนการ พัฒนาที่บูรณาการการเช่ือมโยงกัน
ทุกด๎านโดยมีเศรษฐกิจเป๕นเครื่องมือในการพัฒนาคน และสิ่งแวดล๎อมเพื่อความอยูํดีมีสุขของคนไทยอยํางยั่งยืน
ตลอดไป            
  เศรษฐกิจพอเพียง เป๕นปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตํระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให๎ดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให๎ ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกาภิวัฒน๑ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเป๕นที่จะต๎องมีระบบ ภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีพอสมควรตํอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต๎องอาศัยความรอบ รู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่ง ใน
การนาวิชาการตําง ๆ มาใช๎ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอนและ ขณะเดียวกันจะต๎องเสริมสร๎างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให๎มีสํานึกใน  คุณธรรม ความ
ซื่อสัตย๑สุจริต และให๎มีความรอบรู๎ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป๓ญญา และความ  
รอบคอบเพื่อให๎สมดุลและพร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวางทั้งด๎านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป๕นอยํางดี 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, สังคมไทย, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract 
  At this moment, Thai society is in a critical situation. The revolutionizing globalization 
makes consumerism rise within the people. The trend of single family is also rising. As a 
consequence, parents focus on their career and money making, lacking enough time to take care 
and teach their children. A number of juveniles spend their time with their friends more, and that 
could result in learning inappropriate beliefs and values. Office of the National Economic and 
Social Development Board organize the 12th National Economic and Social Development Plan 
(2560 – 2564 B.E.) as a masterplan to develop the country within the duration of 5 years. The plan 
implements the principle of sufficiency economy to cohere all of the development and lead to 
stability, wealth, and sustainability. The former development emphasized economic and industrial 
expansion, and it is found that the result was not sustainable. The new developing progress at this 
moment focuses on centralizing ‘people’ as a main key of development. The 11th and 12th 
National Economic and Social Development Plan are evidences of this new focus as they 
implement integrated development of people and process by using economy as a tool to 
develop people and environment for sustainable society.  
 Sufficiency Economy” is a philosophy that stresses the middle path as an overriding 
principle for appropriate conduct by the populace at all levels. This applies to conduct starting 
from the level of the families, communities, as well as the level of nation in development and 
administration so as to modernize in line with the forces of globalization. “Sufficiency” means 
moderation, reasonableness, and the need of self –  immunity for sufficient protection from 
impact arising from internal and external changes. To achieve this, an application of knowledge 
with due consideration and prudence is essential. In particular great care is needed in the 
utilization of theories and methodologies for planning and   implementation in every step. At the 
same time, it is essential to strengthen the moral fiber of the nation, so that everyone, particularly 
public officials, academics, businessmen at all levels, adheres first and    foremost to the 
principles of honesty and integrity. In addition, a way of life based on patience, perseverance, 
diligence, wisdom and prudence is  indispensable to create balance and be able to cope 
appropriately with critical challenges arising from extensive and rapid socioeconomic, 
environmental, and cultural changes in the world. 
Keywords: Development, Thai Society, Sufficiency Economy Philosophy 

 
บทน า 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 ได๎กําหนดเปูาหมาย ยุทธศาสตร๑และแนวทางการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป๕นแผนท่ีมีความสําคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสูํสังคมที่มีความสุขอยําง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล๎องตามยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี ที่เป๕นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลมี
นโยบายในการสร๎างความมั่นคงและเข๎มแข็งให๎กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเรํงสร๎างสังคมที่มีคุณภาพ โดย
การขจัดอุปสรรคตําง ๆ ท่ีมีตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ตลอดจนการวาง
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แผนการพัฒนาในด๎านตําง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน การสร๎างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป๕นสิ่งสําคัญที่ประเทศจะต๎องมีทิศทางและ
เปูาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎องรํวมมือกันอยํางเข๎มแข็ง เพื่อผลักดันให๎เกิดผล
สัมฤทธ์ิอยํางตํอเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศท่ีมุํงสูํความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต  
  สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติของประเทศในระยะ 5  ปี จะยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับกํอนหน๎า เพื่อให๎การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสาย
กลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ๎มกันท่ีดี สอดคล๎องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด๎าน มีดุลยภาพ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน๑ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติ
หนึ่งต๎องไมํสํงผลกระทบทางลบตํอมิติอื่นๆ รวมทั้งต๎องมุํงเน๎นให๎  “คนเป๕นศูนย๑กลางการพัฒนา” สร๎างความมั่นคง
ของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให๎เป๕น คนดี คนเกํง มีศักยภาพ และความคิดสร๎างสรรค๑ ซึ่งเป๕นหัวใจสําคัญในการเพิ่ม
ศักยภาพการแขํงขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก
รับผิดชอบตํอสํวนรวมนําไปสูํการสร๎างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ๑ รักษา ฟื๗นฟู และใช๎ประโยชน๑จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางถูกต๎องและเหมาะสม การพัฒนาสังคมไทย สามารถกระทําไปพร๎อม ๆ กัน
ทั้งสังคมในเมืองและสังคมชนบท แตํเนื่องจากสังคมชนบทเป๕นที่อยูํอาศัยของชนสํวนใหญํของประเทศ การพัฒนาจึง
ทุํมเทไปที่ชนบทมากกวําในเมือง และการพัฒนาสังคมจะต๎องพัฒนาหลาย ๆ ด๎าน ไปพร๎อม ๆ กัน โดยเฉพาะที่เป๕น
ป๓จจัยตํอการพัฒนาด๎านอื่น ๆ ได๎แกํการศึกษา และการสาธารณสุข 
 
ความหมายชองการพัฒนา 
  การพัฒนา เป๕นการเปลี่ยนแปลงที่มีการกําหนดทิศทางหรือขอบเขตการเปลี่ยนแปลง ที่ได๎วางแผนไว๎
แนํนอนลํวงหน๎าเป๕นการกระทําให๎เกิดขึ้น คือ เปลี่ยนจากสภาพหน่ึงไปสูอํีกสภาพหนึ่งที่ดีกวํา มีนักวิชาการได๎กลําวถึง
ความหมายของการพัฒนาไว๎หลากหลายทัศนะ ดังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525, หน๎า 33.) ได๎ให๎
ความหมายของคําวํา “พัฒนา” คือ “ทําให๎เจริญ” การพัฒนาจึงหมายถึง การทําให๎เจริญ“การพัฒนา” หมายถึง 
ความเจริญก๎าวหน๎าเชํน การพัฒนาชุมชน การพัฒนาประเทศ คือ การทําสิ่งเหลํานั้นให๎ดีขึ้น เจริญขึ้น สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนสํวนใหญํให๎ตรงตํอความต๎องการมากขึ้น จึงอาจกลําวได๎วํา“การพัฒนา”คือ 
กระบวนการของการ เคลื่อนไหวจากสภาพท่ีไมํนําพอใจไปสูํ สภาพที่นําพอใจจึงเป๕นกระบวนการ  ที่เปลี่ยนแปลงอยูํ
เสมอ ไมํหยุดนิ่ง การพัฒนามีความสัมพันธ๑ โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กลําวคือการพัฒนา หมายถึง กระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลง ที่มีการวางแผนไว๎ แล๎ว คือ การทําให๎ลักษณะเดิมเปลี่ยนไป คือ ลักษณะใหมํที่เข๎ามาแทนที่นั้น
จะดีกวําลักษณะเกํา ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงยํอมเกิดป๓ญหาในตัวมันเองเพียงแตํวําจะมีป๓ญหามากหรือป๓ญหา
น๎อย ถ๎าหากตีความหมายการพัฒนาจะสามารถตีความหมายได๎ 2 นัย  คือ 
  1. “การพัฒนา” ในความเข๎าใจสมัยใหมํ หมายถึง การทําให๎เจริญในด๎านวัตถุรูปแบบและในเชิงปริมาณ 
เชํน ถนนหนทาง ตึกรามบ๎านชํอง ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม เพื่อประชาชนจะได๎มีชีวิตความเป๕นอยูํที่ดีขึ้นทั้งทางด๎านที่อยูํอาศัย อาหาร 
เครื่องนุํงหํม สุขภาพอนามัย การศึกษา การมีงานทํา มีรายได๎เพียงพอในการครองชีพ ประชาชนได๎รับความเสมอภาค 
ความยุติธรรม มีคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ประชาชนต๎องมีสํวนรํวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนอยํางมีระบบ เป๕น
ต๎น 
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  2.“การพัฒนา” แงํของพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้งในด๎านรํางกายและจิตใจ โดยเน๎นในด๎าน
คุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต๎องพอดี ซึ่งกํอให๎เกิดผลประโยชน๑สูงสุด ความกลมกลืนและความเกื้อกูลแกํสรรพ
ชีวิตโดยไมํเบียดเบียนทําลายธรรมชาติและสภาพแวดล๎อม 
  วิทยา กรเชียงกูล (2527, หน๎า 17-18.) การทําให๎ชีวิตความเป๕นอยูํของประชาชนมีความสุข ความ
สะดวกสบาย ความอยูํดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม และจิตใจและความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยูํกับ
การได๎รับป๓จจัยทางวัตถุเพื่อสนองความต๎องการ ของรํางกายแล๎ว ประชาชนยังต๎องการพัฒนาทางด๎านการศึกษา
สิ่งแวดล๎อมที่ดี การพักผํอนหยํอนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด๎านตํางๆ ด๎วยความต๎องการทั้งหมดนี้
บางครั้งเราเรียกกันวําเป๕นการพัฒนา “คุณภาพ” เพื่อท่ีให๎เห็นวําการพัฒนาไมํได๎ขึ้นอยูํกับการเพิ่มปริมาณสินค๎าหรือ
การ เพิ่มรายได๎เทํานั้น หากอยูํที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกวํา  การเคลื่อนย๎ายจากความด๎อย
พัฒนาให๎หลุดพ๎นจากความยากจน ซึ่งจะแสวงหาและบรรลุถึงได๎อยําง แท๎จริง โดยวิธีการวางแผนเพื่อการพัฒนา 
กลําวคือการพัฒนาเป๕นการปรับปรุงเง่ือนไขท่ีไมํพึง ปรารถนาตํางๆ ในสังคม” 
   พิชญ๑ สมพอง (2529 ,หน๎า 18-19.) ได๎ให๎ความหมายวํา การพัฒนาสังคมวําเป๕นกระบวนการที่เป๕น 
องค๑ประกอบทางเศรษฐกิจ และไมํใชํเศรษฐกิจท่ีมีการกระทําอยํางตํอเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลง หลายๆ ด๎าน ทั้ง
ในด๎านปริมาณ(Quantity) และคุณภาพ (Quality)  มนุษย๑ต๎องการทําให๎ดีขึ้นตามความคิดของตน กระบวนการนั้นจะ
ไมํใชํสภาวการณ๑ใดสภาวการณ๑หนึ่งกระบวนการจะอ๎างอิงถึงคํานิยมตํางๆ เป๕นพื้นฐาน และคํานิยมตํางๆ นั้น
ประชาชนต๎องมีสํวนรํวมในการพัฒนา เป๕นกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภายใต๎การแบํงโลกออกเป๕นโลกท่ีพัฒนาและไมํพัฒนาซึ่ง Hoogvelt อธิบายวําการพัฒนามีอยูํ 3 ฐานะ ได๎แกํ  
  1) การพัฒนาในฐานะที่เป๕นกระบวนการ ในความหมายนี้หมายถึง กระบวนการวิวัฒนาการของความ
เจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย๑ รวมทั้งขององค๑กรทางวัฒนธรรมด๎วยการพัฒนาในฐานะนี้ 
เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งแนวเกํา แนวใหมํ ความแตกตําง ทางสังคม การผสมผสานและการปรับตัวดว๎ยการทําให๎
ดีขึ้น ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทางสังคม  
  2) การพัฒนาในฐานะที่เป๕นการปฏิสัมพันธ๑ ในฐานะนี้เป๕นการมองการพัฒนาวําเป๕น กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง และความเจริญเติบโตของสังคม ด๎วยการติดตํอสัมพันธ๑กับสังคมตํางๆ Hoogvelt ได๎อธิบายถึงการ
พัฒนาของสังคมที่ด๎อยพัฒนา ด๎วยการติดตํอสัมพันธ๑ทางการค๎า ระบบ พาณิชย๑ ระบบอาณานิคม อาณานิคมยุคใหมํ 
การแปลงสภาพโครงสร๎างของสังคมดั้งเดิมด๎วยการเป๕นสมัยใหมํ ภายใต๎ลัทธิอาณานิคม การแพรํกระจายทัศนคติ 
คํานิยม สถาบันตํางๆ ภายใต๎ลัทธิอาณา นิคม และการขาดตอนของกระบวนการวิวัฒนาการ  
3) การพัฒนาในฐานะที่เป๕นการปฏิบัติการการพัฒนาในฐานะนี้ถือวํา การพัฒนา จะต๎องมีการวางแผนอยํางรอบคอบ
และตรวจสอบกระบวนการแหํงความเจริญเติบโตและการ เปลี่ยนแปลงโดยมีเปูาหมายให๎เลือกสําหรับการพัฒนา
หลายๆ เปูาหมายรวมทั้งรูปแบบของการพัฒนา เป๕นต๎น 
  สรุปได๎วํา คําวํา “การพัฒนา” หมายถึง การทําให๎เจริญขึ้น ทําให๎รุํงเรืองขึ้น ใช๎ได๎ทั้ง การพัฒนาวัตถุและ
พัฒนาจิตใจ เชํน การพัฒนาชนบท การพัฒนาประเทศ การพัฒนาสติป๓ญญา และ การพัฒนาจิต เป๕นต๎น ซึ่งตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา การพัฒนาจะต๎องดําเนินไปพร๎อมๆกัน 4 ทาง คือ การพัฒนาทางด๎านกายภาพ การ
พัฒนาศีลธรรมหรือการพัฒนาสังคม การพัฒนาทางด๎าน จิตใจ และการพัฒนาทางด๎านป๓ญญา นอกจากนี้
พระพุทธศาสนายังพิจารณาวําการพัฒนาเป๕นกระบวนการพยายามที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรักษาสิ่งที่ดี
ให๎คงอยูํ ซึ่งสามารถนํามาใช๎ ประโยชน๑ในการเปลี่ยนแปลงฟื๗นฟู และปรับปรุงทั้งตนเอง และสังคมรอบข๎างให๎ดีขึ้น
และมี ความหมายมากยิ่งข้ึน แตํความสําเร็จหรือความล๎มเหลวในกระบวนการพัฒนาขึ้นอยูํกับบุคคลเป๕น สํวนสําคัญ 
ถ๎าจะให๎รกไปด๎วยคนดี ของดีก็ต๎องพัฒนาทางจิต ซึ่งเป๕นผู๎นําของกาย การพัฒนาที่แท๎จริงในทางพุทธธรรม จึงต๎อง
เอื้ออํานวยให๎แตํละคนตระหนักถึงสายสัมพันธ๑ที่ตนมีตํอสังคมและ ธรรมชาติ 
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สังคมไทยในป๎จจุบัน 
  สังคมไทยได๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ โดยมุํงการพัฒนาท่ีเน๎นวัตถุตามแบบอยํางตะวันตก
จนขาดหลักการพัฒนาทางพระพุทธศาสนาท่ีแท๎จริงต๎องใช๎ คําวําการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable  Development 
) เป๕นการสื่อถึงคนเรายุคป๓จจุบันและคนรุํนตํอไปในอนาคตด๎วย  เป๕นการพัฒนาทํามกลางกระแสโลกาภิวัตน๑                 
( Globalization ) ที่ก๎าวไปกับระบบเทคโนโลยีและกลไกของการตลาด  อันกํอเกิดการแสวงหาอํานาจเพื่อครอบงํา
ผลประโยชน๑ของอีกฝุายในการแขํงขัน ไมํวําจะเป๕นประชาสังคม (Civil  Society)  หรือ รัฐประชาชาติ (Nation 
State) ก็ตาม แตํการเข๎ามามีอิทธิพลนั้นชาวโลกก็ยังต๎องการระบบบริหารแบบ Good  Governance  อยูํดีจะเห็นได๎
วําพระพุทธศาสนาก็เริ่มสูญเสียบทบาทที่มีตํอการพัฒนาประเทศอยํางที่เคยเป๕นมา เนื่องจากสังคมไทยไปต๎อนรับ
วัฒนธรรมตะวันตก สังคมไทยเริ่มมีป๓ญหามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับเอาความเจริญก๎าวหน๎าแบบตะวันตกเข๎ามา 
ทั้งนี้เพราะสังคมไทยไมํได๎มีภูมิหลังและรากฐานความเจริญทางสังคมอุตสาหกรรม และไมํมีวัฒนธรรมอุตสาหกรรม
แบบตะวันตก ทําให๎สังคมไทยมีสภาพที่นักวิชาการเรียกวํา “ทันสมัยแตํไมํพัฒนา-modernization without 
development" กระบวนทัศน๑ในการพัฒนาประเทศภายใต๎ “ประเทศไทย 4.0”  เป๕นอีกนโยบายหนึ่งที่เป๕นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป๕นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป๕นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน๑รัฐบาล เป๕นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อม ๆ กัน  เป๕นการผนึกกําลังของทุกภาคสํวนภายใต๎แนวคิด “ประชารัฐ” ที่
ผนึกกําลังกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก   นี่เป๕นแนวคิดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศเพื่อก๎าวเข๎าสูํโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลในป๓จจุบัน จะเป๕นได๎จริงแคํไหนไมํใชํคอย
ติดตามอยํางเดียว แตํต๎องชํวยกันทุกฝุาย คนละไม๎คนละมือตามภารกิจโดยเฉพาะคนในวงการศึกษา  คิดวํานี่เป๕นแสง
สวํางจ๎าทีเดียวที่จะทําให๎ไทย หลุดพ๎นจาก”ประเทศกําลังพัฒนา” กลายเป๕น “ประเทศพัฒนาแล๎ว” อยํางแท๎จริง 
ดังนั้น  การพัฒนาสังคมไทยที่จะก๎าวไปสูํการแขํงขันกับนานาชาติ หรือการที่จะก๎าวไปสูํการเป๕นผู๎นําในเวทีโลก จึง
จําเป๕นที่จะต๎องนําเอาหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาปรับใช๎ อยํางน๎อยก็จะต๎องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
ใหมํ โดยหันมาเน๎นในการสร๎างวัฒนธรรมทางด๎านจิตใจไมํใชํสํงทางด๎านวัตถุจนมากเกินไป โดยใฝุหาความรู๎และสู๎สิ่งที่
ยาก ซึ่งวัฒนธรรมดังกลําวจะเกิดขึ้นได๎นั้น ก็ด๎วยการศึกษาหรือพัฒนาคน พัฒนาตน พัฒนางานตามหลัก
พระพุทธศาสนา ให๎มีคุณภาพและศักยภาพนั่นเอง  เมื่อพิจารณาในแงํมุมของพระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลัก
หนึ่งในสังคมไทย ที่ได๎เข๎ามามีบทบาทตํอการพัฒนาสังคมไทย ก็จะพบวํา ในอดีตพระพุทธศาสนาประสบความสําเร็จ
ในการสร๎างความอยูํดีมีสุขให๎กับสังคมไทย จนคนไทยมีลักษณะนิสัยที่เดํนชัด คือ มีความเอื้อเฟื๗อเผื่อแผํ ชอบสนุก
และชอบทําบุญ ซึ่งนับเป๕นความวิเศษอยํางหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ที่สามารถบูรณาการความสนุกกับแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาในเรื่องบุญเข๎าด๎วยกัน ดังปรากฏในประเพณีตําง ๆ ไมํวําจะเป๕นงานบวชนาค งานแตํงงาน งานวัน
สงกรานต๑ เป๕นต๎น 
  ตํอมาเมื่อสังคมไทยได๎เกิดการเปลีย่นแปลงในการพัฒนาประเทศ โดยมุํงการพัฒนาท่ีเน๎นวัตถุตามแบบอยําง
ตะวันตก พระพุทธศาสนาก็เริ่มสูญเสียบทบาทที่มีตํอการพัฒนาประเทศอยํางที่เคยเป๕นมา เนื่องจากสังคมไทยไป
ต๎อนรับวัฒนธรรมตะวันตก สังคมไทยเริ่มมีป๓ญหามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับเอาความเจริญก๎าวหน๎าแบบตะวันตก
เข๎ามา ทั้งนี้เพราะสังคมไทยไมํได๎มีภูมิหลังและรากฐานความเจริญทางสังคมอุตสาหกรรม และไมํมีวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมแบบตะวันตก ทําให๎สังคมไทยมีสภาพที่นักวิชาการเรียกวํา “ทันสมัยแตํไมํพัฒนา-modernization 
without development" คือการที่ประเทศไทยมีความทันสมัยจริงแตํภายนอก แตํในเนื้อหาแล๎วไมํได๎พัฒนาให๎
เกิดขึ้นในสังคมของตัวเอง ไมํวําจะเป๕นระบบการศึกษา การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ เป๕นต๎น ดังมี
นักปราชญ๑คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย๑ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน ได๎วิเคราะห๑ไว๎วํา การที่สังคมไทยได๎รับเอา
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ความเจริญแบบตะวันตกเข๎ามา ไมํวําจะเป๕นแนวคิดทางด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี ระบบอุตสาหกรรม ทําให๎
สังคมไทยรับเอาความเจริญตามแบบอยํางตะวันตกอยํางเต็มที่ แตํการรับเอาวัฒนธรรมดังกลําวนั้น ไมํสอดคล๎องกับ
ภูมิหลังของสังคมไทย เพราะคนไทยมักจะรับในเข๎ามาในแงํของการเสพบริโภค หรือรับเอาแตํสิ่งที่เป๕นเครื่องอํานวย
ความสะดวกสบาย ทําให๎คนไทยที่แตํเดิมมีวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม และมีความเป๕นอยูํที่สะดวกสบายอยูํแล๎ว 
กลับเสพติดความสบายจากวัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้นและกลายเป๕นคนมักงํายมากยิ่งขึ้น โดยขาดพื้นฐานของ
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่เป๕นวัฒนธรรมแหํงการใฝุรู๎และสู๎สิ่งยาก 
 นอกจากน้ีแล๎วลักษณะเดิมของสังคมไทยที่มีวัตถุพรั่งพร๎อม (ในน้ํามีปลา ในนามีข๎าว) ไมํมีความบีบรัดทาง
เศรษฐกิจ มีความเป๕นอยูํที่สุขสบาย เพราะมีวัตถุเสพบริโภคที่พรั่งพร๎อมท่ีจะบํารุงบําเรอรํางกาย ลักษณะเชํนนี้ไปกัน
ได๎ด๎วยดีกับการรับเอาเทคโนโลยีจากตาํงชาติ ที่เข๎ามาพร๎อมกับกระแสบริโภคนิยม และสอดคล๎องกับกระแสความเชื่อ
ในเรื่องไสยศาสตร๑ในสังคมไทยท่ีมีมาแตํเดิม เกิดเป๕นวัฒนธรรมเทคโนโลยีผสานไสยศาสตร๑ คือ การพึ่งพาสิ่งภายนอก 
โดยที่ไมํต๎องลงมือทําการ สังคมไทยจึงเป๕นสังคมที่รอผลดลบันดาล พึ่งพาอํานาจภายนอกตําง ๆ สังคมไทยจึงตกอยูํใน
สภาพความอํอนแอ ขาดความเข๎มแข็งที่จะไปพัฒนาประเทศ นั่นก็คือการสร๎างคนไทยให๎มีจิตใจวิทยาศาสตร๑และ
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร๑ อันเป๕นลักษณะของความใฝุรู๎ รักความจริง ชอบเหตุผลนิยมป๓ญญา ชอบค๎นคว๎า แสวงหาสืบ
สาว ตรวจสอบ และการทดลองจนค๎นพบความจริง และจิตใจของนักเทคโนโลยีที่ใฝุสร๎างสรรค๑ และจิตใจแหํงนัก
อุตสาหกรรมที่เพียรบากบั่นสู๎สิ่งยาก  นอกจากจะต๎องหันมาสร๎างวัฒนธรรมแหํงความใฝุรู๎สู๎สิ่งยากแล๎ว ทํานยังเห็นวํา 
คนไทยยังจะต๎องมีวัฒนธรรมแหํงการมองกว๎าง คิดไกล และใฝุรู๎ อีกด๎วย นั่นก็คือ คนไทยจะต๎องไมํมองเห็นเฉพาะ
ประโยชน๑ของตัวเอง ของพวกพ๎อง หรือมองเห็นเฉพาะประโยชน๑เฉพาะหน๎าเทํานั้น แตํจะต๎องมองให๎กว๎างออกไปใน
สังคม โลก และธรรมชาติ ซึ่งมิได๎จํากัดขอบเขตอยูํกับเพียงสังคมใดสังคมหนึ่ง และจะต๎องมองในลักษณะของการ
สร๎างสรรค๑วัฒนธรรมอีกด๎วย นั่นคือ การที่จะสร๎างสรรค๑ได๎จะต๎องมีความใฝุรู๎ในสิ่งตํางๆ อยูํเสมอ  สิ่งที่สังคมไทย
จะต๎องดําเนินการอีกประการหนึ่งก็คือ การรักษาวัฒนธรรมแหํงเมตตาให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน ได๎แกํ ก ารรักษาความมี
น้ําใจ ความรัก ความปรารถนาดี การเอื้อเฟื๗อเผื่อแผํชํวยเหลือกันตํางๆ ตลอดจนการนับถือกันเป๕นพี่น๎อง เป๕นต๎น อัน
เป๕นพื้นเพภูมิหลังของสังคมไทยมาแตํเดิม ในขณะเดียวกัน สังคมไทยก็จะต๎องพัฒนาวัฒนธรรมในการแสวงป๓ญญา คือ 
ความใฝุรู๎ เข๎าถึงความจริง และการคิดหาทางแก๎ไขป๓ญหาในสิ่งตํางๆ เพื่อที่จะสามารถดํารงสังคมอยูํได๎ในโลกแหํงการ
แขํงขันในป๓จจุบัน   การที่คนไทยจะก๎าวไปสูํทิศทางที่กําหนดไว๎ได๎นั้น ทํานเห็นวํา “คนไทยจะต๎องมีป๓ญญาที่เข๎มแข็ง 
จะมองเรื่องอะไรต๎องมองให๎ชัด จะศึกษาอะไรต๎องให๎รู๎เข๎าใจชัด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของเรา จะต๎องให๎เขา
พัฒนาตัวขึ้นมาชนิดที่ได๎ป๓ญญาที่แท๎ ไมํใชํอยูํแคํสักแตํวําความโก๎ แตํจะต๎องกระจําง ชัดเจน เรียนรู๎อะไรต๎องชัดเจน 
ให๎เกิดป๓ญญาที่แท๎จริง แล๎วเราก็จะมาชํวยแก๎ป๓ญหาสร๎างสรรค๑สังคมได๎จริง สังคมก็จะเดินหน๎าไปได๎” 
 
ความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป๕นปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให๎ดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให๎ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกาภิวัฒน๑ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป๕นที่จะต๎องมีระบบภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีพอสมควร ตํอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต๎องอาศัยความรอบรู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่งในการนํา
วิชาการตํางๆ มาใช๎ในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให๎มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย๑
สุจริต และให๎มีความรอบรู๎ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติ ป๓ญญา และความรอบคอบ 
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เพื่อให๎สมดุลและพร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง ทั้งด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป๕นอยํางดี ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด๎วยคุณสมบัติ ดังนี้  
(http://www.chaipat.or.th สบืค๎นเมื่อ 17 มกราคม 2561) 
 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมํน๎อยเกินไปและไมํมากเกินไป โดยไมํเบียดเบียนตนเองและ
ผู๎อื่น เชํน การผลิตและการบริโภคที่อยูํในระดับพอประมาณ  
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต๎องเป๕นไปอยํางมี เหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุป๓จจัยที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ อยํางรอบคอบ  
 3. ภูมิคุ๎มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
คํานึงถึงความเป๕นไปได๎ของสถานการณ๑ตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี เง่ือนไข ของการตัดสินใจและ
ดําเนินกิจกรรมตํางๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้  
 1. เง่ือนไขความรู๎ ประกอบด๎วย ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องรอบด๎าน ความรอบคอบที่จะ
นําความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
 2. เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต๎องเสริมสร๎าง ประกอบด๎วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย๑สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใช๎สติป๓ญญาในการดําเนินชีวิต 
 ธวัชชัย  เพ็งพินิจ (2552, หน๎า 3) และคณะ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถูกใช๎เป๕นกรอบแนวความคิด
และทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย  ซึ่งบรรจุอยูํในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550 – 2554) เพื่อมุํงสูํการพัฒนาที่สมดุล  ยั่งยืน และมีภูมิคุ๎มกัน  เพื่อความอยูํดีมีสุข มุํงสูํสังคมที่มี
ความสุขอยํางยั่งยืน หรือท่ีเรียกวํา “สังคมสีเขียว” โดยไมํเน๎นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป๕นหลัก  

 (สํานักงาน ก.ศศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2549 : 6) การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
พัฒนาที่ตั้งอยูํบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมํประมาท โดยคํานึงถึ งความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร๎างภูมิคุ๎มกันท่ีดีในตัวตลอดจนใช๎ความรู๎ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และ การ
กระทํา ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณา ดังนี้คือ  
1. กรอบแนวคิด เป๕นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูํและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป๕นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ได๎ตลอดเวลาและเป๕นการมองโลกในเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํ
ตลอดเวลา มุํงเน๎นการรอดพ๎นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา  

 2. คุณลักษณะความพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎กับ การปฏิบัติได๎ในทุกระดับโดย
เน๎นการปฏิบัติทางสายกลางและการพัฒนาอยํางเป๕นขั้นตอนเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด๎วยคุณลักษณะที่สําคัญ 3 
ประการ 2 เง่ือนไข หรือเรียกวํา 3 หํวง 2 เง่ือนไข ดังนี้ 
 ประเวศ วะสี (2550, หน๎า 24 - 27)  ได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงวํา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ถือได๎วําเป๕นปรัชญาที่เป๕นการวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเรามาตั้งแตํปี  2517 เมื่อวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาปี 2541 ทรงได๎มีพระมหากรุณาธิคุณอธิบายเพิ่มเติมถึงคําวํา “พอเพียง” หมายถึง “พอมีพอกิน” 
พอมีพอกินก็แปลวําเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ๎าแตํละคนมีพอมีพอกินก็ใช๎ได๎ยิ่งถ๎าประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีประเทศ
ไทยสมัยกํอนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้อิสระไมํมีพอมีพอกินจึงจะต๎องเป๕นนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให๎
ทุกคนพอเพียงได๎พอเพียงน้ีก็หมายความวํามีกินมีอยูํไมํฟุุมเฟือยไมํหรูหราก็ได๎แตํวําเปรียบเทียบคําวําพอเพียงคํากับ
วํา self-sufficiency นั้นหมายความวําผลิตอะไรมีพอที่จะใช๎ไมํต๎องไปขอยืมคนอื่นอยูํได๎ด๎วยตนเองเป๕นไปตามที่
เรียกวํายืนบนขาของตัวเองแตํวําพอเพียงนี้มีความหมายกว๎างขวางยิ่งกวํานี้อีกคือคําวําพอก็พอเพียงนี้ก็พอแคํนั้นเอง
คนเราถ๎าพอใจในความต๎องการมันก็มีความโลภน๎อยเมื่อมีความโลภน๎อยก็เบียดเบียนผู๎อื่นน๎อยถ๎าประเทศไทยมี

http://www.chaipat.or.th/
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ความคิดอันนี้มีความคิดวําทําอะไรต๎องพอเพียงหมายความวําพอประมาณซื่อตรงไมํโลภอยํางมากคนเราก็มีความสุข
พอเพียงน้ีอาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได๎แตํวําต๎องไมํไปเบียดเบียนคนอ่ืนต๎องให๎พอประมาณพูดจาก็พอเพียงทํา
อะไรก็พอเพียงปฏิบัติก็พอเพียง 
ดังนั้นความหมายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯและความคิดเห็นของ
นักวิชาการหมายถึงการปฏิบัติด๎วยการพึ่ งตนเองมากที่สุดด๎วยทางสายกลางอยํางพอดีพอมีพอกินใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีได๎อยํางมีคุณคําไมํสร๎างความเดือดร๎อนและไมํเบียดเบียนทั้งตนเองและผู๎อื่นด๎วยการตัดสินใจ
อยํางมีเหตุมีผลและมีการเตรียมตัวให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูํบนพื้นฐานของทางสายกลาง  และความไมํ
ประมาท  ตลอดจนใช๎ความรู๎  ความรอบคอบ  และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทําเพื่อ
การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  พร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลงในทุกด๎าน  ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล๎อม ความรู๎
และเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ขณะเดียวกันจะต๎องเสริมสร๎างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ   โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ  ให๎มีจิตสํานึกในคุณธรรมความ
ซื่อสัตย๑สุจริต และให๎มีความรอบรู๎ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด๎วยความอดทน  ความเพียร มีสติป๓ญญา และความ
รอบคอบ  เพือ่ให๎มีความสมดุลและพร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวางทั้งทางด๎านวัตถุ  
สังคม  สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป๕นอยํางดี  ซึ่ง กมลพร กัลยาณมิตร (2550, หน๎า 24.) กลําว
วํา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณา ดังนี้คือ  
  1. กรอบแนวคิด เป๕นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูํและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป๕นโดยมีพื้นฐานมา
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ได๎ตลอดเวลาและเป๕นการมองโลกในเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา มุํงเน๎นการรอดพ๎นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา  
  2. คุณลักษณะความพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎กับ การปฏิบัติได๎ในทุกระดับโดย
เน๎นการปฏิบัติทางสายกลางและการพัฒนาอยํางเป๕นขั้นตอนเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด๎วยคุณลักษณะที่สําคัญ 3 
ประการ 2 เง่ือนไข หรือเรียกวํา 3 หํวง 2 เง่ือนไข ดังนี้ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2549: ออนไลน๑) 
 คุณลักษณะ 3 ประการ หรือ 3 ห่วง ประกอบด๎วย 

  1. พอประมาณ คือ ความพอเหมาะกับตนเอง สิ่งแวดล๎อม และสังคมตนเอง ไมํมากไป น๎อยไป ไมํโลภ ไมํ
เบียดเบียนตนเองและผู๎อื่น และมีความสมดุลระหวํางจํายกับรายรับ  
  2. มีเหตุมีผล คือ การตัดสินใจความพอเพียง อยํางมีเหตุมีผลจากป๓จจัย ท่ีเกี่ยวข๎อง จากผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ด๎วยความไมํประมาท มีสติ มีความจําเป๕น ไมํเกินฐานะ ประหยัดคุ๎มคํา  
  3. มีภูมิคุ๎มกัน คือ การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ พิจารณาความเป๕นไปได๎ ของ
สถานการณ๑ มีความพร๎อมในการรับความเสี่ยง ด๎วยการวางแผน การออมเงิน การแบํงป๓นผู๎อื่น และการเรียนรู๎พัฒนา
ตนอยํางตํอเนื่องคุณลักษณะ 2 เง่ือนไข คือ การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ให๎อยูํในระดับคุณลักษณะ 2 
เงื่อนไขพอเพียงน้ัน ต๎องอาศัยท้ังความรู๎ และคุณธรรมเป๕นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. เงื่อนไขความรู๎ ประกอบด๎วย ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางรอบด๎าน ความรอบคอบ
ที่จะนําความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบ การวางแผน และระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  
  2.เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต๎องเสริมสร๎างประกอบด๎วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย๑สุจริตและ
มีความอดทน มีความเพียร ใช๎สติป๓ญญาในการดําเนินชีวิต  
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สรุป  
  สังคมไทยได๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ โดยมุํงการพัฒนาท่ีเน๎นวัตถุตามแบบอยํางตะวันตก
จนขาดหลักการพัฒนาทางพระพุทธศาสนาที่แท๎จริงต๎องใช๎ คําวําการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable  Development 
) เป๕นการสื่อถึงคนเรายุคป๓จจุบันและคนรุํนตํอไปในอนาคตด๎วย  เป๕นการพัฒนาทํามกลางกระแสโลกาภิวัตน๑ ( 
Globalization ) ที่ก๎าวไปกับระบบเทคโนโลยีและกลไกของการตลาด  อันกํอเกิดการแสวงหาอํานาจเพื่อครอบงํา
ผลประโยชน๑ของอีกฝุายในการแขํงขัน ไมํวําจะเป๕นประชาสังคม (Civil  Society)  หรือ รัฐประชาชาติ (Nation 
State) ก็ตาม แตํการเข๎ามามีอิทธิพลนั้นชาวโลกก็ยังต๎องการระบบบริหารแบบ Good  Governance  อยูํดี ดังนั้น  
การพัฒนาสังคมไทย ให๎มีศักยภาพเพื่อก๎าวไปสูํการแขํงขันกับนานาชาติ หรือการที่จะก๎าวไปสูํการเป๕นผู๎นําในเวทีโลก 
จึงจําเป๕นที่จะต๎องนําเอาหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาปรับใช๎ อยํางน๎ อยก็จะต๎องปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมใหมํ โดยหันมาเน๎นในการสร๎างวัฒนธรรมทางด๎านจิตใจไมํใชํสํงทางด๎านวัตถุจนมากเกินไป โดยใฝุหาความรู๎
และสู๎สิ่งที่ยาก ซึ่งวัฒนธรรมดังกลําวจะเกิดขึ้นได๎นั้น ก็ด๎วยการศึกษาหรือพัฒนาคน พัฒนาตน พัฒนางานตามหลัก
พระพุทธศาสนา ให๎มีคุณภาพและศักยภาพนั่นเอง 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป๕นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระราชทานแกํพสกนิกรชาวไทยเพื่อนําไป
เป๕นหลักแนวคิดในการดําเนินชีวิต เป๕นแนวทางการปฏิบัติไปสูํวิถีแหํงความพอเพียงและเมื่อภายหลังเกิดวิกฤตการณ๑
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540 พระองค๑ได๎เน๎นย้ําแนวทางแก๎ไข  เพื่อให๎ชาวไทยรอดพ๎นจากวิกฤตและ
สามารถดํารงชีวิตอยูํได๎อยํางมั่นคงทํามกลางกระแสโลกาภิวัตน๑ และความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาที่ผํานมา เป๕นการ
พัฒนาในด๎านความเจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเป๕นสําคัญ และป๓จจัยที่ทําให๎เศรษฐกิจเจริญเติบโต มองกันที่
อุตสาหกรรม เน๎นความเจริญทางวัตถุ  จนเกิดผลร๎ายตํอธรรมชาติแวดล๎อม เป๕นการพัฒนาที่ไมํสมดุล   ทําให๎
ธรรมชาติรํอยหรอ  และเกิดป๓ญหามากมายไมํวําจะเป๕น ป๓ญหาสภาพแวดล๎อม   ป๓ญหาสังคมและป๓ญหาสภาพ
จิตใจ  จึงเป๕นการพัฒนาที่ผิดพลาด  กําลังจะทําให๎โลกสูํหายนะ และความพินาศ  เพราะเป๕นการพัฒนาที่เสีย
สมดุล  ทําให๎โลกไมํเหมาะสมแกํการอยูํอาศัย สํงผลให๎เกิดการพัฒนาที่ไมํยั่งยืนจึงเกิดแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลง
กระบวนการพัฒนาใหมํ  โดยเปลี่ยนวิธีการพัฒนาโดยใช๎ “คน”  เป๕นศูนย๑กลางของการพัฒนา ในที่นี้จะขอกลําวถึง
การพัฒนาของประเทศไทย  ประเทศไทยเองก็ได๎ดําเนินการที่จะทําให๎เกิดการพัฒนายั่งยืนโดยใช๎ “คน” เป๕น
ศูนย๑กลาง จะเห็นได๎จากแผนการพัฒนาฉบับที่ 11, และ 12 ที่ให๎สําคัญตํอการพัฒนาคนและกระบวนการ พัฒนาที่
บูรณาการการเช่ือมโยงกันทุกด๎านโดยมีเศรษฐกิจเป๕นเครื่องมือในการพัฒนาคน และสิ่งแวดล๎อมเพื่อความอยูํดีมีสุข
ของคนไทยอยํางยั่งยืนตลอดไป            
  จากการประเมินผลการพัฒนาในชํวง 5  ทศวรรษที่ผํานมาช้ีให๎เห็นอยํางชัดเจนถึงการพัฒนาที่ขาดสมดุล 
โดยประสบความสําเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณ แตํขาดความสมดุลด๎านคุณภาพ “จุดอํอน”ของการพัฒนาที่สําคัญ คือ
ระบบบริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และราชการยังเป๕นการรวมศูนย๑อํานาจและขาดประสิทธิภาพ ระบบกฎหมาย
ล๎าสมัยนําไปสูํป๓ญหาเรื้อรังของประเทศ คือ การทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นทั้งในภาคราชการและในภาคธุรกิจ 
เอกชนขณะเดียวกันคุณภาพการศึกษาของคนไทยยังไมํก๎าวหน๎าเทําที่ควร ไมํสามารถปรับตัวรู๎เทําทั นวิทยาการ
สมัยใหมํ ทั้งฐานะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีของไทยอํอนแอ ไมํเอื้อตํอการพัฒนาวัตกรรม รวมทั้งความสามารถใน
การบริหารจัดการธุรกิจยังด๎อยประสิทธิภาพ จึงสํงผลให๎ขีดความสามารถในการแขํงขันของไทยลดลงอยํางตํอเนื่อง 
ขณะที่ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได๎ ความยากจน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีรุนแรงขึ้น ได๎สร๎างความขัดแย๎งในสังคมมากขึ้น นอกจากน้ีความอํอนแอของสังคมไทยที่ตกอยูํในกระแส
วัตถุนิยม ได๎กํอให๎เกิดป๓ญหาทางศีลธรรมและป๓ญหาทางสังคมมากข้ึนด๎วย  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 188 ~ 

เอกสารอ้างอิง 
  1.ภาษาไทย 
กมลพร  กัลยาณมิตร, การน านโยบายอยู่ดีมีสุขไปปฏิบัติในจังหวัดนนทบุรี, กรุงเทพมหานคร : 2550. 

คูณ โทขันธ๑, พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ๎าส๑ , 2545. 

ชัยอนันต๑ สมุทวณิช แปล, UNDP, Public Sector Management, Governance, and Sustainable 
Development (New York, 1995). ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง . กรุงเทพมหานคร: บริษัทสุขุมและ

บุตร จํากัด, 2541. 
ฑิตยา สุวรรณชฎ, สังคมวิทยา, กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2527. 

ธ น ภ ณ  ส ม ห วั ง .  “ พุ ท ธ ศ า ส น า กั บ ก า ร พั ฒ น า ไ ท ย แ ล น ด์  4 . 0 ”  [ อ อ น ไ ล น๑ ] ,  แ ห ลํ ง ข๎ อ มู ล  : 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641259 (สบืคน๎เมือ่ 17 มกราคม 2561) 
ธวัชชัย  เพ็งพินิจ และคณะ. รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม , กรุงเทพมหานคร : 

2552. 
ประเวศ วะสี. (2550). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวคิดพลิกเศรษฐกิจสังคม.กรุงเทพมหานคร: หมอ

ชาวบ๎าน. 
พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต).พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

2549.  
พิชญ๑ สมพอง. สังคมวิทยาว่าด้วยการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : กิ่งจันทร๑การพิมพ๑. 2529. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ๑ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน๑, พ.ศ. 

2525. 
ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546,  

วิทยา กรเชียงกูล. การพัฒนาเศรษฐกจิสังคมไทย: บทวิเคราะห.์ กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑ฉับแกระ, 2527.  

สมศักดิ์  ศรีสันตสิุข. สังคมไทย: แนวทางวิจัยและการพัฒนา. กรงุเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร๑, 

2525. 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ออนไลน๑].แหลํงที่มา: http://www.chaipat.or.th (สืบค๎นเมื่อ 17 มกราคม 2561) 
ถอดทฤษฎีสูํโครงการราชดําริ [ออนไลน๑].แหลํงที่มา: https://positioningmag.com/9254 (สืบค๎นเมื่อ 17 มกราคม 

2561) 
  2.ภาษาอังกฤษ 

Misra, r.p. and Jonjo, M. (ed.), the Changing Perspective of Development Problems In Misra, 

Hong Kong: Maruzen Investment Hong Kong, 1981.  
 
 
 
 
 
 

http://www.chaipat.or.th/
https://positioningmag.com/9254


การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 189 ~ 

บทบาทและประสบการณ์สร้างสรรค์ของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน 
The Role and Creative Aging in Community Development 

 

จําสิบเอก ชัยภัทร พุฒซ๎อน 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร๑  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระมหาวิศิต ธีรว โส (กลีบม่วง)  
พระปลัดสุระ ญาณธโร (จันทึก)  

อาจารย๑ประจาํหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร๑  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร๑ 

อรพิน ปิยะสกุลเกียรต ิ
อาจารย๑ประจาํหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

 
บทคัดย่อ 
 บทบาทของผู๎สูงอายุในการพัฒนาชุมชน เป๕นผู๎สร๎างสรรค๑เศรษฐกิจโดยการนําทักษะในวิชาชีพตํางๆมา
สํงเสริมการสร๎างงานอาชีพ รายได๎ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ๎านในชุมชน บทบาทนักอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
จากการนําภูมิป๓ญญามาใช๎ปูองกันป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมบทบาทในฐานะหมอพื้นบ๎านจากการนําภูมิป๓ญญาแพทย๑พื้นบ๎าน
ไทยในการดูแลสุขภาพของชาวบ๎านในชุมชน บทบาทนักสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยการเลือกสรรกลั่นกรองข๎อมูล
ด๎วยเหตุและผลอยํางรอบคอบ ตระหนักในคุณคํา คุณประโยชน๑และการปฏิบัติได๎อยํางเหมาะสม บทบาทของผู๎สร๎าง
ทุนมนุษย๑ให๎ชุมชนในด๎านการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เพื่อให๎เกิดการพัฒนาทั้งตํอตนเอง และสังคม 
ผู๎สูงอายุยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ  โดยเป๕นผู๎มีจิตสาธารณะ เป๕นผู๎ที่มีคุณคําและมี
ศักดิ์ศรี แสดงถึงการเป๕นผู๎ที่มีสํวนรํวมในการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน บทบาทดังกลําวเป๕นการสร๎างความพร๎อม
ในการรับมือกับการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุในอนาคต 
คําสําคัญ: บทบาทผู๎สูงอายุ การสร๎างสรรค๑ การพัฒนาชุมชน 
 
Abstract                                                      
 The role of the elderly in community development, to create the economy by their skills 
in various professions to promote job creation, income and quality of life of villagers in the 
community. The role of environmental conservationists in adopting the wisdom to prevent 
environmental problems, ethno medicine. The role of cultural heritage, to carefully selecting the 
information and reason, realize the value, benefit and practice appropriately. The role of capital 
human management, and the role for national security development. All of the aging roles will 
keep up with elderly society for future. 
 Key words: role aging, capacity creative, community development 
 
 บทน า 
 ป๓จจุบันมนุษย๑มีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวมากกวําที่ผํานมา องค๑การสหประชาชาติให๎คํานิยามของ "ผู๎สูงอายุ" 
หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุมากกวํา 60 ปี ขึ้นไปนับตั้งแตํอายุเกิด ขณะที่องค๑การอนามัย
โลกระบุวําประเทศตํางๆทั่วโลกได๎คํานิยามสําหรับผู๎สูงอายุตํางกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด หมายถึง ผู๎ที่มีอายุ 60 ปี ข้ึน
ไป หรือตามการกําหนดทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสภาพรํางกาย บางประเทศจึงมักจะนิยามผู๎สูงอายุโดย
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นับจากอายุ 65 ปี ข้ึนไป เป๕นต๎นสําหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติผู๎สูงอายุ พ.ศ.2546 กําหนดให๎บุคคลที่มีอายุ 60 
ปี บริบูรณ๑และมีสัญชาติไทยเป๕นผู๎สูงอายุหรือที่เรียกกันวํา "ผู๎สูงวัย" โดยแบํงกลุํมผู๎สูงอายุได๎ 3 กลุํม ได๎แกํ ผู๎สูงอายุ
วัยต๎น (อายุ 60-69 ปี) เป๕นชํวงวัยที่ยังชํวยเหลือตนเองได๎ผู๎สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79ปี) เป๕นชํวงวัยที่เริ่มมีอาการ
เจ็บปุวย รํางกายเริ่มอํอนแอ มีโรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรังและผู๎สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) เป๕นชํวงวัยที่
เจ็บปุวยบํอยข้ึน อวัยวะเสื่อมสภาพ อาจมีภาวะทุพพลภาพ จํานวนผู๎สูงอายุท่ัวโลกมีจํานวนสูงขึ้นอยํางรวดเร็ว ซึ่งแตํ
ละประเทศท่ัวโลกจะต๎องเตรียมความพร๎อมและมีแผนรองรับการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางจริงจัง 
 
สังคมแห่งผู้สูงอายุ 
 องค๑การอนามัยโลก (World Health Organization, 2012) คาดการณ๑วําในปีพ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) 
จํานวนประชากรของผู๎สูงอายุทั่วโลกที่มีอายุ 65 ขึ้นไป จะเพิ่มสัดสํวนเป๕นเทําตัว คิดเป๕นร๎อยละ 11 ของจํานวน
ประชากรโลกท้ังหมด กลําวคือ 1 ใน 5 ของประชากรโลกจะมีอายุตั้งแตํ 65 ปี ขึ้นไป” นั่นหมายความวํา สังคมโลก
กําลังจะกลายเป๕นสังคมแหํงผู๎สูงอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับป๓จจัยสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกันซึ่งล๎วนสํงผลตํอสุขภาพ 
(Health) และการมีอายุยืนยาว (Longevity) ทั้งสิ้น  
  การก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ (Aging Society) ของสังคมไทย เกิดขึ้นตั้งแตํในชํวงปี พ.ศ.2547-2548 มี
ประชากรผู๎สูงอายุร๎อยละ 10.4 ของประชากรทั้งหมด และในปีพ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) พบวํามีประชากรที่มีอายุ 60 
ปีขึ้นไป ร๎อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด และคาดวําประเทศไทยจะเป๕นสังคมผ๎ูสูงอายุโดยสมบูรณ๑ ในชํวงปีพ.ศ.
2567-2568 และคาดการณ๑วําประเทศไทยจะเข๎าสูํ "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" ในปีพ.ศ.2575 โดยสหประชาชาติ
คาดการณ๑วําสัดสํวนผู๎สูงอายุของไทยมากกวําประเทศอื่นๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน โดยจะก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเร็ว
กวําประมาณ 20 ปี อยํางไรก็ตาม ปีพ.ศ.2583 (ค.ศ.2040) ทุกประเทศในอาเซียนจะกลายเป๕นสังคมผู๎สูงอายุโดย
สมบูรณ๑ (สํานักงานสถิติแหํงชาติ, 2017) 
 จะเห็นได๎วําสังคมไทยกําลังก๎าวเข๎าสูํสังคมแหํงผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑แบบในอีกไมํนานแตํสังคมไทยกลับ
มอบพื้นที่และโอกาสในการดํารงชีวิตให๎แกํเด็ก วัยรุํน และวัยทํางานมากกวําผู๎สูงอายุมาโดยตลอด สํวนหนึ่งเป๕น
เพราะอิทธิพลของคํานิยมและมโนทัศน๑ตํอผู๎สูงอายุแบบเกํา กลําวคือ แม๎วําผู๎สูงอายุจะได๎รับการยกยํองและเป๕นที่
เคารพนับถือในกลุํมคนรุํนหลัง แตํคนไทยยังยึดติดกับกรอบความคิดเดมิที่วําผูส๎ูงอายุมักจะประสบกับภาวะถดถอยทั้ง
ทางรํางกายและ/หรือจิตใจ จึงไมํควรทํางานหนัก แตํควรจะได๎พักผํอนอยูํกับบ๎านเฉยๆ เพื่อให๎ลูกหลานดูแลมากกวํา 
สํงผลให๎ผู๎สูงอายุสํวนใหญํวําเป๕นบุคคลที่ต๎องการพึ่งพิงสูง หรือกระทั่งเป๕นภาระของสังคม ในทางกลับกันการเพิ่มขึ้น
ของสัดสํวนประชากรผู๎สูงอายุในสังคมยํอมสํงผลกระทบเชิงนโยบายตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งด๎านการศึกษา ด๎าน
แรงงาน ด๎านสิ่งแวดล๎อม และสวัสดิการผู๎สูงอายุจึงถือเป๕นโจทย๑ท๎าทายที่ประเทศไทยจะต๎องเรํงดําเนินการศึกษา
เกี่ยวกับผู๎สูงอายุอยํางจริงจัง หาทางเพิ่มโอกาสให๎กับผู๎สูงอายุท่ีมีจํานวนเพิ่มขึ้น เชํน มีกลไกเพื่อสร๎างความมั่นคงด๎าน
รายได๎ สนับสนุนทัศนคติใหมํตํอผู๎สูงอายุพัฒนาการเข๎าถึงบริการดา๎นสุขภาพและระบบขนสงํสาธารณะ เป๕นต๎น 
  เมื่อมองในภาพรวมของสถานการณ๑ในป๓จจุบันของผู๎สูงอายุ ที่พบวําสังคมที่อาศัยอยูํนั้นขาดการวางแผน
สนับสนุนแรงงานสูงอายุ เชํน การจ๎างงานตํอเนื่อง การกําหนดเพดานคําจ๎างสําหรับผู๎สูงวัย เป๕นต๎น ด๎วยมุํงหวังวําจะ
ชํวยบรรเทาป๓ญหาการขาดแคลนแรงงานจากจํานวนและสดัสํวนประชากรวัยแรงงานลดลง และคลายความวิตกกังวล
เรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปได๎ด๎วย สังคมต๎องหันกลับมาคิดทบทวนทัศนคติเกี่ยวกับผู๎สูงวัยเสียใหมํ เพื่อการใช๎
ชีวิตสมวัยอยํางมีพลังเต็มเปี๖ยม ไมํมองอายุเป๕นอุปสรรค หากแตํใช๎ต๎นทุนประสบการณ๑อันทรงคุณคําจากความรู๎ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ๑อันหลากหลายที่เปิดโอกาสให๎ผู๎สูงวัยหรือผู๎ใช๎ (user) เข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อค๎นหา
แนวทางการพัฒนาสังคมที่ตนอาศัยอยูํ 
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แนวคิดเกีย่วกับบทบาททางสังคมของผู้สูงอายุ 
 การเปลี่ยนแปลงของชํวงอายุวัยสํงผลให๎มีการปรับบทบาททางสังคมในแตํละชํวงอายุบุคคลจะปรับตัวตํอ
การเป๕นผู๎สูงอายุได๎ดีเพียงใด ยํอมนําจะขึ้นอยูํกับการยอมรับบทบาทของตนเองในแตํละชํวงอายุ ซึ่งบทบาทดังกลําว
จะสํงผลไปถึงการยอมรับบทบาททางสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด๎วยนอกจากนี้การสร๎างบทบาททางสังคม
ของตนขึ้นมาใหมํเพื่อทดแทนบทบาทหน๎าที่ที่สูญเสียไปขึ้นกับบทบาททางสังคมและการมองเห็นคุณคําของตนเอง
เป๕นสําคัญ ทฤษฎีบทบาททางสังคม (Role Theory) อธิบายถึง อายุเป๕นองค๑ประกอบที่สําคัญอยํางหนึ่งในการที่จะ
กําหนดบทบาทของแตํละบุคคล บุคคลจะปรับตัวตํอการเป๕นผู๎สูงอายุได๎ดีเพียงใด ยํอมนําจะขึ้นอยูํกับการยอมรับ
บทบาทของตนเองในแตํละชํวงอายุ ซึ่งบทบาทดังกลําวจะสํงผลไปถึงการยอมรับบทบาททางสังคมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปในอนาคตด๎วย บทบาททางสังคมจะสามารถชํวยเหลือผู๎สูงอายุได๎มากโดยการจัดตั้งชมรมผู๎สูงอายุขึ้นในทุกหมูํบ๎าน 
เพื่อให๎ผู๎สูงอายุวัยเดียวกันได๎พบปะสังสรรค๑กัน ปรึกษาหารือในการที่จะชํวยเหลือสังคมได๎ด๎วย สิ่งเหลํานี้จะทําให๎
ผู๎สูงอายุอยูํอยํางมีความสุข อยูํในสังคมได๎อยํางมีศักดิ์ศรีและเหมาะสม กลําวคือ เป๕นทั้งผู๎ให๎และผู๎รับประโยชน๑จาก
สังคมเสมอเหมือนสมาชิกอื่นๆในสังคม ผู๎สูงอายุแตํละคนจะมีความสามารถแตกตํางกันไป จึงสามารถเลือกทํางาน
อาสาสมัครได๎ตามความถนัดและความสนใจของแตํละคน ซึ่งจะทําให๎บทบาททางสังคมของผู๎สูงอายุมีตํอเนื่อง 
  สิ่งสําคัญสําหรับผู๎สูงอายุมากกวําการลดบทบาท (Role Loss) ทางสังคมลง จะพบวําผู๎สูงอายุมีทัศนะ
เกี่ยวกับตนเองในทางบวกและมองโลกในแงํดีจะมีความกระตือรือร๎นในการรํวมกิจกรรมและบทบาทใหมํๆให๎กับ
ผู๎สูงอายุพอสมควร ทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม (Activity Theory) อธิบายวํา ถ๎าบุคคลใดมีกิจกรรมมากอยํางจะ
สามารถปรับตัวได๎มากข้ึนเทํานั้นและมีความพึงพอใจในชีวิตสูงที่ทําให๎เกิดคงวามสุขในการดําเนินชีวิตตํอไป แนวคิดนี้
จะเห็นวํากิจกรรมเป๕นกิจกรรมเหลํานี้จะชํวยให๎ผู๎สูงอายุได๎พัฒนาในสํวนตํางๆของรํางกายให๎สมวัย กิจกรรมที่นําจะ
จัดให๎กับผู๎สูงอายุ ได๎แกํ งานอดิเรกตํางๆ งานอาสาสมัคร เป๕นที่ปรึกษาให๎กับหนํวยงานตํางๆ และเป๕นสมาชิกชมรม
ผู๎สูงอายุเมื่อเข๎าสูํวัยสูงอายุ หรือเกษียณอายุงานแล๎ว เวลาวํางหาได๎งําย และมีมาก กิจกรรมยามวํางไมํวําเพื่อ
นันทนาการ หรือการเรียนรู๎สิ่งใหมํ หรือให๎บริการผู๎อื่น จึงเป๕นเรื่องสําคัญ ซึ่งนําความพึงพอใจมาให๎ทําให๎มีชีวิตชีวา
และมีความหมาย การที่เกษียณอายุการงานอยํางไมํมีจุดหมาย จะนําไปสูํความเซ็ง เบื่อหนําย และแยกตัวออกจาก
สังคม ความจริงนั้นกายและจิตใจเจริญงอกงาม ขึ้นตามแรงกระตุ๎นของกิจกรรมตํางๆ มากระตุ๎นชีวิตของเราให๎เจริญ
งอกงาม 
 จะเห็นได๎วํา บทบาททางสังคมของผู๎สูงอายุข้ึนอยูํกับการยอมรับและกับปรับตัวของตนเองในแตํละชํวงอายุ 
โดยพบวําผู๎สูงอายุมีทัศนะเกี่ยวกับตนเองในทางบวกและมองโลกในแงํดีจะมีความกระตือรือร๎นในการรํวมกิจกรรม
และบทบาทใหมํๆที่จะสามารถชํวยเหลือผู๎สูงอายุได๎มากโดยการรวมกลุํม ของผู๎สูงอายุในวัยเดียวกันความสนใจในสิ่ง
เดียวกันได๎มีโอกาสพบปะสังสรรค๑กัน ปรึกษาหารือในการที่จะชํวยเหลือสังคมได๎ด๎วยท่ี รู๎สึกถึงความมีคุณคําในตนเอง 
สร๎างความพึงพอใจในชีวิตของผู๎สูงวัยท่ีทําให๎เกิดความสุขในการดําเนินชีวิตตํอไป 
 
ประสบการณ์อันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุ 
 การก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุนํามาซึ่งความท๎าทายสําหรับรัฐบาลและสังคมจําเป๕นต๎องมองวิกฤติการณ๑เป๕น
โอกาส ด๎วยการวางแผนเพื่อแก๎ป๓ญหาความท๎าทายเหลํานี้ ในการประชุมสมัชชาโลกวําด๎วยผู๎สูงอายุ (The Second 
World Assembly on Aging 2002) จัดขึ้นที่กรุงแมดริด ประเทศสเปน ปี ค.ศ.2002 ได๎เน๎นประเด็นหลักที่ทําให๎
ผู๎สูงอายุเป๕นผู๎รํวมในการพัฒนา โดยเรียกร๎องให๎มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ นโยบายและการปฏิบัติที่ไมํถูกต๎อง ที่มอง
วําผู๎สูงอายุเป๕นเพียงผู๎ได๎รับสวัสดิการเทํานั้น เปลี่ยนมาเป๕นการใช๎มิติทางศักยภาพและประสบการณ๑จะชํวยให๎เกิด
ความเข๎าใจถึงคุณคําในตัวของผู๎สูงอายุอยํางแท๎จริง  



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 192 ~ 

 ผู๎สูงอายุในสังคมถือวําเป๕นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคํา เป๕นผู๎ ถึงพรอมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ เพียบพรอมไป
ด๎วยความรูและประสบการณ แม๎ผู๎สูงอายุจะเข๎าสูํวันท่ีรํางกายอํอนแอเสื่อมถอยแล๎วก็ตามแตํก็ยังพร๎อมและสามารถที่
จะชํวยเหลือครอบครัวและสังคมได๎ ทัศนคติตํอผู๎สูงอายุจึงมีความสําคัญตํอการกําหนดนโยบายที่ชํวยสร๎างเสริมสุข
ภาวะของผู๎สูงอายุ การสนับสนุนผู๎สูงอายุที่มีศักยภาพ (Action Ageing) โดยกําหนดโครงการที่เหมาะสมกับกลุํมวัย
ตํางๆ เพื่อให๎เกิดทัศนคติที่ดี ตลอดจนมีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องตํอผู๎สูงอายุ เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎นําศักยภาพที่มีใน
ตัวเองออกมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคมนั้นถือวําเป๕นการเพิ่มคุณคําในตัวเองของผู๎สูงอายุ ซึ่งอาจจะเป๕นไปใน
ลักษณะของการรวมกลุํมทํากิจกรรมเพื่อประโยชน๑ของชุมชน และสังคม หรืออ าจจะเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา
“อาสาสมัคร” หรือ “จิตอาสา” การรวมกลุํมเหลํานี้จะอยูํในรูปแบบสโมสร หรือชมรมโดยอาจจะยึดความพร๎อมของ
ผู๎สูงอายุเป๕นหลักการมุํงเน๎นสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาในศักยภาพและความสามารถของผู๎สูงอายุนั้นในความรู๎และ
ความสามารถ พร๎อมทั้งภูมิป๓ญญาที่จะนํามาแบํงป๓นและชํวยเหลือผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางเต็มทีเป๕นการเตรียมความ
พร๎อมในการเข๎าสูํ “สังคมผู๎สูงอายุ”อยํางสมบูรณ๑ 
 การสร๎างทัศนคติที่ดีตํอผู๎สูงอายุโดยมองเห็นศักยภาพที่มีในผู๎สูงอายุด๎วยประสบการณ๑อันทรงคุณคํา ใน
ความรู๎และความสามารถ ทักษะและประสบการณ๑ พร๎อมท้ังภูมิป๓ญญาที่สะสมมายาวนาน ที่จะนํามาแบํงป๓นและเกิด
ประโยชน๑ตํอผู๎อื่น สํงเสริมให๎นํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม เป๕นการเพิ่มคุณคําและความภาคภูมิใจในตัวเองของ
ผู๎สูงอายุด๎วย 
 
การสร้างพลังอ านาจให้กับผู้สูงอายุ 
 การเสริมสร๎างพลังอํานาจเกิดมาจากแรงผลักดันในตัวบุคคล หรือความสามารถของบุคคลในการโน๎มน๎าว 
ชักจูงให๎บุคคลอื่นทํางานให๎บรรลุเปูาหมายที่บุคคลนั้นต๎องการ (Maquis& Huston, 1996) และเป๕นความสามารถสั่ง
การให๎บุคคลอื่นกระทําบางสิ่งที่ต๎องการได๎ หรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให๎บังเกิดขึ้น (Catalano,1996) โดยต๎องมีฐาน
อํานาจในการรองรับ โดยอาจจะมาจากตําแหนํงหน๎าที่ที่ครองอยูํ (Position Power) หรือมาจากความสามารถ 
บุคลิกลักษณะเฉพาะตน (Personal Power) (Schermerhorn,Jr., 1999) 
   การเสริมพลังอํานาจผู๎สูงอายุมาจากอํานาจเฉพาะตนที่มาจากความเช่ียวชาญ (Expert Power) เป๕น
ความสามารถที่เหนือบุคคลอื่นเนื่องจากมีความรู๎ความเช่ียวชาญเฉพาะด๎านที่แสดงให๎เห็นเป๕นประจักษ๑และเกิดการ
ยอมรับในชุมชน โดยใช๎ความรู๎นั้นมามีสํวนในการชํวยเหลือ ผลักดัน สํงเสริมให๎เกิดการปฏิบัติตามจนบรรลุตาม
เปูาหมายที่ชุมชนต๎องการ อีกทั้งยังผู๎อื่นยอมรับนับถือและต๎องการเลียนแบบ (Reference Power)และยังเป๕นผู๎มี
อํานาจในการเก็บรวบรวมข๎อมูล หรือลํวงรู๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ๑ หรือความเป๕นจริงตํางๆที่สามารถ
ทําให๎ทํานายพฤติกรรมหรือเหตุการณ๑ในอนาคตได๎ใกล๎เคียงกับความเป๕นจริง  
  การพัฒนาในการใช๎อํานาจที่กลําวมานั้น จะสํงผลให๎ผู๎สูงอายุมีความเข๎มแข็งสามารถชํวยเหลือตนเองได๎และ
ยังสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได๎อยํางเต็มที่โดยการดึงศักยภาพของผู๎สูงอายุที่นอกเหนือจากการ
ชํวยเหลือตัวเองได๎แล๎วยังสามารถมีสวํนรํวมในการชํวยเหลือผู๎อื่นท่ีประสบป๓ญหาที่ใกล๎เคียงหรือเชํนเดียวกับตนเองได๎ 
ทั้งการชํวยเหลือทางด๎านจิตใจ การมีสํวนรํวมในกิจกรรมสร๎างสรรค๑  เป๕นการเสริมพลังอันกํอให๎เกิดความเช่ือมั่นใน
คุณคําของตนเอง มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นจากทัศนคติในแงํบวกตํอการเปลี่ยนแปลงทางรํางกายไมํท๎อแท๎ หมดหวังกับ
สภาพป๓ญหา มีกําลังใจท่ีจะเผชิญการเปลี่ยนแปลงด๎วยคาดหวังจะทําให๎มีชีวิตที่ดีขึ้น  มีความเช่ือมั่นในประสบการณ๑
ที่สั่งสมมาสามารถถํายทอกให๎กับให๎เกิดประโยชน๑ตํอผู๎อื่นและยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ซึ่งกันและกัน เพิ่ม
ความสามารถในการพิจารณาตนเองด๎วยเหตุและผล เกิดจิตสํานึกรับผิดชอบสังคมรํวมกันในการแก๎ไขป๓ญหา นําไปสูํ
ความรู๎และทักษะในการแก๎ไขป๓ญหาและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปูาหมายที่ต๎องการของชุมชน 
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ป๎จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาพบวํา ผู๎สูงอายุมีป๓จจัย 3 ด๎าน อันประกอบไปด๎วย  
  1.ป๎จจัยส่วนบุคคล ผู๎สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะมีความสามารถในการดูแลตนเอง และมีโอกาสเลือก

ทํากิจกรรมได๎ดี และมากกวํากลุํมที่มีการศึกษาต่ํางานอดิเรก หมายถึง วิถีทางในการใช๎เวลาทํากิจกรรมด๎านตํางๆ
นอกเหนือไปจากหน๎าที่การงานประจําเป๕นการใช๎เวลาวํางที่กํอให๎เกิดความเพลิดเพลินแกํผู๎กระทําโดยตรง เชํน งาน
อดิเรก และสุขภาพ ผู๎สูงอายุมักประสบป๓ญหาสุขภาพที่ทรุดโทรมลง ซึ่งเป๕นอุปสรรคตํอการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
และการต๎องพึ่งพิงผู๎อื่น สิ่งนี้ทําให๎ผู๎สูงอายุมีความรู๎สึกด๎อย ในสายตาของบุคคลทั่วไปและมีผลตํอความพึงพอใจของ
ผู๎สูงอายุด๎วย 
 2. ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจ ป๓ญหาเศรษฐกิจเป๕นป๓ญหาหลักของผู๎สูงอายุ ทําให๎รายได๎ลดน๎อยลง สํงผลตํอ

ความสามารถในการดูแลตนเอง ทางด๎านสุขภาพ และสํงผลตํอความพึงพอใจในชีวิตของผู๎สูงอายุ 
 3. ป๎จจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เมื่อเข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุ ทําให๎ต๎องเสียบทบาทในการทํางาน ผู๎สูงอายุจึง

เปลี่ยนจุดสนใจไปยังครอบครัว หาบทบาทใหมํให๎กับตนเอง ด๎วยการเป๕นผู๎ให๎คําปรึกษา แนะนําชํวยดูแลลูกหลาน
ภายในบ๎าน หากความสัมพันธ๑ในครอบครัวดี จะสํงผลตํอความพึงพอใจในชีวิตของผู๎สูงอายุ สํวนด๎านความสัมพันธ๑
ของผู๎สูงอายุกับบคุคลภายนอก หรือสังคมนั้น ในปี 1986 เบอร๑กแมน ได๎ทําการศึกษาผู๎สูงอายุจํานวน 7,200 คน เป๕น
เวลา 10 ปี พบวําผู๎สูงอายุท่ีแยกตัวออกจากสังคมมีอัตราการตายสูงกวําผู๎ที่ได๎รับการสนับสนุนทางสังคม ถึง 2.5 เทํา 
 จากป๓จจัย 3 ด๎านที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจในชีวิตของผู๎สู งอายุในสํวนของงานอดิเรกและการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว รวมทั้งสังคมซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ดังที่ได๎กลําวไว๎
แตํต๎น ในเรื่องของกิจกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันของผู๎สูงอายุซึ่งอาจกลายเป๕นบทบาทหน๎าที่ของผู๎สูงอายุ ที่ควร
มีตํอสังคม ครอบครัว และชุมชน เพื่อการมีคุณคําในชีวิตและเพิ่มความพึงพอใจตนเองของผู๎สูงอายุ อาจแบํงได๎เป๕น 3 
ประเภท คือ กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ (Informal activity) ทั้งการชํวยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัว และการ

พบปะสังสรรค๑กับผู๎อื่นในสังคม กิจกรรมที่มีรูปแบบ (Formal activity) เชํน เข๎ารํวมในสมาคมตํางๆ การเข๎ากลุํม

ทางศาสนา การเป๕นอาสาสมัครเพื่อสังคม ซึ่งเป๕นกิจกรรมภายนอกครอบครัว เป๕นต๎น และ กิจกรรมที่ท าคน

เดียว (Solitary activity) เป๕นการทํางานในยามวําง กิจกรรมเพื่อการพักผํอนหยํอนใจสํวนตัว และกิจกรรมภายใน

บ๎าน ดงันั้น การสร๎างเสริมคุณคําให๎กับชีวิตผู๎สงูอายุต๎องมีการสํงเสริมกิจกรรมที่สอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎สูงอายุแตํ
ละบุคคลและความต๎องการผู๎สูงอายุ 
 
แนวคิดการพัฒนาชุมชนโดยผู้สูงอายุ 
 สังคมไทยดั้งเดิมมีลักษณะเดํนที่เป๕นวัฒนธรรมของชาติคือ การให๎ความเคารพนับถือและยกยํองผู๎สูงอายุ
เพราะเป๕นผู๎ที่มากท้ังอายุและประสบการณ๑จึงสามารถบอกเลําความหลังและการถํายทอดภูมิป๓ญญาที่ได๎สั่งสมมาแตํ
ในอดีตอันกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํชุมชน ในระยะแรกของแผนพัฒนาประเทศมีการจัดทําระบบฐานข๎อมูลของผู๎
เกษียณอายุ โดยจําแนกตามประสบการณ๑ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความสนใจที่จะชํวยเหลือในสาขาพัฒนาตํางๆใน
แตํละภูมิภาค ซึ่งผู๎สูงอายุเหลํานี้ถูกเรียกวํา “วุฒิอาสาสมัคร” ได๎ให๎ความชํวยเหลือแกํหนํวยงานตํางๆ ท้ังภาครัฐ ตาม
คําขอของหนํวยงานตํางๆ ด๎วยการเป๕นท่ีปรึกษา วิทยากรให๎คําแนะนําและเสนอแนะข๎อคิดเห็นด๎านวิชาการและการ
บริหารจัดการในเตรียมความพร๎อมในการรองรับสังคมสูงวัย และสํงเสริมบทบาทให๎ผู๎สูงวัยได๎รํวมเป๕นพลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศดังนี้ 
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 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยสํงเสริมพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุวัยต๎นให๎สามารถเข๎า

สูํตลาดงานเพิ่มขึ้น ให๎ผู๎ประกอบการมีการจ๎างงานท่ีเหมาะสมสําหรับผู๎สูงอายุ และสนับสนุนชํองทางการตลาด แหลํง
ทุน และบริการข๎อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพสําหรับผู๎สูงอายุในชุมชน  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู๎ตลอดชีวิตด๎วยการปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป๕นแหลํงเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค๑และมีชีวิต พัฒนาระบบ
การดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมสูงวัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช๎
ชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสมกับผู๎สูงอายุ และสํงเสริมการพัฒนาเมืองท่ีเป๕นมิตรกับผู๎สูงอายุทุกกลุํมในสังคม 
 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมโดยเพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให๎กับ

กลุํมเปูาหมายประชากร ร๎อยละ 40 อาทิ เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุที่ยากจนที่มีรายได๎ต่ําสุดอยําง
เพียงพอและเหมาะสม ให๎เพียงพอที่จะดํารงชีพได๎และสนับสนุนชุมชนให๎มีการจัดบริการตามความจําเป๕นสําหรับ
ผู๎สูงอายุ สํงเสริมและจัดหาโครงสร๎างพื้นฐานท่ีเหมาะสมให๎ประชากรกลุํมตํางๆ  
 3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  โดยพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใน

รูปแบบใหมํด๎วยการสนับสนุนให๎สถาบันการเงินออกแบบผลิตภัณฑ๑ทางการเงินให๎ตอบสนองความต๎องการของแตํละ
กลุํม อาทิ กลุํมผู๎สูงอายุท่ีต๎องการหลักประกันการดํารงชีวิตหลังเกษียณ ยุทธศาสตร๑ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส๑ โดยพัฒนาระบบขนสํงสาธารณะในเขตเมือง ที่คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัย ให๎แกํผู๎ใช๎บริการทุกกลุํม ภายใต๎หลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยเฉพาะกลุํมผู๎พิการ
และผู๎สูงอายุ  
 8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู๎สูงอายุ   
 ดังนั้น เพื่อการพร๎อมรับสังคมผู๎สูงอายุ การสํงเสริมการนําศักยภาพผู๎สูงอายุมาใช๎ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสังคม จากประสบการณ๑ในด๎านตํางๆที่มีอยูํ เกิดการรวมกลุํมกันทํางานให๎กับชุมชนรวมไปถึงการริเริ่มกิจกรรม
จิตอาสาที่เป๕นประโยชน๑ตํอสังคมและชุมชนโดยรํวมระดมความคิดเห็นและวิเคราะห๑ป๓ญหา ตลอดจนกําหนด
แผนงาน/โครงการในการแก๎ไขป๓ญหา ในลักษณะรํวมคิดรํวมทํากับหนํวยงาน องค๑กร และชุมชนทุกด๎าน 

 
บทบาทและประสบการณ์สร้างสรรค์ของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน 
 บทบาทของการใช๎ประสบการณ๑ชีวิตในการสร๎างสรรค๑พัฒนาชุมชนด๎วยการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจการ
หนุนเสริมการทํางานให๎สอดคล๎องกับความต๎องการในชุมชนและหนํวยงานตํางๆอยํางสร๎างสรรค๑ตั้งแตํระดับพื้นที่
จนถึงระดับประเทศ โดยสามารถแบํงบทบาทออกเป๕น 6 ด๎าน ดังนี ้
 1) บทบาทผู้สูงอายุในการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

  การมีทักษะในวิชาชีพตํางๆเป๕นการสะท๎อนคุณคําแหํงประสบการณ๑ของผู๎สูงอายุ สามารถนํามาถํายทอด
เป๕นองค๑ความรู๎ ด๎วยฝีมือชํางสาขาตํางๆจากคนรุํนเกํา ปราชญ๑ชาวบ๎านจากผู๎สูงวัยในหลายสาขาอาชีพเปรียบเสมือน
สินทรัพย๑สําหรับคนรุํนใหมํท่ีมองหาแนวทางการตํอยอดธุรกิจและสร๎างสรรค๑นวัตกรรมที่แตกตํางไปจากตลาดที่มีอยูํ 
ไมํวําจะเป๕นนักลงทุน นักการตลาด หรือ "เหลําเมคเกอร๑" ที่โปรดปรานการประดิษฐ๑สิ่งของด๎วยตนเอง นํามา
สร๎างสรรค๑งานและอาชีพเอสรา๎งรายได๎ให๎กับคนรุํนใหมํได๎เป๕นอยํางดี ตัวอยํางท่ีชํวยอธิบายเรื่องนี้ได๎ชัดเจนมากขึ้นคือ 
บริษัท ปุาสาละ ทดลองออกแบบโมเดลการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนแออัดในคลองเตยให๎เป๕นชุมชนที่ยั่งยืน โดยให๎ผู๎สูงอายุ
ในชุมชนสืบทอดความรู๎และฝีมือการปรุงอาหารจากรุํนสูํรุํน รับหน๎าที่เป๕นแมํครัวประจําชุมชน พร๎อมบริการไปตาม
บ๎านตํางๆซึ่งถือเป๕นความคิดสร๎างสรรค๑ที่นําสนใจในแงํของการแปลง"รสมือ"ของคนรุํนกํอนที่หาชิมได๎ยากในวันนี้ให๎
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เป๕น"ต๎นทุน"สําหรับธุรกิจเพื่อสังคม ทั้งยังตอบโจทย๑เรื่องการสร๎างอาชีพให๎ผู๎สูงอายุมีรายได๎เป๕นของตนเองและมี
ปฏิสัมพันธ๑กับคนในชุมชนมากขึ้น 
 2) บทบาทผู้สูงอายุกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนทั่วไป  

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของชุมชนที่ถูกทําลายจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทําให๎เกิดป๓ญหาขยะ
เพิ่มขึ้นตามจํานวนสมาชิกชุมชน ซึ่ งสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตคนในชุมชนทั้งเรื่องสุขภาพ ชีวิ ตความ
เป๕นอยูํ โดยเฉพาะกลุํมผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวย หรือผู๎ปุวยเรื้อรังที่ต๎องเฝูาระวังสุขภาพอยํางตํอเนื่อง ด๎วยศักยภาพ
การรวมกลุํมของชาวบ๎านที่มีความพยายามสืบสานภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมีแนวคิดการนําภูมิป๓ญญามาใช๎ปูองกันป๓ญหา
สิ่งแวดล๎อมและรักษาสุขภาพคนในชุมชน  อาทิ การนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเกี่ยวกับเครื่องจักสาน "กระติบข๎าว" มาใช๎
ทดแทนพลาสติก ทั้งใสํข๎าวเหนียวแทนการใช๎ถุงพลาสติก ปรากฏวํานอกจากชํวยลดปริมาณขยะลงมาก อีกทั้งคน
รับประทานไมํต๎องกังวลเรื่องอันตรายจากพลาสติกด๎วย ขณะเดียวกันยังสร๎างความตระหนักถึงการรักษาปุาชุมชน 
รักษาสิ่งแวดล๎อม และประชาชนมีรายได๎เสริมจากการทํากระติบข๎าวไม๎ไผํขาย ยกตัวอยํางกรณี "พํอคล๎าย สุริยะวงศ๑" 
ผู๎ทรงภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นแหํงบ๎านไชยสถาน วัย 73 ปี เลําวํา กวํา 30 ปี แล๎วที่นําความรู๎ ภูมิป๓ญญาที่บรรพบุรุษ
ถํายทอดมาใช๎ในการผลิตกระติบข๎าว ซึ่งนอกจากได๎ใช๎ประโยชน๑แล๎วยังชํวยลดขยะถุงพลาสติกลงด๎วย  โยกลําววํา “ 
ป๓จจุบันเวลาหมูํบ๎านมีงานจะใช๎กระติบข๎าวใสํข๎าวเหนียวแทนถุงพลาสติก ซึ่งไมํเป๕นอันตราย อีกทั้งกระติบไม๎ไผํหนึ่ง
อัน มีอายุการใช๎งานอยํางต่ํา 5-10 ปี บางอันถ๎าเลือกไม๎ที่แกํกําลังดีและจักสานแนํนหนา จะอยูํได๎ถึง 30 ปีทีเดียว ยัง
สร๎างรายได๎ให๎พวกเราคนแกํด๎วย ทําให๎เราไมํต๎องอยูํวํางๆ การมีงาน ทําให๎สบายใจ ไมํเครียด ไมํปุวย เพราะทําตัวมี
คุณคํากับชุมชนและสังคม ลูกหลานได๎พึ่งพา"กระติบข๎าวของชาวบ๎านไชยสถาน มีการพัฒนาไปอยํางเข๎มแข็งจนเป๕น
แบบอยํางชุมชนพึ่งตนเองอยํางดี ที่กลุํมผู๎สูงอายุเข๎ารํวมกิจกรรม ยังสร๎างรายได๎เสริมแกํสมาชิกในชุมชนได๎อยํางนํา
พอใจ โดยมีไผํที่ปลูกเองและยังเป๕นการชํวยกันรักษาปุาซึง่เป๕นต๎นทุนทางสังคม ทําให๎เกิดผลิตผลที่ผนวกกับภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น ถือเป๕นแบบอยํางชุมชนที่มีความเข๎มแข็ง และกําลังขยายไปสูํชุมชนในพ้ืนท่ีทั้งหมดตํอไป” 
 3) บทบาทผู้สูงอายุในฐานะหมอพื้นบ้านเพ่ือการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์  

 การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห๑เป๕นการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน  การนําภูมิป๓ญญา
การแพทย๑พื้นบ๎านไทย หมายถึง การดูแลสุขภาพกันเองในชุมชนแบบดั้งเดิมจนกลายเป๕นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตที่
เกี่ยวข๎องกับความเช่ือ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรที่แตกตํางกันในแตํละท๎องถิ่น และเป๕นที่ยอมรับ
ของชุมชนนั้น มีการสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อนําไปสูํการประยุกต๑ใช๎ในสถานบริการและระดั บชุมชน การสร๎าง
กระบวนการมีสํวนรํวมของปราชญ๑ท๎องถิ่นที่เป๕นเจ๎าของภูมิป๓ญญาการแพทย๑พื้นบ๎านไทย โดยรวบรวมหมอพื้นบ๎าน
และจัดตั้งเป๕นชมรมโดยมีกิจกรรมให๎สมาชิกท่ีเป๕นหมอพื้นบ๎านได๎มีโอกาสพบปะ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู๎ การ
สัมมนาตํารายาสมนุไพรพื้นบ๎าน การเดินปุาสํารวจพันธุ๑สมุนไพร จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทําให๎ได๎รับความรู๎เพิ่มเติม 
 4) บทบาทผู้สูงอายุในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม  

 ผู๎สูงอายุมีบทบาทในการอนุรักษ๑และฟื๗นฟูศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น  เป๕นภูมิป๓ญญาชาวบ๎านที่ผํานการ
เลือกสรรกลั่นกรองด๎วยเหตุและผลอยํางรอบคอบและรอบด๎านจากผู๎ที่มีองค๑ความรู๎ในการดําเนินชีวิตปรารถนาที่จะ
สืบตํอวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่นให๎คนในสังคมได๎รับรู๎ เกิดความเข๎าใจ ตระหนักในคุณคํา คุณประโยชน๑และปฏิบัติ
ได๎อยํางเหมาะสม โดยผํานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตํางๆการปลุก
จิตสํานึกให๎คนในท๎องถิ่นตระหนักถึงคุณคําแกํนสาระและความสําคัญของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น สํงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมตํางๆ ที่จะต๎องรํวมกันอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาที่เป๕นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น รวมทั้ง
สนับสนุนให๎มีพิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่นขึ้น เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตและความเป๕นมาของชุมชน อันจะสร๎างความรู๎และความภูมิใจ
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ในชุมชนท๎องถิ่นด๎วย อีกทั้งยังต๎องสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ๎าน ผู๎ดําเนินงานให๎มีโอกาส
แสดงศักยภาพด๎านภูมิป๓ญญา ความรู๎อยํางเต็มที่ ยกยํองประกาศเกียรติคุณในลักษณะตํางๆด๎วย 
 5) บทบาทของผู้สูงอายุกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 หลักการสําคัญในการพัฒนามนุษย๑คือ การพัฒนาด๎านพฤติกรรม ด๎านจิตใจและด๎านป๓ญญา ต๎องมีการสร๎าง
ทุนมนุษย๑ด๎วยการสํงเสริมการเรียนรู๎ตนเอง เรียนรู๎บุคคลอื่น และเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อมชุมชน สังคมไทยและสังคมโลกจึง
จะเป๕นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑และเมื่อมนุษย๑มีความสมบูรณ๑ในตัวเองแล๎ว จึงจะสามารถนําความรู๎ ความเข๎าใจและทักษะที่
ได๎ไปพัฒนาบุคคล องค๑กร และสังคมที่ตนต๎องสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องการสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุที่มีความรู๎ความสามารถได๎
ถํายทอดความเป๕นนักคิด นักประสาน นักปฏิบัติ และผู๎สร๎างแรงบันดาล ใจในการกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาที่มี
เปูาหมายรํวมกันของทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะการสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุรํวมเรียนรู๎กับชุมชนและภาคี
เครือขํายการพัฒนาในการรํวมวิเคราะห๑สภาพภูมิสังคมและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับความต๎องการ
และภูมิสังคมในแตํละพื้นที่หรือประเด็นการพัฒนาอยํางแท๎จริง เกิดการค๎นหาและสร๎างผู๎นําการเปลี่ยนแปลงที่จะ
กํอให๎เกิดแรงกระเพื่อมการขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน๑ของคนในชุมชนเกี่ยวกับ
กระบวนการคิด วิเคราะห๑ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคม ประเทศ และนานาประเทศ  
 6) บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 

 ผู๎สูงอายุเป๕นผู๎ที่มีคุณคําและศักยภาพ มีศักดิ์ศรีและสมควรดํารงชีวิตอยูํในชุมชนของตนได๎อยํางมีคุณภาพที่
สมเหตุสมผล และสมวัย สมควรได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนให๎มีสํวนรํวมอันเป๕นประโยชน๑ตํอสังคม โดยถือเป๕น”หลัก
ชัยของสังคม" กลําวคือ ต๎องมีการเสริมสร๎างจิตสํานึกให๎คนในสังคมต๎องตระหนักถึงผู๎สูงอายุในฐานะบุคคลที่มี
ประโยชน๑ตํอสังคม ในบทบาทของการเป๕นผู๎ให๎อยํางมีคุณคําและมีศักดิ์ศรี ด๎วยจิตอาสาอันเป๕นสาธารณะประโยชน๑
มากกวําการกําหนดให๎อยูํในสถานะของผู๎เป๕นภาระและต๎องสงเคราะห๑ในสังคมการสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุเป๕นผู๎ที่มีสํวน
รํวมในเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและภาคประชาสังคม ในการพัฒนานโยบายตํางๆในระดับท๎องถิ่น เป๕นการ
สร๎างความมั่นคงในสังคม อีกทั้งยังการมีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างเครือขํายผู๎สูงอายุเพื่อพัฒนาไปสูํสถาบันองค๑กร
ผู๎สูงอายุ การพัฒนาชมรมผู๎สูงอายุให๎มีอาสาสมัครสํงเสริมสิทธิเพื่อติดตามเฝูาระวังในเรื่องการเข๎าถึงสิทธิและความ
มั่นคงทางรายได๎ผู๎สูงอายุ รวมทั้งการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในกิจกรรมพัฒนาตํางๆ โดยเฉพาะกับองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเป๕นการพร๎อมรับกับสังคมผู๎สูงอายุในอนาคต นอกจากนี้แล๎ว ยังเช่ือมโยงสูํสังคมระหวํางประเทศ โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนด๎วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และรํวมมือกันพัฒนางานผู๎สูงอายุในระยะยาว 
 
บทสรุป 
 การก๎าวเข๎าสูํสังคมแหํงผู๎สูงอายุต๎องมีการวางแผนอยํางเป๕นระบบและเริ่มดําเนินการอยํางเป๕นรูปธรรม มี
การทบทวนทัศนคติเกี่ยวกับผู๎สูงวัยใหมํ การสํงเสริมการดํารงชีวิตผู๎สูงอายุอยํางเหมาะสมและมีพลังอันทรงคุณคํา 
จากประสบการณ๑ ทักษะ ความรู๎ ความเช่ียวชาญ เปิดโอกาสให๎ผู๎สูงวัยเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาและสร๎างสรรค๑
สังคมที่ตนอาศัยอยูํ จะนําไปสูํความเป๕นธรรมและลดความเหลือ่มล้ําในสงัคมการสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขํงขันได๎อยํางยั่งยืน อีกทั้งยังใช๎การวิจัยและนวัตกรรมใหมํๆยกระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ รวมไปถึงการใช๎
ทักษะในวิชาชีพตํางๆของผู๎สูงอายุมาสํงเสริมการสร๎างงาน อาชีพ รายได๎ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ๎านใน
ชุมชน ในบทบาทของนักอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม บทบาทของหมอพื้นบ๎านจากนําภูมิป๓ญญาแพทย๑พื้นบ๎านไทยในการดูแล
สุขภาพของชาวบ๎านในชุมชน บทบาทนักสืบสานศิลปวัฒนธรรมจากการเลือกสรร ตระหนักในคุณคํา คุณประโยชน๑
และการปฏิบัติอยํางเหมาะสม บทบาทของผู๎สร๎างทุนมนุษย๑ให๎ชุมชนจากการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 
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คุณประโยชน๑ที่ได๎รับทําให๎เกิดการพัฒนาทั้งตํอตนเอง และสังคม และยังสํงผลให๎ผู๎สูงอายุยังมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ จากการเป๕นผู๎ให๎อยํางมีคุณคําและมีศักดิ์ศรี แสดงถึงการเป๕นผู๎ที่มีสํวนรํวมในการสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชนด๎วยมีจิตสาธารณะ  บทบาทดังกลําวแสดงให๎เห็นถึงการสร๎างความพร๎อมในการรับมือกับการ
เข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

  จากวิสัยทัศน๑เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต๎องการให๎ประเทศพัฒนาสูํยุค 4.0 บทความนี้จึง
มีวัตถุประสงค๑เพื่อนําเสนอองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาคํานิยมของคนไทยให๎สอดคล๎องตํอการ
พัฒนาของสังคมในยุคดังกลําวที่จะมาถึง การสอนสังคมศึกษา หมายถึง การสอนเกี่ยวกับเรื่องมนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อม 
สัมพันธภาพระหวํางมนุษย๑กับสังคมทุกๆ ด๎าน มีเปูาหมายที่สําคัญ 2 ประการ คือ เปูาหมายทางวิชาการและ
เปูาหมายทางการพัฒนาเยาวชน มีแนวปฏิบัติ 5 ขั้นตอน คือ 1.ศึกษาเอกสารศึกษาหลักสูตร 2.วางแผน 3. จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 4.การใช๎สื่อและวัสดุอุปกรณ๑  5.วัดผลประเมินผล  ตามลําดับ คํานิยมของสังคมไทย 
หมายถึง แนวความคิด ความเช่ือ อุดมการณ๑ ความต๎องการของกลุํมคนในสังคม ซึ่งยอมรับวําเป๕นสิ่งที่ดี มีคุณคําควร
แกํการนําไปเป๕นแนวทางในการปฏิบัติ เป๕นกรอบของการดําเนินชีวิตเพื่อประโยชน๑สุขของตนเองและสํวนรวม ทั้งนี้ 
อยูํในดุลพินิจของแตํละสังคมสํวนใหญํของมนุษย๑ เป๕นมรดกทางความคิดของคนไทย และเป๕นพื้นฐานของการเกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม คํานิยมพื้นฐานของสังคมไทยที่ควรปลูกฝ๓งมี 5 ประการ คือ 1.พึ่งตนเอง
ขยันหมั่นเพียร 2.ประหยัดอดออม 3.มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย 4.ปฏิบัติตามคุณธรรมและศีลธรรมทางศาสนา 5.
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ แนวการสอนเพื่อพัฒนาคํานิยมที่ดีแกํผู๎เรียนมี 6 วิธี คือ 1.สอนแบบทํางาน
รับผิดชอบรํวมกัน 2.สอนแบบระดมพลังสมอง 3.สอนโดยการลงมือปฏิบัติ 4.สอนโดยใช๎สถานการณ๑จําลอง 5.สอน
แบบสาธิต 6.สอนแบบโครงการ 
ค าส าคัญ : สังคมศึกษา, คํานิยม, ยุค 4.0 

 

ABSTRACT 

  With the government’s policy vision on economic development requiring to develop the 
country to 4.0 era, this article aimed to present the body of knowledge about teaching social 
studies to develop the values of Thai people to be in accordance with the development of 
society in the coming era. Teaching social studies refers to teaching the relationship between 
human and the environment and between human and the society.  There are two main goals, 
namely academic aspect and youth development aspect. There are five steps: 1. Studying the 
curriculum documents, 2. Planning, 3. Organizing learning activities, 4. Using media and 
materials, 5. Measuring and evaluating, respectively. The values of Thai society mean the concept, 
ideology, beliefs, and needs of the people in society, which is accepted to be good, and valuable 
and they should be applied as a guideline for action and a framework of living for the benefits of 
one's self and public.  It is at the discretion of most human societies. It is a heritage of Thais and 
the basis of tradition and culture. There are five basic values of Thai society that should be 
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cultivated, namely 1.Self-dependent, and being diligent, 2. Saving,  3. Discipline and respect for 
the law, 4. Following the virtue and religious morals, and 5. Loving the country, religion, and the 
King. There are six ways to develop good values for learners: 1. Teaching by mutual 
responsibility, 2. Brainstorming, 3. Teaching by practice, 4. Teaching by simulation scenarios, 5. 
Teaching by demonstration, and 6. Project teaching.   
Keywords: Social Sciences, Values, 4.0 Era  

 
บทน า 

          โลกอยูํในภาวะไร๎พรมแดนและโดยเฉพาะอยํางยิ่งสังคมของประเทศไทยซึ่งเข๎าสูํยุคแหํงการจัดระเบียบใหมํ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม การรับข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ใหมํๆ จากสื่อ
ตํางๆ เชํน โทรทัศน๑ มือถือ คอมพิวเตอร๑ (Social Network)  บนอินเตอร๑เน็ต เชํน Facebook, Line เข๎ามามี
บทบาทตํอคนไทยอยํางมาก สิ่งเหลํานี้มีสํวนทําให๎ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป และกํอให๎เกิดป๓ญหาหลาย
ประการที่มีผลกระทบตํอวิถีชีวิตของคนไทย พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551 : 10) กลําวไว๎วํา ความเจริญ
ทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ทําให๎เกิดความไมํสมดุลระหวํางความต๎องการของประชาชนกับจํานวน
ทรัพยากร เป๕นผลทําให๎เกิดการกระทําที่แตํละคนตํางแสวงหาผลประโยชน๑ เพื่อความสุขสบายโดยไมํคํานึงถึงความ
เดือดร๎อนของผู๎อื่น และสํวนรวม การมุํงเน๎นทางด๎านวัตถุทําให๎เกิดชํองวํางระหวํางวัตถุกับจิตใจ การหันเหออกจาก 
จารีตประเพณีทําให๎เกิดป๓ญหาทางด๎านสังคมขึ้นมาอยํางมากมาย ไมํวําจะเป๕นป๓ญหาทางด๎าน เศรษฐกิจ การเมือง 
ป๓ญหาสังคมโดยเฉพาะอยํางยิ่งป๓ญหาด๎านคุณธรรมและจริยธรรมด๎งนั้น หากจะทําให๎สังคมเกิดความสงบสุขและมี
ความเจริญก๎าวหน๎าควบคูํไปกับเทคโนโลยีจึงจําเป๕นจะต๎องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสํงเสริมการคิดอยํางมี
วิจารณญาณของคนในสังคม 
 
ความหมายของการสอนสังคมศึกษา  

  สังคมศึกษา คือ การศึกษาเรื่องของการอยูํรวมกันของมนุษย๑โดยมีลักษณะความสัมพันธ๑ซึ่งกันและกันหลาย
รูปแบบ เชํน อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยูํอาศัย ฯลฯ สําหรับระบบสังคมที่รวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น
นอกเหนือจากมนุษย๑อาจใช๎คําวําระบบนิเวศ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ๑ของสิ่งมี ชีวิตตํางๆกับ
สภาพแวดล๎อม สังคมของมนุษย๑เกิดจากกลุํมบุคคลที่มีความสนใจรวํมกันไมํวําจะในด๎านใด เชํน ประเทศ จังหวัด และ
อื่นๆ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเลํนและอาหารการกินของตนเองในแตํละสังคม การที่
มนุษย๑รวมกันเป๕นสังคมนั้น ชํวยให๎มนุษย๑สามารถสร๎างและพัฒนาสิ่งตํางๆ ให๎ประสบความสําเร็จได๎ ซึ่งอาจเป๕นไป
ไมํได๎ถ๎าต๎องทําสิ่งน้ันโดยลําพัง ขณะเดียวกันสังคมที่พัฒนาหรือกําลังพัฒนาเป๕นเมืองขนาดใหญํ ซึ่งมีการใช๎เทคโนโลยี
ชํวยในการทํางานอยํางมากนั้น ก็อาจสํงผลให๎ประชากรที่ไมํสามารถปรับตัวตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เกิด
ความรู๎สึกโดดเดี่ยวหรือความรู๎สึกวําตนเองไมํมีสํวนรํวมในสังคมขึ้นมาได๎ (https://sites.google.com. เข๎าถึงข๎อมูล
18ก.ค.60) ดังนั้นการสอนสังคมศึกษา หมายถึง การสอนเกี่ยวกับเรื่อง มนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อมความสัมพันธภาพ
ระหวํางมนุษย๑กับสังคม เกี่ยวกับทุกๆด๎าน เชํน เกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดล๎อม  เศรษฐกิจ   การเมืองการปกครอง  
กฎหมาย ศีลธรรม  คํานิยม  วัฒนธรรม รวมถึงหน๎าที่พลเมืองที่ดี โดยมีเปูาหมายของการสอนสังคมได๎กําหนด
เปูาหมายไว๎ท่ีสําคัญ 2  เปูาหมายคือ 
  1. เปูาหมายทางวิชาการ คือ ความเป๕นจริงทางสังคม สิ่งแวดล๎อม  เศรษฐกิจ   การเมืองการปกครอง  
กฎหมาย ศีลธรรม  คํานิยม  วัฒนธรรม รวมถึงหน๎าท่ีพลเมืองที่ดี 
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  2. เปูาหมายทางการพัฒนาเยาวชน คือ พัฒนาให๎เป๕นพลเมืองดีตามความต๎องการของคนในชาติ 
 

2. แนวทางปฏิบัติของการสอนสังคมศึกษา 

  เพื่อให๎เป๕นไปตามวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎และเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิพล สูงสุดในการเรียนการ
สอนดังนั้นการปฏิบัติการเรียนการสอนของครูสอนสังคมต๎องปฏิบัติดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารศึกษาหลักสูตร คือการเรียนการสอนต๎องสอดคล๎องกับหลักสูตรและสามารถปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม ครูต๎องศึกษาเอกสารในการเรียนการสอนกํอนท่ีจะสอนหากครูไมํศึกษาเอกสารกํอนก็ไมํสามารถ
สอนได๎การศึกษาเอกสารจึงมีความสําคัญเป๕นลําดับแรกของการสอนเพราะเป๕นการเข๎าถึงข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะ
ใช๎สอนดังนั้นการศึกษาเอกสารจึงมีสําคัญมากเพราะครูต๎องศึกษาให๎รู๎กํอนท่ีจะสอน 
  2. วางแผน คือ การวางแผนการเรียนการสอนครูต๎องมีแผนในการเรียนการสอนหากสอนโดยไมํมีแผนก็จะ
ไมํเกิดผล มันจะวุํนวาย อาจไมํได๎ผลเทําที่ควร การวางแผนการสอนจึงเป๕นสิ่งสําคัญสําหรับครูที่ใช๎ในการจัดการเรียน
การสอนโดยมีการเตรียมไว๎ลํวงหน๎าเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่สอนและแผนการจัดการเรียนรู๎เปรียบเสมือนยานพาหนะที่
จะสํงให๎ถึงจุดหมาย แผนการจัดการเรียนรู๎ชํวยให๎ครูผู๎สอนได๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตรที่กําหนดโดยมีการ
เตรียมอยํางเป๕นระบบ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามจุดมุํงหมายที่กําหนดทําให๎สะดวกในการจัดการเรียนการสอนและ
ชํวยให๎มีประสิทธิภาพตํอกระบวนการจัดการเรียนรู๎ 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือครูต๎องมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใช๎ในการเรียนการสอนเพื่อให๎เกิด
พัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก และครูควรเลือกให๎เหมาะสมกับเด็กแตํละวัย จะนําวิธีใดมาทําให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางไรบ๎าง 
และต๎องเขียนลําดับขั้นตอน ตั้งแตํเริ่มต๎นสอนจนกระทั้งสิ้นสุดกระบวนการสอนในแผนนั้น ๆ เพื่อมองให๎เห็น
พฤติกรรมการสอนจริง ท้ังบทบาทของครูผู๎สอน และนักเรียนโดยเน๎นนักเรียนเป๕นศูนย๑กลาง นักเรียนเกิดความสนใจ
ปฏิบัติงําย และเกิดความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎เอง โดยทั่วไปควรมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนําเข๎า
สูํบทเรียน ข้ันดําเนินการสอน และขั้นสรุป โดยเทคนิค/กระบวนการที่นํามาใช๎จะแทรกอยูํในข้ันดําเนินการสอน 
  4. การใช๎สื่อและวัสดุอุปกรณ๑ คือครูต๎องมีสื่อวัสดุอุปกรณ๑ที่เหมาะสมและสามารถทําให๎ผู๎เรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนมากขึ้นในการเรียนการสอนที่จะทําให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎นั้นต๎องใช๎สื่ ออุปกรณ๑อะไรบ๎าง และสื่อที่
นํามาใช๎ต๎องให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค๑โดยใช๎เวลาสั้นหางําย ประหยัดและนําสนใจถูกต๎องตามหลัก
วิชาการ เหมาะสมกับเนื้อหาและลักษณะของนักเรียน 
  5. การวัดผลประเมินผล คือกระบวนการที่สําคัญที่ครูต๎องใช๎ตลอดเพื่อหา คําความจริง หาประสิทธิภาพ
จากการเรียนการสอน ของผู๎เรียนและผู๎สอนในการวัดผลจะต๎องรู๎กํอนวํา จะวัดอะไร ด๎วยเครื่องมืออะไร ควรระบุวํา
เครื่องมือวัดผลจะใช๎วิธีใด เมื่อใด และมีเกณฑ๑การประเมินอยํางไรตามวัตถุประสงค๑นําทางข๎อใด เชํน สังเกต
พฤติกรรมนักเรียน การปฏิบัติงานกลุํม หรือการตรวจผลการปฏิบัติงาน ทดสอบผลสัมฤทธิ์ เครื่องมือวัดใช๎เครื่องมือ
อะไร เชํน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ แบบตรวจผลการปฏิบัติงาน เป๕นต๎น เมื่อวัดผลแล๎วจะนําข๎อมูลนั้นไป
ทําอะไร โดยมีเกณฑ๑การประเมินผลกําหนดไว๎ 
 ดังนั้นแนวทางในการปฏิบัติการสอนผู๎สอนต๎องคํานึงถึงสิ่งตํางๆที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น ครูต๎องให๎ความสําคัญ
กับแนวทางที่เป๕นสิ่งชํวยให๎การสอนเกิดประสิทธิภาพและตรงตามเปูาหมายของการศึกษา การเตรียมพร๎อมกับการ
สอนอยูํเสมอสิ่งท่ีเราต๎องคํานึงถึงคือความเป๕นมนุษย๑คนหนึ่ง ท่ีมีความเสมอภาคในฐานะมนุษยชนเพื่อนรํวมโลกต๎องมี
ความเมตาตํอผู๎เป๕นลูกศิษย๑ 
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3. การสร้างค่านิยมให้กับเยาวชน  

  ถ๎าเด็กหรือเยาวชนในวันนี้เป๕นผู๎ที่มีคุณคํา มีป๓ญญา เป๕นผู๎มีคุณธรรมและสติป๓ญญาในทางที่ถูกต๎อง
สังคมไทยจะได๎ผู๎ใหญํที่ดีในอนาคตครอบครัวเป๕นสถาบันแรกที่สําคัญที่สุดในการแตํงแต๎มคุณธรรมความดีหรือสิ่งที่
เลวร๎ายให๎กับเด็กได๎ ดังนั้น การอบรมเยาวชนให๎เป๕นคนดีสามารถปฏิบัติได๎ดังนี้ 
         1) สถาบันครอบครัวสามารถปลูกฝ๓งคํานิยมที่ดีให๎เยาวชนได๎ โดยพํอแมํ ผู๎อบรมเลี้ยงดูต๎องเป๕นแบบอยํางที่
ดีให๎กับลูกเพื่อให๎เขาเติบโตมาอยํางมีคุณภาพทั้งรํางกายและจิตใจ 
         2) สถาบันการศึกษา ให๎การอบรมสั่งสอนในด๎านความรู๎ คิดเป๕น ทําเป๕น มีคุณธรรม จริยธรรม โดยครูต๎อง
เป๕นแบบอยํางท่ีดีตํอศิษย๑ เพื่อสร๎างเขาให๎เป๕นคนดี 
         3) การปลูกฝ๓งท้ัง 2 สถาบัน นอกจากจะอบรมสั่งสอนและเป๕นแบบอยํางท่ีดีแล๎ว ควรปลูกฝ๓งให๎เยาวชนรู๎จัก
ใช๎สติป๓ญญาในการแก๎ไขป๓ญหาด๎วยเหตุผลแหํงความถูกต๎องเพื่อให๎เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติที่วําสิ่ง ที่ตนได๎ปฏิบัติ
นั้นเป๕นสิ่งท่ีดีถูกต๎อง 
 
4. แนวการสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยมที่ดี 

 การสอนที่ดีนั้นต๎องมีกระบวนการหรือวิธีการที่ดีและเหมาะสมกับผู๎เรียน ในป๓จจุบันมีความเจริญก๎าวหน๎า
ทางด๎านเทคโนโลยีอยํางมากเรียกได๎วําเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตํอการดําเนินชีวิต การใช๎สื่อเทคโนโลยีให๎เกิด
ประโยชน๑ในด๎านการศึกษา นําเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ วิธีการสอน และการเรียนรู๎ บรรยากาศ 
สิ่งแวดล๎อม โดยใช๎เทคโนโลยีต๎องมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กันผู๎สอนจะต๎องมีจรรยาบรรณแหํงความเป๕นครูวิธีการสอน
คือกระบวนการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียนจะต๎องสอดคล๎องเหมาะสม  เพ่ือทําให๎ผู๎เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามจุดประสงค๑ที่กําหนดไว๎มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี  การสอน เป๕นการเลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่
เหมาะสมกับการเรียนรู๎ในหนํวยนั้นๆ และที่สําคัญคือ  ต๎องเป๕นวิธีการที่สอดคล๎องกับสภาพผู๎เรียน ผู๎สอนจึ งต๎อง
เลือกใช๎วิธีการสอน เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอนอยํางหลากหลาย เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู๎ได๎อยํางราบรื่น 
 
5.วิธีการสอน 

  1. วิธีสอนแบบท างานรับผิดชอบร่วมกัน ( Co – operative Leanning ) 

  ความหมาย เป๕นการจัดประสบการณ๑เรียนรู๎ที่ผู๎เรียนทํางานรํวมกันและชํวยเหลือ กันในช้ันเรียน ซึ่งจะสร๎าง
บรรยากาศที่ดีในช้ันเรียน และยังเพิ่มปฏิสัมพันธ๑ที่ยอมรับซึ่งกันและกัน สร๎างความภาคภูมิใจให๎ผู๎เรียนทุกคน 
นอกจากน้ียังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด๎วย เพราะใน ช้ันเรียนมีความรํวมมือ ผู๎เรียนจะได๎ฟ๓ง เขียน อําน ทวน
ความ อธิบาย และปฏิสัมพันธ๑ ผู๎เรียน จะเรียนด๎วยการลงมือกระทํา ผู๎เรียนท่ีมีจุดบกพรํองจะได๎รับการชํวยเหลือจาก
เพื่อนในกลุํม (ณฐมน เพ็ญ แนวคํา,ออนไลน๑) ความมุํงหมายของการสอน ความมุํงหมายของการเรียนแบบทํางาน 
รับผิดชอบ รํวมกัน คือ การให๎สมาชิกทุกคนใช๎ความสามารถอยํางเต็มที่ในการทํางานกลุํม โดยยังคงรักษา 
สัมพันธภาพที่ดีตํอสมาชิกกลุํม ในการเรียนเป๕นกลุํมแบบเดิมนั้น จุดมุํงหมายอยูํท่ีการทํางานให๎ สําเร็จเทํานั้นขั้นตอน
การสอนมี 5 ช้ัน ดังนี ้
  1) แนะนํา ด๎วยการบอกวําช้ันเรียนแบํงเป๕นกี่กลุํม กลุํมละกี่คน สมาชิกแตํละคน ต๎องรับผิดชอบที่จะเรียน
เกี่ยวกับหัวข๎อที่กลุํมได๎รับให๎ได๎มากที่สุด แตํละกลุํมเป๕นผู๎เช่ียวชาญใน หัวข๎อนั้น มีหน๎าที่จะสอนกลุํมอื่น ๆ ดัวย ทุก
คนจะได๎รับเกรดรายบุคคล และเป๕นกลุํม 



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 202 ~ 

  2) แบํงกลุํมให๎คละกัน แล๎วให๎กลุํมตั้งช่ือกลุํม เขียนช่ือกลุํม และสมาชิกบนปูาย นิเทศ ผู๎สอนแจ๎งกฎเกณฑ๑
ที่ต๎องปฏิบัติระหวํางการประชุมกลุํม 

ก) ห๎ามคนใดออกจากกลุํมกํอนท่ีจะเสร็จงานกลุํม 
ข) แตํละคนในกลุํมต๎องรับผิดชอบท่ีจะให๎สมาชิกทุกคนเข๎าใจและทํางานให๎ เสร็จสมบูรณ๑ 
ค) ถ๎าผู๎เรียนคนใดไมํเข๎าใจเรื่องใด ต๎องขอความชํวยเหลือจากเพื่อนในกลุํม กํอนที่จะถามผู๎สอน 

  3. สร๎างกลุํมผู๎เชี่ยวชาญ โดยผู๎สอนแจกเอกสารหัวข๎อตําง ๆ ซึ่งภายในบรรจุด๎วย เนื้อหา ถ๎ามีกลุํม 6 กลุํม 
ผู๎สอนต๎องเตรียมเอกสาร 6 ชุด ผู๎เรียนที่ได๎รับหัวข๎อเดียวกันจะศึกษา เรื่องนั้นด๎วยกันเมื่อทุกคนเข๎าใจดีแล๎ว ก็เตรียม
ตัววางแผนกการสอนเพื่อกลับไปสอนสมาชิกในกลุํมเดิมของตน 
  4. ผู๎เช่ียวชาญสอนเพื่อนในกลุํม ทุกคนจะผลัดกันสอนเรื่องที่ไปศึกษามา ตรวจสอบความเข๎าใจ และชํวย
เพื่อนสมาชิกในการเรียน 
  5. ประเมินผลและให๎คะแนนแตํละคน ผู๎สอนทําการทดสอบเพื่อดูวําต๎องสอน เพิ่มเติมหรือไมํให๎เกรด และ
คิดคะแนนกลุํม 
 
  2. วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง ( Brainstorming )การระดมสมอง หมายถึง วิธีสอนที่ใช๎ในการอภิปราย

โดยทันที ไมํมีใครกระตุ๎น กลุํมผู๎เรียนเพื่อหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับป๓ญหาที่กําหนดอยํางรวดเร็ว ในระยะเวลา
สั้นโดย ในขณะนั้นจะไมํมีการตัดสินวํา คําตอบหรือทางเลือกใดดีหรือไมํอยํางไรลักษณะสําคัญ ผู๎เรียนแบํงเป๕นกลุํม
เล็ก ๆ ชํวยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือก สําหรับป๓ญหาที่กําหนดให๎มากที่สุดและเร็วที่สุดเทําที่จะทําได๎ แล๎วชํวยกัน
พิจารณาเลือกทางเลือก ท่ีดีที่สุดซึ่งอาจมีมากกวําหนึ่งทางขั้นตอนในการระดมสมอง 
  1. กําหนดป๓ญหา 
  2. แบํงกลุํมผู๎เรียน และอาจเลือกประธานหรือเลขา เพื่อชํวยในการอภิปรายและ บันทึกผล 
  3. สมาชิกทุกคนในกลุํมชํวยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับป๓ญหาที่กําหนดให๎มากที่สุดภายในเวลาที่
กําหนด โดยป๓ญหาของแตํละกลุํมอาจเป๕นป๓ญหาเดียวกันหรือตํางกันก็ได๎ 
  4. คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่นําจะเป๕นไปได๎ หรือเหมาะสมที่สุด 
  5. แตํละกลุํมนําเสนอผลงานของตน ( ข๎อ 4 และ 5 อาจสลับกันได๎ ) 
  6. อภิปรายและสรุปผล 
 
ข้อดีและข้อจ ากัด 

  ข้อดี 

  1. ฝึกกระบวนการแก๎ป๓ญหาและมีคุณคํามากที่จะใช๎เพื่อแก๎ป๓ญหาหนึ่ง 
  2. กํอให๎เกิดแรงจูงใจในตัวผู๎เรียนสูง และฝึกการยอมรับความเห็นที่แตกตํางกัน 
 3. ได๎คําตอบหรือทางเลือกได๎มาก ภายในเวลาอันสั้น 
  4. สํงเสริมการรํวมมือกัน 
  5. ประหยัดคําใช๎จํายและการจัดหาสื่อเพิ่มเติมอื่น ๆ 
  ข้อจ ากัด 

  1. ประเมินผลผู๎เรียนแตํละคนได๎ยาก 
  2. อาจมีนักเรียนสํวนน๎อยเพียงไมํกี่คนครอบครองการอภิปรายสํวนใหญํ 
  3. เสียงมักจะดังรบกวนห๎องเรียนข๎างเคียง 
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  4. ถ๎าผู๎จดบันทึกทํางานได๎ช๎า การคิดอยํางอิสระก็จะช๎าและจํากัดตามไปด๎วย 
  5. หัวเรื่องต๎องชัดเจนรัดกุม และมีประธานท่ีมีความสามารถในการดําเนินการ และสรุปการอภิปราย ทั้งใน
กลุํมยํอย และรวมทั้งช้ัน 
 
3 . วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ ( Practice ) 

  วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ หมายถึง วิธีสอน ที่ให๎ประสบการณ๑ตรงกับ ผู๎เรียน โดยการให๎ลงมือปฏิบัติ
จริง เป๕นการสอนที่มุํงให๎เกิดการผสมผสานระหวํางทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติวิธีปฏิบัติ ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือฝึกฝนหรือ
ปฏิบัติจริงลักษณะสําคัญ การลงมือปฏิบัติมักดําเนินการภายหลังการสาธิต การทดลองหรือ การบรรยาย เป๕นการ
ฝึกฝนความรู๎ความเข๎าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน๎นการฝึกทักษะ 
  ขั้นตอนการสอน 

  1. ขั้นเตรียม ผู๎สอนกําหนดจุดมุํงหมายของการฝึกปฏิบัติ รายละเอียดของขั้นตอน การทํางาน เตรียมสื่อ
ตําง ๆ เชํน วัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือใบงานหรือคูํมือการปฏิบัติงาน 
  2. ขั้นดําเนินการ ผู๎สอนให๎ความรู๎และทักษะที่เป๕นพื้นฐานในการปฏิบัติ มอบหมาย งานที่ปฏิบัติเป๕นกลุํม
หรือรายบุคคล กําหนดหัวข๎อการรายงาน หรือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของ ผู๎เรียน 
  3. ข้ันสรุป ผู๎สอนและผู๎เรียน ชํวยกันสรุปกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
  4. ขั้นประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน เชํน ความสนใจ ความรํวมมือความเป๕นระเบียบ การ
ประหยัด การใช๎และการเก็บรักษาเครื่องมือ และการตรวจผลงาน เชํน คุณภาพของงาน ความริเริ่ม ความประณีต
สวยงามข๎อควรคํานึง ต๎องใช๎วัสดุอุปกรณ๑ และเครื่องมือจํานวนมาก และมีคุณภาพ 
 
4. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ( Simulation ) 

  วิธีสอนโดยใช๎สถานการณ๑จําลอง หมายถึง วิธีสอนที่จําลองสถานการณ๑จริงมาไว๎ใน ช้ันเรียน โดยพยายาม
ทําให๎เหมือจริงท่ีสุด มีการกําหนดกติกาหรือเงื่อนไข แล๎วแบํงผู๎เรียนเป๕นกลุํมให๎ เข๎าไปเลํนในสถานการณ๑จําลองนั้น ๆ 
ด๎วยกิจกรรมนี้ผู๎เรียนจะเกิดการเรียนรู๎จากการเผชิญกับป๓ญหา จะต๎องมีการตัดสินใจและใช๎ไหวพริบวัตถุประสงค๑ ให๎
ผู๎เรียนได๎เข๎าไปมปีฏิสัมพันธ๑กับสถานการณ๑จนเกิดความเข๎าใจลักษณะสําคัญ สถานการณ๑ที่จําลองขึ้นต๎องใกล๎เคียงกับ
ความเป๕นจริง ผู๎เรียนได๎เข๎า ไปมีปฏิสัมพันธ๑กับสถานการณ๑ ทําการตัดสินใจแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ซึ่งการตัดสินใจจะสํงผล
ถึงผู๎เรียนใน ลักษณะเดียวกับท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ๑จริง 
  ขั้นตอนการสอน 

  1. ขั้นเตรียม ผู๎สอนจัดเตรียมสถานการณ๑โดยกําหนดจุดมุํงหมายของการสอนแล๎ว เลือกรูปแบบและ
ขั้นตอนท่ีเหมาะสม เขียนเนื้อหารายละเอียดและอุปกรณ๑ที่ต๎องใช๎ 
  2. ข้ันดําเนินการ ผู๎สอนอธิบายบทบาทหรือกติกา วิธีการเลํน วิธีการให๎คะแนนและ ทําการแบํงกลุํมผู๎เรียน 
ผู๎เรียนปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนด โดยมีผู๎สอนให๎คําแนะนําและดูแลการเลํน ผู๎สอนทําการสังเกต จดบันทึก และให๎
คะแนนผู๎เรียนเป๕นรายบุคคล 
  3. ข้ันสรุปผู๎สอนจะชํวยสรุปด๎วยการวิเคราะห๑กระบวนการเปรียบเทียบบทเรียนจากสถานการณ๑จําลองกับ
โลกแหํงความเป๕นจริงหรือเช่ือมโยงกิจกรรมที่ปฏิบัติไปแล๎วกับเนื้อหาวิชาที่ เรียน 
  ข้อควรค านึง 

  1. ถ๎าผู๎สอนขาดความรู๎ในการสร๎างสถานการณ๑จําลอง อาจสร๎างผิดไปจากจุดมุํงหมายได๎ 
  2. สถานการณ๑จําลองที่ยากเกินไปจะทําให๎ผู๎เรียนไมํเข๎าใจ 
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  3. เป๕นการยากที่จะประเมินผู๎เรียนแตํละคน 
  5. วิธีสอนแบบสาธิต ( Demonstration Method ) 

  หมายถึงวิธีสอนที่ครูมีหน๎าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป๕นสํวนใหญํ โดย มีการแสดงหรือการกระทํา
ให๎ดูเป๕นตัวอยําง นักเรียนจะเกิดการเรียนรู๎จากการสังเกต การฟ๓ง การ กระทํา หรือการแสดง และอาจเปิดโอกาสให๎
นักเรียนเข๎ามามีสํวนรํวมบ๎าง 
  ความมุ่งหมาย 

  1. เพื่อกระตุ๎นความสนใจให๎นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนยิ่งข้ึน 
   2. เพื่อชํวยในการอธิบายเนื้อหาที่ยาก ซึ่งต๎องใช๎เวลามาก ให๎เข๎าใจงํายขึ้น และ ประหยัดเวลา บางเนื้อหา
อาจจะอธิบายให๎นักเรียนเข๎าใจได๎ยาก การสาธิตจะทําให๎นักเรียนได๎เห็น ขั้นตอนและเกิดความเข๎าใจงําย 
  3. เพื่อพัฒนาการฟ๓งการสังเกตและการสรุปทําความเข๎าใจในการสอน โดยใช๎วิธี สาธิต นักเรียนจะฟ๓ง
คําอธิบายควบคูํไปด๎วย และต๎องสังเกตขั้นตอนตําง ๆ ตลอดจนผลที่ได๎จาก การสาธิตแล๎วจึงสรุปผลของการสาธิต 
  4. เพื่อแสดงวิธีการหรือกลวิธีในการปฏิบัติงานซึ่งไมํสามารถอธิบายได๎ด๎วย คําพูดเชํนการทํากิจกรรมใน
วิชาคหกรรมศิลป์ ฯลฯ 
  5. เพื่อสรุปประเมินผลความเข๎าใจในบทเรียน 
  6. เพื่อใช๎ทบทวนผลความเข๎าใจในบทเรียน 
  ขั้นตอนในการสอน 

  1. กําหนดจุดมุํงหมายของการสาธิตให๎ชัดเจน และต๎องสาธิตให๎เหมาะสมกับ เนื้อเรื่อง 
  2. เตรียมอุปกรณ๑ในการสาธิตให๎พร๎อม และตรวจสอบความสมบูรณ๑ของอุปกรณ๑ 
  3. เตรียมกระบวนการสาธิต เชํน กําหนดเวลาและขั้นตอน จะเริ่มต๎นดําเนินการ และจบลงอยํางไร ผู๎สาธิต
ต๎องเข๎าใจในข้ันตอนตําง ๆ เหลํานี้อยํางละเอียดแจํมแจ๎ง 
  4. ทดลองสาธิตกํอนสอน ควรทดลองสาธิตเพื่อตรวจสอบความพร๎อมตลอดจน ผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อปูองกัน
ข๎อผิดพลาดในเวลาสอน 
  5. ต๎องจัดทําคูํมือคําแนะนําหรือข๎อสังเกตในการสาธิต เพื่อที่นักเรียนจะใช๎ ประกอบในขณะที่มีการสาธิต 
  6. เมื่อสาธิตเสร็จสิ้นแล๎ว นักเรียนควรได๎ทําการสาธิตซ้ําอีก เพื่อเน๎นให๎เกิด ความเข๎าใจดีขึ้น 
  7. จัดเตรียมกิจกรรมหลังจากการสาธิตเพื่อให๎นักเรียนเห็นคุณคําหรือประโยชน๑ ของการสาธิตนั้น ๆ 

8. ประเมินผลการสาธิต โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียนและผลของการ เรียนรู๎ การประเมินผล
ควรมีกิจกรรมหรือเครื่องมือ เชํน การทดสอบ การให๎แสดงความคิดเห็น หรือการอภิปรายประกอบ 
  6. วิธีสอนแบบโครงการ ( Project Method ) 

   วิธีสอนแบบโครงการ เป๕นการสอนที่ให๎นักเรียนเป๕นหมูํหรือรายบุคคลได๎ วางโครงการและดําเนินงานให๎
สําเร็จตามโครงการนั้น นับวําเป๕นการสอนที่สอดคล๎องกับสภาพ ชีวิตจริงเด็กจะทํางานนี้ด๎วยการตั้งป๓ญหา ดําเนินการ
แก๎ป๓ญหาด๎วยการลงมือทําจริง เชํน โครงการ รักษาความสะอาดของห๎องเรียน 
  ความมุ่งหมาย 

  1. เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึกท่ีจะรับผิดชอบในการทํางานตําง ๆ 
  2. เพื่อให๎นักเรียนฝึกแก๎ป๓ญหาด๎วยการใช๎ความคิด 

3. เพื่อฝึกดําเนินงานตามความมุํงหมายที่ตั้งไว๎ 
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  ขั้นตอนในการสอน 

  1. ข้ันกําหนดความมุํงหมาย เป๕นขั้นกําหนดความหมายและลักษณะโครงการ โดยตัวนักเรียน ครูจะเป๕นผู๎
ช้ีแนะให๎นักเรียนตั้งความมุํงหมายของการเรียนวําเราจะเรียนเพื่ออะไร 
  2. ข้ันวางแผนหรือวางโครงการ เป๕นขั้นที่มีคุณคําตํอนักเรียนเป๕นอยํางมาก คือ นักเรียนจะชํวยกันวางแผน
วําทําอยํางไรจึงจะบรรลุถึงจุดมุํงหมาย จะใช๎วิธีการใดในการทํา กิจกรรม แล๎วจึงทํากิจกรรมที่เหมาะสม 
  3. ขั้นดําเนินการ เป๕นขั้นลงมือกระทํากิจกรรมหรือลงมือแก๎ป๓ญหา นักเรียนเริ่ม  งานตามแผนโดยทํา
กิจกรรมตามที่ตกลงใจแล๎ว ครูคอยสํงเสริมให๎นักเรียนได๎กระทําตามความมุํง หมายที่กําหนดไว๎ ให๎นักเรียนคิดและ
ตัดสินใจด๎วยตนเองให๎มากท่ีสุดและควรช้ีแนะให๎นักเรียน รู๎จักวัดผลการทํางานเป๕นระยะ ๆ เพื่อการทํากิจกรรมจะได๎
ลุลํวงไปด๎วยดี 
  4. ขั้นประเมินผล หรืออาจเรียกวํา ขั้นสอบสวนพิจารณานักเรียน ทําการ ประเมินผลวํากิจกรรม หรือ
โครงการที่ทํานั้นบรรลุตามความมุํงหมายที่ตั้งไว๎ หรือไมํมี ข๎อบกพรํองอยํางไรและควรแก๎ไขให๎ดีขึ้นอยํางไร 
 
สรุป 

  การศึกษาภายใต๎กรอบประเทศไทย 4.0 สูํศตวรรษที่ 21  เริ่มด๎วยการฝึกให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป๕นพี่เลี้ยงครูฝึก (Coach)การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เช่ือมโยงความรู๎กับจินตนาการ 
เปลี่ยนแปลงไปสูํรูปธรรมให๎ผู๎เรียนมีทักษะที่ต๎องการ เชํน การทํางานรํวมกัน ความคิดสร๎างสรรค๑ และการสื่อสารที่ดี 
ซึ่งการจัดการศึกษาต๎องสร๎างความพอใจให๎ผู๎เรียนและท๎าท๎ายสูํการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนอยากเรียนและ
เกิดคํานิยมที่ดีในเชิงสร๎างสรรค๑ 
 การสอนที่เน๎นกระบวนการเพื่อปลูกฝ๓งคํานิยมให๎กับเยาวชน เพื่อให๎มีคํานิยมที่ดี มีการสอนเน๎นทางด๎าน
คํานิยม 3 ประการคือคํานิยม เน๎นพฤติกรรม ทําได๎โดยการแสดงออกในทางที่ดีเชํนนักเรียนมีความเคารพครูยําเกรง
ครู ให๎เกียรติครู มีความตั้งใจเรียนรับผิดชอบ  การสอนเน๎นวิธีการ มีการกําหนดขั้นตอน สํวนคํานิยมเฉพาะป๓จเจก
บุคคล อันนี้สอนยากเพราะความตํางของคนในสังคม วิธีการสอนสังคมมีหลากหลายวิธีมีท้ังแบบทางตรงและทางอ๎อม 
เพื่อจะได๎สอนอยํางถูกวิธีและนอกจะศึกษาเรื่องตํางของสังคมแล๎วเราต๎องมี การวางแผน เตรียมพร๎อมกับการสอนอยูํ
เสมอสิ่งท่ีเราต๎องคํานึงถึงคือความเป๕นมนุษย๑คนหนึ่งที่มีความเสมอภาคในฐานะมนุษยชนเพื่อนรํวมโลกต๎องมีเมตตา
ตํอผู๎เป๕นลูกศิษย๑ 
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 
 
บทคัดย่อ 
  ธรรมนูญชุมชนเป๕นเครื่องมือในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน โดยใช๎พลังจากการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนรํวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติรํวมกันในชุมชนมีการลงฉันทามติเพื่อสร๎างความเทําเทียมและเป๕นธรรม
กับทุกฝุาย เกิดการยอมรับและนําไปปฏิบัติ แสดงถึงศักยภาพของการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเป๕นพลังรากฐานที่เสริมการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมนูญชุมชนจะนําสูํการพัฒนาที่ยั่ งยืนได๎ต๎องให๎ความสําคัญกับการใช๎ประโยชน๑จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของชุมชนอยํางเป๕นธรรมทั้งป๓จจุบันและอนาคต การให๎ความสําคัญในการพัฒนา
แบบองค๑รวม โดยการพัฒนาคนและสังคมให๎เช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางสมดุล ใช๎หลักการพึ่งตนเองที่เหมาะสม และสร๎างสรรค๑ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
พัฒนาคนให๎ดําเนินชีวิตอยํางมั่นคงบนพื้นฐานของการรู๎จักความพอประมาณรํวมกันพัฒนาอยํางสอดคล๎องกับ“ภูมิ
สังคม”จะนําไปสูํความยั่งยืนตลอดไป   
ค าส าคัญ: ธรรมนูญชุมชน การจัดการตนเอง การพัฒนาอยํางยั่งยืน 

 
Abstract 
  Community Charter is the public commitment of community. By consensus’s people was 
acceptability and implementation. Reveals the potential of effective self-management. It is the 
foundation for the development of democracy. It will lead to sustainable development, with 
emphasis on utilizing the natural and environmental resources of the present and future 
communities. The development of people and society is linked to economic development, 
natural resources and environment. Developing in harmony with "social landscape" will lead to 
sustainable development. 
Keywords: Community charter, self - management, sustainable development 
 
บทน า  

การกระจายอํานาจสํวนกลางสูํท๎องถิ่น (decentralization) เป๕นการสํงเสริมการจัดการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม ซึ่งเป๕นรากฐานสําคัญของกระบวนการปฏิรูปสังคมไทยให๎มีความเป๕นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และเป๕นการคานอํานาจของรัฐแบบรวมศูนย๑อํานาจ (centralization) เป๕นการจัดการ
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ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม เพื่อปฏิรูปสังคมไทยให๎มีความเป๕นธรรมเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม โดยเฉพาะอํานาจในการบริหารจัดการตนเองด๎านงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาตนเองทั้งด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท๎องถิ่นที่ให๎ความสําคัญกับทุกเสียงของทุกคนในสังคม เคารพสิทธิชุมชน และ
ยอมรับกับความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกตํางออกไปจากตนเอง ขณะเดียวกันก็เพ่ิมโอกาสในการปฏิรูปสังคมไทย
ให๎มีความเข๎มแข็ง สมดุล และยั่งยืนด๎วย 

การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุํงเน๎นการเสริมสร๎างความมั่นคงในสังคมให๎มีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ โดยยึดเอาชุมชนท๎องถิ่นเป๕นตัวตั้ง  และกําหนด
แนวทางที่เหมาะสม กลําวคือ การดําเนินการของชุมชนท๎องถิ่นในการจัดการตนเองให๎มากที่สุด เพื่อให๎ชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง ประชาชนมีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียง และมีความปลอดภัยและมีความสุขในการดํารงชีวิต  
  การสํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะอํานาจในการบริหารจัดการ
ตนเองทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจากเป๕นป๓จจัยพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการพัฒนาอนาคต
ของประเทศไทยให๎เกิดความเทําเทียมกันระหวํางชนบทกับเมืองและสํวนกลางกับภูมิภาค โดยอาศัยกระบวนการมี
สํวนรํวมอยํางกว๎างขวางของท๎องถิ่นชุมชน ตลอดจนพลเมืองที่กระตือรือร๎น (Active Citizen) ซึ่งมีความรับผิดชอบ
ตํอสํวนรวมและสาธารณะ จะเรียกร๎องการเปลี่ยนแปลงด๎วยการร๎องขอหรือเรียกร๎องจากรัฐแตํเพียงอยํางเดียวไมํได๎ 
การสํงเสริมให๎ชุมชนขนาดเล็กมีโครงสร๎างที่เหนียวแนํนด๎วยความรํวมมือรํวมใจ ความรู๎สึกความเป๕นเจ๎าของ เกิด
ความตระหนักรํวมกันถึงป๓ญหาชุมชนท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
  การสร๎างพลังภาคีของชุมชนโดยใช๎อํานาจของการจัดการตนเองนั้นมีเครื่องมือที่สําคัญคือ “ธรรมนูญ
ชุมชน” เป๕นการเขียนข้ึนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน จากการนําองค๑ความรู๎ในด๎านตํางๆของการดํารงชีวิตของ
คนในชุมชนที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ๑ทั้งทางตรงและทางอ๎อม นํามาเป๕นแนวคิดในการแก๎ป๓ญหาของตนเองจน
เกิดการหลอมรวมเป๕นแนวความคิดสําหรับแก๎ป๓ญหาที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งสามารถพัฒนาความรู๎ดังกลําว 
แล๎วนํามาประยุกต๑ใช๎ในการแก๎ป๓ญหาและการดํารงชีวิตได๎อยํางเหมาะสมตามกาลเวลา โดยใช๎สิ ทธิ อํานาจของ
ประชาชนที่ปรากฏอยูํใน “รัฐธรรมนูญ” ออกมาปฏิบัติด๎วยความเห็นชอบของทุกฝุายในชุมชน ท๎องถิ่น ซึ่ง
กระบวนการแตํละขั้นตอนยังเป๕นสิ่งที่เสริมสร๎างประชาธิปไตยชุมชนประชาธิปไตยที่เป๕นรูปธรรม สามารถแก๎ป๓ญหา
ได๎และสร๎างความอยูํเย็นเป๕นสุขในสังคมได๎อยํางยั่งยืนอีกด๎วย 
 
ธรรมนูญชุมชนเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน 
  ธรรมนูญชุมชนเป๕นทั้งเครื่องมือและแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสูํการปฏิบัติของคนในชุมชน เพื่อการ
บริหารจัดการท๎องถิ่นตนเองให๎สอดคล๎องกับสภาพภูมินิเวศ วัฒนธรรม อัตลักษณ๑ และประวัติศาสตร๑ของแตํละ
ท๎องถิ่นที่มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ ธรรมนูญชุมชน/ท๎องถิ่นยังสํงผลให๎เกิดที่การรับรองความชอบธรรมและ
สิทธิเสรีภาพของท๎องถิ่นชุมชนในการบริหารจัดการตนเองโดยเฉพาะด๎านงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรใน
ท๎องถิ่นของตนเอง กระบวนการได๎มาของ “ธรรมนูญชุมชน” ยังสะท๎อนถึงสิทธิ อํานาจ ประชาธิปไตยของชุมชน
ท๎องถิ่น ที่มิได๎มองรัฐเป๕นศูนย๑กลาง แตํเกิดจากการจัดการของตนเองด๎วยทุนของแตํละชุมชน เชํน ทุนทาง
ประวัติศาสตร๑ วิถีวัฒนธรรม ความเช่ือ  องค๑ความรู๎ ภูมิป๓ญญา มีระบบนิเวศที่มากมายและมีความแตกตําง
หลากหลาย นํามาขึ้นมาสร๎างกฎ กติกา ข๎อตกลงในการสร๎าง การจัดการความสัมพันธ๑ การอยูํรํวมกันในชุมชน การ
อยูํรํวมกันในชุมชน การจัดความสัมพันธ๑การอยูํรํวมกันกับทุนและรัฐ ตลอดจนแนวนโยบาย ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
รํวมกันโดยที่ชุมชนท๎องถิ่นเป๕นผู๎กําหนด ที่เรียกวํา “ธรรมนูญ”จึงเป๕นการปฏิบัติการของสิทธิ และอํานาจของชุมชน
โดยตรง โดยสามารถแบํงอํานาจออกเป๕น 3 ประเภท คือ 
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1. อํานาจทางนิติบัญญัติ ได๎แกํ การกําหนด ระเบียบ กฎ กติกา เพื่อใช๎รํวมกันในชุมชน เชํน กติกาวําด๎วย
การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรทางธรรมชาติ กติกาวําด๎วยการจัดสวัสดิการ เป๕นต๎น 

2. อํานาจทางการบริหาร เป๕นอํานาจในการบริหารจัดการตํางในชุมชน เชํน การจัดการปุาชุมชน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน การจัดการการเงินการคลังชองชุมชน เป๕นต๎น  

3. อํานาจตุลาการ เป๕นอํานาจในการพิจารณาตัดสินคุณคําตํางๆที่ประสงค๑จะให๎เกิดขึ้นในชุมชน เชํน การ
ตัดสินในการพัฒนาชุมชน การตัดสินใจทางเลือกที่จะดําเนินการ การตัดสินใจในการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป๕นต๎น (ทศพล สมพงษ๑, 2555)  

อํานาจที่แท๎จริงจึงเป๕นอํานาจที่มีอยูํ ดํารงอยูํ และเกิดขึ้นอยูํในชุมชนท๎องถิ่นหลายแหํงเพื่อการจัดการ
ตนเองตามสิทธิของรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว๎ (ชัชวาล ทองดีเลิศ, 2556) ธรรมนูญชุมชนจึงเป๕นการแสดงออกซึ่งสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป๕นการแสดงออกซึ่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อพิทักษ๑สิทธิของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ความถูกต๎องชอบธรรมทางการเมือง ล๎วนแสดง
ความเป๕นพลเมืองที่มีอารยธรรมในสังคมประชาธิปไตยทั้งสิ้น (สมพันธ๑ เตชะอธิกละทศพล สมพงษ๑, 2555) 

ดังนั้น ธรรมนูญชุมชนจึงนํามาใช๎เป๕นเครื่องมือในการพิทักษ๑สิทธิของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชนของตนเอง ด๎วยการใช๎สิทธิและอํานาจของชุมชนในการวาง
กฎระเบียบเพื่อใช๎ในการบริหารชุมชนรวมไปถึงการพิจารณาตัดสินคุณคําตํางๆที่ประสงค๑จะให๎เกิดขึ้นในชุมชนของ
ตนเอง 

 
พลังอ านาจในการสร้างธรรมนูญชุมชน 

การกระจายอํานาจให๎แกํการปกครองสํวนท๎องถิ่นเป๕นการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
จัดการตนเอง “คน”จึงเป๕นองค๑ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนและการจัดการตนเองเพื่อแก๎ไข
ป๓ญหาตํางๆของชุมชน การเขียนธรรมนูญชุมชนจึงเป๕นการใช๎สิทธิ และอํานาจของสมาชิกในชุมชนที่มีอยูํตาม
กฎหมายออกมาปฏิบัติใช๎ ด๎วยเป๕นไปตามความเห็นชอบรํวมกันของคนกลุํมตํางๆที่อยูํในพื้นที่เดียวกัน อันเป๕น
กระบวนการสนับสนุนประชาธิปไตยอยํางแท๎จริง และยังเป๕นไปตามสิทธิชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค๑กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 ที่มีสาระสําคัญในการสนับสนุนสิทธิของชุมชน ซึ่งเป๕นกลไกสําคัญที่ยกระดับเวทีประชุมปรึกษาหารือ
รํวมกันของคน/องค๑กรชุมชนในตําบลให๎มีกฎหมายรองรับ เกิดความชอบธรรมแกํกระบวนการองค๑กรชุมชน อันเป๕น
เครื่องมือท่ีใช๎ประสานความรํวมมือกับท๎องถิ่น ท๎องที่ และรับรองสถานะในการทํางานชองชุมชนอีกด๎วย  

การพัฒนาประเทศท่ีผํานมาในมิติของชุมชนยังมีความอํอนแอ เนื่องจากการขาดการเรียนรู๎ในการพัฒนาให๎
เกิดความสมดุลระหวํางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาตินําไปสูํความขัดแย๎งซึ่งกันและกัน ซึ่งเ ป๕นไป
ตามทฤษฎีความขัดแย๎งของ Karl Marx ที่มุํงอธิบายความขัดแย๎งที่เกิดจากกระบวนการของความเป๕นปฏิป๓กษ๑กัน
ระหวํางกลุํมในสังคม โดยมีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของสังคมตํางกันวํา  ความขัดแย๎งเป๕นลักษณะอยํางหนึ่งที่มี
อยูํทั่วไป และหลีกเลี่ยงไมํได๎ในระบบสังคม มักปรากฏในรูปของการเป๕นปฏิป๓กษ๑ในผลประโยชน๑ของทั้งสองฝุาย 
สํวนมากเป๕นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่อยูํอยํางจํากัด โดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องเกี่ยวกับอํานาจและ
ความสัมพันธ๑ของสังคมที่เต็มไปด๎วยผลประโยชน๑ที่ขัดกัน ซึ่งเกิดจากระบบทางสังคมนั่นเองที่สร๎างความขัดแย๎งขึ้น 
และเป๕นที่มาของการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม จากสมมติฐานดังกลําวช้ีให๎เห็นวํา ความไมํเทําเทียมกันในการแบํง
สรรทรัพยากรที่หายาก กํอให๎เกิดความขัดแย๎งในผลประโยชน๑ระหวํางฝุายที่ได๎เปรียบและฝุายที่เสียเปรียบ ดังนั้น 
แนวทางในการแก๎ป๓ญหาความขัดแย๎งต๎องมีการจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดเพื่อการอยูํรํวมกันในชุมชน โดยที่ไมํควรมี
ใครผู๎ใดผู๎หนึ่งเป๕นเจ๎าของทรัพยากรทางธรรมชาติแตํเพียงผู๎เดยีว ต๎องอาศัยการมีสํวนรํวมของสมาชิกในชุมชนเข๎ามาบี
บทบาทในการบริหารจัดการตนเอง เพื่อการปรับตัวของชุมชนไปสูํชุมชนแหํงดุลยภาพด๎วยความรํวมมือกัน ของ
สมาชิกในชุมชน (โกวิทย๑ พวงงาม. 2553). 
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พื้นที่ที่จะรํวมกันทําธรรมนูญจึงต๎องมีความเป๕นพลเมืองที่ดีต๎องเกิดจากจิตสํานึกของการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในชุมชน ดังนี้ 

1. ส านึกความเป็นสมาชิกของชุมชน 

การรับรู๎สิทธิและหน๎าท่ีของตนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนและความต๎องการในการมีสํวนรํวมใน
การแก๎ไขป๓ญหาของชุมชน โดยมีเปูาหมายเพื่อประโยชน๑ของสํวนรวมมากกวําประโยชน๑สํวนตนเอง  จะมาซึ่งการ
รวมตัวกันเพื่อเข๎ามาแก๎ไขป๓ญหาของชุมชน หรือแก๎ไขป๓ญหาตํางๆที่ต๎องเผชิญรํวมกัน (เธียรชัย ณ นคร, 2553)  

2. การสร้างฐานความรู้ร่วมกัน 

สมาชิกในชุมชนต๎องเข๎าใจเรื่องราวตํางๆของชุมชนตนเอง ทั้งประวัติศาสตร๑ความเป๕นมา ทุนทางสังคมที่มี
อยูํ ศิลปะ วัฒนธรรมท๎องถิ่น  ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของชุมชน รวมไปถึงการค๎นหาประเด็นป๓ญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน เพื่อนํามาใช๎ประกอบการประเมินศักยภาพของตนเองและเป๕นฐานความรู๎เพื่ อนําไปสูํแนวทางในการแก๎ไข
ป๓ญหาตํางๆของชุมชน 

3. การสร้างสรรค์การท างานเป็นทีม โดยการสานสัมพันธ๑ท่ีดีระหวํางบุคคล และระหวํางกลุํม หรือระหวําง
ชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและการ เพื่อการเพิ่มพูนความรู๎และความหลากหลายของข๎อมูลที่ได๎รับ มีการ
รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องอยํางเป๕นระบบ นํามารํวมกันวิเคราะห๑ สังเคราะห๑นําไปสูํการรํางธรรมนูญรํวมกัน 

ดังนั้น การสร๎างพลังอํานาจให๎เกิดกับชุมชนจากการที่สมาชิกทุกคนตระหนักรู๎จิตถึงสิทธิ หน๎าที่รับผิดชอบ
ของตนตํอชุมชนในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ป๓ญหาของชุมชนรํวมกันด๎ วยความหลากหลายความคิดของ
เครือขํายภาคี นํามาสร๎างสรรค๑”ธรรมนูญชุมชน”เพื่อเป๕นแนวทางการพัฒนาชุมชน วําด๎วยกฎ ระเบียบและการ
ปฏิบัติรํวมกันภายในชุมชน เพื่อความเป๕นพลังหนึ่งเดียวท่ีแข็งแกรํงของชุมชน  

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจากพลังจากการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation Empower)  
ประชาชนท่ีอยูํรวมกันเป๕นจํานวนมากตํางคน ตํางอยูํ ตํางคนตํางวัตถุประสงค๑กัน จะไมํมีอํานาจทางสังคม 

อํานาจทางสังคมจะเกิดขึ้นตํอเมื่อมีการเช่ือมตํอกัน โดยการรวมกลุํมที่มีจุดหมายรํวมกัน เกิดความตระหนักรู๎ถึงความ
ต๎องการที่จะแก๎ป๓ญหา หรือดําเนินกิจกรรมบางอยํางรํวมกัน จึงมีการเรียนรู๎ถึงป๓ญหา และมีการจัดการอํานาจเพื่อ
การถํวงดุลในสังคม การใช๎ “ธรรมนูญชุมชน” เป๕นเครื่องมือในการจัดการชุมชนตนเองให๎เกิดความยัง่ยืน ต๎องเกิดจาก
ความศรัทธาและอุดมการณ๑รํวมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเองให๎เกิดความสมดุล การสร๎างธรรมนูญชุมชนต๎อง
เป๕นไปด๎วยความสมัครใจ และการเปิดโอกาสให๎สมาชิกในชุมชนสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในการกําหนดกฎ เกณฑ๑ 
กติกาตํางๆอยํางเทําเทียม และทั่วถึง เพื่อให๎เกิดข๎อตกลงรํวมกันที่ได๎รับการยอมรับของคนในชุมชน และนําไปเป๕น
แนวทางในการปฏิบัติ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอันมีเปูาหมายให๎ชุมชนได๎รับผลประโยชน๑อยํางยั่งยืน ในการบันทึก
ข๎อตกลงตํางๆหรือกิจกรรมตํางๆ เชํน การกําหนดกฎระเบียบ ข๎อตกลงตํางจากการที่สมาชิกเป๕นผู๎กําหนด มีการ
ประสานงานภายในชุมชน การให๎ขําวสารแกํสมาชิกให๎เกิดความเข๎าใจตรงกันถึงผลประโยชน๑ของกลุํมที่เป๕น ไปด๎วย
ความยุติธรรม รวมไปถึงการประสานงานระหวํางกลุํมในการเข๎าใจถึงบทบาทและการติดตามการทํางานตามระบบ 
ด๎วยความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ ดังนั้น กฎ ระเบียบที่กําหนดขึ้นจึงนํามาซึ่งความแนํวแนํในการแก๎ไขป๓ญหา
ตํางๆเพื่อให๎บุคคลในกลุํมยึดถือปฏิบัติในสถานการณ๑ตํางๆ โดยจะกําหนดอยํางชัดเจนวําในสถานการณ๑นั้นควรจะ
ปฏิบัติอยํางไร รวมทั้งกําหนดข๎อยกเว๎น บทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิด เพื่อให๎เกิดพลังรํวมในการปฏิบัตินําไปสูํ
จุดหมายที่ต๎องการ 

การกระจายอํานาจเข๎าสูํชุมชนท๎องถิ่นสูํประชาชนในการสร๎างกลไกให๎ชุมชน ประชาชนจึงเข๎าถึงอํานาจใน
การจัดการตนเอง ที่กํอให๎เกิดความเข๎มแข็งในการพัฒนาประเทศให๎ยั่งยืน อีกทั้งยังเป๕นการมุํงลดบทบาทของ
สํวนกลาง (Decentralize) เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรวมในการบริหารงานท๎องถิ่นตามเจตนารมณ๑ของประชาชน
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มากขึ้น เพิ่มการสร๎างขีดความสามารถให๎แกํท๎องถิ่นเป๕นการกระจายอํานาจในการตัดสินใจที่มีอยูํในสํวนกลางเดิม 
แสดงถึงการมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเป๕นพลังรากฐานที่เสริมการพัฒนา
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกด๎วย อีกทั้งยังทําให๎เกิดการตอบสนองตรงตามความต๎องการ
ของแตํละท๎องถิ่นได๎ดีขึ้น รวมไปถึงการสร๎างเสริมความรู๎สึกของความเป๕นเจ๎าของท๎องถิ่น การมีสิทธิ มีอํานาจในการ
จัดการตนเองทําให๎เกิดความรู๎สึกถึงความเป๕นพวกเดียวกัน (Consciousness of Kind) ความเป๕นอันหนึ่งเดียวอัน
เดียวกัน ซึ่งเป๕นพลังความสามารถที่ยินดีจะดูแลตนเอง และสร๎างความผูกพันกับท๎องถิ่นมากขึ้น ความสนใจในการ
พัฒนาท๎องถิ่นก็จะตามมา นําไปสูํการการพัฒนาความรู๎รํวมกันของสมาชิกในชุมชน เกิดเป๕นศักยภาพในการเรียนรู๎
วิทยาการตํางๆเพื่อนํามาแก๎ไขป๓ญหาของชุมชน การรํวมมือกันในการกําหนดทิศทางในการดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาได๎
อยํางชัดเจนและเป๕นขั้นเป๕นตอน ภายใต๎การบริหารแบบประชาธิปไตย ท่ีมีการออกกฎระเบียบตํางๆเพื่อควบคุมและ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามศักยภาพของตนเอง 

ฉันทามติ: การก าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
การจัดทําธรรมนูญชุมชนที่มีคุณคําสามารถนําไปใช๎อ๎างอิงได๎ในเชิงปฏิบัติต๎องมีระบบ กลไกในการจัดทําที่

ได๎รับการยอมรับ (Acceptability) โดยมีลักษณะของเจตนารมณ๑รํวมและการมีพันธะรํวมกันของชุมชน (Public 
Commitment) กลําวคือ ต๎องอาศัยการมีสํวนรํวมโดยเป๕นไปตามหลักประชาธิปไตยแบบถกแถลงและการเป๕น
ตัวแทน (Deliberative and Representative Participatory) และการจัดชํองทางสื่อสารความคิดเห็นที่เข๎าถึงงําย
เพื่อได๎มาซึ่งข๎อมูลที่หลากหลาย นํามาจัดทําอยํางเป๕นระบบ (Systematic) นํามาจัดการความรู๎เพื่อหาแนวทางในการ
แก๎ป๓ญหาให๎สอดคล๎องกับความเป๕นจริง สามารถนําไปปฏิบัติได๎จรงิ โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวํางการดํารงชีวิตของ
มนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อมการกําหนดสามารถนําไปแก๎ป๓ญหาความเหลื่อมล้ําและไมํเป๕นธรรมทางสังคมได๎ การรวมพลัง
ของประชาชนในการแสวงหาฉันทามติ (Consensus) ที่นํามาใช๎เป๕นแนวทางในการปฏิบัติรํวมกัน ด๎วยการระดม
ความคิดเห็นหลากหลายของกลุํมคนตํางๆเพื่อจะสร๎างสรรค๑แนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาชุมชนให๎เกิดเป๕นธรรมต๎องมี
กระบวนการเช่ือมร๎อยเครือขํายที่มีความแตกตํางหลากหลาย มากกวําจะกีดกันกลุํมใดกลุํมหนึ่งออกไปเพียงเพราะ
ผลประโยชน๑ขัดแย๎งกัน อันจะนํามาซึ่งทิศทางการปฏิบัติในชุมชนที่ไมํเอื้อกลุํมใดกลุํมหนึ่งโดยเฉพาะได๎ กระบวนการ
สร๎างฉันทามติหรือความเห็นรํวมของประชาชนจะนํามาซึ่งการผลักดัน “ธรรมนูญชุมชน” เพื่อสร๎างความเป๕นธรรม
ทางสังคมของชุมชนที่จะขยายความเป๕นไปได๎ในทางปฏิบัติที่เทําเทียมกัน อันเนื่องมาจากมีกลุํมคนเข๎ารํวมในการ
กําหนดประเด็นสาธารณะมากขึ้น เป๕นการมุํงความสัมพันธ๑แนวราบมากกวําแนวตั้ง ปฏิบัติการรวมหมูํ (Collective 
Action) นี้จะขับเคลื่อนชุมชนให๎พ๎นข๎อจํากัด อุปสรรคด๎านความไมํสมานฉันท๑ของคนในสังคมได๎ ด๎วยเพราะมีพลัง
มหาศาลรํวมกันในการคอยหนุนเคลื่อน ควบคุม กํากับ และติดตาม “ธรรมนูญชุมชน”ให๎เป๕นไปเพื่อประโยชน๑สูงสุด
ของประชาชนอันเป๕นจุดหมายท๎ายสุดของทุกกลุํมที่เข๎ามามีสํวนรํวม  

การก าหนดเปูาหมายในการสร้างความสมดุลของการพัฒนา 
การก๎าวเข๎าสูํความทันสมัยของสังคมไทยนําไปสูํพฤติกรรมการผลิตและบริโภคที่ไมํเหมาะสมของคนใน

สังคม ทําให๎วิถีการดําเนินชีวิตขาดความกลมกลืนกับสภาพแวดล๎อมที่มีคุณคํา ทั้งทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนท้ังในป๓จจุบัน และรุํนตํอไปในอนาคต ซึ่งได๎
นําไปสูํข๎อสรุปผลการพัฒนาท่ีวํา “เศรษฐกิจดี สังคมมีป๎ญหา การพัฒนาไม่มีคุณภาพและไม่ยั่งยืน” ในการพัฒนา

ชุมชนจึงต๎องคํานึงถึงการดําเนินการไปพร๎อมกันในทุกด๎านอยํางเป๕นองค๑รวม เพื่อสร๎างสมดุลให๎เกิดขึ้นใน 3 มิติทั้งมิติ
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มิติด๎านเศรษฐกิจ และมิติด๎านสังคม สําหรับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ชุมชนจําเป๕นต๎องสร๎างความชัดเจนทั้งด๎านกรอบแนวคิด และแนวทางในการพัฒนา “ธรรมนูญชุมชน”เป๕นเครื่องมือ
ในการพัฒนาชุมชนที่นําไปสูํความยั่งยืน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน เป๕นรูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนองความต๎องการของคนในรุํนป๓จจุบันโดยคํานึงถึง
คนรุํนตํอไปในอนาคตด๎วย โดยการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรตํางๆ เพื่อผลประโยชน๑ของคนรุํนป๓จจุบันจะต๎องไมํใช๎
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ทรัพยากรอยํางสิ้นเปลือง แตํควรเป๕นการใช๎ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ๑และพัฒนาให๎เต็มศักยภาพอยูํตลอดเวลา ดังนั้น 
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต๎องพิจารณาทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนของระบบนิเวศไปพร๎อมๆกัน  การ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติรํวมกันของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได๎โดยมุํงเน๎นการพัฒนาที่รับผิดชอบตํอ
สังคมที่ให๎การคุ๎มครองฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอ๎มเพื่อผลประโยชน๑ของคนรุํนตํอไป ท้ังนี้ ควรเปิดโอกาสให๎กับกลุํม
ตํางๆในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางกว๎างขวางที่สุด ซึ่งจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนรํวมกันตํอไปได๎นั้น ต๎องเสริมสร๎าง
จิตสํานึกเพื่อกระตุ๎นให๎สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทุกภาคสํวนต๎องรํวมกัน
พัฒนา และรํวมกันพิทักษ๑สิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ธรรมนูญชุมชนสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
การกําหนด “ธรรมนูญชุมชน” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต๎องคํานึงถึงพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิป๓ญญา

และวัฒนธรรมท๎องถิ่นโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกกลุํมในชุมชน ด๎วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน 
ความสามารถในการพึ่งตนเอง และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยํางเทําเทียมกัน โดยมีหลักการดังตํอไปนี้ 
  1. หลักการให้ความส าคัญกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

การกําหนดธรรมนูญชุมชนที่ให๎ความสําคัญกับทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของชุมชน โดยต๎องคํานึงถึง
ประโยชน๑ท่ีทุกคนในชุมชนจะได๎รับด๎วยความเป๕นธรรม เพื่อมุํงสูํเปูาหมายสําคัญ คือ รักษาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให๎มีระดับสูงขึ้นอยํางยาวนาน การให๎ความสําคัญกับทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของชุมชน ในการสนองตอบความ
ต๎องการในป๓จจุบันที่ไมํสํงผลกระทบในด๎านลบกับตํอความต๎องการของคนรุํนหลังในอนาคต โดยให๎ความสําคัญลําดับ
สูงกับคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํในชุมชนที่เน๎นเรื่องความยั่งยืนของการทํางานและประสิทธิภาพของระบบ
นิเวศเพื่อกํอให๎เกิดความยั่งยืนทางนิเวศในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อสํงมอบทุนทางธรรมชาติ ทั้งที่เป๕นทรัพยากรธรรมชาติ
ตํางๆและทุนที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ได๎แกํ ป๓จจัยการผลิต และสินค๎าตํางๆให๎คนรุํนอนาคตได๎ใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืนใน
อนาคต 

2. หลักการส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Ideology Development) 
ธรรมนูญชุมชนต๎องไมํมุํงเน๎นไปด๎านใดด๎านหนึ่ง การพัฒนาแบบองค๑รวมที่ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาคน

และสังคมให๎เช่ือมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล โดยยึดหลักความ
รอบคอบและคํอยเป๕นคํอยไป มีการจัดสรร การใช๎ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ๑โดยการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางสมดุลที่ดีท้ังระบบ (Eco-biology System) รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ภาคีการพัฒนาตํางๆ เข๎ามามีสิทธิและโอกาสที่
จะได๎รับการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน๑จากการพัฒนา และได๎รับการคุ๎มครองอยํางทั่วถึงและเป๕นธรรม มี
ระบบการจัดการทางสังคมที่เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนของสังคมในกระบวนการพัฒนา  

3. หลักการพ่ึงตนเองท่ีเหมาะสม และสร้างสรรค์ (Self-management and Creative) 
การสร๎างธรรมนูญชุมชนต๎องอยูํบนหลักการของการพึ่งพาตนเอง โดยการน๎อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภมูิพลอดลุยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 นํามาประยุกต๑ใช๎ในการสร๎างธรรมนูญ
ชุมชน ดังนี ้

1. ในการให๎ความสําคัญกับ“การพัฒนาคน” ในการดําเนินวิถีชีวิตอยํางมั่นคงบนพื้นฐานของการรู๎จักความ
พอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร๎างภูมิคุ๎มกันในตัวท่ีดี  

2. เน๎นการ “เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา” อยํางสอดคล๎องกับ “ภูมิสังคม” ที่ให๎ความสําคัญกับความ
หลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชน๑ของประชาชน โดยประชาชนมีสํวน
รํวมในการตัดสินใจ 

3. เป๕นการพัฒนาที่คํานึงถึงการ “ท าตามล าดับขั้นตอน” จากการสร๎างพื้นฐานให๎มั่นคงพอควรแล๎ว จึงคํอย

สร๎างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นไปตามลําดับ 
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การน๎อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑ใช๎ในการสร๎างธรรมนูญชุมชนเพื่อยึดเป๕นแนวทางในการ
ปรับปรุงชีวิตความเป๕นอยูํของคนในชุมชนที่ต๎องที่ไมํทําลายสิ่งแวดล๎อมให๎คนมีความสุขโดยต๎องคํานึงเรื่องสภาพ
ภูมิศาสตร๑ ความเช่ือทางศาสนา เช้ือชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม  แม๎วําวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แตํที่
สําคัญคือนักพัฒนาจะต๎องมีความรัก ความหํวงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย๑ จะเห็นได๎วําการ
พัฒนาเกี่ยวข๎องกับมนุษยชาติและเป๕นเรื่องของจิตใจ ในการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนอันเป๕นรากฐานในการ
พัฒนาความมั่นคงของประเทศอยํางยั่งยืน การสํงเสริมการนําภูมิป๓ญญามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ภายในชุมชน และการ
สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการความเสี่ยง สามารถสร๎างภูมิคุ๎มกันในชุมชนและการปรับตัวให๎รู๎เทําทัน
สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป การนําทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํหลากหลายมา
ประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎อยาํงเหมาะสม เกิดการ“สร๎างสรรค๑” ไมํใชํ “ทําลาย” การใช๎ทรัพยากรต๎องอยูํในระดับ
ที่สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของท๎องถิ่น ความมีเสถียรภาพของสภาวะอากาศและ
ระบบนิเวศน๑ อีกทั้งต๎องพัฒนาคุณภาพคนให๎รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อมภายนอก การมี
จิตสํานึกรับผิดชอบตํอสํวนรวม มีพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ไมํทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ความสมดุล
ของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเข๎มแข็งของสังคม ยํอมนําไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development)  

บทสรุป 
การกระจายอํานาจสํวนกลางสูํท๎องถิ่น (decentralization) เป๕นการสํงเสริมการจัดการปกครองตนเองตาม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการสํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการตนเองทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน โดยการสร๎าง “ธรรมนูญชุมชน”จากการใช๎
สทิธิ และอํานาจของสมาชิกในชุมชนที่มีอยูํตามกฎหมาย การตระหนักรู๎ถึงสิทธิและหน๎าที่ของความเป๕นสมาชิกของ
ชุมชนรวมพลังกันแก๎ไขป๓ญหาของชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรํวมกันรํางธรรมนูญของชุมชน ลงฉันทา
มติในการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่สร๎างความเทําเทียมและเป๕นธรรม เกิดการยอมรับและนําไปปฏิบัติ แสดงถึง
ศักยภาพของการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามแนวทางประชาธิปไตย 
ธรรมนูญชุมชนจะนําสูํการพัฒนาท่ียั่งยืนได๎ต๎องให๎ความสําคัญกับการพัฒนาแบบองค๑รวมระหวํางคน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมของชุมชนและการใช๎ประโยชน๑อยํางเป๕นธรรมทั้งป๓จจุบันและอนาคตแบบอยํางสมดุล รวมไปถึงการสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันในตัวท่ีดีเน๎นการเข๎าใจ เข๎าถึง และรํวมพัฒนาอยํางสอดคล๎องกับ“ภูมิสังคม”จะนําไปสูํความยั่งยืนตลอดไป   
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การบริหารการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงวัยในชุมชนตามวิถีพุทธ 

Management of mental health promotion of the elderly in the Buddhist way. 
 

พระมหาธีรวัฒน์ ถิรจติโต 

อาจารย๑ประจาํหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน 
 

บทคัดย่อ 

บทความวิชาการเรื่องการบริหารการสงํเสรมิสขุภาวะทางจิตของผู๎สูงวัยในชุมชนตามวิถีพุทธ มีวัตถุประสงค๑
เพื่อ 1. ทราบถึงป๓ญหาสุขภาวะทางจิตของผู๎สูงอายุในชุมชนเป๕นอยํางไร  2. หลักการบริหารสุขภาวะทางจิของ
ผู๎สูงอายุในชุมชนตามวิถีพุทธควรเป๕นอยํางไรเนื่องป๓จจุบันการขยายตัวของจํานวนผูสูงวัยําลังเปนปรากฏการณสําคัญ
ทีเ่กิดขึ้นทั่วโลก และสังคมไทยกําลังก๎าวเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพราะแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างในราชกิจจา
นุเบกษาให๎ความหมายวําประชากรผูสงูอายุ(the elderly)  คือบคุคลที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตัง้แต 60 ปบริบูรณขึ้น
ไปในขณะที่องคการอนามัยโลกไดกําหนดไววาผูสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุระหวาง60-74 ปเทานั้น ถาอายุระหวาง75-
90 ป จัดเปนคนชรา (old) และถามีอายุเกิน 90 ปขึ้นไป จัดเป๕นคนชรามาก (very old) ทั้งนี้การแบงระดับผูสูงอายุ 
ใชเกณฑอายุตามสภาพของการมีอายุเพิ่มขึ้น (World Health Organization, 1997), อยํางไรก็ตามผู๎สูงอายุถือเป๕นบุ
คลสําคัญในชุมชน อาจเรียกอีกอยํางวําเป๕นปูชนียบุคคลของลูกหลานในชุมชนหรือสังคม  ควรให๎ผู๎สูงอายุดําเนินชีวิต
อยูํด๎วยความสุขตามอัตภาพของตนเอง บทความนี้ผู๎เขียนมีเปูาหมายชี้ให๎เห็นถึงการบริหารสุขภาวะทางจิตของผู๎สูงวัย
ในชุมชนตามวิถีพุทธ ซึ่งเป๕นการนําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต๑บูรณาการปรับใช๎ในการบริหาร
พัฒนาสุขภาวะทางจิต  เพื่อให๎การดําชีวิตของผู๎สูงวัยในชุมชนมีสุขภาวะทางจิตที่ดี  เข๎มแข็ง ดํารงชีวิตอยูํในชุมชนได๎
อยํางมีความสุขอยํางยั่งยืนนั่นเอง 
ค าส าคัญ:หลักการบริหารสุขภาวะผู๎สูงอายุในชุมชน,ตามแนววิถีพุทธแบบองค๑รวม,ความสุขท่ียั่งยืน 
 

Abstracts 

The expansion of the number of elderly people is occurring. Significant happening around 
the world. And Thai society is moving into the elderly society because of the structural changes. 
The Government Gazette provides that the elderly are persons of Thai nationality and aged from 
60 years. Year up While the World Health Organization The elderly are people aged 60-74 years, 
aged between 75-90 years. They are classified as persons. Old age and over 90 years old are very 
old. The elderly are divided. The age-based criteria for the age of the increase (World Health 
Organization, 1997). However, the elderly are important in the community. Also known as the 
precursors of descendants in the community or society. Elderly people should live happily 
conventionally. 

 This article aims to point out the mental health management of the elderly in the 
Buddhist way of life, which is to apply the principles of Buddhism to integrate adaptation in the 
management of mental health. In order to make the life of the elderly in the community happy 
with good mental health.Living in the community happily ever after. 

Keywords: Principles of Elderly Health Care in Communities, Buddhist Approach, Sustainable 

Happiness 
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บทน า 

 ผู๎สูงวัย มักมองวําตนเองด๎อยคํา ต๎องพึ่งพาผู๎อื่น และรํางกายก็เสื่อมโทรม ไมํสามารถทําสิ่งใดได๎ดี ซึ่งการ
มองตนเองดังกลําวยํอมจะกระทบทําให๎สุขภาวะทางจิตอํอนแอ  แตํแท๎จริงแล๎ว ผู๎สูงอายุ เป๕นผู๎ที่มีคุณคําตํอสังคมเป๕น
อยํางมาก เป๕นแหลํงความรู๎ความชํานาญ และเป๕นผู๎ธํารงไว๎ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป๕นสายใยสําคัญของ
ครอบครัวเนื่องจากผู๎สูงอายุเป๕นบุคคลสําคัญของสังคม องค๑การสหประชาชาติจึงมีมติให๎มีวันผู๎สูงอายุสากล หรือวัน
ผู๎สูงอายุโลกข้ึน โดยกําหนดให๎ตรงกับวันท่ี 1 ตุลาคมของทุกปีสําหรับในประเทศไทย ก็ได๎ตระหนักถึงความสําคัญของ
ผู๎สูงอายุเชํนกัน ในสมัยพลเอกเปรม ตินสูลานนท๑ จึงกําหนดให๎วันท่ี 13 เมษายนของทุกปีเป๕นวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ ซึ่ง
ตรงกับวันสงกรานต๑ที่สื่อความหมายตรงกับความสําคัญของผู๎สูงอายุ เป๕นวันที่ลูกหลานจะได๎รดน้ําดําหัวให๎ผู๎หลัก
ผู๎ใหญํเพื่อรับศีลรับพรจากทํานอีกด๎วย  ด๎วยความที่รัฐ กระทรวงศึกษาธิการและองค๑กรตํางๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปเห็นความสําคัญของผู๎สูงอายุ จึงเกิดพระราชบัญญัติผู๎สูงอายุขึ้น มีผลบังคับใช๎ในวันที่ 1 มกราคม 2547 ที่ผําน
มา ซึ่งคุ๎มครอง สํงเสริม และสนับสนุน ผู๎ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทยทั้งในด๎านการแพทย๑และการ
สาธารณสุข กรมการศาสนา ข๎อมูลขําวสาร การประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง การศึกษา การอํานวยความสะดวก 
ความปลอดภัย การชํวยเหลือ รวมถึงสํงเสริมผู๎สูงอายุให๎ดําเนินชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุขตามสภาวะของตนเอง 

กลําวได๎วําพระพุทธศาสนานั้นให๎ความสําคัญกับตัวบุคคลเป๕นอยํางมาก การใช๎หลักพุทธธรรมในการนํามา
บริหารหรือพัฒนาตน ไมํวําทางด๎านจิตใจ  สติป๓ญญา อารมณ๑ของตนเอง ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  หรือแม๎กระทั่ง
สุขภาวะทางจิตใจของผู๎สูงอายุก็ตาม ยิ่งมีความจําเป๕นต๎องนํามาบริหารจัดการตนเองเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎
อยูํได๎ในสภาวะการณ๑ป๓จจุบัน 

 
ความหมายผู้สูงวัย 

แตํเดิมการใช๎คําเพื่อเรียกบุคคลที่มีอายุมาก จะใช๎คําวํา “วัยชรา” ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมไทย
(2542) วํา แกํด๎วยอายุชํารุดทรุดโทรม แตํคํานี้ไมํเป๕นท่ีนิยมนัก โดยเฉพาะในกลุํมผู๎สูงอายุและนักวิชาการเพราะคํานี้
กํอให๎เกิดความหดหูํและถดถอยสิ้นหวัง ดังนั้น ในท่ีประชุมคณะแพทย๑ผู๎อาวุโสและผู๎สงูอายุจากวงการตํางๆ โดยมี พล
ตํารวจตรี หลวงอรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร เป๕นประธาน จึงได๎กําหนดคําวํา “ผู๎สูงอายุ” ขึ้นใช๎แทนคําวํา “คนแกํ” 
“คนชรา” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งคํานี้ให๎ความหมายที่ยกยํองให๎เกียรติแกํผู๎ชราภาพวําเป๕นผู๎ที่สูงทั้ง
วัยวุฒิและประสบการณ๑ (สุรกุล เจนอบรม, 2541) ในภาษาอังกฤษมีความ 3 พจนานุกรมไทย พ.ศ. 2542 แนวคิด 
“นิยามผู๎สูงอายุ....ไทย และเทศ” 17 คล๎ายคลึงกับภาษาไทย คือให๎ใช๎คําวํา “Older adults” หรือ “Older 
people” ซึ่งมีความหมายในทางบวกแทนคําอ่ืนๆ เชํน Elderly หรือ Senior ซึ่งมีความหมายในทางลบ 

ผู๎สูงวัยในกลุํมเสี่ยง  ควรได๎รับการพัฒนา ทักษะทางกาย ใจหมายถึง ผู๎สูงอายุ(กลุํมเสี่ยง) ที่ได๎รับการ
พัฒนาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจมีทักษะในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิต สามารถจัดการสุขภาพตนเองไดม๎ีสํวนรํวมใน
กิจกรรมชุมชนตามความรู๎ ความสามารถและศักยภาพของบุคคล (เอกชัย   เพียรศรีวัชรา,มปป) 

 

ความหมายของการบริหารสุขภาวะทางจิต 

การบริหารสุขภาวะทางจิต (Psychological well-being)หมายถึง การดูแลเกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจของ
บุคคลอันเป๕นภาวะทางจิตที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการที่บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่
ดี สามารถจัดการกับความรู๎สึกท้ังทางบวกและทางลบได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล๎องกับความต๎องการและ
การสําเร็จตามเปูาหมาย มีมุมมองสภาพแวดล๎อม สถานการณ๑ และประสบการณ๑ 



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 216 ~ 

  มีนักจิตวิทยาหลายคนที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต และได๎แบํงองค๑ประกอบของสุขภาวะทางจิตไว๎
แตกตํางกัน เชํน Ryff (1989, 1995)ได๎พัฒนาทฤษฎีในการวัดสุขภาวะทางจิตใน 6 มิติ ซึ่งรวมถึงสุขภาพทางจิต

ในทางคลินิค ทฤษฎีพัฒนาการชีวิต และทฤษฎีทางจิตวิทยา สังเคราะห๑อออกมาได๎ดังนี้ 
1. การยอมรับในตนเอง - การพึงพอใจในตนเอง มีทัศนคติที่ดีตํอตัวเองทั้งในอดีตและป๓จจุบัน มองตัวเองใน

ทางบวก สามารถยอมรับกับตัวเองทั้งในด๎านดีและด๎านที่ไมํดี  
  2. การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น - การมีความสัมพันธ๑ที่มีคุณภาพกับบุคคลอื่น เข๎าใจลักษณะการให๎
และรับในสัมพันธภาพของมนุษย๑ มีความรักและมีมิตรภาพท่ีดีแกํผู๎อื่น 

3. ความเป๕นตัวของตัวเอง - ความสามารถในการตัดสนิใจสิ่งตํางๆ ด๎วยตนเองอยํางเป๕นอิสระ สามารถเลือก
สิ่งที่เหมาะสมที่สุดให๎กับตนเองได๎ ฝืนแรงกดดันทางสังคมในเรื่องการคิดหรือการกระทําได๎ และประเมินตนเองตาม
มาตรฐานของตนเอง 

4. ความสามารถในการจัดการสภาพแวดล๎อม - ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ๑และ
สภาพแวดล๎อมให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตนเองได๎ สามารถใช๎โอกาสรอบตัวได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5. การมีเปูาหมายในชีวิต - การมีเปูาหมายในชีวิตและมีความมุํงมั่นท่ีจะไปถึงเปูาหมาย รู๎สึกถึงความหมาย
ของชีวิตในป๓จจุบันและชีวิตที่ผํานมาในอดีต  

6. การมีความงอกงามในตน - ความรู๎สึกวําตนเติบโตและมีการพัฒนาทั้งรํางกายและจิตใจอยํางตํอเนื่อง 
พร๎อมเปิดรับประสบการณ๑ใหมํ ตระหนักรู๎ถึงศักยภาพของตนเอง และมองเห็นโอกาสแหํงการปรับปรุงพฤติกรรมของ
ตนตลอดเวลาในแงํที่ดี 

ส่วน Dupuy (1997)ได๎ระบุองค๑ประกอบของสุขภาวะทางจิตไว๎ 6 ด๎าน ดังนี ้

1. ความวิตกกังวล - การไมํมั่นใจในสถานการณ๑ที่เกิดขึ้น ทําให๎มีอาการเครียด กลัว กระวนกระวายใจ และ
วิตกกังวล 

2. ภาวะซึมเศร๎า - ความผิดปกติทางอารมณ๑ ซึ่งอาจแสดงออกทางกายด๎วยเชํน การเบื่ออาหาร นอนไมํ
หลับ อํอนเพลีย 

3. สุขภาวะทางบวก - ความรู๎สึกทางบวก จากความพึงพอใจในชีวิตหรือการรับรู๎ความสุขในการดําเนินชีวิต 
4. การควบคุมตัวเอง - ความสามารถในการควบคุมอารมณ๑ ความคิด ความรู๎สึกและพฤติกรรมของตนได๎ 

เพื่อเผชิญกับป๓ญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
5. ความมีชีวิตชีวา - ความรู๎สึกสดช่ืน เบิกบานใจ มีพลังในการทําสิ่งตํางๆ 
6. ภาวะสุขภาพทั่วไป - ภาวะความเจ็บปุวยของรํางกายที่สํงผลกระทบตํอสิตใจทําให๎ไมํมีความสุข 

การมีสุขภาวะทางจิตที่ดีของ Dupuyจึงหมายถึงการที่มีความพึงพอใจในชีวิต สามารถควบคุมตนเองได๎ เปี๖ยมด๎วย
ชีวิตชีวา มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง และมีความกังวลหรือความซึมเศร๎าน๎อย 
  ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอสุขภาวะทางจิต…แบํงเป๕นป๓จจัยภายในตัวบุคคลและภายนอกตัวบุคคล ดังนี้ 
             - ป๓จจัยภายในตัวบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ สถานกาพสมรส โดยการศึกษาวิจัยหลายงานพบวํา เพศหญิงมัก
มีสุขภาวะทางจิตต่ํากวําเพศชาย เนื่องจากมีระดับซึมเศร๎าสูงกวํา นอกจากนี้วัยผู๎ใหญํตอนปลายเป๕นวัยที่มีสุขภาวะ
ทางจิตสูงที่สุด เนื่องจากได๎ผํานประสบการณ๑และการเรียนรู๎การเผชิญป๓ญหามากกวําบุคคลที่มีอายุน๎อยกวํา   
            - ป๓จจัยภายนอกบุคคล ได๎แกํ สิ่งแวดล๎อม สัมพันธภาพระหวํางบุคคล ครอบครัว การสนับสนุนทางอารมณ๑ 
สภาพสังคม วัฒนธรรม การเข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคม ท่ีทําให๎บุคคลรู๎สึกวําตนเองมีคุณคํา มีความสุข 
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ความจ าเป็นในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงวัย 

  ผู๎สูงอายุเป๕นบุคคลที่สร๎างผลประโยชน๑แกํลูกหลาน  และประเทศชาติเป๕นอันมาก  เป๕นทรัพยากรที่สําคัญ
ทรงคุณคําที่ได๎สั่งสมประสบการณ๑จากชีวิตของทําน  จึงเป๕นผู๎ที่ควรได๎รับการยกยํองจากสังคม  ป๓จจุบันประชากรไทย
มีอายุยืนมากขึ้น  ผู๎สูงวัยเป๕นประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปเป๕นประชากรกลุํมหนึ่งที่มีจํานวยเพิ่มขึ้น  และมีสัดสํวนสูงขึ้น  
เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรกลุํมอื่นจากข๎อมูลประเทศไทยปี2553  มีจํานวนผู๎สูงอายุ7.6ล๎านคน  เป๕นสัดสํวนร๎อย
ละ  11.36 ของประชากรทั้งหมด (สถาบันประชากรศาสตร๑, 2553: 16) เนื่องด๎วยผู๎สูงอายุมีความสําคัญตํอชุมชน
สังคมดังกลําวจึงมีความจําเป๕นต๎องสํงเสริมสนับสนุนในด๎านสุขภาวะทางจิตใจ ให๎คนกลุํมดังกลําวได๎มีสุขภาวะทาง
จิตใจที่ดี มีความสุขในชีวิตที่อยูํในสังคม ชุมชนที่เป๕นอยูํทํามกลางเครือญาติหรือสังคมเพื่อนบ๎าน สืบไป 
 

การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงวัยในชุมชนตามวิถีพุทธแบบองค์รวม 

ความหมายของสุขภาวะทางพระพุทธศาสนา 

พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายวํา  “สุขภาวะ” หรือ  สุขภาพ  เป๕นคําเดียวกันในภาษาบาลี  
แตํภาษาไทยแผลง  “ว” เป๕น  “พ” เป๕นคําวํา  “สุขภาพ”  เมื่อความหมายของสุขภาพ  คือสุขภาพทางกาย  จิต  
สังคม และป๓ญญา  จึงสื่อความหมายใกล๎ความสุข  ภาวะที่ปลอดทุกข๑เป๕นสุข  เป๕นภาวะที่สมบุรณ๑  คําสมัยใหมํที่วํา  
“องค๑รวม” ความสุขแนวพุทธ หรือสุขภาพแนวพุทธประกอบด๎วยลักษณะที่เป๕นวิชา  (ความสวํางผํองใส) วิมุตติ(ความ
หลุดพ๎นเป๕นอิสระ) วิสุทธิ (ความหมดจด  ไมํขุํนมัวเศร๎าหมอง  ) สันติ (ความไมํเรําร๎อนกระวนกระวาย) จึงเป๕นภาวะ
ที่เป๕นความดีงามของชีวิต (พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548 : 5-8) 
 

วิเคราะห์พัฒนาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนาต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

 พระพุทธศาสนาเป๕นศาสนาที่ให๎ความสําคัญกับบุคคลเป๕นอยํางมาก  กลําวคือ บุคคลทุกคนตํางมีศักยภาพ
ในตนเอง  บุคคลจะดีหรือร๎ายยํอมขึ้นกับตนเองเทํานั้น เพราะตนเองเป๕นผู๎กําหนดบทบาทชีวิตเองแนวคิดนี้รวมไปถึง
การดูแลสุขภาพของตนเองด๎วยการดูแลสุขภาพในแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ทํานมองเห็นความสําคัญของการ
รักษาสุขภาพทางกายเพื่อดํารงไว๎ โดยถือวําเป๕นสํวนประกอบอยํางหนึ่งของชีวิตที่ดีในระดับทิฏฐิธัมมิกัตถะ คือ 
ประโยชน๑ป๓จจุบัน (พระธรรมปิฎก(ประยุทธ๑ ปยุตฺโต), มปป : 4) ดังนั้นแล๎วแสดงให๎เห็นวําพระพุทธศาสนาได๎ให๎
ความสําคัญตํอการดูแลสุขภาพเป๕นอยํางมาก พระพุทธศาสนาได๎กลําวถึงองค๑ประกอบของชีวิตที่ต๎องประกอบด๎วย
ธาตุ 4 ขันธ๑ 5 หรือกลําวโดยยํอ คือ รํางกายและจิตใจนั้นเองเมื่อชีวิตประกอบด๎วยป๓จจัยทั้งสองอยําง และการจะดูแล
ชีวิตหรือการดูแลสุขภาพจะต๎องให๎ความสําคัญของทั้งสองป๓จจัยนี้  เพราะทั้งสองป๓จจัยนี้มีความสัมพันธ๑และเช่ือมโยง
ถึงกันหากป๓จจัยด๎านใดด๎านหนึ่งบกพรํองไปอาจสํงผลกระทบตํอด๎านหนึ่งอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎จึงกลําวได๎วํา
พระพุทธศาสนาพิจารณาการดูแลสุขภาพแบบองค๑รวม  กลําวคือ  การเล็งเห็นความสําคัญของความสัมพันธ๑ทั้งด๎าน
รํางกายและด๎านจิตใจเพราะชีวิตโดยตัวของมันเองเป๕นองค๑รวมอยูํแล๎ว  ถ๎าองค๑รวมอันใดอันหนึ่งติดขัดแปรปรวนไมํ
เป๕นไปตามปกติองค๑รวมก็ยํอมมีความวิปริตแปรปรวนไปด๎วย (พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2558 :14) การ
พิจารณาชีวิตที่มีองค๑ประกอบเป๕น ธาตุ 4 ขันธ๑ 5 หรือ รํางกายและจิตใจนั้น  สะท๎อนให๎เห็นวําการจะดําเนินชีวิต
ขึ้นมาได๎ต๎องอาศัยองค๑ประกอบตํางๆ  นั้นคือ ชีวิตมีลักษณะเป๕นองค๑รวมที่มีความสัมพันธ๑กัน  พระพุทธศาสนาจึงเน๎น
ระบบความสัมพันธ๑ มากกวําจะมุํงแคํแยกแยะองค๑ประกอบ  เพราะจากองค๑รวมที่สัมพันธ๑กันเป๕นระบบที่ดี  ก็จะเป๕น
องค๑รวมที่สมบูรณ๑ (พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2558 :14) และการจะพัฒนาองค๑รวมให๎สมบูรณ๑ไปในการ
ดํารงชีวิตได๎นั้นต๎องคํานึงถึงสามแดนที่เป๕นองค๑รวมแหํงระบบการดําเนินชีวิต (พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
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2558 :37-38) กลําวคือ ด๎านที่ 1 เป๕นการติดตํอสื่อสารกับโลก คือ การสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมทาง  ผัสสะทวาร  การ
ดูแลสุขภาพท่ีดีได๎ หมายถึงจะต๎องเกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิตประจําวันด๎วยบุคคลสามารถกระทําสิ่งที่ถูกต๎องได๎โดย
หลักการในการควบคุมรํางกายและจิตใจและเมื่อพิจารณาให๎ละเอียดจะพบวํา   ด๎านที่ 1 เป๕นการสื่อสารกับ
สิ่งแวดล๎อม  ดังนั้นแล๎วจึงต๎องระวังสํารวมด๎านรํางกายหรือผัสสะทวาร จึงเปรียบเสมือนเป๕นศีลสํวนด๎านที่ 2 เป๕น
ภาวะด๎านจิตใจ  การควบคุมจิตใจให๎มีสมาธิรับรู๎และเสพข๎อมูล จึงเปรียบเสมือนเป๕นสมาธิ  สํวนด๎านที่ 3 ป๓ญญาคือ
ความรู๎คิด คอยช้ีนําสูํการกระทําท่ีถูกต๎อง จึงเปรียบเสมือนเป๕นป๓ญญา  ดังนั้นแล๎วทั้งสามแดนท่ีกลําวมาเปรียบเสมอืน
ไตรสิกขานั้นเอง  ในทางพระพุทธศาสนาได๎กลําวถึงหลักไตรสิกขาซึ่งเป๕นหลักที่ครอบคลุมการกระทําทั้งรํางกายและ
จิตใจ  กลําวคือ เป๕นการดูแลสุขภาพของตนเองแบบองค๑รวม 

 ดังนั้นจะเห็นได๎วํา การที่จะดูแลสุขภาพให๎ครอบคลุมแบบองค๑รวมได๎นั้น  การควบคุมรํางกายและจิตใจ
เป๕นสิ่งสําคัญอยํางยิ่ง การดําเนินชีวิตที่มีองค๑รวม 3 ด๎าน คือด๎านความสัมพันธ๑กับสิงแวดล๎อม  ด๎านภาวะจิตและด๎าน
ป๓ญญา  องค๑รวม 3 ด๎านดังกลําวจึงมีช่ือวํา ไตรสิกขา  กลําวคือ  (1) การพัฒนาด๎านความสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อม  ทั้ง
สิ่งแวดล๎อมด๎านกายภาพและสิ่งแวดล๎อมทางสังคม  เรียกรวมกันวํา ศีล (2) การพัฒนาภาวะจิต และสุขภาพให๎เป๕น
จิตใจที่ดีงาม  เข๎มแข็ง มีความสุข   โดยมีเจตจํานงที่เป๕นกุศล  และมีสภาพเอื้อพร๎อมตํอการใช๎งานทางป๓ญญาเรียก
สั้นๆวํา สมาธ ิ (3) การพัฒนาป๓ญญาให๎รู๎เข๎าใจมองเห็นตามเป๕นจริงที่จะทําให๎ปรับปรุง ทุกอยํางทุกด๎ายอยํางถูกต๎อง
ได๎ผล  จนหลุดพ๎นจากป๓ญหาดับทุกข๑ได๎ทําให๎เป๕นอิสระ สดใสเบิกบาน สุขสงบอยํางแท๎จริง เรียกงํายๆวําป๓ญญา (พระ
พรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2558 :107-108) การดําเนินชีวิตเป๕นองค๑รวมนั้นทั้ง 3 ด๎านต๎องมีความสัมพันธ๑และ
เช่ือมโยงถึงกันอยํางตํอเนื่องเมื่อทั้ง 3 ระบบมีความสําคัญและสัมพันธ๑กันอยํางตํอเนื่องศีล  สมาธิ  ป๓ญญา  จะเป๕น
เกราะปูองกันชีวิต (พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม), 2556 : 23.) ชํวยให๎มีสุขภาพท่ีดี 

หลักไตรสิกขา  อันประกอบด๎วยศีล เพื่อควบคุม กาย วาจา  สํวน สมาธิ ควบคุมจิต และสํงเสริมจิตให๎เกิด
ป๓ญญา   และในการดําเนินชีวิตประจําวันจําเป๕นต๎องมีปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งสังคมนับเป๕นองค๑รวมใหญํที่
บุคคลเป๕นป๓จจัยยํอยที่สามารถสร๎างให๎องค๑รวมใหญํสมดุลได๎  กลําวคือ  หากบุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ยํอมประพฤติสิ่งที่ปกติ ไมํสร๎างป๓ญหา  สิ่งเหลํานี้สํงผลตํอครอบครัว และสังคมตํอไป  เมื่อองค๑รวมยํอย(บุคคล)
ด ี ยํอมสํงผลให๎องค๑รวมใหญํ(สังคม) ดีไปด๎วย เพราะทุกสิ่งเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถึงกันเป๕นองค๑รวม   
 

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

กระแสการดูแลสุขภาพได๎เปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยให๎ความสําคัญเฉพาะรํางกายเทํานั้น    มาเริ่มให๎
ความสําคัญกับจิตใจและเกิดความเช่ือมโยงระหวํางการดูแลสุขภาพกายและการดูแลสุขภาพใจให๎มีความสัมพันธ๑
กัน  องค๑การอนามัยโลกได๎จัดตั้งขึ้น ( WHO : World Health Organization  ค.ศ. 1984)  จึงได๎ให๎คําจํากัดความ
วํา   สุขภาพ (Healthy) ใหมํวํา สุขภาพ  หมายถึง  สภาวะที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจและการใช๎ชีวิตอยูํในสังคม
อ ยํ า ง ป ก ติ สุ ข แ ล ะ มิ ไ ด๎ ห ม า ย ค ว า ม เ ฉ พ า ะ แ ตํ ก า ร ป ร า ศ จ า ก โ ร ค แ ล ะ ทุ พ พ ล ภ า พ เ ทํ า นั้ น 
(WWW.WHO.int./about/definition/en/print.html. 28 July 2010) ในป๓จจุบันได๎นําเอาคําวําสุขภาวะ (Well-
being) หมายถึง สุขภาพองค๑รวมของชีวิตทั้งหมด คือ  รวมทั้งรํางกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและป๓ญญา (พระครู
ภาวนาโพธิคุณ ,ดร ,2552 :2 ) โดยเรื่องของสุขภาพมีการขยายความกว๎างขึ้นไปอีกวํา   ไมํ เพียงแตํ
รํางกาย  จิตใจ  สังคม  แตํมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งที่ภาษาอังกฤษใช๎คําวํา Spiritual  well-being ด๎วย (วิชัย  
โชควิวัฒน๑, 2547 : 11) ดังนั้นวิถีชีวิตจะต๎องเช่ือมโยงกับทุกสิ่งซึ่งพฤติกรรมจะเป๕นการแสดงออกที่สัมพันธ๑กับ
สิ่งแวดล๎อม (Phra  Brahmagunabhorn(P.A.Payutto), มปป : 2) ในด๎านมิติทางพระพุทธศาสนาได๎แยกคําวําสุข
มี  2 อยํางคือ กายิกสุข  คือ สุขทางกายและ เจตสิกสุข คือ สุขทางใจ (ขุ.ป. (ไทย) 31/173/271-272.)นอกจากนี้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 219 ~ 

พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายวํา  “สุขภาวะ” หรือ “สุขภาพ” ในภาษาบาลีเดิมเป๕นคําเดียวกัน และ 
“สุขภาวะ”เป๕นคําเดิมในภาษาบาลีเราใช๎คําในภาษไทยท่ีแผลง“ว”เป๕น“พ” เป๕นคําวํา“สุขภาพ” เรื่อยมา (พระพรหม
คุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2558: 3) เมื่อความหมายของคําวํา สุขภาพคือ สุขภาพทางกาย   จิต   สังคม ป๓ญญา  จึง
สื่อความหมายใกล๎ความสุข ภาวะที่ปลอดทุกข๑ เป๕นสุขเป๕นภาวะที่สมบูรณ๑ คําสมัยใหมํเรียกวํา “องค๑รวม” ความสุข
แนวพุทธ หรือ สุขภาพแนวพุทธ  ประกอบกายลักษณะที่เป๕นวิชชา(ความสวํางผํองใส) วิมุตติ(ความหลุดพ๎นเป๕น
อิสระ)  วิสุทธิ(ความหมดจดไมํขุํนมัวเศร๎าหมอง) สันติ (ความสงบ ไมํร๎อนรน กระวนกระวาย) ซึ่งเป๕นอารมณ๑ เป๕น
ความดีงามของชีวิต (พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2558: 5-10)  จากความหมายที่กลําวมา จึงสรุปความหมาย
วํา สุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  พร๎อมที่จะใช๎ชีวิตอยูํกับสภาพแวดล๎อมรอบตัวได๎อยํางมี
ความสุข ปราศจากทุกข๑ และหากผู๎ที่สามารถดูแลรักษาสุขภาพให๎แข็งแรงอยูํเสมอนั้น  ยํอมแสดงถึงการมีสุขภาพที่ดี 
ดังพระพุทธภาษิตที่วํา อาโรคฺยปรมา  ลาภา  แปลวํา ความไมํมีโรคเป๕นลาภอันประเสริฐ (ม.ม.(ไทย)  13/215-
216/253-255) พุทธภาษิตนี้แสดงให๎เห็นวํา การมีสุขภาพดีนั้นมีคํายิ่งกวําการได๎มาทรัพย๑สินใดๆ    
  

การประยุกต์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงวัยสู่การด าเนินชีวิตที่ดีงาม 

พระพุทธศาสนาได๎กลําวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง คือ หลักไตรสิกขา  ซึ่งเป๕นหลักการในการดูแล
ตนเอง และระวังตนเองในเรื่องของรํางกายและจิตใจ  กลําวคือ  หลักไตรสิกขาประกอบด๎วย ศีล  สมาธิ  และ
ป๓ญญา  โดยหลักของศีลชํวยให๎บุคคลสํารวมระวังในเรื่องของความประพฤติทางรํางกาย วาจา ให๎มีความเป๕น
ปกติ  สํวนหลักของสมาธิชํวยให๎บุคคลสํารวมพัฒนาจิตใจ  เพื่อเตรียมพร๎อมสูํการพัฒนาป๓ญญาตํอไปหลักของป๓ญญา
ชํวยให๎บุคคลเห็นทุกสิ่งตามความเป๕นจริง  เกิดป๓ญญาในการดํารงชีวิตประจําวันดังนั้นแล๎วเมื่อบุคคลปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขาจึงนับได๎วําบุคคลได๎สํารวมระวังรักษารํางกาย  จิตใจ  สังคมและสิ่งแวดล๎อมกลําวได๎วําเป๕นการดูแลตนเอง
แบบองค๑รวม หากจะกลําวไตรสิกขา ก็คือการพัฒนามนุษย๑ให๎ดําเนินชีวิตที่ดีงามถูกต๎อง(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ
โต), 2546 : 50) และเมื่อบุคคลต๎องการประยุกต๑นําแนวคิดทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขามาประยุกต๑ใช๎ใน
การดูแลสุขภาพแบบองค๑รวมของผู๎สูงอายุเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงามได๎นั้นหลักไตรสิกขาเปรียบเสมือนหลักการ  โดย
หลักการนี้สามารถนําไปใช๎พัฒนาในด๎าน 4 ด๎าน  หรือ ภาวนา 4  กลําวได๎วํา หลักไตรสิกขา  และภาวนา 4 เป๕นการ
ดูแลด๎านรํางกายและจิตใจให๎สัมพันธ๑เช่ือมโยงสมดุลอยํางปกติ  หรือเป๕นองค๑รวมของบุคคลนั้นเอง  ซึ่งองค๑รวมจะ
เกิดขึ้นได๎ต๎องอาศัยความสัมพันธ๑ทั้งรํางกาย  จิตใจ  สังคมและสิ่งแวดล๎อม  จะขาดด๎านใดด๎านหนึ่งไปไมํได๎ การดูแล
ตนเองแบบองค๑รวม 

หลักไตรสิกขาเป๕นหลักการ  ถูกนําไปใช๎พัฒนาในด๎าน 4 ด๎าน  คือ หลักภาวนา 4 ภาวนา ในภาษาบาลี ให๎
ความหมายวํา  วฑฺฒนา  คือ วัฒนา แปลวํา ทําให๎เจริญ ทําให๎เป๕น ทําให๎มีขึ้นภาวนาจึงแปลวํา การทําให๎มีขึ้น   เป๕น
ขึ้น การทําให๎เกิดขึ้น  การเจริญ  การบําเพ็ญ การพัฒนา  การทําให๎มี ให๎เป๕นขึ้นดังนั้นภาวนา 4 จึงหมายถึงการ
พัฒนา 4 ด๎านหรือการทําให๎ 4 ด๎านมีความเจริญขึ้นมา  โดยภาวนา 4 มีการพัฒนา 4 ดา๎นดังน้ีคือ 
  การพัฒนาด้านร่างกาย (กายภาวนา) 

กายภาวนาหรือการพัฒนารํางกายให๎สัมพันธ๑กับทางกายภาพนั้นเป๕นสิ่งท่ีผู๎สูงอายุไมํควรมองข๎ามการรู๎จักใช๎
อินทรีย๑อยํางมีสติ  เลือกที่จะ ดูเป๕น  ฟ๓งเป๕น   กินด๎วยป๓ญญา  เสพป๓จจัย 4 และสิ่งของเครื่องใช๎อยํางฉลาดไมํมั่วเมา
หรือลุํมหลง จะสํงผลให๎ผู๎สูงอายุ  มีสุขภาพแข็งแรงป๓จจัยด๎านกายภาวนาจึงเป๕นป๓จจัยด๎านหนึ่งที่ผู๎สูงอายุสามารถ
ประยุกต๑ใช๎ได๎ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  เพื่อชีวิตที่ดีงามตํอไป  

1. การพัฒนาด๎านสัมพันธภาพทางสังคม (ศีลภาวนา) 
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การพัฒนาด๎านสัมพันธภาพทางสังคม หรือ ศีลภาวนา เป๕นการพัฒนาความสัมพันธ๑ทางสังคมซึ่งนับเป๕นสํวน
หนึ่งที่แสดงออกทางรํางกายการมีความสัมพันธ๑ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล๎อมทางสังคม  มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ๑
กับเพื่อนมนุษย๑  โดยมีวินัย  สามารถอยูํกับผู๎อื่นได๎ด๎วยดี (พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2549 : 112)กลําวอีก
นัยหนึ่งคือมีการปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎ดี  ดังนั้นแล๎วศีลภาวนาสําหรับผู๎สูงอายุจึงหมายถึง การมีปฏิสัมพันธ๑ดีกับ
บุคคลรอบข๎าง  ไมํวําจะเป๕นญาติพี่น๎อง  เพื่อน  การมีทัศนคติที่ดีตํอบุคคลรอบข๎าง   ผู๎สูงอายุที่มีความสุขต๎อง
สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมที่ตนเองอยูํได๎อยํางเหมาะสม   เชํน  การปรับตัวเพื่อเตรียมรับสภาพรํางกายที่
เริ่มเสื่อมโทรมลง  การปรับตัวยอมรับภาวะความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นโดยการปรับตัวในวัยสูงอายุมี 2 ประเภทกว๎างๆ 
คือ การปรับตัวภายนอก  เชํนสุขภาพอนามัย  และการปรับตัวภายใน  เชํน การทําใจยอมรับการพลัดพราก  การ
สูญเสีย  ซึ่งการปรับตัวภายนอกมักงํายกวําการปรับตัวภายใน   เป๕นความสัมพันธ๑ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล๎อมทาง
สังคม  มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ๑กับผู๎อื่นรวมถึงการไมํเบียดเบียนผู๎อื่นพร๎อมกับมีวินัยในการดํารงชีวิต เชํน 
การรับประทานอาหาร  การออกกําลังกาย  การนอนพักผํอน  สิ่งเหลํานี้ล๎วนเป๕นสัมพันธ๑ทางสังคมที่สํงผลตํอสุขภาพ
ผู๎สูงอายุโดยตรง  ดังนั้นหากผู๎สูงอายุปฏิบัติตามศีลภาวนาจะสงํผลให๎สุขภาพเพราะศีลภาวนาเป๕นป๓จจัยด๎านรํางกายท่ี
สามารถพัฒนาด๎านรํางกายให๎มีสุขภาพท่ีดีได๎เมื่อด๎านรํางกายได๎รับการพัฒนาแล๎วสิ่งที่ควรพัฒนาตํอไปคือด๎านจิตใจ 
  การพัฒนาด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) 

การพัฒนาด๎านจิตใจหรือ จิตตภาวนาเป๕นการทําจิตให๎เจริญงอกงาม ดีงาม เข๎มแข็งมีความสุข เบิก
บาน  จิตตภาวนา เป๕นการทําจิตให๎เจริญงอกงาม  ดีงาม  เข๎มแข็ง  ให๎ผู๎สูงอายุมีความสุข  เบิกบาน การที่ผู๎สูงอายุจะ
สุขใจได๎ต๎องเริ่มที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนากํอน  หลังจากนั้นศรัทธาจะชํวยให๎ผู๎สูงอายุเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิ
ตามมาทั้งการเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิจะชํวยให๎ผู๎สูงอายุมีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้น  รวมถึงสามารถแก๎ป๓ญหาด๎าน
สุขภาพของผู๎สูงอายุให๎บรรเทาลงด๎วย 
  การพัฒนาด้านป๎ญญา (ป๎ญญาภาวนา) 

 เมื่อจิตได๎รับการพัฒนาแล๎วยํอมสํงให๎เอื้อตํอการพัฒนาป๓ญญาตํอไปการพัฒนาด๎านป๓ญญามีความสําคัญ
มาก  เพราะป๓ญญาสามารถชํวยให๎บุคคลสามารถพิจารณาทุกสิ่งตามความเป๕นจริง  เกิดความเข๎าใจ และสามารถ
สํงผลให๎เกิดการแก๎ป๓ญหาที่ดีได๎   การพัฒนาด๎านป๓ญญา หรือป๓ญญาภาวนา คือ การฝึกอบรมเจริญป๓ญญา  เพื่อสร๎าง
ความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ ให๎รู๎จักคิดพิจารณา   แก๎ป๓ญหา ด๎วยป๓ญญา  มีจิตใจเป๕นสุข  ไร๎ทุกข๑    ป๓ญญาเป๕นตัว
แก๎ป๓ญหาที่แท๎จริง (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546 : 51) การจะพัฒนาป๓ญญาจะต๎องอาศัยสัมมาทิฏฐิเพราะเป๕น
องค๑ประกอบสําคัญของมรรคในฐานะเป๕นจุดเริ่มต๎นของการปฏิบัติธรรม (พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต), 621) 
ป๓ญญาภาวนา หรือ การพัฒนาป๓ญญาสําหรับผู๎สูงอายุจะเกิดได๎นั้น   ต๎องอาศัยป๓จจัยสองตัวคือปรโตโฆษะ ซึ่งเป๕น
ป๓จจัยภายนอกและ  โยนิโสมนสิการซึ่งเป๕นป๓จจัยภายใน  ป๓จจัยทั้งสองเช่ือมโยงสัมพันธ๑กํอให๎เกิดสัมมาทิฏฐิซึ่งเป๕น
ป๓ญญาชํวยให๎ผู๎สูงอายุเข๎าใจความจริง   และสํงผลให๎อยูํกับความจริงได๎อยํางมีความสุข 

อีกประการหนึ่ง ทัศนะของผู๎สูงอายุไทยตํอสุขภาพจิตตามแนววิถีพุทธผู๎สูงอายุแสดงทัศนะตํอสุขภาพจิต
ตามแนววิถีพุทธใน 2 ประเด็น คือ 1.ความสุขและ2.ความสามารถของจิต 

1.ความหมายของคําวํา ความสุข (Happiness) ผู๎สูงอายุให๎ความหมายวํา เป๕นอารมณ๑ที่เกิดขึ้น ทั้งสุขและ
ทุกข๑ รวมทั้งพึงพอใจในชีวิต ซึ่งอธิบายรายละเอียด ได๎ดังนี ้

  1.1 ความรู๎สึกเป๕นสุข ผู๎สูงอายุอธิบายวํา เป๕นความรู๎สึกด๎านบวก อันเกิดจากความรู๎สึกสุข สงบใน
ใจ (Peace)การได๎รับการยอมรับจากลูกหลาน (Respect) ความเพียงพอในชีวิต (Self-efficiency) การยอมรับความ
เจ็บปุวยทางกาย (Perceiving illness) การมีเรี่ยวแรง-พละกําลัง (Physical strength) ดังตัวอยําง “ความสุขคือ 
ความสงบในใจ” (ผู๎สูงอายุชาย วัย89ปี) “ปูาอธิบายไมํได๎หรอกสุขคืออะไร มันเป๕นความสงบ ความเงียบในใจ ไมํ
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วุํนวาย กังวลกลัวหรือสับสน” (ผู๎สูงอายุหญิง วัย77ปี) “ความสุขเป๕นความสบายใจ แคํมีเรี่ยวแรง ทุกวันนี้ชํวยตัวเอง
ได๎ก็สุขใจแล๎ว” (ผู๎สูงอายุชายและหญิง วัย81, 85 ปี) “สบาย สงบ สุข มันเป๕นเหมือนระดับความสุขจากระดับน๎อยๆ 
ไป” (ผู๎สูงอายุชาย วัย 65 ปี)ผู๎สูงอายุท้ังหมดกลําววํา พวกเขาต๎องการการยอมรับจากลูก หลาน “ลูก หลานพูดจาดี
ด๎วย ดูแลดี นั่นแหละสุดยอดความสุขแสดงถึงวํา เขายอมรับคนแกํ” (ผู๎สูงอายุชาย วัย 90 ปี) 8 ใน 10 คนของ
ผู๎สูงอายุ พวกเขามีความสุขจากการไมํมีหนี้สินและพวกเขาตํางเห็นด๎วยกับคําพูด “ถึงแม๎วํา จะไมํแตํก็ไมํทุกข๑เพราะ
ปลดหนี้หมดแล๎ว แคํพอมีพอกิน ทุกวันน้ีก็สุขใจแล๎ว” (ผู๎สูงอายุชาย วัย85 ปี) 

  1.2 ความรู๎สึกเป๕นทุกข๑ผู๎สูงอายุอธิบายวํา เป๕นความรู๎สึกด๎านลบ อันเกิดจากขาดเรี่ยวแรง 
พละกําลัง (Lacking of physical strength) และการที่ลูก หลาน ไมํยอมรับ (Lacking of respect) ดังตัวอยําง “ลุง 
เบื่อกับชีวิตมาก เพราะเราไมํสบายเป๕นเบาหวาน มันเป๕นภาระกับลูกหลาน” (ผู๎สูงอายุชาย วัย81ปี) “ถ๎าเรามีแรง มี
กําลัง ชํวยตัวเองได๎ มันสบายใจ” (ผู๎สูงอายุชายและหญิง วัย97, 68 ปี)ผู๎สูงอายุทุกคน ตํางเห็นพ๎องกันวําการขาด
เรี่ยวแรง พละกาลังทําให๎เป๕นทุกข๑ และมีความเห็นสอดคล๎องกับค าพูดที่วํา “ถ๎าเรามีกําลัง เราก็พึ่งตัวเองได๎ ไมํต๎อง
เป๕นภาระกับลูกหลาน” (ผู๎สูงอายุชาย วัย74ปี) 

  1.3. ความรู๎สึกพึงพอใจในชีวิตเป๕นความรู๎สึกท่ีผู๎สูงอายุสรุปความรู๎สึกจากอดีตถึงป๓จจุบันเกี่ยวกับ
ตน ผู๎สูงอายุทุกคน ตํางสรุปวํา ตนเองมีความพึงพอใจในชีวิต เชํน พึงพอใจที่ได๎เกิดเป๕นมนุษย๑ และครึ่งหนึ่ งของ
ผู๎สูงอายุท้ังหมด กลําววํา พึงพอใจในชีวิตแล๎วเพราะลูกหลาน ประสบความส าเร็จในชีวิตได๎แกํ จบปริญญา มีงานท า 
ได๎คูครองที่ดี เป๕นต๎น 2.ความหมายของคําวํา ความสามารถของจิต (Mental capacity) ผู๎สูงอายุให๎ความหมายวํา 
เป๕นความสามารถของจิตในการสร๎างสมดุลภายในใจ สืบเนื่องมาจากความเครียด มนุษย๑จะสร๎างสมดุลทางใจ ซึ่ง
ประกอบด๎วย 1.การสร๎างความภาคภูมิใจในตน  

2. การสร๎างพลังอึดฮึด สู๎ ซึ่งอธิบายรายละเอียด ได๎ดังนี้ 
  2.1 ความภาคภูมิใจในตนเองผู๎สูงอายุให๎ความหมายวํา เป๕นความคิดรํวมกับความรู๎สึกที่บอก

ตัวเองได๎วํา ตัวเองนัน้มีความภาคภูมิใจ ในประสบการณ๑ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆ เรื่องที่เกิดขึ้นจาก
ประสบ-การณ๑ในอดีตถึงป๓จจุบัน ดังตัวอยําง “ลูกเรียนจบรับปริญญา ท าให๎แมํอยํางฉันมีความสุขมาก และภาคภูมิใจ
ที่ตนเองเลี้ยงลูกได๎ระดับนี้ เพราะตัวฉันเองไมํได๎เรียนหนังสือเลย” (ผู๎สูงอายุหญิง วัย75ปี) “ลุง รู๎สึกภาคภูมิใจมาก
ที่สุดในชีวิตเรื่องที่ล๎างหน้ีได๎ มันสุข สบายใจ” (ผู๎สูงอายุชายวัย65, 77และ 89 ปี) 

   2.2. พลังอึด ฮึด สู๎ ผู๎สูงอายุอธิบายวํา ความสามารถท่ีสําคัญที่สุดในการสร๎างสมดุลจิตใจ เพื่อลด
ความเครียดที่ดีนั้นคือพยายามสร๎างกําลังใจให๎ตนเองเพื่อตํอสู๎กับป๓ญหา โดยใช๎ศาสนาเป๕นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจโดย
พยายามทําความดี(make merit) มีเมตตากรุณา (a sense of parental entitlement) มีความอดทน อดกลั้น 
(patient) มีกตัญ๒ูกตเวทีและปลํอยวาง (restricting one’s mind) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ผู๎สูงอายุทุกคน อธิบายวํา 
ความเครียดในชีวิตของพวกเขานั้น ไมํวํา สามี/ภรรยา/บุตรเสียชีวิต การเกษียณอายุราชการ การขาดเรี่ยวแรงการ
ทํางาน การเจ็บปุวยด๎วยโรคทางกาย เป๕นวิกฤติในชีวิต ภายใต๎วิกฤติชีวิตผู๎สูงอายุใช๎การระลึกถึงประสบการณ๑ในอดีต 
ความภาคภูมิใจในตนเองและแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป๕นตัวรักษาสมดุลทางใจ หากผู๎สูงอายุคนใด ไมํสามารถ
สร๎างสมดุลในใจของตนได๎ ผู๎สูงอายุคนนั้นก็จะเกิดความเครียดมากและอาจกลายเป๕นคนวิกลจริตได๎ทั้งนี้ผู๎สูงอายุ
อธิบายเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ วําประกอบด๎วย เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจท่ีเป๕นตัวบุคคล (สามี ภรรยา บุตร หลาน หรือคน
ใกล๎ชิด) และศาสนา (พยายามทําความดี มีเมตตา กรุณา อาศัยความอดทน อดกลั้น กตัญ๒ู -กตเวทีและปลํอยวาง) 
เราก็จะมีความสุข” (ผู๎สูงอายุหญิง วัย81 ปี) “ฉันผํานโลกมาเยอะแล๎ว ปลํอยวางนะดีที่สุด เป๕นสุขจริงๆ” (ผู๎สูงอายุ
หญิง วัย 87 ปี) “ปลํอยวางกับวางเฉย ไมํเหมือนกันนะปลํอยวางคือยอมรับกับป๓ญหา อะไรจะเกิดก็เกิดวางเฉยไมํได๎
แก๎ป๓ญหาแตํเป๕นการไมํไปยุํงกับป๓ญหาแตํก็ยังทุกข๑ใจอยูํ” (ผู๎สูงอายุชาย วัย78 ปี) 
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บทสรุป 

ผู๎สูงอายุเป๕นวัยแหํงความเสื่อมถอย    แนวคิดทางพระพุทธศาสนาได๎กลําวถึงองค๑ประกอบในการดําเนิน
ชีวิตที่มีองค๑รวม 3  ด๎านมีชื่อวํา ไตรสิกขา  กลําวคือ  (1) การพัฒนาด๎านความสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อม  ทั้งสิ่งแวดล๎อม
ด๎านกายภาพและสิ่งแวดล๎อมทางสังคม  เรียกรวมกันวํา ศีล   (2) การพัฒนาด๎านจิต และสุขภาพให๎เป๕นจิตใจที่ดี
งาม  เข๎มแข็ง มีความสุข   โดยมีเจตจํานงที่เป๕นกุศล  และมีสภาพเอื้อพร๎อมตํอการใช๎งานทางป๓ญญา  เรียกสั้นๆ วํา 
สมาธิ  (3) การพัฒนาด๎านป๓ญญา   ซึ่งการดําเนินชีวิตเป๕นองค๑รวมนั้นทั้ง 3 ด๎านนั้นต๎องมีความสัมพันธ๑และเช่ือมโยง
ถึงกันอยํางตํอเนื่อง    และแนวคิดหลักไตรสิกขา สามารถนํามาพัฒนา 4 ด๎านคือ ภาวนา 4 การดูแลสุขภาพของ
ผู๎สูงอายุสูํการดําเนินชีวิตที่ดีงามได๎นั้น  หลักไตรสิกขาเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง  สามารถนําไปพัฒนา 4 ด๎าน คือ 
ภาวนา 4  ประกอบด๎วย กายภาวนา คือ การดูแลตนเองด๎ายกายภาพ    ศีลภาวนาคือ การดูแลตนเองด๎าน
สัมพันธภาพกับผู๎อื่น  จิตตภาวนาคือ การดูแลสภาวะจิตใจตนเอง และป๓ญญาภาวนาคือ การคิดพิจารณาทุกสิ่งอยําง
รอบคอบ   บุคคลที่ปฏิบัติตามหลักภาวนา4 ยํอมสํงผลให๎มีความสุขดีตามมา   เพราะเป๕นการดูแลสุขภาพแบบองค๑
รวมอยํางแท๎จริง 

ผู๎สูงอายุไทย เห็นวําสุขภาพจิตนั้นประกอบด๎วย 1.ความสุข (Happiness)และ 2.ความสามารถของจิตใน
การสร๎างสมดุลของใจ(Mental capacity) 1.ความสุขตามการรับรู๎ของผู๎สูงอายุนั้นเป๕นการรับรู๎สุขและทุกข๑ของตน ซึ่ง
เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธภาพกับผู๎อื่นเป๕นหลัก ไมํวําจะเป๕นลูก หลาน เครือญาติ หรือกับบุคคลอื่ นในชุมชน ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษาหลายๆ ช้ิน (Ingersoll-Dayton, Saengtienchai, Kespichayawattana, and 
Aungsuroch, 2004; Danyuthasilpe, 2008; Thanakwang, &Soonthorndhada, 2008) เนื่องจากอิทธิพล
ศาสนาพุทธที่สํงผลตํอวัฒนธรรมไทย ด๎วยความเช่ือในเรื่องกรรม น่ันคือ กรรมเกิดจากการกระทํา สํงผลให๎คนไทยเช่ือ
วํา “หากทํากรรมดี กับผู๎อื่น ตนจะได๎รับกรรมดีตอบแทน” (Ghose, 2007) รวมทั้งแนวคิดที่ยอมรับความอาวุโส
ตามลําดับช้ัน (Mulder, 2000) ผู๎สูงอายุไทยจึงคาดหวังวํา ลูก หลาน จะเคารพ เช่ือฟ๓ง ซื่อสัตย๑และกตัญ๒ูรู๎คุณตํอ
ตน (Tomana, &Srisuchart, 2005; Kendig, 2004). แตํการรับรู๎สุขและทุกข๑ของผู๎สูงอายุนั้นเกี่ยวกับหลักความเป๕น
จริงของศาสนาพุทธ 4 ประการ คือ ทุกข๑ เหตุแหํงทุกข๑ (สมุทัย) ผลการดับทุกข๑(นิโรธ)และหนทางแหํงการดับทุกข๑ 
(มรรค)อาจกลําวได๎วํา เป๕นความเข๎าใจท่ีผิวเผิน เนื่องจาก ผู๎สูงอายุสํวนใหญํ มุํงประเด็นสุขหรือทุกข๑จากสภาพความ
แข็งแรงของรํางกายและสุขภาพ ความพอเพียงทางเศรษฐกิจมากกวําความเข๎าใจเรื่อง ความสงบภายในใจทั้งนี้อาจ
เกิดเนื่องจาก คํานิยมด๎านวัตถุในสังคมที่ตามอยํางสังคมตะวันตก ประกอบกับการทําความเข๎าใจเรื่อง “ปฏิจจสมุป
บาท” เป๕นเรื่องยากเพราะเป๕นเรื่องของหนทางดับทุกข๑ ที่ไมํมีเหตุตัวแรกเริ่มและตัวสิ้นสุดหรือวํากลําวได๎วํา เป๕นวัฎ
จักร ท่ีผู๎ที่เป๕นทุกข๑และแสวงหาทางดับทุกข๑ต๎องเรียนรู๎และพยายามเข๎าใจด๎วยตนเอง แม๎พระพุทธองค๑จะทรงบัญญัติ
ไว๎ก็ตาม (Payutto,2001; Sujera,2009) 2. ความสามารถของจิตในการสร๎างสมดุลของใจ (Mental capacity) 
ผู๎สูงอายุในชุมชนไทย รับรู๎วําเป๕นความสามารถที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเผชิญความเครียด จากการหาทางลด 
ระบายความเครียดที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการสร๎างความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งก็จะเป๕นการชํวยเสริมสร๎างสุขภาวะ
ทางจิตใจให๎กับตนเองได๎ และจะพบกับความสงบสุขอยํางยั่งยืนได๎สืบไป 
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ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
Dhamma doctrine, applied for developing the elders life quality living in Nan municipality of 

Nan province 
 

วรปรัชญ์ ค าพงษ ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ๑นครนําน  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง การประยุกต๑หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู๎สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองนําน  จังหวัดนําน มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษาสภาพป๓ญหาของผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน  
2) เพื่อศึกษารูปแบบการประยุกต๑หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎ในชีวิตประจําวันของกลุํมผู๎สูงอายุ ในเขต
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนํานและ  3) เพื่อศึกษาองค๑ความรู๎การใช๎หลักพุทธธรรมของผู๎สูงอายุ  ในเขตเทศบาลเมือง
นําน จังหวัดนําน ด๎วยรูปแบบการวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่งประกอบด๎วยการเก็บข๎อมูล
จากแบบสอบถามจากประชากรผู๎สูงอายุในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนํานมีอายุตั้งแตํ 60  ปีขึ้นไป จํานวน  60 
คน และการสัมภาษณ๑เชิงลึก 
  ผลการวิจัย พบว่า 

 1.สภาพป๓ญหาของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนํานจังหวัดนํานมีด๎วยกันทั้งหมด 5 ด๎านประกอบด๎วยด๎าน
สุขภาพรํางกาย ด๎านเศรษฐกิจอาชีพและสภาพของงานท่ีทําได๎ ด๎านบ๎านเรือนท่ีอยูํอาศัย ด๎านสถานะและหลักประกัน
ทางสังคม และด๎านสถานท่ีพักผํอนและเวลาพักผํอน พบวําสภาพป๓ญหาของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดนําน ด๎าน
สถานะและหลักประกันทางสังคมมีป๓ญหามากท่ีสุดโดยมีคําเฉลี่ย (4.02)  ในระดับมาก รองลงมาพบวํา สภาพป๓ญหา
ด๎านเศรษฐกิจและสภาพของงานมีคําเฉลี่ยที่ (3.79) ในระดับมาก ด๎านสถานที่พักผํอนและเวลาในการพักผํอนมี
คําเฉลี่ยอยูํที่ (3.61) อยูํในป๓ญหาระดับที่มาก  ด๎านสุขภาพรํางกายมีคําเฉลี่ย (3.40) ในระดับปานกลาง และด๎าน
บ๎านเรือนและที่อยูํอาศัยมีคําเฉลี่ย (3.18) ในระดับปานกลาง  
 2. หลักพุทธรรมที่นําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน พบวําผู๎สูงอายุ มีการนําหลักธรรมเข๎ามาประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันทั้งหมด 6 หลักธรรม คือ ไตรลักษณ๑ 3 อริยสัจ  4 ไตรสิกขา เบญจศีลเบญจธรรม  ภาวนา 4 และ 
หลักสังคหวัตถุ 4 
    3. องค๑ความรู๎การใช๎หลักพุทธธรรมของผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน พบวํา ผู๎สูงอายุใน
เขตเทศบาลจังหวัดนําน มีการนําหลักธรรมพระพุทธศาสนาเข๎ามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันทั้ง 6 หลักธรรม ซึ่ง
เป๕นหลักที่นําพามาเพื่อแก๎ไขป๓ญหาที่ประสบ สามารถลดความเป๕นทุกข๑ ทําให๎ผู๎สูงอายุเป๕นผู๎ที่ต๎องการความยอมรับ
จากสังคมจึงได๎มีการปฏิบัติตนเพื่อเป๕นแบบอยํางแกํสังคมโดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีต ให๎ มีการ
ดําเนินชีวิตที่เป๕นแบบอยํางแกํลูกหลาน ในรุํนตํอไป และการนําหลักธรรมมาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันของผู๎สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครนํานจังหวัดนําน พบวําแม๎วําผู๎สูงอายุจะมีป๓ญหามากเพียงใด แตํด๎วยลักษณะของผู๎สูงอายุที่มี
ประสบการณ๑และเรียนรู๎มากํอน ผู๎สูงอายุ จึงสามารถปรับตัวตํอสภาพแวดล๎อมดังกลําวโดยใช๎หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข๎ามา ประยุกต๑ใช๎ ได๎อยํางมีคุณภาพ 
ค าส าคัญ : ผู๎สูงอาย,ุ ป๓ญหาผู๎สูงอายุ, การประยุกต๑ใช๎หลักพุทธธรรม 
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ABSTRACT 

 This study aims 1) to study the problems of the elders, living in Nan municipality of Nan 
province; 2) to study the Buddhist dhamma doctrines, applied for using in the daily life of elders, 
living in Nan municipality of Nan province; and 3) to study the body of knowledge about the 
Buddhist dhamma usage of the elders in Nan municipality of Nan province. The research was 
designed as mixed method which collected the datas by questionairs and indepth-interview from 
60 elders, aged 60 and older, in Nan municipality of Nan province. 
  The research found that 

 1) There are 5 aspects of the elders’ problems. They are the health, the profession, the 
economy and the state of works, the habitat, the recreational area and the relaxation time, and 
the social status and warranty. The most problematic aspect is the social status and warranty 
which is averaged at high level (4.02). The secondary is the profession, the economy and the 
state of works which is averaged at high level (3.79). The third is the recreational area and the 
relaxation time which is ageraged at high level (3.61). The fourth is the health which is at average 
level (3.40). The fifth is the habitat which is at also average level (3.18). 
 2) The Buddhist dhamma doctrines which are applied in daily life of the elders are the 
Three Characteristics, the Four Noble Truths, the Five Precepts and the Five dhamma, the Four 
Development, and the Four Objects of Sympathy. 
 3) The elders could apply the six Buddhist dharma doctrines as mentioned above into 
their daily life. They helped the elders solve the problems, reduce the sufferrings, change and 
improve their behaviors unitil to be the good model for their lineage. Although the elders faced 
many problems, with based on their experiences they could apply the doctrines in their daily life 
in qualified level. 
Keyword: Elders, Elders' Problems, Buddhist Doctrine Application 

 
บทน า 

 ป๓จจุบันวิทยาการและการเจรญิเตบิโตของโลกสมยัใหมํได๎เปลี่ยนแปลงไปอยํางก๎าวกระโดดและรวดเรว็ จน
บางครั้งการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วเหลํานั้นพุทธศาสตร๑ไปโดยในมุมมองของพุทธศาสนามองวําความเจริญไมํวําของ
บุคคลและของประเทศมี 4 มิติ  ได๎แกํความเจริญทางกายหรือทางวัตถุ ความเจริญในเรื่องของความสัมพันธ๑หรือ
ความประพฤติ ความเจริญในทางจิต และความเจริญในทางป๓ญญา เมื่อเอากรอบนี้มาดูการพัฒนาในรอบหลาย
ทศวรรษภายใต๎ระบบทุนนิยม จะเห็นได๎วํามีข๎อบกพรํองมาก มองในแงํวัตถุหรือกายภาพทางกายภาพอยํางเดียว จะ
เห็นวําชํองวํางระหวํางคนรวยกับคนจนมีมากขึ้น ความยากจนไมํได๎ลดลงเลยแม๎จะอยูํในยุคโลกาภิวัตน๑ ตรงข๎าม
ชํองวํางกลับถํางกว๎างขึ้น ไมํเฉพาะคนรวยกับคนจนในประเทศเดียวกันเทํานั้น แตํยังรวมไปถึงชํองวํางระหวําง
ประเทศที่ร่ํารวยกับประเทศที่ยากจน ดังจะเห็นได๎วํา คนที่รวยที่สุดในโลก 3 คนมีทรัพย๑สินรวมกันแล๎วมากกวํา
ผลิตภัณฑ๑มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีของประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก 48 ประเทศเสียอีก และถ๎าเอา
สินทรัพย๑ของคนรวยที่สุดในโลก 32 คนมารวมกันจะมีจํานวนมากกวําจีดีพีของประเทศในเอเชียใต๎ทั้งหมดรวมกัน 
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จะเห็นได๎วํายิ่งพัฒนามากขึ้น คนรวยก็รวยขึ้น คนจนก็จนลง และชํองวํางก็ถํางกว๎างขึ้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 ได๎ตระหนักถึงสถานการณ๑และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด๎านเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ  ที่
เป๕นไปอยํางรวดเร็วและสํงผลกระทบอยํางชัดเจนตํอประเทศไทยท้ังเชิงบวกและลบดังน้ัน ทิศทางการบริหารจัดการ
ประเทศภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลําว จึงเป๕นการใช๎จุดแข็งและ
ศักยภาพที่มีอยูํให๎เป๕นประโยชน๑ตํอการพัฒนาประเทศเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยให๎ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน๎นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของฐานการ
ผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ขณะเดียวกัน จําเป๕นต๎องปรับตัวใน
การเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ เพื่อ
สามารถใช๎โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ๎มกันของทุนที่มีอยูํในสังคมไทยได๎อยํางเหมาะสม พร๎อมก๎าวสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกัน จําเป๕นต๎องสร๎างความพร๎อมสําหรับเช่ือมโยงด๎านกายภาพทั้งโครงสร๎าง
พื้นฐาน ควบคูํกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร๎างองค๑ความรู๎ การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีนวัตกรรม
และความคิดสร๎างสรรค๑ ให๎เป๕นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
 การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 จึงเป๕น
การสร๎างภูมิคุ๎มกันในมิติตํางๆ เพื่อให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพ
มาใช๎ประโยชน๑อยํางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร๎อมทั้งเสริมสร๎างให๎แข็งแกรํงเพื่อเป๕นรากฐานการพัฒนาประเทศที่
สําคัญได๎แกํ การเสริมสร๎างทุนสังคม คือทุนมนุษย๑ ทุนสังคม และทุนทางวัฒนธรรม ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยสูํสังคมคุณภาพ มุํงสร๎างภูมิคุ๎มกันตั้งแตํระดับป๓จเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง 
และปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข๎าถึงทรัพยากรและได๎รับประโยชน๑จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยํางเป๕นธรรม  
  กลุํมผู๎สูงอายุก็เป๕นกลุํมบุคคลกลุํมหนึ่งในสังคมที่จําเป๕นจะต๎องได๎รับการดูแลเอาใจใส  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ในด๎านสุขภาพทางกายและจิตใจ  โดยน๎อมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต๑ใช๎เป๕นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําวันอยํางเป๕นปกติสุข  สังคมมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้น วิถีชีวิตของคนจึง
เปลี่ยนแปลง คนในครอบครัวไมํคํอยมีเวลาให๎แกํกัน เนื่องจากมีความจําเป๕นต๎องออกไปประกอบอาชีพ หารายได๎
เลี้ยงตนเองและครอบครัว ความสัมพันธ๑ภายในครอบครัว จึงเกิดชํองวําง ผู๎สูงวัย จึงเป๕นกลุํมที่ได๎รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคมคํอนข๎างสูง อันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง จากการที่เคยเป๕น
หัวหน๎าครอบครัว มีอาชีพ มีรายได๎ ต๎องออกจากบ๎านไปประกอบอาชีพ ผู๎สูงอายุบางคนเกิดภาวะซึมเศร๎า เกิดความ
เหงา ความว๎าเหวํ ความเครียดบางรายมีป๓ญหาในการดํารงชีวิตอยูํรํวมกับคนในครอบครัวและชุมชนซึ่งไมํยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงของผู๎สูงวัย ที่มีความเสื่อมถอยทั้งทางรํางกายและจิตใจ เมื่อเป๕นเชํนนั้นจึงจําเป๕นจะต๎องมี
กระบวนการในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคคลทั้งกายและจิตใจ เพื่อเป๕นการพัฒนาสุขภาวะของผู๎สูงอายุ กลําวคือ 
ผู๎สูงอายุทุกคนจําเป๕นต๎องเอาใจใสํดูแลตนเองให๎มากขึ้น ไมํใชํแตํตัวผู๎สูงอายุเองเทํานั้น ลูกหลานก็ต๎องเอาใจใสํใน
การดูแลผู๎สูงอายุเป๕นอยํางดีด๎วยเชํนกัน สํวนใหญํไมํวําตัวผู๎สูงอายุหรือลูกหลานมักจะสนใจเฉพาะความเป๕นอยูํทั่วไป
หรือดูแลสุขภาพกายของผู๎สูงอายุเทํานั้น ไมํคํอยสนใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู๎สูงอายุ การที่จะให๎ผู๎สูงอายุมี
สุขภาพจิตดี ต๎องพิจารณาวํา “ทําอยํางไรที่จะให๎ผู๎สูงอายุมีความสุขในการดําเนินชีวิตในแตํละวัน” บางคนคิดวําเป๕น
เรื่องยาก เพราะคนเรามักคิดวํา ความสุขเป๕นสิ่งที่หายาก และพยายามทุกวิถีทางที่จะหาความสุขให๎ตนเอง บ๎างก็
ประสบความสําเร็จ บ๎างก็ไมํประสบความสําเร็จ เพราะยังหาความสุขที่ต๎องการไมํพบ ที่เป๕นเชํนนี้เพราะไมํรู๎วํา
ความสุขท่ีแท๎จริงในชีวิตของตนนั้นอยูํที่ไหน และมุํงแสวงหาความสุขจากภายนอกตัวเอง โดยไมํมองวําความสุขนั้น
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อยูํภายในตนเองและรอบๆ ตนเอง และไมํใชํเรื่องยากเทําใดนักท่ีจะทําให๎ตนเองและคนรอบข๎างมีความสุข เพียงแตํ
ผู๎สูงอายุและลูกหลานเริ่มต๎นที่จะสร๎างความสุขให๎กันและกัน 
 จังหวัดนํานเป๕นจังหวัดที่มีสาขาสภาผู๎สูงอายุแหํงประเทศไทย จังหวัดนําน ตั้งอยูํที่ โรงพยาบาลนํานกลุํม
งานเวชกรรมสังคม โดยเป๕นองค๑กรที่ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการสุขภาพ และภูมิป๓ญญาของผู๎สูงอายุ เป๕น
ศูนย๑กลางประสานงานและขับเคลื่อน ในการดําเนินงานด๎านผู๎สูงอายุในจังหวัด -เป๕นแมํขําย และขยายเครือขํายไป
ยังทุกอําเภอทุกตําบล /ทุกหมูํบ๎าน ซึ่งจะเห็นวําเป๕นจังหวัดที่มีความตื่นตัวในการตอบรับสถานการณ๑การก๎าวเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุ และมีการให๎ความสําคัญกับผู๎สูงอายุเป๕นอยํางมากจังหวัดนํานจึงเป๕นจังหวัดที่เหมาะสมในการศึกษา
เพื่อการประยุกต๑หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ผู๎วิจัยในฐานะบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
และมีบทบาทที่สอดคล๎องกับการแก๎ไขป๓ญหาด๎านสุขภาวะทางจิตใจของผู๎สูงอายุในจังหวัดนํานจึงมีความสนใจศึกษา
สภาพป๓ญหาของผู๎สูงวัย ในเขตเทศบาลอําเภอเมืองนํานโดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสภาพป๓ญหาของผู๎สูงอายุ 
ศึกษารูปแบบการประยุกต๑หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎ในชีวิตประจําวันของกลุํมผู๎ สูงอายุ และเพื่อ
ศึกษาองค๑ความรู๎การใช๎หลักพุทธธรรมของผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน เพื่อเป๕นแนวปฏิบัติใน
การศึกษาและพัฒนาประชากรผู๎สูงอายุในจังหวัดนํานตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพป๓ญหาของผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน 
 2. เพื่อศึกษาการประยุกต๑หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎ในชีวิตประจําวันของกลุํมผู๎สูงอายุ ใน
เขตเทศบาลเมืองนําน  จังหวัดนําน 
      3. เพื่อศึกษาองค๑ความรู๎การใช๎หลักพุทธธรรมของผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  งานวิจัยนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล 2 ประเภท กลําวคือ การเก็บข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และ
การเก็บข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ดังนี ้
  1. การเก็บข๎อมูลแบบข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป๕นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีรูปแบบการวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) จากหนังสือ วารสารทางวิชาการ บทความ 
รายงานการวิจัย ฐานข๎อมูลออนไลน๑ สิ่งพิมพ๑อิเล็กทรอนิกส๑ เพื่อเป๕นการค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย 
  การเก็บข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ประกอบด๎วย 
  1) การเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) จากประชากรผู๎สูงอายุในพื้นที่ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองนําน ผู๎วิจัยใช๎การเก็บข๎อมูลลักษณะนี้เพื่อให๎ได๎คาํตอบวําสภาพป๓ญหาของผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง
นําน จังหวัดนํานเป๕นอยํางไรโดยใช๎สถิติพื้นฐานอยํางงํายหรือคําร๎อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  2) สัมภาษณ๑เชิงลึก(In-depth interview research) เป๕นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู๎วิจัยใช๎การเก็บข๎อมูลในลักษณะนี้ เพื่อรูปแบบการประยุกต๑หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎ใน
ชีวิตประจําวันของกลุํมผู๎สูงอายุวําแตํละกลุํมมีวิธีการในการแก๎ไขป๓ญหาอยํางไร  
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  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยนี้เป๕นการวิจัยแบบผสม โดยใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช๎
ในการวิจัยมี 2 ชนิดดังนี้ 
 1) แบบสอบถาม เป๕นเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งผู๎วิจัยได๎รวบรวม
การศึกษาจากหนังสือ เอกสารงานวิชาการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง มาประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสมและถูกต๎องครบถ๎วนของ
เนื้อหาในการจัดทําแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบํงออกเป๕น 2 สํวน ได๎แกํ สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป และสํวนที่ 2 
ป๓ญหาของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนําน  
 2) การสัมภาษณ๑เชิงลึก เป๕นเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป๕นลักษณะ
คําถามแบบปลายเปิดที่ได๎มีการกําหนดหัวข๎อศึกษาไว๎อยํางกว๎าง ๆ ลํวงหน๎า โดยผู๎วิจัยต๎องใช๎วิธีการสัมภาษณ๑แบบ
เจาะลึก เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึกและสามารถยืดหยุํนหรือปรับปรุงคําถามได๎ตลอดตามสถานการณ๑ของการสัมภาษณ๑
โดยจะเลือกกลุํมตัวอยํางในแตํละอาชีพ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1) ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช๎การวิเคราะห๑กลั่นกรองและสังเคราะห๑โดยใช๎
กรอบตัวแบบแนวคิดการศึกษาวิจัยมาประยุกต๑เป๕นฐานในการวิเคราะห๑ข๎อมูลในเชิงพรรณนา  (Descriptive 
method) โดยใช๎วิธีอุปมาน (Inductive reasoning) กลําวคือ เริ่มต๎นค๎นหาความรู๎ความจริงยํอยๆกํอนแล๎วจึงสรุป
ไปสูํความรู๎ความจริงที่เป๕นหลัก 
 2) ผู๎วิจัยจะวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณโดยใช๎เครื่องคอมพิวเตอร๑ผํานโปรแกรมประเมินผลสําเร็จรูปสาหรับ
การวิจัย (SPSS for windows) ประมวลผลซึ่งเป๕นการใช๎สถิติการวิเคราะห๑ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ได๎แกํ ความถี่ (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  
 
ผลการวิจัย 

 กลุํมผู๎สูงอายุก็เป๕นกลุํมบุคคลกลุํมหนึ่งในสังคมที่จําเป๕นจะต๎องได๎รับการดูแลเอาใจใสํ  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ในด๎านสุขภาพทางกายและจิตใจ  โดยน๎อมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต๑ใช๎เป๕นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําวันอยํางเป๕นปกติสุข  สังคมมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้น วิถีชีวิตของคนจึง
เปลี่ยนแปลง คนในครอบครัวไมํคํอยมีเวลาให๎แกํกัน เนื่องจากมีความจําเป๕นต๎องออกไปประกอบอาชีพ หารายได๎
เลี้ยงตนเองและครอบครัว ความสัมพันธ๑ภายในครอบครัว จึงเกิดชํองวําง ผู๎สูงวัย จึงเป๕นกลุํมที่ได๎รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคมคํอนข๎างสูง อันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง จากการที่เคยเป๕น
หัวหน๎าครอบครัว มีอาชีพ มีรายได๎ ต๎องออกจากบ๎านไปประกอบอาชีพ ผู๎สูงอายุบางคนเกิดภาวะซึมเศร๎า เกิดความ
เหงา ความว๎าเหวํ ความเครียดบางรายมีป๓ญหาในการดํารงชีวิตอยูํรํวมกับคนในครอบครัวและชุมชนซึ่งไมํยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงของผู๎สูงวัย ท่ีมีความเสื่อมถอยทั้งทางรํางกายและจิตใจ 
         งานวจิัยเรื่องการประยุกต๑หลักพุทธธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
นําน  จังหวัดนําน ในบทที่ 5 จะนําเสนอในบทนี้ ประกอบด๎วย 3 สํวน ดังนี ้
         สํวนท่ี 1 สภาพป๓ญหาของผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน 
 สํวนท่ี 2 รูปแบบการประยุกต๑หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎ในชีวิตประจําวันของกลุํมผู๎สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลเมืองนําน  จังหวัดนําน 
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 สํวนที่  3 ข๎อเสนอแนะสําหรับรูปแบบการประยุกต๑หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎ใน
ชีวิตประจําวันของกลุํมผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองนําน  จังหวัดนําน 
 ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้  
 1. สภาพป๓ญหาของผู๎สูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน 
 การศึกษาสภาพป๓ญหาของผู๎สูงอายุในเขตชุมชนเทศบาลเมืองนํานจังหวัดนําน หลังจากมีการศึกษานั้น
สามารถสรุปได๎วําป๓ญหาที่เกิดขึ้นสําหรับผู๎สูงอายุ และมีผลตํอคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ มีด๎วยกันทั้งหมด 5 ด๎านซึ่ง
ประกอบด๎วยด๎านสุขภาพรํางกายดา๎นเศรษฐกิจอาชีพและสภาพของงานท่ีทํา ได๎บ๎านเรือนที่อยูํอาศัยด๎านสถานะและ
หลักประกันทางสังคมด๎านสถานที่พักผํอนและเวลาพักผํอนซึ่งโดยภาพรวมนั้นสามารถสรุปออกมาและแสดงเป๕น
ตารางได๎ ดังนี ้

ป๓ญหาที่พบในผู๎สูงอาย ุ
ผลการวิเคราะห๑  

คําเฉลี่ย 
คํ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

แปลความ 

ด๎านสุขภาพรํางกาย                                          4.02     1.31       มาก               
1.โรคประจําตัวของทําน 3.55 1.20 มาก 
2. อาหารที่รับประทานไมํครบ5 หมูํไมํ

เพียงพอ 
3.53 1.24 มาก 

3. ทํานมีอารมณ๑ทุกข๑ และหมดหวัง 3.12 1.43 ปานกลาง 
ด๎านเศรษฐกิจอาชีพและสภาพของงานท่ีทํา               3.79     1.25       มาก                   
4. รายได๎ของทํานในตอนนี้ไมํเพียงพอ 3.65 1.35 มาก 
5. รายได๎ที่ ได๎รับการสนับสนุนจากรัฐไมํ

เพียงพอ 
4.02 1.07 มากที่สุด 

6. รายได๎จากลูกหลานและญาติไมํเพียงพอ 3.71 1.31 มาก 
ด๎านบ๎านเรือนที่อยูํอาศัย                                     3.61     1.33       มาก                   
7. ท่ีอยูํอาศัยของทํานในตอนนี้ชํารุดเสียหาย 3.19 1.29 ปานกลาง 
8. ไมํมีการซํอมบํารุงท่ีอยูํอาศัย  3.34 1.27 ปานกลาง 
9. ความสะดวกสบายและความปลอดภัยใน

กาอาศัย 
3.02 1.12 ปานกลาง 

 

ด๎านสถานะและหลักประกันทางสังคม                      3.40      1.30    ปานกลาง   
10. ทํานไมํได๎การยอมรับและนับถือในชุมชน 4.53 0.97 มากที่สุด 
11. ทํานไมํเคยมีสํวนรํวมในการแสดงความ

คิดเห็น  
4.03 1.34 มาก 

12. ทํานรู๎สึกวําตนเป๕นภาระให๎ลูกหลาน 3.51 1.39 มาก 
ด๎านสถานท่ีพักผํอนและเวลาพักผํอน                      3.18      1.23     ปานกลาง 
13. พื้นที่อยูํอาศัยมีแตํมลพิษ 3.85 1.26 มาก 
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  จะเห็นได๎วําสภาพป๓ญหาที่เกิดขึ้นกับผู๎สูงอายุมากท่ีสุด คือ ป๓ญหาในเรื่องของการเป๕นที่ยอมรับและนับถือ
ของบุคคลในชุมชน ตํอมา ป๓ญหาที่พบมากเป๕นอันดับสอง เป๕นป๓ญหาเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการแสดงความ
คิดเห็น สํวนป๓ญหาที่พบวําเป๕นอันดับ 3 นั้น คือป๓ญหาในเรื่องของ รายได๎ที่ได๎รับ การสนับสนุนจากภาครัฐที่ยังไมํ
เพียงพอตํอการดํารงชีวิตของผู๎สูงอายุ และป๓ญหาที่มากเป๕นระดับ 4 และ 5 เป๕นป๓ญหาที่เกี่ยวกับ การพักผํอนและ
สถานที่พักผํอน ของผู๎สูงอายุ ที่ไมํเพียงพอตํอความต๎องการและผู๎สูงอายุของทํานไมํมีเวลาพักผํอนกับครอบครัว 
ป๓ญหาลําดับที่ 6 และ 7 เกี่ยวข๎องกับรายได๎ ช่ือผู๎สูงอายุเกิดป๓ญหา ในเรื่องของรายได๎ที่ได๎รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวและรายได๎ของตนยังไมํเพียงพอตํอการดํารงชีวิต และลองจากป๓ญหาดังกลําวป๓ญหาแล๎วนะพี่ 8 และ 9 
เป๕นเรื่องของ ป๓ญหาที่เกิดจากรํางกาย  โรคประจําตัวของผู๎สูงอายุและอาหารที่ทํานได๎รับประทานนั้น ยังไมํถูกต๎อง
ตามหลักโภชนาการ  สํวนป๓ญหาที่เป๕นป๓ญหารองลงมาคือ ผู๎สูงอายุมักคิดวําตนเป๕นภาระของลูกหลาน เป๕นป๓ญหา
ลําดับที่ 10 สํวนในลําดับท่ี 11 12 13 เป๕นป๓ญหาเกี่ยวกับท่ีอยูํอาศัย ท่ีไมํได๎รับการบํารุงซํอมแซม และมีสภาพชํารุด
เสียหาย จนไมํสามารถใช๎ชีวิตได๎อยํางสะดวกสบายและปลอดภยั ป๓ญหาลําดับที่ 14 คือป๓ญหาที่ผู๎สูงอายุมักจะถูก ให๎
อยูํแคํในบริเวณบ๎านจะไมํ ได๎พบปะกับเพื่อนรุํนเดียวกันและป๓ญหาในลําดับสุดท๎ายที่เกิดขึ้นกับผู๎สูงอายุคือ อารมณ๑
ของผู๎สูงอายุ ที่มีความทุกข๑และหมดหวัง 
  ป๓ญหาที่เกิดขึ้นกับ ผู๎สูงอายุสํวนใหญํนั้น จะเป๕นเรื่องเกี่ยวกับสถานะและหลักประกันทางสังคม ที่ผู๎สูงอายุ
ยังมีความต๎องการหลักประกันทางสังคมอยูํโดยมีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.02 ตํอมา ป๓ญหาที่เกิดขึ้น มากที่สุดคือเรื่อง
เศรษฐกิจและอาชีพ ตลอดจนถึงสภาพของการทํางานที่ทําในป๓จจุบันที่ยังเกิดป๓ญหา ในเรื่องของ รายได๎ อันดับ 3 
ป๓ญหาเลือกสถานที่พักผํอนและเวลาที่พักผํอน ซึ่ง มีคําเฉลี่ยอยูํที่ 3.6 1 โดยป๓ญหาดังกลําวจะเกิดขึ้นเนื่องจาก
ผู๎สูงอายุไมํมีเวลาและสถานท่ีที่รองรับการจัดธนาการ ซึ่งจําเป๕น มากในกลุํมผู๎สูงอายุป๓ญหาที่เกิดขึ้นตํอมาคือป๓ญหา
ด๎านสุขภาพรํางกายมีคําเฉลี่ยอยูํที่ 3.4 โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับโรคประจําตัวและการดูแลรักษาตนเองสํวนป๓ญหาที่เกิด
น๎อยที่สุดก็คือป๓ญหาด๎านบ๎านเรือนท่ีอยูํอาศัย 
  2. การประยุกต๑หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎ในชีวิตประจําวันของกลุํมผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาล
เมืองนําน จังหวัดนําน 
  ในสํวนเรื่องของการประยุกต๑ใช๎หลักธรรมของผู๎สูงอายุ นั้นจะพบวําการปรับใช๎หลักธรรม ให๎เข๎ากับ
สถานการณ๑และการดําเนินชีวิตของผู๎สูงอายุมักจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ทางรํางกายหรือประสบการณ๑ที่ได๎
พบมาทําให๎ต๎องเปลี่ยนพฤติกรรม และหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลําวจะพบวํามีการใช๎หลักธรรม 
ที่นํามาประยุกต๑ใช๎ทั้งหมด 6 หลักธรรมได๎แกํ 
  1) ไตรลักษณ๑ 3  
  ไตรลักษณ๑ 3 ซึ่งการนําไปรักษามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันนั้นจะเกี่ยวข๎องกับเรื่องของการนํามา
ประยุกต๑ใช๎ การรับรู๎ถึงกฎธรรมชาติ และการเกิดขึ้นตั้งอยูํและดับไปของ สสารบนโลกไมํวําจะเป๕นคนสัตว๑หรือ
สิ่งของ ตลอดจนการยอมรับคือธรรมชาติของตนเอง และการทําใจ ตระหนักถึงสังขารของผู๎สูงอายุท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  2) อริยสัจ 4 
  การนําอริยสัจ 4 เข๎ามาประยุกต๑ใช๎ของผู๎สูงอายุนั้นจะเกิดจากบทเรียนที่ผู๎สูงอายุ เคยได๎รับ กลําวคือ
อริยสัจ 4 เป๕นหลักธรรมที่ใช๎ในการพิจารณาป๓ญหาที่เกิดขึ้นและสอนให๎ผู๎สูงอายุไมํประมาทแก๎ป๓ญหาดว๎ยเหตแุละผล 
และพิจารณาความจริงที่เป๕นอยูํวําป๓ญหาเกิดขึ้นจากอะไรและควรจะดบัป๓ญหานั้นโดยวิธีการอยํางไร ทั้งนี้ยังมีการนํา

14. ทํานไมํเวลาพักผํอนกับครอบครัว  3.74 1.25 มาก 
15. ทํานไมํเคยพบปะกับคนรุํนเดียวกัน  3.25 1.41 ปานกลาง 
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หลักธรรมอริยสัจ 4 เข๎าไปมองป๓ญหาให๎ถึงแกํนของป๓ญหาวํา ในความเป๕นจริงแล๎ว เราควรสามารถแก๎ไขป๓ญหาด๎วย
ตนเองจาก จากการมอง โลกตามความเป๕นจริง และดําเนินชีวิตตามสภาวะสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปได๎ 
  3) ไตรสิขา   
  ไตรสิขา หลักธรรมนี้เป๕นหลักธรรมที่เมื่อผู๎สูงอายุ เข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุแล๎ว มักจะใช๎เป๕นหลัก ธรรมประจําใจ
เพื่อให๎ตนสามารถดํารงชีวิตได๎อยําง มีความสุข เป๕นแนวทางในการปฏิบัติในฐานะของผู๎สูงอายุท่ีต๎องปฏิบัติตัวในชํวง
วัยสุดท๎าย ของวงจรชีวิต ซึ่งเป๕นวัยแหํงการเปลี่ยนแปลง ในลักษณะเสื่อมถอย 3 ด๎าน คือด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ 
และด๎านสังคมสิ่งแวดล๎อม ทําให๎ผู๎สูงอายุ ต๎องเผชิญกับทุกข๑ทางกายและทุกข๑  ทางใจ  การปฏิบัติตนอยูํในกฏ 
ระเบียบ วินัย มารยาท เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางกาย วาจา ให๎มีความสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมทางสังคมและนํามา
ปรับใช๎ในชีวิตประจําวันให๎เห็นวําลูกหลานหรือผู๎ที่มีอายุน๎อยกวําได๎เล๎งเห็นถึงความสําคัญของผู๎สูงอายุและได๎เป๕นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจและพึงพาอาศัยของลูกหลาน 
  4) เบญจศีลเบญจธรรม  
  เบญจศีลเบญจธรรมเบญจศีลเบญจธรรมเป๕นหลักธรรมที่กลําวถึงบาปบุญคุณโทษและเป๕นหลักธรรม
พื้นฐานท่ีผู๎สูงอายุหรือแม๎แตํบุคคลทั่วไปยดึเป๕นแนวในการดําเนินชีวิตซึง่ผู๎สูงอายุสวํนใหญํมกัจะรักษาศลีและจะหนกั
ถึงประสบการณ๑ที่ได๎รับมาในอดีตจนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของตนให๎เป๕นไปตามครรลองคลองธรรม และเป๕นไป
ตามศีลธรรม ท่ีดี 
  5) ภาวนา 4   
 ภาวนา 4 เป๕นหลักธรรมที่พัฒนาทางด๎านรํางกาย และสิ่งแวดล๎อม (กายภาวนา) การพัฒนาด๎านสังคมคือ
ความมีปฏิสัมพันธ๑กับผู๎อื่น (ศีลภาวนา) การพัฒนาด๎านจิตใจให๎มีความมั่นคง มีความสุขไมํวิตกกังวล(จิตภาวนา)และ
การพัฒนาให๎เข๎าใจในธรรมชาติของชีวิต มั่นคงในศีลธรรมฝึกสมาธิเพื่อเกิด ป๓ญญาคลายความว๎าเหวํ ลดความวิตก
กังวล มีเมตตา มีจิตใจผํองใส เบิกบาน จนทําให๎ผู๎สูงอายุถึงพร๎อมด๎วยธรรม ตามคําสอนเรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ทําให๎ผู๎สูงอายุสามารถพัฒนาชีวิตตามหลักการพัฒนามนุษย๑ ได๎อยํางสมบูรณ๑ ยํอมเช่ือ วําได๎ทํา
ประโยชน๑ อยํางมากให๎แกํสังคม เพราะจะทําให๎เกิดเป๕นสังคมที่เอื้ออาทรตํอกันและกัน 
  6) หลักสังคหวัตถุ 4  
  หลักสังคหวัตถุ 4 เป๕นหลักธรรมที่ผู๎สูงอายุใช๎ในการประยุกต๑ใช๎เพื่ออยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุขและ
สงบ โดย การประยุกต๑ใช๎หลักธรรมนี้ผู๎สูงอายุเห็นวําหากนําหลักธรรมนี้มาใช๎จะทําให๎ผู๎สูงอายุสามารถปรับตัวกับ
สภาพสังคมและครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งหมดนั้นก็ต๎องอาศัยการ
เรียนรู๎และการให๎คําแนะนําจากบุคคลในสมัยป๓จจุบัน รวมถึง การเปิดกว๎างทางความคิดของผู๎สูงอายุเองที่พร๎อม
จะต๎องเรียนรู๎ และปรับตัวให๎เข๎ากับ สถานการณ๑ในป๓จจุบัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง การประยุกต๑หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู๎สูงอายุใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน สามารถนํามาอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
 1. สภาพป๓ญหาของผู๎สูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนํานสภาพป๓ญหาโดยรวมของผู๎สูงอายุ
ในเขตชุมชนเทศบาลนครนําน ป๓ญหาที่เกิดขึ้นกับ ผู๎สูงอายุสํวนใหญํนั้น จะเป๕นเรื่องเกี่ยวกับสถานะและหลักประกัน
ทางสังคม ท่ีผู๎สูงอายุยังมีความต๎องการหลักประกันทางสังคมอยูํโดยมีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.02 ตํอมา ป๓ญหาที่เกิดขึ้น 
มากที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจและอาชีพ ตลอดจนถึงสภาพของการทํางานที่ทําในป๓จจุบันที่ยังเกิดป๓ญหา ในเรื่องของ 
รายได๎ อันดับ 3 ป๓ญหาเลือกสถานที่พักผํอนและเวลาที่พักผํอน ซึ่ง มีคําเฉลี่ยอยูํที่ 3.6 1 โดยป๓ญหาดังกลําวจะ
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เกิดขึ้นเนื่องจากผู๎สูงอายุไมํมีเวลาและสถานท่ีที่รองรับการจัดธนาการ ซึ่งจําเป๕น มากในกลุํมผู๎สูงอายุป๓ญหาที่เกิดขึ้น
ตํอมาคือป๓ญหาด๎านสุขภาพรํางกายมีคําเฉลี่ยอยูํที่ 3.4 โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับโรคประจําตัวและการดูแลรักษาตนเอง
สํวนป๓ญหาที่เกิดน๎อยที่สุด ก็คือป๓ญหาด๎านบ๎านเรือนที่อยูํอาศัย 
 2. การประยุกต๑หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎ในชีวิตประจําวันของกลุํมผู๎สูงอายุ ในเขตเทศบาล
เมืองนําน จังหวัดนําน การปรับใช๎หลักธรรม ให๎เข๎ากับสถานการณ๑และการดําเนินชีวิตของผู๎สูงอายุมักจะเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลง ทางรํางกายหรือประสบการณ๑ที่ได๎พบมาทําให๎ต๎องเปลี่ยนพฤติกรรม และหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดย
การเปลี่ยนแปลงดังกลําวจะพบวํามีการใช๎หลักธรรม ที่นํามาประยุกต๑ใช๎ทั้งหมด 6 หลักธรรมได๎แกํ 1)ไตรลักษณ๑ 3  
2)อริยสัจ 4  3)ไตรสิขา  4)เบญจศีลเบญจธรรม 5)ภาวนา 4  และ 6)หลักสังคหวัตถุ 4  หลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้ง 6 หลักธรรมเป๕นสิ่งท่ีจะชํวยยึดเหนี่ยวจิตใจ ชํวยให๎เกิดความสงบ รู๎จักเข๎าใจความเป๕นไปอยํางมี
สติมากข้ึน ซึ่งหลักธรรม ท่ีจะชํวยให๎ผู๎สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยํางมีความสุขท่ีแท๎จริง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับ 

 1. ผู๎สูงอายุควรมีการนําประสบการณ๑ความรู๎และทักษะ รวมถึง แนวทางในการดําเนินชีวิตของตน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎สูงอายุด๎วยกันเอง จะทําให๎ ผู๎สูงอายุ มี สังคมที่มีคุณภาพ ที่สามารถปรึกษาหารือกันได๎ 
รวมถึงมีเพื่อนท่ีรับรู๎ถึงป๓ญหาของกันและกัน และรํวมกันแก๎ไขป๓ญหา ที่ประสบ อยูํรํวมกันได๎ 
 2. ผู๎สูงอายุ ควรมีการถํายทอดมุมมองของชีวิต รวมถึง หลักการทางพุทธศาสนาไว๎เป๕นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต ให๎กับบุคคลรอบข๎าง ไมํวําจะเป๕นครอบครัวญาติ และ บุคคลที่มีอายุน๎อยกวําซึ่งการถํายทอดลักษณะนี้
เมื่อมีการถําย ทอดจากรุํนสูํรุํนก็จะทําให๎ประสบการณ๑ ดังกลําว เป๕นภูมิคุ๎มกัน ให๎กับ คนรุํนหลังหลังที่จะกลายเป๕น
ผู๎สูงอายุในชํวงชีวิตตํอไป 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. นโยบายที่เกิดขึ้นเพื่อแก๎ไขป๓ญหาผู๎สูงอายุ ควรเริ่มจากการรํวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเห็น
ความสําคัญของผู๎สูงอายุและการ ก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยโดยหนํวยงานตํางๆ ควรมีการ
เตรียมพร๎อมที่จะรองรับป๓ญหาที่เกิดขึ้นไมํวําจะเป๕นป๓ญหาด๎านสุขภาพป๓ญหาด๎านที่พักอาศัย และป๓ญหาผู๎สูงอายุถูก
ทอดทิ้ง 
 2. สถาบันวัด หรือ ศาสน๑สถานท่ีเป๕นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู๎สูงอายุ ควรมีการตระหนักถึงความสําคัญ
ของผู๎สูงอายุและ ควรมีการ สร๎างกิจกรรมให๎ผู๎สูงอายุได๎ปฏิบัติรํวมกันเพื่อที่จะเป๕นพื้นที่ ในการพบปะของผู๎สูงอายุ 
อยํางเป๕นทางการในอนาคต 
 3. สถาบันครอบครัวควรมีการทําความเข๎าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติของผู๎สูงอายุ และมีการ 
พูดคุยกัน เพื่อท่ีจะดูแลผู๎สูงอายุให๎เป๕นผู๎สูงอายุท่ีมีชีวิต ที่ดีและมีคุณภาพ 
  ข๎อจํากัดทางการศึกษาและข๎อแนะนําในการศึกษาครั้งตํอไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป๕นการศึกษาเฉพาะพื้นที่เมื่อมีการศึกษาในครั้งตํอไปควรเป๕นการศึกษาที่มีลักษณะ 
และขอบเขตในการศึกษาที่กว๎างขึ้นจะเป๕นประการสําคัญในการศึกษาในครั้งตํอไป 
 2. ควรมีการศึกษาแนวนโยบายและกิจกรรมที่ศาสน๑สถานควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร๎อมรองรับกับการก๎าว
เข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ เพื่อศึกษากลไกการเสริมสร๎าง
สมรรถนะ และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร๎างสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ ของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เป๕นวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก จากกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักจํานวน 
14 รูป/คน ผลการวิจัยพบวํา  1. สภาพทั่วไปของการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ ด๎านการปกครองเป๕นไปตามกรอบที่
มหาเถรสมาคมมีการตั้งไว๎และมีการแบํงหน๎าท่ีให๎ชํวยกันดูแล ด๎านการเผยแผํให๎ความรํวมมือกันโดยมีโครงการตํางๆ 
เข๎ามาชํวยในการทํางานคือ โครงการพระธรรมทูต หมูํบ๎านศีล 5 ด๎านศาสนศึกษาให๎การสนับสนุนอยํางเต็มที่มีการนํา
พระสอนศีลธรรมมาชํวยถํายทอดองค๑ความรู๎ และยังมีวิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนเป๕นตัวตํอยอดในการพัฒนาตํอไป        
ด๎านการศึกษาสงเคราะห๑มีให๎ทุนการศึกษากับอุปกรณ๑การเรียน ด๎านสาธารณสงเคราะห๑มีความรํวมใจกันเป๕นอยํางดี 
โดยมีการตั้งกติกาในการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ด๎านสาธารณูปการมีการพัฒนาวัดเป๕นไปตามหลักประเพณีล๎านนา 
และมีความอดทนในการทํางาน 2.กลไกการเสริมสร๎างสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ๑พบวํา มีการนําเอากลไก
ตํางๆ เข๎ามาชํวยเสริมสร๎างสมรรถนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ประกอบด๎วย สมรรถนะการมุํงผลสัมฤทธิ์ได๎
นําเอากลไกการทํางานอยํางมีระบบ  สมรรถนะการบริการที่ดีได๎นําเอากลไกการทํางานแบบเชิงรุก สมรรถนะความ
รํวมแรงรํวมใจได๎นําเอากลไกการมีสํวนรํวมในการทํางาน สมรรถนะการสั่งสมความเช่ียวชาญได๎นําเอากลไกการมี
แผนยุทธศาสตร๑ในการทํางาน และสมรรถนะการมีจริยธรรมได๎นําเอากลไกการปฏิบัติหน๎าที่ไปตามสุจริต เข๎ามาชํวย
ในการทํางาน 3.การเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร๎างสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ พบวํา ทําให๎มีการ
บริหารงานเป๕นไปอยํางมีระเบียบ มีการแบํงโครงสร๎างในการทํางานอยํางชัดเจน โดยมีการทํางานในรูปแ บบ
ปฏิบัติการเชิงรุกพร๎อมมีเอกภาพกับความเข็มแข็งในการทํางานรํวมกันมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร๎างความสุจริต
ธรรมเป๕นไปตามหลักของกฎหมายพร๎อมกับหลักศีลธรรมอันดีงามในการทํางานแตํละด๎านได๎ 
ค าส าคัญ : การเสริมสรา๎งสมรรถนะ, การบริหารกิจการคณะสงฆ๑,  
 

Abstract 

 The purpose of this research is 1. to study the general condition of competency 2. to 
study the mechanism of competency strengthening and 3. to study the changes of competency 
strengthening in Sangha administration of Buddhist Ecclesiastical Officials in Muang District, 
Lamphun Province. This study is based on qualitative research methodology by In-Depth-Interview 
from 14 key informants and takes information from the collection in various ways. . The general 
condition of Buddhist Ecclesiastical Officials In the area of Mueang district, Lamphun province 
found that the administration is in accordance with the framework of Sangha Supreme Council of 



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 236 ~ 

Thailand has appointed with the division of duties to help checking everything in the 
administration. The propaganda has cooperated in the work by bringing the projects to assist in 
the work that is Dhammaduta project and village of five precepts project. The religious education 
has provided the support of education fully by taking monks in morality teaching to the teaching 
of morality to help in relaying knowledge and there still has Lamphun Buddhist College that is a 
place to support in the developing knowledge continually. The education has helped to monks, 
novices, including the youth to support the scholarship with learning equipment. Public welfare is 
a great help to those who have been affected. There are rules to help each other. The public 
assistance is development the temple according to Lanna tradition in the North with high 
tolerance for working in each time, it takes a long time to work.  2. The mechanisms to enhance 
Sangha administration capacity of Buddhist Ecclesiastical Officials in Muang district, Lamphun 
province found that Buddhist Ecclesiastical Officials have adopted various mechanisms in order to 
help in strengthening capacity of Sangha administration, including the achievement motivation has 
taken the mechanism, systematic work. Good service has taken a proactive approach. Solidarity 
has taken the mechanism of participation in the work.  The expertise is taken the mechanism of 
strategic planning in the work and the ethical performance has brought the mechanism to perform 
duties in good faith for helping work. 3. The changes of competency strengthening in Sangha 
administration capacity of Buddhist Ecclesiastical Officials in Muang District, Lamphun Province, it 
was found that the Buddhist Ecclesiastical Officials had administrative work in a systematic and 
the structure of work clearly. It works in a proactive manner with unity and strength in 
collaboration. In addition, they can create moral integrity in accordance with the principles of law, 
along with moral good in each work.  
Keywords : COMPETENCY STRENGTHENING, ADMINISTRATION BUDDHIST 
 

บทน า 

 สภาพในป๓จจุบันของสมรรถนะนี้ ไมํวําจะองค๑กรประเภทใด ก็ตามซึ่งก็จะต๎องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
อยํางรุนแรงจากผลที่ได๎เกิดจากความก๎าวหน๎าของทางเทคโนโลยีตํางๆ ข๎อมูลขําวสาร ภาวการณ๑แขํงขันที่ไร๎พรมแดน 
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และภาวะที่มีทรัพยากรจํากัดองค๑กรตํางๆ จึงต๎องมีวิสัยทัศน๑ด๎วยข๎อผูกพันตํอการให๎บริการ
ทางสาธารณะ และมีความสามารถในการกระตุ๎นให๎บุคลากรในองค๑กรได๎ใช๎ศักยภาพที่ดีขึ้นได๎ โดยจะต๎องมีการทํางาน
ให๎เกิดผลสูงสุด และก็สามารถสร๎างพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกขององค๑กรได๎ อีกทั้งยังสามารถสื่อสารกับลูกค๎าได๎
ด๎วยความรู๎สึกท่ีดีตํอกัน รวมทั้งเป๕นผู๎มีทักษะทางการบริหารการจัดการ เพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานได๎อยํางสูงสุด 
ซึ่งภายใต๎สถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะเชํนนี้ ผู๎บริหารองค๑กรถือวําเป๕นบุคลากรหลักที่จะนําองค๑กรไปสูํ
ความสําเร็จและเปูาหมายที่ดีได๎ (วันชัย บุญทอง, 2548 : 23). เชํน สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ได๎จ๎างบริษัท HAY Group มาเป๕นที่ปรึกษาในการสร๎างและพัฒนาระบบสมรรถนะให๎ โดยมีวัตถุประสงค๑              
เพื่อสนับสนุนให๎ข๎าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน๎าที่และสํงเสริมให๎ปฏิบัติภารกิจในหน๎าที่ได๎ดียิ่งขึ้น         
จะกําหนดให๎ข๎าราชการทุกคนต๎องมีสมรรถนะหลักรํวมกัน 5 สมรรถนะคือ 1.การมุํงผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) 2.การบริการที่ดี (Service Mind) 3.การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4.จริยธรรม 
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(Integrity) 5.ความรํวมแรงรํวมใจ (Teamwork) เพื่อเป๕นวิธีการมีความมุํงหมายไปจุดมุํงหมายเดียวกัน (สํานักงาน
คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน, 2548 : 4).    
 สมรรถนะ (Competency) จึงมีความสําคัญตํอการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ขององค๑กรตํางๆ เป๕นอยํางมาก 
เพราะฉะนั้น ถ๎าหากให๎องค๑กรของคณะสงฆ๑อยากจะสามารถบริหารงานทางด๎านกิจการคณะสงฆ๑ ทั้ง 6 ด๎าน ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิพลได๎นั้น องค๑กรคณะสงฆ๑ก็จะต๎องมีหลักสมรรถนะ (Competency) เข๎ามาเสริมสร๎าง
แล๎วนําไปปรับประยุกต๑ใช๎กับสายงาน ทั้ง 6 ด๎าน ของการบริหารงานคณะสงฆ๑ เพื่อจะเป๕นการเสริมสร๎างสมรรถนะ
ของการบริหารงานกิจการคณะสงฆ๑ทั้ง 6 ด๎าน ออกมาได๎ดีขึ้น  ดังนั้นการได๎นําเอาเรื่องของหลักสมรรถนะ 
(Competency) เข๎ามาเสริมสร๎างสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ (กองแผนงาน กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2540 : 1). การบริหารงานกิจการคณะสงฆ๑ ของพระสังฆาธิการในภาพรวมนั้นยังพบวํางานทั้ง 
6 ด๎าน ยังมีสภาพป๓ญญาที่ไมํสามารถเข๎าใจในหลักการบริหารงานทั้ง 6 ด๎านได๎อยํางเข๎าใจในแตํละด๎านด๎วยเฉพาะ
ป๓ญหาที่พบมากที่สุดในภาพรวมของการบริหารงานทั้ง 6 ด๎านก็คือ หลักการทํางานทางด๎านปกครอง ที่                  
พระสังฆาธิการ ยังขาดองค๑ความรู๎ทางด๎านหลักกฎหมายที่ได๎มีการปรับเปลี่ยนอยูํตลอดเวลา อีกทั้งพระสังฆาธิการ 
บางรูปนั้นก็ยังขาดด๎านการเป๕นผู๎นําท่ีดีคือ ไมํสามารถท่ีจะทํางานได๎อยํางเต็มความสามารถของตนเอง เชํน อาจจะมา
จากบางรูปนั้น มีอายุมากข้ึนแล๎ว หรือบางรูปนั้นก็ไมํเข๎าใจในหลักกฎหมายทางด๎านการปกครอง และยังรวมไปถึงยัง
ขาดการเสียสละ ขาดความอดทนกับความสามัคคีของการเป๕นผู๎นํา ในการทํางานทางด๎านการปกครอง ซึ่งจากสภาพ
ป๓ญหาในด๎านนี้มันก็จะสํงผลกระทบไปถึงงานทางด๎านการสาธารณสงเคราะห๑ ในเรื่องการบริจาคสิ่งของตํางๆ อีกด๎วย
เพราะวํา พระสังฆาธิการบางรูปยังขาดการเสียสละและการรํวมมือ นั้นเอง จึงสามารถสร๎างเป๕นป๓ญหาตามมาได๎ สํวน
สภาพป๓ญหาที่รองลงมาอีกด๎านหนึ่งก็ยังพบวํา ด๎านหลักการเผยแผํพระพุทธศาสนานั้น พระสังฆาธิการในจังหวัด
ลําพูน ยังมีพระวิทยากรหรือผู๎ที่จะเผยแผํหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ๎า ที่ยังมีจํานวนไมํเพียงพอตํอการ
เผยแผํ อีกด๎วย ซึ่งป๓ญหาสิ่งตํางๆ ที่ได๎พบในการบริหารงานท้ัง 6 ด๎านของพระสังฆาธิการ   
 ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจและมีความคิดที่อยากจะเสนอนําเอาหลักสมรรถนะ (Competency) เข๎ามา
เสริมสร๎างหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ ของพระสังฆาธิการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เพื่อเป๕นการนําเอา
หลักสมรรถนะทั้ง 5 ด๎านเข๎ามาปรับประยุกต๑ใช๎ และนํามาเสริมสร๎างสมรรถนะในการทํางานบริหารกิจการคณะสงฆ๑
ทั้ง 6 ด๎านได๎เชํน เมื่อพระสังฆาธิการบางรูปขาดองค๑ความรู๎ทางด๎านหลักการปกครอง หลักสมรรถนะในด๎านการการ
สั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ก็จะสามารถนํามาเสริมสร๎างการทํางานได๎คือ อาจจะมีการเปิด
ฝึกอบรมในด๎านการปกครอง เป๕นต๎น หรืออีกด๎านหนึ่งคือ ด๎านการสาธารณสงเคราะห๑ ที่พระสังฆาธิการยังขาดการ
เสียสละ ซึ่งเราก็สามารถนําเอาหลักความรํวมแรงรํวมใจ (Teamwork) ของหลักสมรรถนะเข๎ามาชํวยเสริมสร๎างใน
การทํางานทางด๎านนี้ได๎ ซึ่งหลักสมรรถนะ (Competency) นี้ก็ยังจะสามารถนําเอามาเสริมสร๎างการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ท้ัง 6 ด๎าน ให๎ออกมาได๎อยํางมีผลสัมฤทธ์ิ  อีกทั้งยังสามารถจะสร๎าง
ความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเองได๎มากยิ่งขึ้น โดยมีหลักจริยธรรมคุณธรรมเป๕นท่ีตั้ง พร๎อมกับการสร๎างความรํวม
แรงรํวมใจ ในการทํางานทางด๎านการบริหารงานกิจการคณะสงฆ๑ ทั้ง 6 ด๎าน ให๎มีคุณภาพและมีความมั่งคงในการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆ๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ให๎ดียิ่งขึ้นไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ ของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน 
 2. เพื่อศึกษากลไกลการเสริมสร๎างสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ ของพระสังฆาธิการ                                   
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ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
 3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร๎างสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ ของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก                    
(In-depth Interview) กับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 14 รูป/คน โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑                      
แบบมีโครงสร๎าง และทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) แล๎วนาเสนอในรูปแบบ 
การพรรณนาตํอไป 
 

ผลการศึกษา  

 1. สภาพทั่วไปของสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดล าพูน  

  ด๎านการปกครอง มีการทํางานไปตามของ กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ ตามทางมหาเถรสมาคม พร๎อมกับการ
สั่งงานท่ัวไปของสํานักงานเจ๎าคณะอําเภอเมืองลําพูน ด๎านการเผยแผํพระพุทธศาสนา ได๎มีการทํางานในรูปแบบเชิง
ลึกคือ มีการทํางานที่เป๕นไปตามแบบแผนในการทํางานแตํละปี  ด๎านการศาสนศึกษา ได๎มีการทํางานแบบการให๎
บริหารที่ดี แกํพระสงฆ๑สามเณรภายในวัด ตลอดรํวมไปถึงเด็กเยาวชนท้ังหลาย โดยได๎มีสถาบันในการรองรับของการ
พัฒนาตนเองให๎กับพวกเขาเหลํานั้น ด๎านการศึกษาสงเคราะห๑ ได๎มีการทํางานแบบมีความรํวมแรงรํวมใจในการ
ทํางานรํวมกัน คือ ได๎มีการสงเคราะห๑ด๎านทุนการศึกษา สงเคราะห๑ด๎านอุปกรณ๑การเรียน เป๕นต๎น ด๎านการสาธารณ
สงเคราะห๑ ได๎มีการทํางานแบบการกระจายอํานาจหน๎าในการชํวยกัน โดยได๎มีการตั้งกรอบแนวทางของการทํางาน
ทาง เพือ่ท่ีจะให๎งานนั้นได๎เกิดการมุํงผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน ด๎านการสาธารณูปการ แม๎จะมีระยะเวลาในการทํางาน
ของการกํอสร๎างที่ยาวนานก็ตาม แตํพระสังฆาธิการนั้นก็มีความเป๕นภาวะผู๎นําทางด๎านจิตวิญญาณสูง  
 2. การน าเอาหลักกลไกสมรรถนะทั้ง 5 ด้านเข้าไปเสริมสร้างการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ของ               

พระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน   

 สมรรถนะด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์ คือ มีการนําเอากลไกทางด๎านการทํางานอยํางมีระบบ เข๎าไปชํวย
เสริมสร๎างสมรรถนะการทํางานแบบมุํงผลสัมฤทธิ์การปกครอง สํวนสมรรถนะด๎านความรํวมแรงความใจด๎านเผยแผํ 
ได๎มีการใช๎หลักกลไกทางด๎านการทํางานแบบเป๕นกลุํม สมรรถนะด๎านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพศาสน
ศึกษา ก็ได๎นําเอากลไกโครงการอบรมพระสอนศีลธรรม และสมรรถนะการให๎บริการที่ดีของการศึกษาสงเคราะห๑ ได๎
ใช๎กลไกทางด๎านการประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค๑กรอยูํตลอดเวลา เพื่อที่จะได๎หาแนวทางรํวมกัน
ทํางาน สํวนสมรรถนะความมีจริยธรรมของการให๎สาธารณสงเคราะห๑นั้น มีการนําเอากลไกการเสียสละ เข๎ามาชํวย
ประยุกต๑กับการทํางาน และสมรรถนะจริยธรรมของสาธารณูปการ ก็มีการนําเอากลไกทางด๎านการมีหลักความ
โปรํงใสในการทํางานเข๎ามาชํวยในการเสริมสร๎างการปฏิบัติงาน 
 3. การเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ของพระสังฆา ธิการ ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

   สมรรถนะด๎านการมุํงผลสัมฤทธ์ิ พบวํา สมรรถนะด๎านการมุํงผลสัมฤทธ์ิการปกครอง ทําให๎ได๎มีการทํางาน
อยํางเป๕นระบบ ระเบียบมากยิ่งขึ้นเนื่องจากวํา เราได๎มีกระบวนการทํางานอยํางมีระบบ และสมรรถนะความรํวมแรง
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รํวมใจการเผยแผํ ทําให๎ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงก็คือ มีการพัฒนาในเรื่องของการทํางานแบบเป๕นกลุํมคณะได๎มาก
ยิ่งข้ึน ซึงได๎มีการทํางานไปพร๎อมๆ กัน  สํวนสมรรถนะการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพศาสนศึกษา พบการ
เปลี่ยนแปลงวํา พระสังฆาธิการได๎มีวิธีการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและก็ยังได๎รับการพัฒนาองค๑ความรู๎ของตนเอง
อยูํทุกๆ ครั้งแล๎วสามารถนําเอาองค๑ความรูท๎ี่ได๎มาชํวยเสรมิสร๎างในการทํางานได๎  และสมรรถนะการให๎การบริการที่ดี
ศึกษาสงเคราะห๑ทําให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงก็คือ ได๎มีระบบและเครือขํายที่แข็งแรง อีกทั้งก็ยังสามารถที่จะ
ชํวยเหลือแกํพระสงฆ๑ สามเณร เด็ก เยาวชน และนักเรียนได๎รับโอกาสอยํางทั่วถึงกัน สํวนสมรรถนะด๎านการมี
จริยธรรมสาธารณสงเคราะห๑ การเปลี่ยนแปลงก็คือ ทําให๎พระสังฆาธิการแตํละรูปนั้นได๎มีการรู๎จัดแบํงป๓นมากยิ่ งขึ้น
เชํน ยํอมเสียสละเงินนิตยภัตของแตํละรูปเพื่อชํวยเหลือกันในการสงเคราะห๑ และสมรรถนะทางด๎านการมีจริยธรรม
สาธารณูปการนั้นหลังจากได๎มีการนําเอากลไกการมีหลักโปงใสํในการทํางานก็พบการเปลี่ยนแปลงก็คือ ทํา โดยได๎มี
การรู๎จักแตํงตั้งคณะกรรมการเข๎ามาเป๕นสํวนรํวมในการกํอสร๎างเสนาสนะตํางๆ ภายในวัดของตนเอง เพื่อเป๕นการ
สร๎างความโปรํงใส ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาได๎เป๕นอยํางดี 
 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสร๎างสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ ของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผู๎วจิัยอภิปรายผลได๎ดังรายละเอียด ตํอไปนี้ 
 1. สภาพทั่วไปของสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดล าพูน 

 ด๎านการปกครอง พบวํา โดยการปกครองในแตํละวัดนั้น ก็มีรูปแบบการปกครองที่มีการกระจายอํานาจใน
การชํวยกันทํางานของการปกครองเพื่อเป๕นการชํวยในการให๎บริการที่ดีคือ มีการปกครองเป๕นไปตามรูปแบบช้ัน
ตามลําดับตํางๆ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ดาระกา ศิริสันติ สัมฤทธิ์ (2552) ที่กลําววํา บุคลากรที่ต๎องปฏิบัติงาน ใน
ตําแหนํงงานที่มุํงผลลัทธ๑ หรือ ผลสัมฤทธิ์ที่จะสนับสนุนให๎องค๑กรบรรลุเปูาหมายตามภารกิจ งานด๎านนโยบายและ
การวางแผน คุณสมบัติเฉพาะตําแหนํง ที่มีความจําเป๕นมากที่สุด ได๎แกํ ด๎านความรู๎ ได๎แกํ มีความรู๎ด๎านการวางแผน
เชิงกลยุทธ๑ มีความเข๎าใจในกระบวนงาน ด๎านการเผยแผํพระพุทธศาสนา พบวํา ได๎มีสมรรถนะในการทํางานแตํละ
ครั้งนั้น จะต๎องมีการสร๎างความเข๎าใจในการทํางานให๎กับพระสังฆาธิการได๎รับรู๎ข๎อมูลให๎มีความชัดเจนแจํมแจ๎ง
เสียกํอนทุกๆ ครั้ง ที่จะได๎มีการสั่งการลงไปให๎พระสังฆาธิการ ได๎นําไปเผยแผํแกํพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย                    
ด๎านการศาสนศึกษา พบวํา ได๎มีสมรรถนะการทํางานในรูปแบบให๎การบริการที่ดีโดยมีการชํวยสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎พระสงฆ๑ สามเณรภายในวัดของตนเองได๎มีการศึกษาเลําเรียน อีกทั้งก็ยังมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน ได๎เป๕นสถาบันรองรับในการตํอยอดของการศึกษาให๎แตํละบุคคล ด๎านการศึกษาสงเคราะห๑ พบวํา 
ได๎มีการทํางานในรูปแบบให๎การสงเคราะห๑เยาวชนทั้งด๎านคุณธรรม จริยธรรม และสงเคราะห๑เยาวชนที่กําลังศึกษา 
และก็ยังมีการสงเคราะห๑มอบทุนการศึกษาให๎แกํเด็กนักเรียน นักศึกษา เป๕นต๎น เชํน ในวันทําบุญอายุของพระสังฆาธิ
การในแตํละวัด เพื่อเป๕นการสร๎างแรงจูงใจ ในการศึกษาตํอไปของพระสงฆ๑สามเณร ด๎านการสาธารณสงเคราะห๑  
พบวํา ได๎มีการทํางานในชํวยเหลือประชาชนผู๎ที่ได๎รับความเดือดร๎อน เพื่อให๎บุคคลเหลํานั้นได๎รับความชํวยเหลือใน
เบื้องต๎น และก็ยังสามมารถสร๎างกําลังใจ ซึ่งการทํางานนั้นก็ได๎มีการกระจายอํานาจหน๎าในการชํวยกันทํางาน ด๎าน
การสาธารณูปการ พบวํา เมื่อมีการกํอสร๎างภายในวัดนั้นแตํละครั้งก็จะต๎องมีการอิงถึงความเป๕นเอกลักษณ๑ของแบบ
พื้นบ๎านล๎านนาทางภาคเหนือของเราอยูํทุกครั้ง เพื่อไมํให๎เป๕นการผสมผสานศิลปะที่ไมํลงตัว ซึ่งจะทําให๎การทํางาน
ทางด๎านนี้เกิดความเสียหาย และไมํประสบความสําเร็จในการทํางาน 
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 2. การน าเอาหลักกลไกสมรรถนะทั้ง 5 ด้านเข้าไปเสริมสร้างการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ของ              

พระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน   

 สมรรถนะมุํงผลสัมฤทธิ์ พบวํา สมรรถนะการทํางานแบบมุํงผลสัมฤทธิ์ในการปกครองเพื่อจะทําให๎มีการ
ทํางานไปได๎อยํางมีรูปแบบ ตามกฎหมาย ข๎อบังคับของทางมหาเถรสมาคมได๎ และเมื่อเกิดป๓ญหาทางด๎านใดนั้น ก็จะ
สามารถแก๎ไขงานนั้นๆ ได๎อยํางรวดเร็วขึ้น สํวนสมรรถนะความรํวมแรงรํวมใจเผยแผํ มีการใช๎กลไกทางด๎านการ
ทํางานแบบเป๕นกลุํม เข๎ามาชํวยในการทํางานด๎านการเผยแผํพระพุทธศาสนา และสมรรถนะทางด๎านการสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพศาสนศึกษาในการเรียนการสอนใช๎กลไกอบรมพระสอนศีลธรรมเข๎ามาชํวยในการปฏิบัติงาน
สอดคล๎องกับการวิจัยของ วชิรา เครือคาอ๎าย (2552) ที่กลําววํา รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู๎ที่สํงเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา ที่มีช่ือวํา  รูปแบบการนิเทศ
ดับเบิ้ลพีไออี PPIE โดยประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน และสมรรถนะการให๎บริการที่ดีศึกษาสงเคราะห๑ ได๎ใช๎กลไกทางด๎าน
การประสานงานท่ีดีทั้งภายใน และภายนอกองค๑กรอยูํตลอดเวลา และสมรรถนะความมีจริยธรรมสาธารณสงเคราะห๑ 
ได๎มีการนําเอากลไกการมีความเสียสละ เข๎ามาชํวยกับการทํางานทางด๎านนี้ ก็เพื่อที่จะให๎พระสังฆาธิการ ได๎มีการ
ปฎิบัติหน๎าท่ีไปด๎วยความสุจริต สํวนสมรรถนะทางด๎านจริยธรรมสาธารณูปการ โดยมีการนําเอากลไกทางด๎านการมี
หลักความโปรํงใสในการทํางานเพื่อเป๕นการสร๎างความมีจริยธรรมในการทํางาน  
 3. การเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ของพระสังฆาธิการ ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

 สมรรถนะการมุํงผลสัมฤทธ์ิ พบวํา การเปลี่ยนแปลงในสมรรถนะของการปกครอง หลังจากได๎มีการนําเอา
กลไกการทํางานอยํางมีระบบ จึงเห็นการเปลี่ยนแปลงคือ ทําให๎พระสังฆาธิการได๎มีการทํางานอยํางเป๕นระบบ 
ระเบียบมากยิ่งขึ้น พร๎อมกับมีการทํางานด๎วยความมุํงมั่น และทุํมเทกับการทํางานอยํางมากขึ้น และสมรรถนะ
ทางด๎านความรํวมแรงรํวมใจการเผยแผํมีการใช๎กลไกการทํางานแบบเป๕นกลุํม ทําให๎ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การพัฒนาทํางานแบบเป๕นกลุํมคณะได๎มากยิ่งขึ้น โดยได๎มีการชํวยเหลือกันในการทํางานของการเผยแผํกันมากขึ้น 
สํวนสมรรถนะการสั่งสมความเช่ียวชาญศาสนศึกษา หลังจากได๎นําเอากลไกโครงการอบรมพระสอนศีลธรรมพบการ
เปลี่ยนแปลงวํา ได๎มีวิธีการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และก็ยังได๎รับการพัฒนาองค๑ความรู๎ของตนเองอยูํทุกปี 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวีวรกุล (2551) ได๎กลําววํา องค๑ประกอบในการจัดการศาสน
ศึกษาจะดีหรือไมํประการใดนั้น จะต๎องขึ้นอยูํกับเจ๎าสํานักเรียน หรือเจ๎าสํานักศาสนศึกษา และครูอาจารย๑ผู๎บริหาร
หารศาสนศึกษา ที่ได๎ชํวยแบกรับภาระหน๎าที่การศาสนศึกษาอยํางเต็มกําลังอันเป๕นการแสดงความกตัญ๒ูตํอพระ
ศาสนา อีกด๎วย และสมรรถนะการให๎การบริการที่ดีศึกษาสงเคราะห๑หลังจากได๎มีการนําเอากลไกการประสานงานที่ดี
ทั้งภายในและภายนอกองค๑กร จึงทําให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงก็คือ ทําให๎การทํางานนั้นได๎มีระบบและเครือขํายที่
แข็งแรง อีกทั้งก็ยังสามารถท่ีจะชํวยเหลือแกํพระสงฆ๑ สามเณร เด็ก เยาวชน และนักเรียนได๎รับโอกาสอยํางทั่วถึงกัน 
และสมรรถนะด๎านการมีจริยธรรมสาธารณสงเคราะห๑ได๎เอากลไกการมีความเสียสละเข๎ามาชํวยจึงเปลี่ยนแปลงก็คือ 
ทําให๎ได๎มีการรู๎จัดแบํงป๓นมากยิ่งขึ้น ยํอมเสียสละเงินนิตยภัตของแตํละรูปเพื่อชํวยเหลือกันในการสงเคราะห๑ และ
สมรรถนะทางด๎านการมีจริยธรรมสาธารณูปการมีการนําเอากลไกการมีหลักโปงใสํในการทํางานเข๎ามาชํวยในการ
ทํางานแล๎วก็พบการเปลี่ยนแปลงก็คือ จะทําให๎พระสังฆาธิการได๎รู๎จักแตํงตั้งคณะกรรมการเข๎ามาเป๕นสํวนรํวมในการ
กํอสร๎างเสนาสนะตํางๆ ภายในวัดของตนเองเพื่อเป๕นการสร๎างความโปรํงใส ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักคุณธรรม
ทางพระพุทธศาสนาได๎มากอีกยิ่งขึ้น สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เฉลิม อุตกฤษฎ๑ (2551) ได๎กลําววํา บทบาทพระภิกษุ
ในการพัฒนาชุมชน พบวํา ในเรื่องการพัฒนาวัดของพระภิกษุมีบทบาทมากที่สุด ได๎แกํ การสร๎างปรับปรุงที่อยูํอาศัย 
และการคมนาคมภายในวัด สํวนบทบาทท่ีน๎อยที่สุดได๎แกํ การสร๎างกับปรับปรุงปุาช๎า เมรุเผาศพ และแหลํงน้ําดื่มน้ํา
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ใช๎ เครื่องอํานวยความสะดวกสบายตํางๆ เรื่องการพัฒนาหมูํบ๎านพระภิกษุมีบทบาทมากท่ีสุด ได๎แกํ การปรับปรุงการ
คมนาคมในหมูํบ๎าน สํวนบทบาทที่มีน๎อยที่สุด ได๎แกํการสร๎างปรับปรุงห๎องสมุด แหลํงน้ําเพื่อเกษตรกรรม สถานที่
ประกอบกิจกรรมของหมูํบ๎านเรื่องการบริการสังคม พระภิกษุมีบทบาทมากที่สุด ได๎แกํ การสร๎างปรับปรุงบริเวณ
โรงเรียนและจัดหาอุปกรณ๑การศึกษา และการบริจาคสิ่ งของที่จําเป๕นให๎ประชาชนผู๎ที่เดือนเดือด ตลอดไปถึง
โรงพยาบาลและการสร๎างโรงเรียน โดยการทํางานทางด๎านนี้ พระสงฆ๑ก็ได๎ให๎ความรํวมมือกันเป๕นอยํางดี  
 
ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ คือ คณะพระสังฆาธิการในระดับผู๎บังคับบัญชาในเขตอําเภอเมือง
ลําพูน ต๎องมีการให๎ความสําคัญในเรื่องของการวางแผนกลไกในการเสริมสร๎างสมรรถนะอยูํทุกๆ ปี เพื่อเป๕นการ
พัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการ และสามารถเช่ือมโยงกับการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ทั้ง 6 ด๎าน อีกทั้งควรมีการ
ทํางานรํวมกับองค๑กรตํางๆ ทางภาครัฐและเอกชนให๎มากขึ้นเพื่อเป๕นการสร๎างกลไกสมรรถนะการสร๎างความเข็มแข็ง 
และความมีเอกภาพในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ๑ของพระสังฆาธิการในเขตอําเภอเมืองลําพูนให๎มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑  เพื่อศึกษาองค๑ประกอบและการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่เป๕นอยูํใน
ป๓จจุบัน และเพื่อนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  มาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมํแตง  จังหวัดเชียงใหมํ  ดําเนินการตามระเบียบวิจัยแบบผสม (Mix  Method  
Research) โดยกลุํมตัวอยําง จํานวน  400  คน และการวิจัยเชิงคุณภาพด๎วยการสัมภาษณ๑เชิงลึก  จํานวน 12 รูป/
คน เป๕นการวิเคราะห๑เชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวํา 1) ประชาชนมีความพึงพอใจองค๑ประกอบการพัฒนาแหลํง

ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x  = 4.06 , S.D. = 0.630)  2) การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ พบวํา แหลํงทํองเที่ยวในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีการดําเนินงานโดยเริ่มการเช่ือมโยงบุคคลหรือกลุํม
บุคคลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการทํองเที่ยว ประกอบกับแหลํงทํองเที่ยวในเทศบาลเมืองเมืองแกน  มีต๎นทุน
ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  มีวิถีชีวิตดั้งเดิม  มีศิลปวัฒนธรรมที่เป๕นของตนเอง  มีการดําเนินการอยํางเป๕นระบบ
ทั้งแผนที่เส๎นทางทํองเที่ยว มีอาสาสมัครมัคคุเทศก๑ท๎องถิ่น  เอื้อการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศได๎เป๕นอยํางดี        
3) หลักอิทธิบาทธรรมยังคงเป๕นหลักธรรมการบริหารงานที่นําไปสูํความสําเร็จแหํงผลที่มุํงหมายฉันทะ วิริยะ  จิตตะ  
วิมังสา  นํามาปรับใช๎ในการทํางาน รักงานที่ทํา ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน และรู๎จักไตรํตรองให๎ถี่ถ๎วน                   
จะเกิดการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศสมบูรณ๑และยั่งยืนสืบไป 
ค าส าคัญ : การพัฒนา , การทํองเที่ยว , ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
ABSTRACT 
  This research aims to study the composition and development of current ecotourism and 
to apply the four principles of Iddhapãda of ecotourism management in Muangkaen municipality, 
Mae Taeng district, Chiang Mai. Conducted according to the mixed research regulations(Mix  
Method  Research). The samples were 400 persons. People and qualitative research with in-depth 
interviews. With key informants 12 person. The research found that  1)Citizens are satisfied with 

the elements of ecotourism development the overall level is very high ( x  = 4.06 , S.D. = 0.630)   
2) The development of ecotourism found that tourism in Mueang Municipality. Operates by 
initiating links to individuals or groups. The development of tourism  combine with tourist 
Attractions in Mueang Municipality the core has a natura  cost. And environment have a traditional 
life  a culture of their own. There is a systematic process  travel Map  local volunteer guides the 
development of ecotourism is very good.  3) The principle of four Iddhipãdas application are to 
manage ecotourism in  Muang Kaen Municipality. The principle of four Iddhipãdas are still the 
principles of management leading to successful achievement, Chanda, Viriya, Citta and Vimamsã 
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to adapt to work, love to work diligent working, responsible for work and to recognize thoroughly 
it will complete and sustainable ecotourism development. 
Keyword : Development , Tourism ,Ecotourism 

 
บทน า 
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการทํองเที่ยวแหํงชาติ เรื่องแผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติพ.ศ. 2555 – 
2559  อุตสาหกรรมทํองเที่ยวเป๕นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง   มีบทบาทความสําคัญตํอระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเป๕นอยํางมากเป๕นแหลํงรายได๎ที่สําคัญนํามาซึ่งเงินตราตํางประเทศการสร๎างงานและการ
กระจายความเจริญไปสูํภูมิภาค  เพื่อให๎การทํองเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข๎ากับสถานการณ๑ตํางๆ และ
เกิดการเติบโตอยํางมีคุณภาพยั่งยืนสามารถแขํงขันได๎ในตลาดโลก   คณะรัฐมนตรีจึงได๎มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2552 ให๎การทํองเที่ยวเป๕นวาระแหํงชาติ (National Agenda  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  วันที่ 21 เมษายน 2552 
(ราชกิจจานุเบกษา,2555-2559 : 14)  
  แผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติพ.ศ. 2555-2559   สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนและองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการพัฒนาทํองเที่ยวแนวทางการดําเนินการกระจายอํานาจและจัดสรรผลประโยชน๑ด๎านการทํองเที่ยว
ให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อให๎ชุมชน  ได๎รับผลประโยชน๑อยํางเป๕นธรรมเพื่อลดความขัดแย๎งและสามารถ
สร๎างกิจกรรมให๎เหมาะสมกับความต๎องการสภาพและกําลังรองรับของชุมชนและระบบนิเวศในท๎องถิ่น  สํงเสริมการมี
สํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่นในการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวโดยจัดตั้งคณะกรรมการในระดับท๎องถิ่นขึ้นเพื่อพัฒนา
และสํงเสริม การทํองเที่ยวให๎มีการบริหารเป๕นรูปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในท๎องถิ่นให๎เข๎า
มามีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑และฟื๗นฟูวัฒนธรรมแหลํงทํองเที่ยวและสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ชุมชนท๎ องถิ่นของตนเอง  
ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การพัฒนาและฟื๗นฟูแหลํงทํองเที่ยวให๎เกิดความยั่งยืนการขยายตัวของการทํองเที่ยวโดยเน๎นปริมาณ
นักทํองเที่ยวหรือการแสวงหารายได๎  จากการทํองเที่ยวในขณะที่การรองรับขยายไปไมํทัน ทําให๎แหลํงทํองเที่ยวของ
ไทยมีความเสื่อมโทรม (แผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติ ,2555 – 2559 : 31) ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การสํงเสริม
กระบวนการมีสํวนรํวมของภาครัฐ  ภาคประชาชนและองค๑กรปกครอง สํวนท๎องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร
การทํองเที่ยว (แผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติ,2555 – 2559 : 38-39) 
  ด๎วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา, แผนพัฒนาสามปี 2559–2561 : 1)  มี
นโยบายที่จะใช๎หลักการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลโดยถือเอาป๓ญหาและความ
ต๎องการของประชาชน  เป๕นท่ีจะดําเนินการเพื่อแก๎ไข   และตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง และ
ยั่งยืนกอปรกับผู๎บริหารเทศบาลได๎มีนโยบายที่จะมุํงพัฒนาและยกระดับชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให๎มี
มาตรฐานในการดํารงชีวิตมีจิตสํานึกในการรักท๎องถิ่นเพื่อเป๕นพ้ืนฐานในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎า  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ข๎อ 18 (เทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา,แผนพัฒนาสามปี2559–2561 : 5)  แผนพัฒนาสามป เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (พ.ศ. 
2558 – 2560) จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เทศบาลเมือง      
เมืองแกน , พัฒนาแผนพัฒนาสามปี2559–2561 : 3)  โดยมีแผนและโครงการ  ดังนี้  4.4. ยุทธศาสตร๑              
การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี  และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น  1.เพื่อสํงเสริมการ ท๎องเที่ยวให๎เป๕นที่รู๎จักและจดจําของนักทํองเที่ยว           
2.เพื่อสํงเสริม  และกระตุ๎นเศรษฐกิจในชุมชน  3.เพื่ออนุรักษ๑ไว๎ซึ่งวิถีชีวิตความเป๕นอยูํศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมของคน
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เมืองแกน  มีแหลํงทํองเที่ยวในเขตเทศบาลมีสินค๎าOTOP  ในเขตเทศบาล  สินค๎าแปรรูปทางเกษตรกรรมของกลุํม
วิสาหกิจตํางๆ  ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาทํองถิ่น (เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา , แผนพัฒนาสามปี 2559–
2561 : 72-76)  
  จากความเป๕นมาและความสําคัญของป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อําเภอแมํแตง  จังหวัดเชียงใหมํตามหลักอิทธิบาทธรรม       
เพื่อประโยชน๑ในการนํามาปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และพัฒนาบูรณะฟื๗นฟูแหลํง
ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร๑  และวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับ และรักษามาตรฐาน  การบริการ            
ด๎านการทํองเที่ยว เพื่อนําผลที่ได๎มาปรับปรุง และพัฒนางานด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ และเหมาะสมกับสถานการณ๑
ของสังคมป๓จจุบันอยํางเป๕นระบบและยั่งยืนตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค๑ประกอบการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมํ
แตง  จังหวัดเชียงใหมํท่ีเป๕นอยูํในป๓จจุบัน 

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมํแตง  จังหวัด
เชียงใหม ํ

3. เพื่อนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  มาประยุกต๑ใช๎ ในการบริหารจัดการ  ด๎านการทํองเที่ยว เชิงนิเวศใน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมํแตง  จังหวัดเชียงใหมํ  

 
วิธีด าเนินการวิจัย   
  ผู๎วิจัย ได๎ติดตามการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณจากการออกแบบสอบถาม  และเชิงคุณภาพ จากการ
สัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 รูป/คน และสํวนการเก็บ รวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 
จํานวน 400  ชุด  เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพเป๕นแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก  ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ       
การสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง ผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 รูป/คน สํวนเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเชิงปริมาณ              
เป๕นแบบสอบถาม กลุํมตัวอยําง จํานวน 400 ชุด 

 
ผลการวิจัย 
  1. ข๎อมูลข๎อเท็จจริงท่ีได๎จากองค๑ประกอบการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวจากการวิจัยนําไปสูํการวางแผน   การ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางเหมาะสมและถูกต๎อง  ผู๎ตอบแบบสอบถามโดยสํวนใหญํเป๕นเพศหญิงมีจํานวน  
214  คิดเป๕นร๎อยละ 53.5   และเป๕นเพศชาย มีจํานวน  186 คนคิดเป๕น ร๎อยละ 46.5  มีอายุอยูํระหวําง 51 – 60 ปี
มีจํานวน  129 คน  คิดเป๕นร๎อยละ  32.3   สํวนใหญํมีการศึกษาระดับประถมศึกษามีจํานวน 148 คน    คิดเป๕นร๎อย
ละ 37.0  สํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกร  มีจํานวน  137  คน คิดเป๕นร๎อยละ 34.3  สํวนใหญํมีรายได๎เฉลี่ย  ตํอเดือนต่ํา
กวํา 10,000 บาท  มีจํานวน  146 คน  คิดเป๕น ร๎อยละ 36.5  2. การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา  อําเภอแมํแตง  จังหวัดเชียงใหมํ  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนา  แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  1) องค๑ประกอบด๎านพื้นที่   2) องค๑ประกอบ ด๎านการจัดการ   3) องค๑ประกอบ
ด๎านกิจกรรม และกระบวนการ  4) องค๑ประกอบด๎านการมีสํวนรํวม  โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 4.06  

  2.ข๎อคิดเห็นจากการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศเป๕นข๎อมูลที่สําคัญในการปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว   ให๎ดี
ขึ้น  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อําเภอแมํแตง  จังหวัดเชียงใหมํ  
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องค๑ประกอบด๎านพื้นที ่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสามารถดําเนินการจัดการทํองเที่ยวได๎ดี  ประชาชนสํวนใหญํ    
มีใจท่ีจะรํวมมือกับทางเทศบาลเป๕นอยํางดี  มีสถานที่ทํองเที่ยวที่นําสนใจหลายๆงาน  เชํน  งานหนาวนี้ที่เมืองแกน  
งานเดือน8  เข๎า  เดือน9  ออก ใสํขันดอกบูชาเสาอินทขีล  แหลํงเตาเผาอินทขิล  วัดเดํนสรีศรีเมืองแกน  วัดบ๎านปง  
และถนนของพํอ  องค๑ประกอบด๎านการจัดการ  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสามารถบริหารจัดการได๎เป๕นอยํางดี  
และเป๕นขั้นตอนการปฏิบัติที่ดี  ควรจัดให๎ประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรม  การชักชวนหรือแนะนําหรือประชาสัมพันธ๑       
ให๎ประชาชนได๎รับรู๎วําท๎องถิ่นเรามีสถานที่สําคัญอะไรบ๎างและสถานที่นี้มีประวัติและความสําคัญอยํางไร  และควร   
จัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและโภชนาการเป๕นประโยชน๑แกํชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ  องค๑ประกอบ       
ด๎านกิจกรรมและกระบวนการ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสามารถจัดทําได๎เป๕นอยํางดี  เข๎าใจและเข๎าถึง       
ความต๎องการของประชาชนมีการจัดการอบรมมมัคคุเทศก๑น๎อย  เด็กๆ จากหลายชุมชนหลายๆ โรงเรียนเข๎ามาอบรม
เพื่อต๎อนรับนักทํองเที่ยวเป๕นอยํางดี  และองค๑ประกอบด๎านการมีสํวนรํวม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได๎นํากลุํม
ผู๎สูงอายุ  กลุํมแมํบ๎าน  กลุํมเยาวชน  เข๎ามามีสํวนรํวมในการทํองเที่ยวโดยตลอดและสํวนใหญํ    ได๎มีสํวนรํวม         
คือได๎ชํวยในการประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวมีโครงการพัฒนาการทํองเที่ยวควรดําเนินการให๎ตํอเนื่อง  เชํน โครงการ
มัคคุเทศก๑น๎อย  การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนให๎ความรํวมมือให๎ความสนใจ  และเป๕นตัวแทนก็สามารถ
ประชาสัมพันธ๑ให๎นักทํองเที่ยวได๎เพื่อการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศได๎อยํางยั่งยืน 
  3. เป๕นข๎อเสนอแนะในการทําหลักธรรมอิทธิบาท 4  มาประยุกต๑ใช๎ด๎านการบริหารจัดการพัฒนา        
แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิวศอยํางยั่งยืนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4  เกี่ยวกับการพัฒนา      
แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของเทศบาลเมืองเมืองแกน  อิทธิบาท4  ยังคงเป๕นหลักธรรมการบริหารงานที่นําไปสูํ
ความสําเร็จแหํงผลที่มุํงหมายฉันทะ วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา ความขยันหมั่นเพียรมีการเอาใจใสํในงานรู๎จักวิเคราะห๑ 
ปรับปรุง แก๎ไข พัฒนาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนาการทํองเที่ยวได๎ดี         
การพัฒนาต๎องเริ่มจากใจรักในการบริหารและเอาใจใสํประชาชน  ประชาชนรํวมทํากิจกรรมและรํวมรับผลประโยชน๑
ในการพัฒนาการทํองเที่ยวได๎อยํางเต็มที่เทศบาลฯ เล็งเห็นและได๎นํามาพัฒนาดีแล๎ว  ที่ทราบวําทํางานเพื่ออะไร 
ความสุขกับงานหรือไมํแล๎วทํางานนี้เพื่อใครประชาชนสํวนใหญํได๎รับผลจากการบริหารงานด๎านการทํองเที่ยว            
นี้เป๕นอยํางมากผู๎บริหารสามารถทําได๎ครบทุกข๎อการปฏิบัติงานก็จะเป๕นไปโดยราบรื่นและเข๎าถึงชุมชนและประชาชน
ได๎อยํางดีที่สุด  สามารถนําใช๎ในการทํางานเป๕นเรื่องงํายๆ ใกล๎ตัว  การยึดมั่นถือมั่น ไมํยอมรับในความคิดขัด           
กับศีลธรรมในใจของตนเอง  โดยการกลัวผู๎อื่นได๎ดีกวําต๎องสร๎างคุณธรรม  จริยธรรมให๎เกิดขึ้นในตนเองผู๎บริหาร          
ที่รู๎จักรู๎ผิดชอบก็มักจะใสํใจกับงานอยูํแล๎ว เพราะธรรมชาติจะทําให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  รู๎ป๓ญหาแล๎วจะมีวิธีการ
แก๎ไขป๓ญหา  รู๎  ไมํคิด  ไมํทํา    ไมํขัด  ทําให๎การทํางานการประสานงานราบรื่น  หลักอิทธิบาท 4 มาปรับใช๎ในการ
ทํางาน รักงานที่ทํา ขยันทํางาน รับผิดชอบงาน และรู๎จักไตรํตรองให๎ถี่ถ๎วน   การพัฒนาการทํองเที่ยวก็จะเกิด        
การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศสมบูรณ๑และยั่งยืนสืบไป   

1) แหลํงทํองเที่ยวในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป๕นอยํางไร แหลํงทํองเที่ยวในเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  มีการดําเนินงานโดยเริ่มการเช่ือมโยงบุคคล หรือกลุํมบุคคลที่ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการทํองเที่ยวของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งได๎ดําเนินการแยกเครือขํายออกเป๕น  4  กลุํม  (1) กลุํมเครือขํายผู๎บริหาร  (2) กลุํม
ผู๎นําชุมชน (3) กลุํมเครือขํายภาคประชาชน (4) กลุํมเครือขํายผู๎ประกอบการ  เป๕นเมืองที่คนมีอัธยาศัยดี  มีความ
เอื้อเฟื๗อเผื่อแผํ มีวิถีชีวิตที่นําช่ืนชมนักทํองเที่ยวได๎มาสัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติ   ศิลปะวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร๑มี
พื้นฐานอาชีพเกษตรกร  และโดยอาชีพเกษตรยังคงเกื้อหนุนการทํองเที่ยวเชิงนิเวศได๎เป๕นอยํางดี   

2) สาระของแหลํงทํองเที่ยวในเทศบาลเมืองเมืองแกนเป๕นอยํางไร  สาระของแหลํงทํองเที่ยวในเทศบาล
เมืองเมืองแกน ต๎นทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการทํองเที่ยว  ดินดี  น้ําดี  ธรรมชาติ ดี  วิถีชีวิต  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ศิลปวัฒนธรรม  อารยธรรมเกําแกํทําให๎สํงเสริมการทํองเที่ยวให๎เข๎ากับธรรมชาติ  โดยวิถีชีวิตคนเมืองแกน  เมืองแกน
มีทั้งวิถีชีวิตดั้งเดิม มีธรรมชาติที่งดงาม  มีศิลปวัฒนธรรมที่เป๕นของตนเอง  เป๕นเมืองเกําแกํที่ควรคําแกํการรําลึก  
การทํองเที่ยวท่ียังคงมีกลิ่นไอวิถีชีวิตท๎องถิ่น  เป๕นเมืองชนบทที่ยังคงมีเอกลักษณ๑อัตลักษณ๑วิถีชีวิตที่เป๕นแบบเดิม  ทํา
ให๎การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศสามารถดําเนินการได๎งํายและเกิดประโยชน๑แกํชุมชนและประชาชนอยํางยั่งยืน
ที่สุด  

3) ความเช่ือมโยงในภูมิสถาป๓ตการทํองเที่ยวอยํางไร   ความเช่ือมโยงในภูมิสถาป๓ตการทํองเที่ยวมีการ
ดําเนินการอยํางเป๕นระบบทั้งแผนที่เส๎นทางทํองเที่ยวในป๓จจุบันได๎อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก๑ท๎องถิ่น  เพื่อเพ่ิมทักษะ
การเป๕นเจ๎าบ๎านท่ีดีในการต๎อนรับนักทํองเที่ยวมีเส๎นทางเดินรถที่เข๎าออก  4  เส๎นทาง ทั้งเดินทางจากปากทางเขื่อน
แมํงัด  ตําบลแมํหอพระ  คํายนเรศวรและทางอําเภอพร๎าว  มีปูายประชาสัมพันธ๑แนะนํานักทํองเที่ยวสามารถทราบ
แหลํงที่ไปทํองเที่ยวได๎อยํางชัดเจน  ถนน  2 ข๎างทางมีถนนของพํอ(ถนนสายสีเหลือง) เส๎นทางชลประทานเขื่อนแมํงัด
ปลูกต๎นราชพฤษ๑  ถนนคันคลองบ๎านปง (ถนนสายสีแดง)  เส๎นทางคันคลองปลูกต๎นทองกวาว และถนนสายทําต๎นปุย-
วังแดง(ถนนสายสีมํวง)  ซึ่งปลูกดอกอินทนิล งานหนาวนี้ฯ บ๎าน  3 หลัง  แสดงวิถีชีวิต  บ๎านไทลื้อ  ไทยอง   คนเมือง  
เป๕นการแสดงวิถีชีวิตแหลํงเตาเผาอินทขิล  อนุสาวรีย๑พระเจ๎าสามฝ๓๖งแกน  เสาหลักเมืองอินขีล และที่พัก โฮมสเตย๑
หลายๆแหํงยังคงแสดงวิถีชีวิตได๎ดี  ซึ่งมีมากกวํา 10  แหํง ไว๎เพื่อรองรับนักทํองเที่ยวและการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศได๎เป๕นอยํางดี 
 
อภิปรายผล 
  การศึกษาการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อําเภอแมํแตง  จังหวัด
เชียงใหมํ  โดยรวมอยูํใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎านสรุปได๎  ดังนี้คือ  องค๑ประกอบด๎านพื้นที่ ประชาชน       
มีความพึงพอใจตํอการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อําเภอแมํแตง             
จังหวัดเชียงใหมํ  โดยรวมอยูํในระดับมาก  องค๑ประกอบ  ด๎านการจัดการ ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการพัฒนา 
แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อําเภอแมํแตง  จังหวัดเชียงใหมํ  โดยรวม อยูํในระดับ
มาก  องค๑ประกอบด๎านกิจกรรมและกระบวนการ  ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อําเภอแมํแตง  จังหวัดเชียงใหมํ  โดยรวม อยูํในระดับมาก  และองค๑ประกอบ
ด๎านการมีสํวนรํวม  ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา  อําเภอแมํแตง  จังหวัดเชียงใหมํ  โดยรวม อยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วัฒนาพร สุฉายา 
(2554)  ได๎วิจัยเรื่องแนวทางการจัดการแหลํงทํองเที่ยวตามหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา แหลํงทํองเที่ยว
ดอยตุง จังหวัดเชียงราย  พบวําบริบทของสภาพ แหลํงทํองเที่ยวดอยตุงตามองค๑ประกอบหลักของการท องเที่ยว     
เชิงนิเวศ  คือ องค๑ประกอบด๎านพื้นที่  องค๑ประกอบด๎านกิจกรรมกระบวนการ  องค๑ประกอบด๎านองค๑การ            
และองค๑ประกอบด๎านการจัดการมีความพรอมและสามารถจัดการแหลํงทํองเที่ยวดอยตุง  ให๎เป๕นแหลํงทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ  อยํางไรก็ตามผลจากการศึกษาครั้งนี้ช้ีให๎เห็นวํานักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีความรูด๎านพื้นที่ทํองเที่ยว ดอยตุง 
ความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศและพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูํในระดับกลาง ดังนั้นแหลํงทํองเที่ยว        
ควรจะมีการปรับปรุงด๎านการให๎ความรูและการสื่อความหมายให๎กับ นักทํองเที่ยว และคนในท๎องถิ่น   สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ  พรทิพย กิจเจริญไพศาล (2553) ที่ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาทรัพยากรทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
ของชุมชนชาวมอญเพื่อสํงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี  และพบวํา  จังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากร
ทํองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดดเดํนด๎านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวมอญ ด๎านประวัติศาสตร๑  ด๎านโบราณสถาน     
และโบราณวัตถุ ไดแก วัดมอญ เตาโอํงอําง  เครื่องป๓๗น ดินเผา ตุํมสามโคก ตลอดจนด๎านประเพณีเทศกาล          
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แนวทางการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี  ควรเน๎นการพัฒนาคุณคําทางศิลปวัฒนธรรม         
ของชุมชนชาวมอญ อนุรักษ๑และ ถํายทอดภูมิป๓ญญา และองค๑ความรู ให๎คงอยูํอยํางตํอเนื่อง แนวทางการพัฒนา     
ด๎านกิจกรรมทองเที่ยว ของชุมชนชาวมอญ ควรพัฒนาด๎านการคมนาคม โดยการปรับปรุงถนน และพัฒนาเส๎นทาง
การ เดินทางไปสูํแหลํงทํองเที่ยวให๎เช่ือมโยงถึงกัน ตลอดจนพัฒนาด๎ านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก              
ทั้งยังสอดคล๎องกับ  วัชราภรณ๑ ระยับศรี (2551)  พบวํา นักทํองเที่ยวมีความเห็นวําศิลปกรรมไทยเป๕นสิ่งควรชํวยกัน
อนุรั กษ๑และศึกษา กิจกรรมที่  นักทํอง เที่ ยวชอบได๎แกํการ เที่ ยวชมศิลปกรรมความสวยงามของวัด                    
และประโยชน๑ที่นักทํองเที่ยว ได๎รับจากการเดินทางมาเที่ยววัดคือการได๎ผํอนคลายความเครียด เกิดความสบายใจ 
และได๎พัฒนาจิตใจให๎สงบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  อําเภอแมํแตง  จังหวัดเชียงใหมํ  
ควรสํงเสริมโดยการดําเนินตามนโยบายที่เทศบาลเมืองเมืองแกนวางไว๎ไปปฏิบัติ สํงเสริมการสร๎างงานในชุมชน        
การให๎ความรู๎  สร๎างความเข๎าใจและสํงเสริมการประยุกต๑ใช๎ จะต๎องเป๕นผู๎ที่มีวิสัยทัศน๑ในการบริหารมีความรับผิดชอบ
มีจิตสํานึกในการทํางาน คํานึงถึงประโยชน๑ของประชาชนเป๕ นหลักโดยคํานึงถึงการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํ              
เพื่อให๎ประชาชนมีความตระหนัก มีความรับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ควรทําการศึกษาวิจัยป๓จจัยที่มีผลตํอ           
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศศักยภาพ  และการมีสํวนรํวมของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  วิจยัฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ดว๎ยดี ด๎วยความเมตตาของประชาชน  และคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาอันประกอบด๎วย  ผศ.ดร.ประเสริฐ  ปอนถิ่น  ประธานกรรมการ  ดร.ศรีทน  นันตาลิต       
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ภาวะผู้น าด้านการปกครองของพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 

THE LEADERSHIP GOVERNANCE OF PHRATHEPPHARIYATI (SA-ARD KHANTIGO)THE 

ECCLESIASTICAL PROVINCIAL GOVERNOR OF CHIANG MAI PROVINCE 

 

พระครูปลัดชาตชิาย ญาณโสภโณ 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑  
วิทยาลยัสงฆ๑ลําพูน 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาภาวะผู๎นําในด๎านการปกครอง และผลกระทบในภาระกิจ 6 ด๎านที่มีตํอ
การพัฒนาสังคมและองค๑กรสงฆ๑ ของพระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ ดําเนินการตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยการสัมภาษณ๑เชิงลึก ( In-Depth Interview) กับผู๎ที่ได๎สนองงานกับพระเทพ
ปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 15 รูป/คน ผลการวิจัยพบวํา บทบาทหน๎าที่ของพระเทพ
ปริยัติ นั้นแบํงได๎เป๕น 2 หน๎าที่คือ หน๎าที่เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ และหน๎าที่เจ๎าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
โดยจําแนกได๎ดังนี้ 1)พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก)    เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ มีแนวคิดตลอดจนวิธีการปกครอง
คณะสงฆ๑ ให๎สอดคล๎องกับหลักพระธรรมวินัย โดยมีการนําหลักธรรมมาเป๕นเครื่องประกอบ กับบุคลิกสํวนตัวที่เป๕น
ผู๎นําของทําน 2)ทํานมีวิธีการปกครองโดยใช๎หลักเมตตาธรรม ปรับตามสถานการณ๑ และรับฟ๓งความคิดเห็นของพระ
สังฆาธิการในการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ 3)ผลกระทบที่เห็นได๎จากการวิจัยนั้น ด้านวัตถุ ทํานจะสงเคราะห๑อํานวย

ความสะดวกตํางๆ เชํน ป๓จจัย 4 อันเป๕นสิ่งที่สําคัญแกํวัดของทําน และวัดตํางๆในเขตการปกครองด๎วย ด้านจิตใจ 

ทํานเป๕นผู๎นําในการจัดอบรม เพื่อพัฒนาจิตใจโดยใช๎การแสดงธรรม บรรยาย แจกเอกสาร และการออกอากาศทาง
สถานีวิทยุเป๕นต๎น เพ่ือเป๕นการขัดเกลาจิตใจอีกทางหนึ่ง ด้านสังคม ทํานจะหมั่นประชุมปรึกษาหารือกิจการของทาง

คณะสงฆ๑อยูํอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งยังให๎คําปรึกษาในฝุายคฤหัสถ๑ หรือฝุายบ๎านเมืองโดยเป๕นตัวกลางในการประสานงาน
กับหนํวยงานภาครัฐ ตํางๆเพื่อให๎เกิดความสมานฉันท๑สมานสามัคคีกันในทางโลก และทางสงฆ๑  
ค าส าคัญ : ภาวะผู๎นํา , การปกครอง , ภารกิจคณะสงฆ๑ 6 ด๎าน 

 

ABSTRACT 

  This research is aimed to study on the governance leadership role of 6 missions toward 
on society and Sangha Community of Phratepphariyati (Sa-ard  Khantigo),the Ecclesiastical 
Provincial Governor of Chiang Mai province. The research is following to research mythology of 
qualitative research by In-Depth Interview with 15 key informants. The study have found that 1) 
He can apply Dhamma and Vinaya into his works. 2) He has loving – kindness, being adjust and 
being open mind and willing to listen to and consider other authorized monk’s ideas and 
suggestions. 3) The research has found the affections that can divided into 3 types namely: for 
concrete result, he grants material such as four requisites for his temple and other temples with 
compassion mind, for spiritual, he often hold activities so as to improve the living of people by 
giving sermons, lecturing, sharing document and serving Dhamma through the radio, for society, he 
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is co-working with authorized monks to confer the affairs of monk and be the adviser for lay 
people or officers and there’re sometime he is middleman who coordinates with variety state 
agency for reconciliation between secular and religious.  
Keyword : Leadership , Governance , 6 missions 

 

บทน า 

  ภาวะผู๎นําเป๕นสิ่งที่ต๎องการของทุกองค๑กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาวะผู๎นําแม๎ในองค๑กรสงฆ๑ เพราะ
ถ๎าองค๑กรใดมีผู๎นําท่ีเพียบพร๎อมด๎วยภาวะผูน๎ํา จะทําให๎หนํวยงานหรือองค๑กรนั้นประสบความสําเร็จ ด๎วยเหตุนี้องค๑กร
สงฆ๑จึงเป๕นสถาบันหนึ่งที่มีความต๎องการผู๎นํา ที่มีภาวะผู๎นําอยํางยิ่ง อีกทั้งองค๑กรสงฆ๑นั้นมีบทบาทและความสําคัญ 
ตํอวิถีชีวิตของคนไทย ความสัมพันธ๑ระหวํางพระสงฆ๑และประชาชนเป๕นไปอยํางใกล๎ชิดและมั่นคงตลอดมา ตั้งแตํใน
สมัยครั้งอดีตเป๕นต๎นมา การปกครองคณะสงฆ๑ไทย มักประสบป๓ญหาตํางๆที่เกิดขึ้นในองค๑กรอันเกิดจากการขาด
คุณสมบัติในบทบาทผู๎ทําหน๎าที่ของผู๎ที่ได๎ช่ือวํา “ผู๎นํา” แหํงองค๑กรสงฆ๑เมื่อพิจารณาถึงความจําเป๕นในภาวะผู๎นํา
ป๓ญหาตํางๆที่เกิดขึ้นในแตํละองค๑กรซึ่งเป๕นสาเหตุสําคัญ มาจากหัวหน๎าขาดวุฒิภาวะผู๎นํา ยํอมทําให๎เห็นวําบทบาท
และภาระหน๎าที่ของผู๎นําที่พึงประสงค๑ ทางพระพุทธศาสนายํอมมีความจําเป๕นและมีความสําคัญเป๕นอยํางยิ่งในการ
พัฒนาองค๑กรสงฆ๑และสมาชิกให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป พระสงฆ๑มีบทบาททางภาวะผู๎นําสําหรับการดําเนินชีวิต ให๎
เจริญรุํงเรืองมาถือได๎วําเป๕นแกนกลางที่ได๎ชํวยนําสื่อแสงแหํงพระธรรม คําสอน ของพระพุทธศาสนา มาชํวยพัฒนา
จิตใจของประชาชนให๎เป๕นคนดีมีศีลธรรม ให๎คําแนะนําชํวยเหลือในการแก๎ป๓ญหาชีวิตประจําวัน เหตุผลเหลํานี้เป๕น
สํวนหน่ึงที่แสดงให๎เห็นถึงความสําคัญและความสัมพันธ๑ของพระภิกษุสงฆ๑ที่มีตํอการดํารงค๑ชีวิตประจําวันของคนไทย 
การศึกษาประวัติพระสงฆ๑เป๕นสํวนหนึ่งที่ทําให๎ทราบบทบาทสําคัญที่ทํานได๎สร๎างคุณประโยชน๑แกํชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ 
  จังหวัดเชียงใหมํเป๕นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของทางประเทศไทย  มีพุทธศาสนิกชนที่นับถือ
พระพุทธศาสนาเป๕นจํานวนมากภายในจังหวัดเชียงใหมํ มีคณะสงฆ๑จังหวัดเชียงใหมํ เป๕นผู๎ปกครองโดยมีพระเทพ
ปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เป๕นเจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ โดยมีวัดภายในเขตปกครองทั้งหมด 1,825  วัด  โดยแบํงเป๕น 
25 อําเภอ ได๎แกํ เชียงดาว  เมืองเชียงใหมํ   เวียงแหง  แมํแจํม  แมํแตง  แมํริม  แมํวาง  แมํออน แมํอาย  ไชย
ปราการ  จอมทอง ดอยเตํา ดอยสะเก็ด ดอยหลํอ  ฝาง  พร๎าว สะเมิง สันกําแพง      สันทราย   สันปุาตอง  สารภี  
หางดง  อมก๐อย  ฮอด  กัลยาณิวัฒนา  มีพระภิกษุจํานวน5,275รูป สามเณร  6,570รูป(ทําเนียบพระสังฆาธิการ วัด
ในจังหวัดเชียงใหมํ,2559:136)พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก)     เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ เป๕นพระสงฆ๑รูปหนึ่งที่มี
ภาวะผู๎นําการพัฒนาด๎านตํางๆ คือ ด๎านการพัฒนาจิตใจ เชํน การรับกิจนิมนต๑ ไปเทศน๑ เนื่องในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และวันสําคัญของชาติ  ณ  สถานที่ของทางราชการและหนํวยงานองค๑กรตํางๆ ในจังหวัดเชียงใหมํ
และจังหวัดอื่นๆ  ด๎านพัฒนาทางวัตถุมีการปรับปรุงศาสนสถาน ที่เป๕นโบราณสถานและโบราณวัตถุ และสร๎างอาคาร
ที่จําเป๕นเพิ่มเติมภายในวัดเจ็ดยอด และสนับสนุนงบประมาณคําใช๎จํายแกํวัด  ที่สร๎างขึ้นใหมํ  เชํนวัดในอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา รวมทั้งพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหมํที่จะกํอสร๎าง ขึ้นใหมํด๎วย  ด๎านสังคมได๎รํวมกิจกรรมทางศาสนา
เป๕นประจําไมํได๎ขาด โดยเฉพาะกิจกรรม การทําบุญตักบาตร และการปฏิบัติธรรมตามที่พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใน
ศรัทธานิมนต๑ไปเป๕นผู๎นํา ในด๎านปฏิบัติบูชาตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา 
  จากความเป๕นมาในเบื้องต๎นนั้น ผู๎วิจัยจึงให๎ความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู๎นําด๎านการปกครองของพระเทพ
ปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ อันจะเป๕นประโยชน๑ตํอการพัฒนาองค๑กรคณะสงฆ๑และ พระ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหมํสืบตํอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาบทบาทภาวะผู๎นําของพระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ   
2. ศึกษาบทบาทภาวะผู๎นําด๎านการปกครองของพระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ   
3. ศึกษาวิเคราะห๑ภาวะผู๎นําในภารกิจ 6 ด๎าน ของพระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัด

เชียงใหมํ ท่ีมีผลตํอการพัฒนาสังคมและองค๑กรสงฆ๑จังหวัดเชียงใหมํ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย   

  ผู๎วิจัยได๎ติดตามการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน15รูป/คน 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป๕นแบบสัมภาษณ๑เชิงลึกผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน15รูป/คน โดยมีขั้นตอนคือ1) 
ศึกษาข๎อมูลพระไตรปิฎก เอกสาร ตํารา ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับภาวะผู๎นําทั้งหมด 
6 ด๎าน คือ ด๎านการปกครอง ด๎านการศึกษา ด๎านการสาธารณะสงเคราะห๑ ด๎านการศึกษาสงเคราะห๑ ด๎านการ
สาธารณูปการ และด๎านการเผยแผํ 2) การสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับภาวะผู๎นําในด๎านการ
ปกครองของพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ ที่มีผลตํอการพัฒนาสังคมและองค๑กรสงฆ๑
จังหวัดเชียงใหมํจาก รองเจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ พระสังฆาธิการ เลขนุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ๑จังหวัด
เชียงใหมํ และผู๎อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมํและนักวิชาการศาสนา พุทธศาสนิกชน ที่ได๎
สนองงานของพระเทพปริยัติ(สะอาด ขนฺติโก)เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ  
 
ผลการวิจัย 
  1.ภาวะผู๎นําของพระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ๑
ทั้ง 6 ด๎าน สามารถสรุปได๎ดังนี้ ด๎านการปกครอง พระเดชพระคุณ เป๕นผู๎นําในการจัดประชุม สัมมนา พระสังฆาธิการ 
การตรวจการคณะสงฆ๑ซึ่งเป๕นมติมหาเถรสมาคม  และทําการตรวจตราวัดวาอารามอยูํเสมอ  นอกจากนี้ยังได๎จัด
โครงการเพื่อยกระดับความรูค๎วามสามารถของพระสังฆาธิการ ให๎มีคุณภาพมากขึ้น โดยจัดการประชุมพระวินยาธิการ 
โครงการอบรมสอบความรู๎พระกรรมวาจาจารย๑ ด๎านการศาสนศึกษา พระเดชพระคุณ เป๕นผู๎นําในการสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี สําหรับในการปกครองคณะสงฆ๑จังหวัดเชียงใหมํ พระเดชพระคุณสนับสนุนการ
เรียน การสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี และได๎จัดโครงการอบรมเสริมความรู๎แกํ พระนวกะใน
เขตการปกครองคณะสงฆ๑จังหวัดเชียงใหมํ  เพื่อให๎สามารถเรียนรู๎หลักธรรมคําสอน  ของพระพุทธศาสนาได๎มากที่สุด
ในระยะเวลาอันสั้น และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎เพื่อการเป๕นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป หลังจากลาสิกขาบท
แล๎ว ด๎านการศึกษาสงเคราะห๑  พระเดชพระคุณ ได๎ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับเด็ก นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และทําการเพิ่มทุนการศึกษาอยูํตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเป๕นประธาน ในการมอบทุนการศึกษาให๎แกํ
เด็กนักเรียนอีกด๎วย ด๎านการเผยแผํพระพุทธศาสนา พระเดชพระคุณ ตระหนักดีในหน๎ าที่ที่จะต๎อง ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเผยแผํพระพุทธศาสนาอยูํเสมอ  โดยจัดทําหนังสือเผยแผํพระพุทธศาสนาตํางๆ มากมาย  ยังได๎เป๕นผู๎
แสดงธรรมและบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุอยูํเสมอ แม๎แตํข๎าราชการ ตามหนํวยงานตํางๆ และประชาชนคนธรรมดา
ทั่วไปก็ยังได๎บรรยายธรรมอบรมอยูเํสมอเชํนกันและยังสนับสนุนการอบรมพระสังฆาธิการ ในระดับเจ๎าอาวาส รองเจ๎า
อาวาส ผู๎ชํวยเจ๎าอาวาส และพระอุป๓ชฌาย๑ที่เข๎ารับตําแหนํงใหมํ โดยเน๎นให๎มีการเข๎าอบรมทั้งความรู และการปฏิบัติ
วิปสนากรรมฐานอยูํเสมอ ด๎านสาธารณูปการ ตั้งแตํพระเดชพระคุณได๎ดํารงตําแหนํงเจ๎าอาวาสวัดเจ็ดยอด   พระ
อารามหลวง ก็ได๎เป๕นผู๎นําบูรณปฏิสังขรณ๑โบราณสถานตํางๆ ทั้งในเขตสังฆาวาส   และเขตพุทธาวาสที่ชํารุดทรุด
โทรมให๎กลับมามีความโดดเดํนสวยงามอีกครั้งหนึ่งเป๕นที่ช่ืนชม  และอนุโมทนาของสาธุชนที่ได๎พบเห็น  อีกทั้งยังตั้ง
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คณะกรรมการควบคุมดแูลการกํอสรา๎ง และสาธารณูปการ เพื่อให๎งานด๎านสาธารณูปการนั้นเป๕นไปตามการวางแผนที่
ได๎ตั้งไว๎  นอกจากนี้ พระคุณพระเดช ยังได๎ให๎คําปรึกษากับพระสังฆาธิการตํางๆ  ในการบูรณปฏิสังขรณ๑วัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ๑จังหวัดเชียงใหมํ อีกด๎วย ด๎านสาธารณสงเคราะห๑ พระเดชพระคุณ เป๕นผู๎นําในการดําเนินกิจการ
เพื่อชํวยเหลือ เกื้อกูล ได๎แกํ การที่วัดหรือคณะสงฆ๑ดําเนินการเองซึ่งกิจการอยํางใดอยํางหนึ่งที่มีวัตถุประสงค๑ ให๎เป๕น
สาธารณประโยชน๑ตําง ๆ เชํน การจัดเป๕นหนํวยอบรมประชาชนของชุมชน หรือหนํวยงานตํางๆ เป๕นต๎น รวมถึงให๎ใช๎
สอยพื้นที่วัดบางสํวนเป๕นการสํงเสริมอาชีพของประชาชน   นอกจากนี้ยังชํวยเหลือเกื้อกูล สถานที่อันเป๕นสาธารณ
สมบัติ ได๎แกํ การชํวยเหลือสถานที่ อันเป๕นสาธารณสมบัติ เชํนสร๎างถนนหนทาง ขุดลอกคูคลอง มุํงเอาเฉพาะการ
ชํวยเหลือสถานท่ี อันเป๕นของสาธารณประโยชน๑  ทั้งนี้ยังเป๕นผู๎นําในการชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2558  
ในจังหวัดลําปาง แพรํ  นําน ทั้งภิกษุสามเณร และประชาชนท่ัวไป และยังเป๕นผู๎นําในการจัดกิจกรรม ในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาในสถานท่ีตํางๆ ตลอดถึงการตรวจเยี่ยมการจัดงานวันสําคัญ  ทางพระพุทธศาสนา เชํน วันมาฆบูชา 
วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา เป๕นต๎น ของวัดตํางๆในเขตปกครองจังหวัดเชียงใหมํด๎วย 

  2.บทบาทภาวะผู๎นําด๎านการปกครองของพระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํการ
บริหารจัดการองค๑กรต๎องเริ่มต๎นจากการวางระเบียบ กฎเกณฑ๑ในการอยูํรํวมกันกํอน เป๕นกรณีการออกกฎมาใช๎
ภายในวัด การปกครองคน ผู๎ปกครองต๎องวางตนอยูํในความไมํมีอคติแตํต๎องคํานึงถึงกฎเกณฑ๑กติกาที่มีอยูํเป๕นสําคัญ 
ประโยชน๑ได๎เกิดขึ้นในหมูํสงฆ๑ ประโยชน๑นั้นจะต๎อง แจกจํายให๎แกํภิกษุผู๎ขวนขวายในกิจของสงฆ๑อยํางเป๕นธรรม เชํน 
การจับสลากกิจนิมนต๑ เป๕นต๎น การบริหาร เป๕นการกระจายอํานาจทั้งภายในวัด และภายนอกวัด โดยให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎เรียนรู๎งานกํอนแล๎วจึงจะได๎สอนผู๎อื่นตํอไป 
 3.วิเคราะห๑บทบาทภาวะผู๎นําในภารกิจ 6 ด๎านของพระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัด
เชียงใหมํท่ีมีตํอคณะสงฆ๑และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหมํ  ซึ่งสรุปภารกิจลงได๎ 3 ด๎าน คือ   ด๎านวัตถุ ด๎านจิตใจ  
และด๎านสังคม ผลสรุปได๎ดังนี้ 
 (1) ในด๎านวัตถุ พบวํา พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํเป๕นผู๎มีบทบาทภาวะผู๎นํา
ด๎านวัตถุ โดยทํานได๎ชํวยเหลือสงเคราะห๑แกํวัดตํางๆ ในเขตปกครอง ตลอดจนพระภิกษุ สามเณรและประชาชนที่
ได๎รับความเดือดร๎อนในด๎านป๓จจัย 4 กลําวคือ ทํานได๎ชํวยเหลือด๎านอาหาร เสื้อผ๎า/จีวร ที่อยูํอาศัยเสนาสนะ และยา
รักษาโรคเทําที่กําลังของพระสงฆ๑รูปหนึ่งพึงปฏิบัติตํอพุทธบริษัทด๎วยกัน โดยมีวัตถุประสงค๑สําคัญ คือ บรรเทาความ
ทุกข๑ทางกาย เชํน ร๎อน หนาว หิว แกํผู๎ไปขอความชํวยเหลือทําน แตํทั้งนี้ การชํวยเหลือด๎วยอามิสหรือวัตถุตํางๆ ไมํ
อาจจะสงเคราะห๑ได๎ทั่วถึงไมํ เนื่องจาก วัดและประชาชนมีจํานวนมาก ฉะนั้น ทํานจึงสงเคราะห๑เต็มกําลัง
ความสามารถและเป๕นแบบอยํางในฐานะผู๎นําที่ดีตํอบุคคลอื่น ตัวอยํางที่ทํานสงเคราะห๑ เชํน การสร๎างศาลากา ร
เปรียญ กุฎิสงฆ๑ 
 (2) ในด๎านจิตใจ พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ เป๕นผู๎มีบทบาทภาวะผู๎นําด๎าน
จิตใจ เพื่อปลูกฝ๓งศีลธรรมและจริยธรรมสูํพุทธศาสนิกชนที่เข๎าไปแสวงหา ทางพ๎นทุกข๑โดยทํานได๎จัดอบรม แสดง
ธรรม บรรยายธรรม แจกเอกสาร แจกแผํนบันทึกเสียงเทศน๑ เป๕นต๎น ไปสูํวัดตํางๆเพื่อนําไปแสดงแกํประชาชน และ
ให๎ประชาชนเข๎าถึงหลักพุทธธรรมคําสอนให๎มากยิ่งขึ้นนอกจากน้ันก็ยังได๎จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เชํน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา โดยการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การนั่งสมาธิ เจริญจิตเมตตา เป๕นต๎น อันเป๕น
แนวทางให๎พุทธศาสนิกชนมีกิจกรรมรํวมกัน และรู๎จักคุณคําในการดําเนินชีวิตประจําวัน อยํางมีความสุข ปราศจาก
การเบียดเบียนหรือประทุษร๎ายตํอคนอื่น รู๎จักเข๎าวัดฟ๓งธรรม จําศีล  กินทาน ผลาญกิเลสในใจ 
 (3) ในด๎านสังคม พบวํา พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ  เป๕นผู๎มีบทบาทภาวะ
ผู๎นําด๎านสังคม กลําวคือ  
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 (ก) ในฝุายคณะสงฆ๑ ทํานได๎ประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆ๑อยูํเนืองๆ เชํน การลงอุโบสถสามัคคีรํวมกัน 
เป๕นต๎น  
 (ข) ในฝุายคฤหัสถ๑ ทํานได๎ให๎คําปรึกษาในฐานะของพระสงฆ๑ที่เป๕นหมอรักษาโรคทางใจและประสานความ
รํวมมือจากทุกภาคสํวน การแก๎ป๓ญหาความขัดแย๎งระหวํางองค๑กรสงฆ๑กับบุคคล หรือระหวํางบุคคลด๎วยกันเอง เป๕น
ต๎น ซึ่งผู๎ไกลํเกลี่ยในกรณีพิพาทเหลํานี้ จะต๎องได๎รับการยอมรับจากทุกฝุาย การเจรจาจึงจะประสบผลสําเร็จ และ
ทํานก็ทําให๎ดีในหลายกรณีด๎วยกัน จึงทําให๎เรื่องราวหรืออธิกรณ๑ตํางๆ ในพ้ืนท่ีสงบลงด๎วยดีและเป๕นธรรมแกํทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎อง 
 
อภิปรายผล 

 ในการบริหารกิจการคณะสงฆ๑จังหวัดเชียงใหมํนี้ พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เป๕นผู๎นําที่มีภาวะผู๎นําที่
โดดเดํน  ได๎ทําหน๎าท่ีปกครอง กํากับดูแล สํงเสริม และสนับสนุนกิจการ   คณะสงฆ๑จังหวัดเชียงใหมํ  ให๎มีรูปแบบการ
ทํางานเป๕นทีม มีการจัดตั้งกองงานเลขานุการ   ในการประสานงานกับเจ๎าคณะจังหวัด หรือวัดตําง ๆ เพื่อให๎
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ คณะสงฆ๑ทั้ง  6  ด๎าน ให๎สอดคล๎องกับพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ๑ กฎ 
ระเบียบ ข๎อบังคับ มติ  และประกาศมหาเถรสมาคม มีการปกครองใช๎การตรวจตราวัด วาอาราม อันอยูํในเขตการ
ปกครองของตนอยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอ คอยสงเคราะห๑ อนุเคราะห๑ ในด๎านตํางๆให๎แกํพระภิกษุสงฆ๑ในเขต
จังหวัดของตนเองและจังหวัดใกล๎เคียง อีกทั้งยังคอยอบรมเหลําพุทธศาสนิกชนที่เข๎ามาประพฤติวัตร ปฏิบัติธรร ม
ตํางๆ และทํานได๎ใช๎ยุทธวิธีการเผยแผํเชิงรุก ใช๎สื่อทางโชเชียล มีเดีย ตํางๆเป๕นการถํายทอดพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาให๎เข๎าถึงประชาชนอยํางทั่วถึงและทํานยังได๎นําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต๑ใช๎ให๎
เข๎ากับการปกครองคณะสงฆ๑ทั้ง 6 ด๎าน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พุทธิพงษ๑ กันทะรส ได๎ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู๎นําใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ๑ของพระราชป๓ญญาโมลี(จํารัส ทตฺตสิริ)เจ๎าคณะจังหวัดลําพูน” ผลการวิจัยพบวํา การ
บริหารกิจการคณะสงฆ๑ให๎มีประสิทธิภาพนั้นต๎องทํางานเป๕นทีม โดยนมีทีมงานที่ดีในการประสานงานภายในจังหวัด
ให๎เกิดผลในการปฏิบัติงานอยํางคลํองตัวและรวดเร็ว  พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํ เป๕น
ผู๎นําในการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี สําหรับในการปกครองคณะสงฆ๑จังหวัดเชียงใหมํ พระเดช
พระคุณสนับสนุน การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลีทั่วทุกวัดในเขตการปกครอง
จังหวัดเชียงใหมํ และได๎จัดโครงการอบรมเสริมความรู๎แกํพระนวกะในเขตการปกครองคณะสงฆ๑จังหวัดเชียงใหมํ 
เพื่อให๎สามารถเรียนรู๎หลักธรรมคําสอน ของพระพุทธศาสนาได๎มากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น และสามารถนําไป
ประยุกต๑ใช๎เพื่อการเป๕นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป หลังจากลาสิกขาบทแล๎ว ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ                                
พระมหามณเฑียร วรธมฺโม ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ๑จังหวัด
พังงา” ผลการวิจัยพบวํา บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ๑จังหวัดพังงาโดยภาพรวมอยูํใน
ระดับปานกลางมีคําเฉลี่ย 3.40 และเมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน พบวํา ด๎านการศาสนศึกษาและด๎านการศึกษา
สงเคราะห๑อยูํในระดับปานกลาง สําหรับด๎านอื่นๆ คือ ด๎านการเผยแผํพระพุทธศาสนา ด๎านการปกครอง ด๎านการ
สาธารณูปการ และด๎านการสาธารณ สงเคราะห๑ อยูํในระดับมาก 
ข๎อเสนอแนะ-นโยบายคณะสงฆ๑สําหรับพัฒนาตนเองในการวิจัยตํอไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู๎นําในครั้งตํอไป ผู๎วิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัย ในลักษณะตํอไปนี้ 1) 
ควรศึกษาบทบาทภาวะผู๎นําในด๎านการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ในระดับ เจ๎าคณะจังหวัด ภาค หรือเจ๎าคณะหนอื่นๆ 
เพื่อศึกษาวํามีบทบาทภาวะผู๎นําในการบริหารกิจการ คณะสงฆ๑ที่เหมือนกับภาวะผู๎นําในการวิจัยครั้งนี้ อยํางไร 2) 
ควรศึกษาภาวะผู๎นําของพระสังฆาธิการในระดับตํางๆ ด๎วยวิธีการแจกแบบสอบถาม เพื่อที่จะได๎กลุํมตัวอยํางที่



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 255 ~ 

มากกวําน้ี 3) ควรศึกษาภาวะผู๎นําของพระสังฆาธิการควบคูํกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  วํามีประสิทธิภาพมาก
น๎อยเพียงใด 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ด๎วยความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพํอพระเทพปริ ยัติ (สะอาด 
ขนฺติโก) เจ๎าคณะจังหวัดเชียงใหมํและเจ๎าคณะพระสังฆาธิการที่ให๎ข๎อมูล รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอัน
ประกอบด๎วย อาจารย๑ ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถ่ิน ประธานกรรมการ อาจารย๑ ดร.บุศรา โพธิสุข อาจารย๑ ผศ.ดร.เสนํห๑  
ใจสิทธิ์ อาจารย๑ ดร.สามารถ บุญรัตน๑ ซึ่งต๎องขออนุโมทนาขอบคุณเป๕นอยํางสูง 
 
เอกสารอ้างอิง 

  (1) หนังสือ : 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คูํมือการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ๑.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ๑การศาสนา, 
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การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลบ้านแม  อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

THE POLICY OF PROMOTING THE WAY OF LIFE ON SUFFICIENT ECONOMY PHILOSOPHY OF 

EXECUTTIVE OF BAN MAESUB-DISTRICT MUNICIPALITY, SANPATONG DISTRICCT,CHIANGMAI 

PROVINCE 

 

แพรวพรรณ  เจริญวัย 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ 
วิทยาลยัสงฆ๑ลําพูน 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ คือ 1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  2) เพื่อเปรียบเทียบการ
สํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 3) เพื่อศึกษาป๓ญหาและอุปสรรคการสํงเสริมวิถีชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อศึกษาแนวทางการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การศึกษาครั้งนี้เป๕นการวิจัยแบบหลายวิธี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย จํานวน 377 คน จากประชากร 6,479 คน 
โดยการใช๎สูตรทาโรํ ยามาเนํ และการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห๑เนื้อหาประกอบบริบท 
  ผลการศึกษา 

  1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรโดยรวมอยูํในระดับมาก      
  2) เพื่อเปรียบเทียบการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอปี และตําแหนํงหรือหน๎าท่ีในหมูํบ๎าน  
  3) เพื่อศึกษาป๓ญหาและอุปสรรคการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวํา คือ ป๓ญหาใน
การสํงเสริมรายได๎และความรู๎ในการประกอบอาชีพ ตลาดรองรับของผลผลิตทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ๎าน  
  4) เพื่อศึกษาแนวทางการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวํา  เทศบาลควรมีการ
สํงเสริมให๎ประชาชนมีองค๑ความรู๎  ในการประกอบอาชีพและสํงเสริมรายได๎ มีการตั้งโครงการมีการสํงเสริมผลผลิต
และการแปรรูปการเกษตรไปปฏิบัติอยํางตํอเนื่องสํงเสริมหัตถกรรม 
ค าส าคัญ : การสํงเสริมวิถีชีวิต  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

Abstract 

  The objective of this reaseach were  1) To study the sufficiency economy model 2) to 
compare the promotion of sufficiency economy according to Sufficiency Economy Philosophy 3) 
To study the problems and obstacles in promoting the way of life according to Sufficiency 
Economy Philosophy 4) To study the ways of promoting life style in accordance with Sufficiency 
Economy Philosophy. This study is    a mixed -use research Quantitative Research and Qualitative 
Research. By selecting the population in the Municipality of Ban Mae Sub - District San Pa Tong 
District Chiang Mai province numbered 377 from the 6,479 population using the sampling method. 
By using the Taro Yamane. Qualitative Research In depth interviews with key informants analyze 
contextual content. 



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 258 ~ 

  The reseach findindings were as follows : 

  1) To study the sufficiency economy model The overall population was at a high level    
  2) To compare the promotion of the sufficiency economy philosophy of the people 
Classified by personal factors by sex, age, educational level, occupation, average income per year 
And position or function in the village found that people with gender, age, education level, 
occupation, average income per year.  
  3) To study the problems and obstacles to promoting the life style in Sufficiency 
Economy Philosophy it is a problem in promoting income and knowledge in occupation.  
  4) To study the ways of promoting the life style according to Sufficiency Economy 
Philosophy of the people found that the Sub - District  should promote the knowledge of the 
people. There are projects to promote agricultural.   
Keywords: life promotion , sufficiency economy 

 

บทน า 

  สภาพสังคมที่ผํานมา จะเห็นได๎วําสังคมได๎ทอดทิ้งหลักเกณฑ๑การอยูํรํวมกันระหวํางคนกับคน 
นอกเหนือจากการเอาเปรียบธรรมชาติ คนยังเอาเปรียบคนด๎วยกัน จนเกิดป๓ญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมหลาย
ประการทั้งป๓ญหาหนี้สิน ป๓ญหาที่ดินทํากิน รวมถึงป๓ญหาขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ป๓ญหาหนี้สิน เป๕นตัวฉุดการพัฒนาของประชาชนในระดับฐานลํางของสังคม ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
จากสังคมโลก ในป๓จจุบันได๎มีการเปลี่ยนแปลงและก๎าวหน๎าพัฒนานวัตกรรมและแนวทางใหมํขึ้น สํงผลให๎ผู๎คน ใน
สังคมแตํละประเทศต๎องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ รวมทั้งได๎กํอให๎เกิดป๓ญหาสําคัญ 
ได๎แกํ การเอารัดเอาเปรียบผู๎อื่นและเห็นแกํตัวจนขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต การเบียดเบียนกัน การทํา
ร๎ายกันและกัน การทุจริตคอรัปช่ัน การแบํงแยกฝุายและการขาดความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาตินับวันจะ
กลายเป๕นป๓ญหาที่ยากจะแก๎ไข และยิ่งหากปลํอยไว๎ให๎เนิ่นนานออกไปก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึง
จําเป๕นต๎องสร๎างสังคมให๎เข๎มแข็งด๎วยการพัฒนาคนให๎มีอาชีพและคุณภาพ เปี๖ยมด๎วยคุณธรรมจริยธรรมรู๎จักความ
พอเพียง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และนําไปสูํการแก๎ป๓ญหาและการปูองกันป๓ญหาในในอนาคต  
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 จึงเป๕นการนําเสนอทางออก
ทางออกให๎กับสังคมป๓จจุบัน ที่จะชํวยสร๎างสังคมให๎เข๎มแข็งตามวิถีของชาวตะวันออกและวิถีพุทธ (กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2550 : 2) ซึ่งยึดแกํนสารสาระของความเป๕นจริงเป๕นหลัก ตัวอยํางเชํน ศาสนาพุทธได๎กลําวถึง
การรู๎ความจริงของสรรพสิ่งท่ีมีอยูํในโลกนี้วํา ทุกสิ่งนั้นไมํเที่ยงมีการเกิดขึ้น ตั้งอยูํ และดับไป ดังนั้นจึงไมํควรยึดมั่นถือ
มั่นใหเ๎กิดทุกข๑ สํวนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น หากมีการนําเข๎ามาใช๎ปฏิบัติจะนําไปสูํวิถีทางการดําเนินชีวิตสํวนตัว
และชีวิตการทํางานอยํางมีคุณภาพและมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ, 2550 : 7-8) 
  จากสังคมโลก ในป๓จจุบันได๎มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ก๎าวหน๎าไปอยํางไมํหยุดยั้ง สํงผลให๎ผู๎คนใน
สังคมแตํละประเทศต๎องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ รวมทั้งได๎กํอให๎เกิดป๓ญหาสําคัญ 
ได๎แกํ การเอารัดเอาเปรียบผู๎อื่นและเห็นแกํตัวจนขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต   การเบียดเบียนกัน การ
ทําร๎ายกันและกัน การทุจริตคอรัปช่ัน การแบํงแยกฝุายและการขาดความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาตินับวันจะ
กลายเป๕นป๓ญหาที่ยากจะแก๎ไข และยิ่งหากปลํอยไว๎ให๎เนิ่นนานออกไปก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึง
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จําเป๕นต๎องสร๎างสังคมให๎เข๎มแข็งด๎วยการพัฒนาคนให๎มีอาชีพและคุณภาพ เปี๖ยมด๎วยคุณธรรมจริยธรรมรู๎จักความ
พอเพียง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และนําไปสูํการแก๎ป๓ญหาและการปูองกันป๓ญหาในในอนาคต  
(สุเมธ ตันติเวชกุล, 2550 : 10) จากสภาพป๓ญหาดังกลําวในชุมชนฯ ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงนโยบาย
สํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู๎บริหารเทศบาลตําบลบ๎านแม อําเภอสันปุาตอง จังหวัด
เชียงใหมํ โดยมีจุดเริ่มต๎นมาจากผู๎วิจัยได๎มีความสนใจในการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
พื้นที่อยํางไร มีการน๎อมรับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาท๎องถิ่นหรือไมํ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาในนโยบาย
ของเทศบาลตําบลบ๎านแม อําเภอสันปุาตอง  จังหวัดเชียงใหมํ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลบ๎านแม อําเภอสันปุาตอง จังหวัด
เชียงใหมํ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตําบลบ๎านแม อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ โดยจําแนกตามป๓จจัยบุคคล 
  3. เพื่อศึกษาป๓ญหาและอุปสรรคการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบล
บ๎านแม อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ 
  4. เพื่อศึกษาแนวทางการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตําบลบ๎านแม อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ 
 
วิธีการด าเนินการ 

  ผู๎วิจัย ได๎ติดตามการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 รูป/
คน สํวนการเก็บ รวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม   จํานวน 377  ชุด  
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป๕นแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ การสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง 
ผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 รูป/คน และสนทนากลุํม สํวนเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเชิงปริมาณเป๕นแบบสอบถาม กลุํม
ตัวอยําง จํานวน 377  ชุด 
 
ผลการวิจัย 

  ด้านความพอประมาณ หมายถึง รู๎จักความพอดี อยูํพอดี กินพอดีตามอัตภาพ พึ่งตนเอง  ไมํเบียดเบียน

ผู๎อื่น มีคุณธรรมด๎วยพอเพียง พบวําความพอเพียงนี้ จะต๎องอาศัยเง่ือนไขของ ความรอบรู๎ พร๎อมด๎วยเง่ือนไขของ 
คุณธรรม  เป๕นป๓จจัย เพื่อสร๎างให๎เกิดความสมดุลและความพร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและ
กว๎างขวาง ทั้งด๎านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรมจากโลก ภายนอกได๎เป๕นอยํางดีการสร๎างองค๑ความรู๎ใน
ด๎านการประกอบวิชาชีพ เพื่อสร๎างรายได๎แกํตนเองและครอบครัวตามอัตถภาพ  การประกอบอาชีพด๎วยอาชีพสุจริต 
ด๎านการเกษตร ศักยภาพของชุมชนที่มีสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสม ในการทํานา ซึ่งเป๕นอาชีพหลัก การ
ดําเนินชีวิตโดยการมีคุณธรรมตามแนวพระราชดําริที่กลําวไว๎วํา “พออยูํ พอกิน พอใช๎” การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช๎ได๎ทุกอาชีพทุกชํวงช้ันอายุ ที่สามารถนําหลักเศรษฐกิจมาใช๎ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
  ด้านความมีเหตุผล หมายถึง ความเข๎าใจด๎วยเหตุผลและผลอยํางเหมาะสมจากความรู๎ ภูมิป๓ญญา สังคม 

วัฒนธรรมในท๎องถิ่น มาปรับแก๎ป๓ญหาและพึ่งตนเองให๎ได๎อยํางรอบคอบ พบวําการสร๎างแกนนําแตํละหมูํบ๎านมาฝึก 
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อบรม เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎  โดยทางเทศบาลให๎การสํงเสริมเชิญมาเป๕นวิทยากร ให๎ความรู๎ และสาธิต  เป๕นแบบอยําง
กํอนนําไปใช๎ในการลงพื้นที่จริง หลังจากนั้นแกนนําแตํละหมูํบ๎าน จัดกิจกรรมให๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน  เพื่อ
เกิดองค๑ความรู๎ใหมํเกิดขึ้น ทําให๎เกษตรกรในพ้ืนที่มีองค๑ความรู๎ และมีการใช๎เทคโนโลยีปรับใช๎ในด๎านการเกษตรมาก
ขึน้เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ด้านความมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมพร๎อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นตํอโครงการ

กิจกรรมตํางๆและการดําเนินงานของชุมชนเพื่อตอบสนองป๓ญหาโดยคํานึงถึงความเป๕นไปได๎ของสถานการณ๑ตําง ๆ 
อยํางแท๎จริงที่คาดวําจะเกิดในอนาคตทั้งใกล๎และไกล พบวําการสร๎างการปลูกฝ๓งการรู๎จักการที่วิเคราะห๑สิ่งที่จําเป๕น
รู๎จักประหยัด  มัธยัธส๑  รู๎จักคุณคําและเข๎าใจของการพอเพียง  คือการพออยูํ พอกินพอใช๎หาวิธีการสํงเสริมให๎
ประชาชนเรียนรู๎   เรื่องการมีรายได๎ที่สมดุลกับรายจํายและออมเงิน  
  ด้านความรอบรู้ หมายถึง การมีความรู๎รํวมกันในการจัดการดําเนินชีวิตเศรษฐกิจ หนี้สิน ดิน น้ํา ปุา ข๎าว 

ปลาอาหาร การออม การผลิต การบริโภค การลงทุน สุขภาพ สิ่งแวดล๎อมท้ังด๎านขําวสารและเทคโนโลยี พบวํา  การ
สร๎างแกนนําแตํละหมูํบ๎านมาฝึก อบรม เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยทางเทศบาลให๎การสํงเสริม
เชิญมาเป๕นวิทยากรให๎ความรู๎และสาธิต  
  ด้านคุณธรรม หมายถึง การพึ่งพาชํวยเหลือกันมีความซื่อสัตย๑ สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช๎สติป๓ญญา

ในการดําเนินชีวิต พบวํา การสํงเสริมการอนุรักษ๑ฟื๗นฟูวัฒนธรรมในท๎องถิ่นโดยการปรับพื้นฐานจิตใจของคนในชุมชน
โดยการสร๎างจิตสาธารณะ มีการสร๎างกิจกรรมความดี  การจัดกิจกรรมปลูกฝ๓งให๎เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
 

อภิปรายผล 

  1. เพื่อศึกษาการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล  บ๎านแม อําเภอสันปุาตอง จังหวัด
เชียงใหมํ ความคิดเห็นของประชาชนตํอการสํงเสริมวิถีชิวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลบ๎านแม 
อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ โดยรวมอยูํในระดับมาก 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตําบลบ๎านแม อําเภอสันปุาตอง  จังหวัดเชียงใหมํ โดยจําแนกตามป๓จจัยบุคคลผลการทดสอบสมมติฐานการสํงเสริม
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลบ๎านแม อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ โดยจําแนกตาม ป๓จจัย
สํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ และตําแหนํง เพื่อนําไปสูํการตอบสมมติฐานที่ตั้งไว ๎
   3. เพื่อศึกษาป๓ญหาและอุปสรรคการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบล
บ๎านแม อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ การขาดการสนับสนุนจากหนํวยงานและการฝึกอบรมในการสร๎างองค๑
ความรู๎ในการประกอบอาชีพ 
   4. เพื่อศึกษาแนวทางการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตําบลบ๎านแม อําเภอสันปุาตอง  จังหวัดเชียงใหมํควรมีการสํงเสรมิฝกึอบรมสร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชนและควรมีการ
สํงเสริมจัดกิจกรรมปลูกฝ๓งให๎เด็กและเยาวชนเป๕นผู๎มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

  วิทยานิพนธ๑เรื่อง “การสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลบ๎านแม อําเภอ
สันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ” สําเร็จลุลํวงด๎วยดีด๎วยอนุเคราะห๑ชํวยเหลือคําแนะนําที่เป๕นประโยชน๑จาก พระอาจารย๑
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มหาบุญเลิศ  อินฺทป๒ฺโ , รศ. อาจารย๑ ดร.นิกร  ยาอินตา ประธานควบคุมวิทยานิพนธ๑ และอาจารย๑ ผศ.ดร.เสนํห๑  
ใจสิทธิ์ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ๑ ในการแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ จนทําให๎งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จ ผู๎วิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณไว๎ ณ ที่นี้ ในการวิจัยครั้งนี้ ต๎องขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระมหาสมบูรณ๑  วุฑฺฒิกโร, ดร. 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงประธานในการสอบวิทยานิพนธ๑ และกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ๑ทุกทําน ที่ได๎ให๎
ข๎อเสนอแนะ และชํวยชี้แนวทางในการทําวิจัย เพื่อให๎มีเนื้อหาสมบูรณ๑ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงคณาจารย๑สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร๑ทุกทําน ที่ได๎ให๎ความรู๎ทางวิชาการแกํผู๎วิจัยเป๕นอยํางดี ขอกราบพระคุณทําน เกษตรอําเภอสันปุา
ตอง ทํานรองเกษตรอําเภอสันปุาตอง นายกเทศบาลตําบลบ๎านแม อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ ผู๎บริหาร
เทศบาลบ๎านแม และปราชญ๑ความรู๎เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีให๎ความอนุเคราะห๑เก็บข๎อมูลเพื่อการวิจัย และขอกราบ
ขอพระคุณ ประชาชนชาวตําบลบ๎านแม อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ ที่ให๎ความอนุเคราะห๑ชํวยตอบแบบทุก
ทําน ขอกราบพระคุณ พระปริญญา ฐิตธมฺโม (จันทะมงคล) ท่ีเมตตาอนุเคราะห๑ให๎คําปรึกษาแนะนําชํวยเหลือในการ
ปรุงปรุงแก๎ไขวิทยานิพนธ๑ และคอยให๎กําลังใจในการศึกษาเลําเรียน สุดท๎ายนี้ผู๎วิจัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ รัฐประศาสน
ศาสตร๑ มหาบัณฑิต รุํนที่ 4 ทุกรูป-คน ที่คอยให๎คําแนะนําชํวยเหลือและให๎กําลังใจด๎วยดีเสมอมา และท๎ายนี้ 
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติมิตร ผู๎สนับสนุนให๎กําลังใจในการศึกษาเลําเรียน และขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่ใน
บัณฑิตวิทยาลัยทุกทําน ที่มีสํวนชํวยให๎งานวิทยานิพนธ๑ ฉบับนี้สําเร็จลงได๎ ผู๎วิจัยหวังเป๕นอยํางยิ่งวํา การศึกษาวิจัยครั้ง
นี้จะเป๕นประโยชน๑อยํางยิ่งตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และผู๎ที่สนใจจะศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ตํอไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  จากการศึกษาเรื่อง “เรื่อง การสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลบ๎านแม 
อําเภอสันปุาตอง อําเภอสันปุาตอง   จังหวัดเชียงใหมํ” ผู๎วิจัยขอประเด็นที่ควรกําหนดเป๕นนโยบายเพื่อให๎ผู๎ที่
เกี่ยวข๎องได๎นําไปใช๎ดังตํอไปนี้ 1) สํงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและระดับ
ครอบครัว สนับสนุนโดยเฉพาะเกษตร ซึ่งรายได๎จากการขายสํวนที่เหลือเป๕นภูมิคุ๎มกันในตัวให๎เกิดขึ้นในระดับ
ครอบครัว     2) สํงเสริมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในเทศบาลบ๎านแม อยํางจริงจัง ทั้งในรูปแบบ
ความรู๎ของการให๎ความรู๎ สร๎างความเข๎าใจ และสํงเสริมการประยุกต๑ใช๎ทุกระดับได๎อยํางทุกต๎องสอดคล๎องกับสภาพ
พื้นที่ 3) สํงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให๎กลุํมรวมพลังกันในรูปธุรกิจตําง ๆ 
เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยํางแท๎จริง 4) สํงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
สํงเสริมให๎ชุมชนสร๎างความรํวมมือกับองค๑กรอื่น  
  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  ผู๎วิจัยข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ“เรื่อง การสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล
บ๎านแม อําเภอสันปุาตอง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ”ดังนี้ 1) เทศบาลควรมีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎นําเอาองค๑ความรู๎มาประยุกต๑ในการบริหารเทศบาลได๎สามารถปฏิบัติให๎เป๕น
แบบอยํางแกํบุคคลากรในองค๑กรและประชาชนในพื้นที่ 2) เทศบาลจะต๎องเป๕นผู๎มีวิสัยทัศน๑ในการบริหารมีความ
รับผิดชอบมีจิตสํานึกในการ 3) เทศบาลควรมีการบริหารโดยคํานึงถึงทรัพยากรที่มี ให๎สามารถตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนในพื้นที่อยํางมีประสิทธิภาพ 4) เทศบาลควรจัดทําฐานข๎อมูลของพื้นที่ที่รับผิดชอบและสร๎าง
ระบบ กลไกในการปรับปรุงฐานข๎อมูลให๎มีความทันสมัยอยูํเสมอ 5) เทศบาลควรสร๎างการมีสํวนรํวมจากประชาชน
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางแท๎จริง เพื่อให๎การดําเนินกิจกรรมของเทศบาลมาจากความต๎องการที่แท๎จริงของ
ประชาชนกํอให๎เกิดการยอมรับ และให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงาน 6) เทศบาลควรให๎ความสําคัญการบริหารด๎วย
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ความโปรํงใส และให๎บริการประชาชนที่ด๎วยความเป๕นธรรม เพื่อสร๎างความรู๎วําเทศบาลเป๕นองค๑กรของประชาชน ที่
เป๕นกลไกหนึ่งในการพัฒนาท่ีพื้นที่ ชุมชน รํวมกับประชาชน 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

  ผู๎วิจัยข๎อเสนอแนะในการทําการวิจัยควรจะทําการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยขอเสนอผู๎ที่สนใจ ได๎
นําไปศึกษาวิจัยครั้งตํอไปในประเด็นดังตํอไปนี้ 1) ควรทําการศึกษาวิจัยมีการสํวนรํวมของประชาชนในจากการศึกษา
เรื่อง การสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล 2) ควรทําการศึกษาวิจัยป๓จจัยที่มีผลตํอ
ความสําเร็จของโครงการการสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล 
 
เอกสารอ้างอิง 

  ภาษาไทย 

  (ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 

มหาวิลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหามหานคร : โรงพิมพ๑มหาวิลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2539. 

  (ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 

  1) หนังสือ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระไตรปิฎก ฉบับสําหรับประชาชน ตอน วําด๎วยพระสูตร, (2550), : 2) 
เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงชีวิต (2550),  7-8) 
สุเมธ ตันติเวชกุล, ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท, (2550), 10) 

  2) สัมภาษณ์  

พระมหาอัมพร   ชุตินฺธโร,ดร. ปราชญ๑ 
พระครูวิวิธ  ประชานุกูล,ดร. ปราชญ๑ 
นายจํานงค๑    ใฝป๓น  นายกองค๑การบริหารเทศบาลบ๎านแม 
นายทวี      ทนารัตน๑         รองนายกองค๑การบริหารเทศบาลบ๎านแม 
นาง ณิสรา    มีระจง  ปลัดองค๑การบริหารเทศบาลบ๎านแม 
นางศรีไพร    บุญแผํผล         หัวหน๎าปลัดองค๑การบริหารเทศบาลบ๎านแม 
นายมนต๑ชัย   อักษรประดิษฐ๑  เกษตรอําเภอสันปุาตอง 
นายเนติพล  นนทธรรม  นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
นางพัทราวรรณ  จําปาเทศ  นักวิชาการเกษตร 
นายพิเชรษฐ๑      ไชยวรรณ๑  กํานันเทศบาลบ๎านแม 
นายชาตรี  แปงบุญเลิศ         ผู๎ใหญํบ๎าน บ๎านเจดีย๑เนิ้ง หมูํที่ 9 
นางทรรศนีย๑   เครือธน ุ หัวหน๎าเกษตรกร ตําบลบ๎านแม 
นาย อุดม   สิทธิเมา ตัวแทนเกษตรกร ตําบลบ๎านแม 
นาย วัชระ  กฤษณา ปราชญ๑  
นาย ธวัช ชนะวงษ๑ษา ปราชญ๑ 
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การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลหนองผ้ึงอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
THE ADMINISTRATION FOLLOWING APARIHANIYADHAMMAOF NONGPHUENG COUNCILS IN 

CHIANG MAI PROVINCIAL 
 

เวธิกา แดงเรือง 
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑  

วิทยาลยัสงฆ๑ลําพูน 
 

บทคัดย่อ 
  บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตํอการบริหารงานตามหลัก
อปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัย
สํวนบุคคลกับการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ (3) 
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหมํ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป๕นการวิจัยแบบผสานวิธี เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก ตํอประชากรทั้งหมด จํานวน 103 คน การสัมภาษณ๑เชิงลึกจํานวน 7 รูป/คน  
ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ประชากรมีความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง  อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหมํ โดยรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน  
  2. แนวทางในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ  พบวํา หลักอปริ
หานิยธรรม ชํวยให๎องค๑กรหรือบุคลากร หรือพนักงาน หรือแม๎แตํประชาชนที่ได๎นําหลักธรรมคืออปริหานิธรรมนี้ไป
ประยุกต๑ใช๎ สามารถสร๎างความสามัคคีเกิดขึ้นในกลุํมบุคลากร อันสํงผลให๎องค๑กรมีแตํความเจริญ ไมํมีเสื่อม เมื่อมอง
โดยภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ สรุปได๎วํา เทศบาล
ตําบลหนองผึ้ง ได๎ยึดหลักอปริหานิยธรรมเป๕นแนวทางในการบริหารงาน จึงทําให๎การบริหารงานประสบความสําเร็จ
ได๎ในระดับหนึ่ง 
ค าส าคัญ : การบริหาร, หลักอปริหานิยธรรม 
 
Abstracts 
  Objectives of this research were to (1) the employee feedback on the administration 
according to the context for a new and fair municipal Nongphueng Saraphi Chiang Mai (2) to study 
the relationship between the individual factors on the administration by. The main context for a 
new fair district of Chiang Mai, Nongphueng Saraphi district (3) to study the development, 
administration according to the context for a new theology of the municipal police. Tambon 
Nongphueng Saraphi district, Chiang Mai province.  
  This research study Research is mixed (Mixed Method) is a quantitative research and 
qualitative research. A study with municipal employees Nongphueng population is a group of 103 
people by a research tool is a questionnaire. With the key data were 7 by analysis. Data content 
(Content Analysis) described in the form of an essay. 
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  The research found that: 
  1. The population has the opinion on the management of the municipality. Nongpung 
Sub-district, Saraphi District, Chiang Mai Province. 
  2. Guidelines for the Management of Municipal Nongphueng Saraphi district Chiang Mai 
found primarily in New York for periodontal justified when applied in the development, To help 
organizations or personnel, or even people who have adopted this principle of apostasy, to apply 
it. Can create harmony in the group. As a result, the organization has no growth, no deterioration 
when viewed by the overall management of the municipality of Nongpung Tambon Sarapee 
Chiang Mai. I conclude that.  Nong Pung District Municipality It is based on the principle of 
management as a guiding principle. Management has been successful at a certain level. 
Keywords: The Adminstration, Aparihaniyadhamma 
 
บทน า 
  เทศบาลตําบล เป๕นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสําหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลตําบลมีฐานะเดิม
เป๕นสุขาภิบาลหรือองค๑การบริหารสํวนตําบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตําบลกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะท๎องถิ่นขึ้นเป๕นเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตําบลมีนายกเทศมนตรีคน
หนึ่งทําหน๎าที่หัวหน๎าฝุายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด๎วยสมาชิกจํานวน 12  คนที่ราษฎรในเขตเทศบาล
เลือกตั้งมาทําหน๎าที่ฝุายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล ซึ่งเทศบาล
ตําบลมีหน๎าที่รักษาความสงบเรียบร๎อยและความสะอาด สร๎างและบํารุงถนนและทําเรือ ดับเพลิงและกู๎ภัย จัด
การศึกษา ให๎บริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห๑ และรักษาวัฒนธรรมอันดีในท๎องถิ่น นอกจากนี้ ยังอาจจัดให๎ มี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ ได๎ตามสมควรตามหลักการปกครองท๎องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลตําบล  มี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดมา เพื่อให๎เหมาะสมกับสภาพการณ๑ของแตํละชํวงเวลา ซึ่งป๓ญหาและอุปสรรค
หลายประการที่ทําให๎การปกครองท๎องถิ่นไมํสามารถอํานวยประโยชน๑ให๎กับประชาชนได๎อยํางเต็มที่ตามวัตถุประสงค๑
ในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะวัตถุประสงค๑หลักในการปกครองท๎องถิ่น คือการให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการเมืองการปกครอง โดยมีตัวแทนของประชาชนในรูปของกรรมการที่ทําหน๎าแทนประชาชนในการบริหาร
องค๑การสํวนตําบลหรือเทศบาลตาํบล องค๑การบริหารสํวนตําบลที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานได๎นั้น สิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งก็คือสมาชิกในองค๑กรทุกคนต๎องทํางานรํวมกัน คือต๎องหมั่นมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารซึ่งกัน
และกัน มีสามัญสํานึกของความเป๕นเอกภาพในองค๑กร มีใจเป๕นหนึ่งเดียวกัน มีความสามัคคีปรองดองประสานใจกัน
ให๎เป๕นหนึ่งเดียว การอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขและการทํางานกันเป๕นทีมเพื่อสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าให๎กับองค๑กร   
เพื่อการพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน 
  ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภีจังหวัด
เชียงใหม ํเป๕นเพราะเทศบาลตําบลหนองผึ้งนั้น มีนโยบายในการพัฒนาบริหารงานตามแนวทางยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ท๎องถิ่น แนวทางการพัฒนาของผู๎บริหารเป๕นไปตามยุทธศาสตร๑อยํางชัดเจน ดังปรากฏในโครงการแผนยุทธศาสตร๑
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ซึ่งแสดงให๎เห็นวําเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ ได๎มี
การบริหารงานที่ดีในระดับหนึ่ง โดยประยุกต๑ใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ 
ได๎แกํ (1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย๑ (2) พร๎อมเพรียงกันประชุม พร๎อมเพรียงกันเลิกประชุม พร๎อมเพรียงกันทํากิจที่
พึงทํา (3) ไมํบัญญัติสิ่งที่มิได๎บัญญัติไว๎ไมํล๎มล๎างสิ่งที่บัญญัติไว๎ (4) เคารพนับถือผู๎ใหญํ (5) ไมํขํมเหงลํวงเกินสตรี  
(6) เคารพสักการบูชาเจดีย๑ (7) ให๎ความอารักขาคุ๎มครองปูองกันอันชอบธรรม ซึ่งหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ 
(พระธรรมปิฎก, 2546 : 289) พระพุทธเจ๎าตรัสแสดงแกํเจ๎าวัชชีทั้งหลายผู๎ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม ผู๎วิจัย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาโดยการนําหลักธรรมประยุกต๑ใช๎ เพื่อให๎เกิดองค๑ความรู๎ใหมํ ในการบริหารจัดการ
องค๑กร และผลที่ได๎จากการวิจัยในครั้งนี้ ไปเป๕นข๎อมูลในการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหมํ และหนํวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตํอการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบล
หนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ 
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยสํวนบุคคลกับการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาล
ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ 
  3 .  เ พื่ อศึ กษาแนวทางการพัฒนาการบริ ห าร ง านตามหลั กอปริ ห านิ ย ธ ร รมของ เทศบาล  
ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ 
 
วิธีด าเนินการวจิัย 
  ผู๎วิจัย ได๎ติดตามการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 รูป/คน 
สํวนการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม จํานวน 103 ชุด เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป๕น
แบบสัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญการสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง ผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 รูป/คน สํวนเครื่องมือที่
ใช๎ในการวิจัยเชิงปริมาณเป๕นแบบสอบถาม กลุํมตัวอยําง จํานวน 103 ชุด 
 
ผลการวิจัย 
  จากการรวบรวมข๎อมูลการวิจัยการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหมํ  
ผู๎วิจัยพบวํา 
  1.ระดับความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางตํอการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลหนอง
ผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวําด๎านการไมํบัญญัติหรือล๎มเลิก
ข๎อบัญญัติตามอําเภอใจ ด๎านการประชุมกันเนืองนิตย๑ ด๎านการให๎เกียรติและคุ๎มครองสิทธิสตรี ด๎านการสํงเสริมและ
รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ด๎านการเคารพเช่ือฟ๓งผู๎บังคับบัญชา ด๎านการพร๎อมเพรียงกันประชุม และด๎านการ
อารักขา คุ๎มครอง ปกปูอง อันชอบธรรม ตามลําดับ 
  2. ป๓ญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ ควรดูแลเกี่ยวกับ
เรื่องสวัสดิการของราชการ และการพัฒนาบุคคลในองค๑กรให๎มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให๎เป๕นบุคลากรที่ทรงคุณคํา 
ทรงคุณธรรมในการปฏิบัติราชการนั้น ผู๎บริหารควรคํานึงถึงป๓จจัยแหํงการพัฒนาบุคลากร  คือ (1) ระดับภูมิป๓ญญา
ของแตํละบุคคลในการรับและเรียนรู๎ (2) การปลูกฝ๓งจิตสํานึกแหํงการมีจิตสาธารณะ ลด ละความเห็นแกํตัว (3) การ
ฝึกอบรมทักษะความรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการพัฒนาการบริหารงานภายในองค๑กรที่ยึดถือหลักธรรมาภิ
บาล การพัฒนาการบริหารงานภายในองค๑กรสอดคล๎องถึงการสํงเสริมความเจริญก๎าวหน๎าให๎กับพนักงานข๎า ราช  
และองค๑กรจะต๎องมีการสํงเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา  รวมทั้งการนําหลักธรรมคําสอนมาปรับใช๎ 
ในการทํางานเพื่อให๎การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามเปูาหมายที่วางไว๎ การปกครอง 
ตามหลักอปริหานิยธรรมเป๕นการนําหลักอปริหานิยธรรมไปใช๎ในการบริหารการปกครองเพื่อความมั่ นคงของรัฐซึ่ง
หลักอปริหานิยธรรมเป๕นธรรมสําหรับให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในการปกครอง โดยเฉพาะปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่ง
เป๕นการปกครองที่คนสํวนมากมีสํวนรํวมในการปกครอง และหลักอปริหานิยธรรมยังเป๕นธรรมที่เป๕นประโยชน๑ตํอ
ผู๎บริหาร นักปกครองทุกระดับ เพื่อนําพาองค๑กรหรือรัฐ ประเทศไปสูํความเจริญก๎าวหน๎า 
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อภิปรายผล 
  การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกลําวถึงการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลหนอง
ผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ โดยผู๎วิจัยจะกลําวถึงประเด็นที่สําคัญและประเด็นที่นําสนใจ แล๎วจึงนํามาอภิปราย
ผล ดังนี้ 
  จากการศึกษาการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลหนองผึ้งอําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหมํมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต๑ใช๎กับการบริหาร จึงมีความสอดคล๎องและ
ใกล๎เคียงกันกับหลักธรรมาภิบาล โดยหลักอปริหานิยธรรมนั้นชํวยให๎ภายในองค๑กรเกิดความสมัครสมานสามคัคี ความ
ไมํรู๎จักเสื่อมและความเจริญก๎าวหน๎า ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ พระครูสังฆรักษ๑วีระศักดิ์ จนฺทวํโส (2555) ได๎
ศึกษาเรื่อง“การบริหารงานบุคคลตามหลักอปริหานิยธรรม7 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร” 
ผลการศึกษา พบวํา ผู๎บริหารและครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาความคิดเห็นในแตํละ
ด๎าน ผลการวิเคราะห๑ที่ได๎ พบวํา ผู๎บริหารและครูให๎ความเคารพตํอเพศสตรีในระดับสูง รองลงมาได๎แกํ ให๎ความ
เคารพตํอสถานที่ภายในโรงเรียน ไมํตั้งกฎระเบียบที่ขัดตํอระเบียบของโรงเรียน หมั่นประชุมกันเนืองนิตย๑ มีความ
เคารพนับถือตํอผู๎บังคับบัญชา พร๎อมเพรียงกันประชุม พร๎อมเพรียงกันเลิกประชุม และให๎ความดูแลเอาใจใสํตํอทํานผู๎
มาเยือน มีคําเฉลี่ยต่ําสุด แตํก็อยูํในเกณฑ๑ระดับมาก 
  1. ด๎านการประชุมกันเนืองนิตย๑ เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํได๎มีการประชุม การ
ปรึกษาหารือ การพูดคุย การประสานงานกันอยูํเป๕นประจํา เพื่อแก๎ไขป๓ญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ภายในปีงบประมาณจะมีการประชุม 4 ครั้ง การประชุมจะมีผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขาสภาเทศบาล ซึ่ง
แตํละทํานให๎ความรํวมมือเข๎ารํวมประชุมทุกครั้ง และการประชุมกันเนืองนิตย๑ตามหลักอปริหานิยธรรมนั้น ยังทําให๎
พนักงานภายในองค๑กรยอมรับในเหตุผลที่ถูกต๎องที่เป๕นประโยชน๑  เพื่อความเข๎าใจที่ดีตํอกันของทุกคนในองค๑กร 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา (2553) ได๎ศึกษาเรื่อง '' การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนมิติ
ทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี'' ” ผลการศึกษาวิจัย พบวํา การเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็งและยั่งยืนของชุมชนเป๕นทิศ
ทางการพัฒนาท่ีอยูํบนพื้นฐาน การพึ่งตนเองโดยอาศัยกระบวนการจัดการชุมชนในการพัฒนาด๎านตํางๆ โดยมีวิธีคิด
ที่มีพ้ืนฐานจากระบบคิดเดิมของชุมชนหรือภูมิป๓ญญาพื้นบ๎านผสมผสานเข๎ากับวิธีคิดและระบบการจัดการของสังคม 
ความเข๎มแข็งและยั่งยืนของคนหรือสังคมชุมชนเป๕นการพัฒนาที่มีความตํอเนื่องจากรากฐานทางเศรษฐกิจ  สังคม 
การเมือง สิ่งแวดล๎อม ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักความพอดีและพึ่งตนเองได๎โดยการสร๎างคนดี คน
เกํง มีความรับผิดชอบและถึงพร๎อมด๎วยคุณธรรม เช่ือมโยงเป๕นเรื่องเดียวกันและเป๕นการบูรณาการทางสังคมก็จะ
กํอให๎เกิด ความสมดุลหรือสังคมที่เข๎มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
  2. ด๎านการพร๎อมเพรียงกันประชุม เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํได๎มีการประชุม 
เลิกประชุม และทํากิจกรรมที่ควรทําโดยพร๎อมเพรียงกัน การลงมติเห็นชอบรํวมกัน ซึ่งเป๕นการมีสํวนรํวมในการ
ประชุม โครงการ กิจกรรม ของทางองค๑กร ทําให๎เกิดความสามัคคี ภายในองค๑กรนั้น ๆ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
พระโกศล มณิรตนา (ญึม) (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมือง
บางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร” ผลการศึกษาวิจัย พบวํา การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแตํละด๎าน พบวํา อยูํในระดับปานกลางทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านการวางแผนพัฒนาชุมชน ด๎านการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน ด๎านการติดตามตรวจสอบ และด๎านการประเมินผล ตามลําดับ ซึ่งแสดงให๎เห็นวําประชาชน
ให๎ความสําคัญ หรือสนใจ ตํอการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนเป๕นอยํางดี เนื่องจากวํามีแตํประชาชนในชุมชนเทํานั้น
ที่รู๎วํา ประชาชนมีความต๎องการอะไร และอีกอยํางหนึ่ง คืออยากให๎ชุมชนมีความเจริญมีการพัฒนาจึงเป๕นเหตุที่ทําให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการกําหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชน 
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  3. ด๎านการไมํบัญญัติหรือไมํล๎มเลิกข๎อบัญญัติตามอําเภอใจ เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหมํ ไมํได๎ออกบทบัญญัติ หรือไมํล๎มเลิก ระเบียบ กฎเกณฑ๑ตําง ๆ ขององค๑กร หรือกฎระเบียบข๎อบังคับอื่น ๆ 
ตามความต๎องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือตามความต๎องการของกลุํมคนใดกลุํมคนหนึ่ง หรือตามอิทธิพลใด
อิทธิพลหนึ่ง โดยไมํคํานึงถึงความถูกต๎องและชอบธรรม ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พระตรีระศักดิ์ สุเมโธ (2554) 
ได๎ทําการศึกษาเรื่อง “การบริหารงานบุคลากรตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียน มัธยมศึกษา เขตบางกอกน๎อย 
กรุงเทพมหานคร” พบวํา ผู๎บริหาร ผู๎ชํวยผู๎บริหารและครูผู๎สอนของโรงเรียน ไมํบัญญัติสิ่งที่ ไมํบัญญัติอันขัดตํอ
ระเบียบของโรงเรียน และการกําหนดวิสัยทัศน๑ เปูาหมาย ยุทธศาสตร๑ แผนรองรับ ทุกคนทําตามโดยไมํลบล๎างแบบ
แผนการปฏิบัติของโรงเรียน 
 4. ด๎านการเช่ือฟ๓งผู๎บังคับบัญชา เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ ได๎มีการปฏิบัติ
หน๎าท่ีตามคําสั่งผู๎บังคับบัญชา เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ขององค๑กร และนโยบายขององค๑กร เพื่อให๎บรรลุพันธกิจ
ขององค๑กร และเพื่อให๎บรรลุภารกิจที่ ผู๎บังคับบัญชาได๎มอบหมายให๎ด๎วยความเคารพ เช่ือฟ๓ง และให๎เกียรติ
ผู๎บังคับบัญชา พนักงานทุกคนของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ขยันหมั่นเพียร เคารพ เช่ือฟ๓ง และให๎เกียรติผู๎บังคับบัญชา 
มีการทํางานตามคําสั่งผู๎บังคับบัญชาอยํางซื่อตรง บุคลากร ในองค๑กรทุกคนมีความซื่อสัตย๑ มีความโปรํงใสในการ
ปฏิบัติงานตามที่ได๎รับด๎วยความรับผิดชอบและเกิดประโยชน๑ตํอประชาชนอยํางสูงสุด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ  
พระมหาอานนท๑ อานนฺโท(นรมาตร๑) (2552) ได๎ศึกษาเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ๑ในเขตจังหวัดชุมพรกับการ
ประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรม 7” ผลการศึกษาวิจัย พบวํา พระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรโดยสํวนมากแล๎วได๎นํา
หลักอปริหานิยธรรม 7 ไปใช๎ในการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ โดยภาพรวม มีการยกยํองพระมหาเถระผูท๎ําคุณงามความ
ดีและเชิดชูให๎เป๕นเกียรติประวัติอยูํในระดับมาก 
 5. ด๎านการให๎เกียรติและคุ๎มครองสิทธิสตรี เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ ได๎มีการ
เปิดโอกาสให๎สุภาพสตรีมีสํวนรํวมและบริหารภายในองค๑กร โดยมีบทบาทหน๎าที่ในตําแหนํงตําง ๆ ขององค๑กร ใน
สัดสํวนท่ีสมเหตุสมผล และได๎รับความคุ๎มครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย พระครูปทุมกันทรากร (2554) ได๎ศึกษา
เรื่อง “หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการสํงเสริมสิทธิมนุษยชน” ผลจากการศึกษา พบวํา สิทธิมนุษยชน 
หมายถึง สิทธิตํางๆ ที่มนุษย๑แตํละคนได๎มาเริ่มตั้งแตํเกิดจนกระทั่งตาย และทุกคนสามารถปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน 
ได๎โดยชอบธรรม ได๎แกํ (1) สิทธิที่จะมีชีวิตอยูํ (Right to live) (2) สิทธิที่จะได๎รับการศึกษา (Right to education) 
(3) สิทธิที่จะทํางาน (Right to work) (4) สิทธิแหํงเสรีภาพ (Right of freedom) (5) สิทธิแหํงทรัพย๑สิน (Right of 
property) และ (6) สิทธิแหํงสัญญาประชาคม (Right of contact) 
 6. ด๎านสํงเสริม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหมํ ได๎มีการสํงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น การปลูกฝ๓งจิตสํานึกให๎ประชาชนรัก
ท๎องถิ่นของตนเอง เทศบาลตําบลหนองผึ้งได๎มีสวํนรํวมในการดําเนินงานของชุมชนในการจัดกิจกรรมตําง ๆ ที่สํงเสริม
และอนุรักษ๑วัฒนธรรม ประเพณีของท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา(2553) ได๎ศึกษาเรื่อง 
'' การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนมิติทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี'' ” ผลการศึกษาวิจัย พบวํา การเสริมสร๎าง
ชุมชนเข๎มแข็งและยั่งยืนของชุมชนเป๕นทิศทางการพัฒนาท่ีอยูํบนพื้นฐาน การพึ่งตนเองโดยอาศัยกระบวนการจัดการ
ชุมชนในการพัฒนาด๎านตํางๆ โดยมีวิธีคิดที่มีพื้นฐานจากระบบคิดเดิมของชุมชนหรือภูมิป๓ญญาพื้นบ๎านผสมผสาน 
เข๎ากับวิธีคิดและระบบการจัดการของสังคม ความเข๎มแข็งและยั่งยืนของคนหรือสังคมชุมชนเป๕นการพัฒนาที่มีความ
ตํอเนื่องจากรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล๎อม ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีโดยยึดหลักความพอดี
และพึ่งตนเองได๎โดยการสร๎างคนดี คนเกํง มีความรับผิดชอบและถึงพร๎อมด๎วยคุณธรรม เช่ือมโยงเป๕นเรื่องเดียวกัน
และเป๕นการบูรณาการทางสังคมก็จะกํอให๎เกิด ความสมดุลหรือสังคมที่เข๎มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
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  7. ด๎านการอารักขา คุ๎มครอง ปกปูองอันชอบธรรม การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ด๎วยการถวายป๓จจัยสี่ 
ด๎วยการสนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน ด๎วยการปลูกฝ๓งจิตสํานึกการมีสํวนรํวม กิจกรรมในทาง
พระพุทธศาสนา การสนับสนุนการนําหลักธรรม ของศาสนามาใช๎เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม  และพัฒนา
คุณภาพชีวิต สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พระวิเชียรบุรี สติสมฺปนฺโน (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง “การศึกษาบทบาทในการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาของพระเจ๎าปเสนทิโกศล” ผลการศึกษาวิจัยพบวํา บทบาทในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนานั้น พระเจ๎าปเสนทิ-โกศล ทรงสนพระทัยในการอุปถัมภ๑บํารุงด๎วยป๓จจัยไทยธรรมแดํพระพุทธเจ๎า
พร๎อมทั้งพุทธสาวกและสาวิกา ทรงเป๕นแบบอยําง แกํประชาชนในแวํนแคว๎นด๎านการถวายอามิสทาน การสร๎างกุฎี
เสนาสนะ และพระเจ๎าเสนทิ-โกศลเมื่อเสร็จจากพระราชกรณียกิจจะเข๎าเฝูาพระพุทธเจ๎าเพื่อสนทนาธรรม  จึงทําให๎
เกิดพระสูตรเกี่ยวข๎องกับพระเจ๎าปเสนทิโกศลมากมายที่ปรากฏในโกสลสังยุต  พระเจ๎าปเสนทิโกศลมีสํวนทําให๎เกิด
การบัญญัติพระวินัยในพระพุทธศาสนาเป๕นจํานวนมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ผู๎วิจัย สรุปข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหมํ โดยผู๎วิจัยสามารถสรุปข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข๎อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งตํอไป ดังตํอไปนี้  
  1. ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู๎วิจัยสรุปข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายสํงผลตํอการบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรมของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ (1) การเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํพนักงานใน
ด๎านการนําอปริหานิยธรรม 7 มาใช๎กับการทํางานให๎มากยิ่งขึ้น (2) สํงเสริมให๎มีการทํางานเพื่อประโยชน๑สํวนรํวม
มากกวําประโยชน๑สํวนตนไมํแสวงหาผลประโยชน๑จากตําแหนํงหน๎าที่การงาน  (3) คัดสรรบุคลากรที่มีความรู๎
ความสามารถตรงตามลักษณะของงาน(4) สํงเสริมและสนับสนุนให๎พนักงานของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง มีโอกาส
พัฒนาความรู๎ความสามารถในการทํางานทั้งในองค๑กรและนอกองค๑กรมากยิ่งขึ้น (5) สร๎างบรรยากาศพัฒนา
สภาพแวดล๎อมในการทํางานให๎เอื้อตํอการทํางาน ตลอดจนการพัฒนาการจัดกิจกรรมขององค๑กรให๎มีความทันสมัย
และให๎นําสนใจยิ่งข้ึน 
  2. ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตํอไป ควรจะทําการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข๎อง(1) ควรศึกษาถึง
ผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการนําหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกต๑ใช๎ใน เทศบาลตําบล(2) ควรศึกษาจากกลุํมประชากร 
หรือกลุํมตัวอยํางโดยรวมจากหนํวยงานอื่น เพื่อศึกษาข๎อมูลวํามีการใช๎หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงาน มีความ
เหมือนกันหรือแตกตํางกัน จากการวิจัยครั้งนี้อยํางไร (3) ควรศึกษาการนําหลักพุทธธรรมอื่น ๆ เชํน สังคหวัตถุ 4 สา
ราณียธรรม 6 อคต ิ4 อิทธิบาท 4 เป๕นต๎น มาใช๎กับการบริหารเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ 
(4) ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน๎าที่ของบุคลากรในเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ   
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน๎าที่ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (5) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักอปริ
หานิยธรรม ในสํานักงาน องค๑กร หรือหนํวยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการบริหารงานคล๎ายคลึงกัน โดยมีหลักอปริหานิย
ธรรมเป๕นตัวแปรตาม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  การวิจัยครั้งนี้ ต๎องขอขอบคุณ ผศ.ดร. เสนํห๑ ใจสิทธิ ์ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ๑ ดร.นิกร ยาอิน
ตา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ๑ ได๎ให๎คําปรึกษา แนะนําและข๎อคิดเห็นตํางๆ มาโดยตลอดตั้งแตํต๎น จนวิทยานิพนธ๑
นี้เสร็จสมบูรณ๑ และขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระมหาสมบูรณ๑ วุฑฺฒิกโน, ดร. คณบดีบัณฑิต วิทยาลัย 
รวมถึงทํานพระมหาบุญเลิศ อินฺทป๓ญโญ, รศ. ประธานควบคุมการสอบวิทยานิพนธ๑ และคณะกรรมการควบคุมการ
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สอบวิทยานิพนธ๑ ทุกทํานที่ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะ ช้ีแนวทางในการทําวิจัยให๎มีความสมบูรณ๑มากยิ่งขึ้น รวมถึงคณาจารย๑
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ทุกทําน ที่ได๎ให๎ความรู๎ทางวิชาการแกํผู๎วิจัยเป๕นอยํางดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
 (ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 
มหา จุ ฬ าล งก รณ รา ชวิ ท ย า ลั ย .  ( 2539). พระ ไตรปิ ฎกภาษา ไทย  ฉบั บมหาจุ ฬ าล งกร - 

ราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 
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 1) หนังสือ 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ๑ ปยุตฺโต). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ๑ครั้งที่ 12. 
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 2) วิทยานิพนธ๑ 
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โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร-มหาบัณฑิต). บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

พระโกศล มณิรตนา (ญึม). (2555). “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองบางมูลนาก 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร”. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
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พระครูปทุมกันทรากร  (บุญแทน มะลิอํอง). (2554) ."หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
กับการสํงเสริมสิทธิมนุษยชน". (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

ฉวีวรรณ สุวรรณาภา,ผศ. (2553). “การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน มิติทางศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี”. 
( ส า ร นิ พ น ธ์ พุ ท ธ ศ า ส ต ร ดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต ) . บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  :  ม ห า วิ ท ย า ลั ย - 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระวิเชียรบุรี สติสมฺปนฺโน (ขวัญโพก). (2555). “การศึกษาบทบาทในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาของพระเจ๎า 
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บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

THE ROLE OF MONKS IN SOCIAL DEVELOPMENT,LI DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE. 

 
คมกฤษ บุญปูอ 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑  
วิทยาลยัสงฆ๑ลําพูน 

 
บทคัดย่อ 
  บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษา ระดับบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน 2) เพื่อเปรียบเทียบ บทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 3) เพื่อศึกษาป๓ญหา บทบาท
พระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 3) เพื่อหาแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาและการพัฒนา การศึกษาวิจัย
ครั้งนี ้เป๕นการวิจัยแบบผสานวิธี เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก 
ตํอกลุํมตัวอยําง จํานวน 84 รูป การสัมภาษณ๑เชิงลึกจํานวน 9 รูป/คน 
  ผลการวิจัยพบว่า  

  (1) ระดับบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ภาพรวมอยูํในระดับมาก ใน 3 ด๎าน  
  (2) ผลการเปรียบเทียบ จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล พบวํา พระสงฆ๑ที่มีอายุ อายุพรรษา ระดับการศึกษา 
มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ สํวนตําแหนํงทางคณะสงฆ๑ ไมํมีความแตกตํางกัน  
  (3) ป๓ญหาและอุปสรรค ด๎านสังคม การปฏิบัติตนให๎เกิดความนําเช่ือถือในการเป๕นผู๎นําการพัฒนาชุมชนใน
ด๎านอื่นๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ, ด๎านการศึกษา การขาดประสิทธิภาพในการประสานงานของระบบ บวร (บ๎าน วัด 
โรงเรียน) และขาดแคลนการถํายทอดความรู๎แบบบูรณาการ, และด๎านวัฒนธรรม การเผยแผํที่ไมํดึงดูดความสนใจ
ของวัยรุํน ทําให๎กลุํมที่เข๎ารํวมสํวนใหญํเป๕นผู๎สูงอายุ 
  (4) แนวทางการแก๎ไขป๓ญหาและการพัฒนา พระสงฆ๑ จะต๎องเป๕นแบบอยํางที่ดีในทางปฏิบัติ ความสามารถ
ในการถํายทอดความรู๎ การมีสํวนรํวมของคนในชุมชน และ การสนับสนุนจากองค๑กรหรือหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
ค าส าคัญ : บทบาทพระสงฆ๑, การพัฒนาสังคม 

 
Abstracts 
  This research is of 4 proposes as to 1) to study the monks’ role in each level of the social 
development for Li district, Lamphun province, 2) to compare the role of monk in the social 
development for Li district, Lamphun province, 3) to study about problems that occur with the 
role of monk in the social development for Li district, Lamphun province, 4) to seek the solution 
for solving problems and development the role of monk in the social development, Li district, 
Lamphun province.  
  The study case group is monks, Li district, Lamphun province. 45 persons by choosing 
with specific. by a research tool is a questionnaire. With the key data were  
9 by analysis. Data content (Content Analysis) described in the form of an essay. 
The research found that; 
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  (1) The role of monks in social development in Li District, Lamphun Province was at a high 
level in 3 aspects.  
  (2) comparison results Classified by personal factors, it was found that the monks at the 
age of education. There were statistically significant differences The position of the monks. No 
difference. 
  (3) Social problems and barriers to self-reliance in community development. Effectively, 
The lack of efficiency in the coordination of the church system (home school temple) and the 
lack of integrated knowledge transfer. And culture. Propaganda does not appeal to adolescents. 
The majority of the participants were elderly. 
  (4) The solution to the problem and the development of the monks must be a good 
example in practice. Ability to transfer knowledge Participation of people in the community and 
support from organizations or agencies involved. 
Keywords: The role of monks, Social development  

 
บทน า  
  สังคมไทยได๎เปลี่ยนแปลงจากสังคมไทยแบบเดิมๆ มารับความเจริญสมัยใหมํ ได๎ปฏิรูปประเทศตาม
แบบอยํางอารยประเทศในตะวันตก เปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผํนดินระบบการศึกษาและกิจการอื่น ๆ ของ
บ๎านเมือง เพื่อความอยูํรอดของประเทศ ความเจริญในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงเข๎าสูํความเจริญสมัยใหมํนี้ไมํได๎เป๕น
กระบวนการสืบเนื่องที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นภายในตัวของมันเอง คือ ได๎รับความเจริญ โดยเสวยผลผลิตของความเจริญ
สมัยใหมํที่สังคมไทยของตนไมํได๎สร๎างขึ้นเอง จากชํวงตํอแหํงความเปลี่ยนแปลงนั้นเป๕นต๎นมา มีผลทําให๎เกิดป๓ญหา
ตําง ๆ ในชํวงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงมาสูํความเจริญแบบสมัยใหมํนั้น สังคมไทยมิได๎ทําการปรับตัวโดยความพร๎อง
เพรียงกันโดยไมํประสานกัน และไมํได๎ทําความรู๎รํวมกันกํอให๎เกิดป๓ญหาตํางๆ (ส.ศิวลักษ๑, 2550 : 63-64)  
อาทิ เชํน ป๓ญหายาเสพติด ป๓ญหาความยากจน ป๓ญหาการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ป๓ญหาความเสื่อมโทรมทางด๎าน
จิตใจและศีลธรรม เป๕นต๎น 
  อําเภอลี้ ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของจังหวัด เป๕นอําเภอหนึ่งในจังหวัดลําพูน มีเนื้อที่เกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัด เป๕น
เมืองที่มีประวัติศาสตร๑ยาวนาน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป๕นที่สูง สํวนมากเป๕นภูเขาต๎นน้ําลําธารหรือลําห๎วย แมํน้ําหรือ
ลําห๎วยเกือบทุกสายไหลมารวมกันเป๕นแมํน้ําลี้ โดยมีวัดในอําเภอลี้ ทั้งหมด จํานวน 50 วัด มีสํงเสริมการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม และการศาสนา เชํนศูนย๑สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การสํงเสริมการศึกษาที่บูรณาการกับวิถี
ชุมชนท๎องถิ่นและพระพุทธศาสนา เป๕นต๎น 
  ประชาชนสํวนใหญํในอําเภอลี้ จังหวัดลําพูนนับถือพระพุทธศาสนา ชีวิตผูกพันอยูํกับความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา จะเห็นได๎จากวัดแตํละวัดมีการสร๎างและบูรณะถาวรวัตถุอยูํอยํางตลอด แตํถึงอยํางไรก็ตาม อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูนก็ยังคงมีป๓ญหาที่เกิดขึ้นอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ อันสืบเนื่องมาจาก ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม ท่ีเป๕นไปอยํางรวดเร็วจนเข๎ามามีบทบาทแทนท่ีวิถีชีวิตของประชาชน จนทําให๎เกิดป๓ญหาตําง ๆ ทางสังคม 
เชํน ป๓ญหายาเสพติด ป๓ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน ป๓ญหาความเครียด และป๓ญหาการขาดศีลธรรม เป๕นต๎น 
พระสงฆ๑ในฐานะเป๕นผู๎นําทางสังคม และเป๕นสถาบันหนึ่งของสังคมไทย ที่สามารถรํวมมือกันระหวํางฝุายอาณาจักร
และศาสนจักร เพื่อให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การลดป๓ญหาทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษาได๎ ดังนั้น ผู๎วิจัยในฐานะที่มีสํวนรํวมในการปฏิบัติหน๎าที่เกี่ยวกับการพัฒนา
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สังคมของพระสงฆ๑ จึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ท้ังนี้ท่ีผู๎วิจัยมีความ
สนใจที่จะทําการศึกษาในพื้นที่เขต อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนเพราะประชาชนในอําเภอลี้มีความหลากหลายทางชาติพันธุ๑
และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ดังท่ีจะเห็นได๎วํา ถึงแม๎อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จะมีเขตพื้นที่สํวนใหญํเป๕นภูเขา
แตํก็มีวัด จํานวนถึง 50 วัด ซึ่งเป๕นผลมาจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจในบทบาทการ
พัฒนาสังคมของพระสงฆ๑ เพื่อให๎เกิดองค๑ความรู๎ใหมํในเรื่องบทบาทของพระสงฆ๑ และผลที่ได๎จากการวิจัยในครั้งนี้ ไป
เป๕นข๎อมูลในบทบาทการพัฒนาสังคมของพระสงฆ๑ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และหนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
  2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
  3. เพื่อศึกษาป๓ญหาบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
  4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู๎วิจัย ได๎ติดตามการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 รูป/คน 
สํวนการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม จํานวน 85 ชุด เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป๕น
แบบสัมภาษณ๑เชิงลึกผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญเป๕นแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง ผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 รูป/คน สํวน
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเชิงปริมาณเป๕นแบบสอบถาม กลุํมตัวอยําง ซึ่งเป๕นพระสงฆ๑ในเขตพื้นที่ อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน จํานวน 85 ชุด 
 
ผลการวิจัย 
  จากการรวบรวมข๎อมูลการวิจัยบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ผู๎วิจัยพบวํา 
  1. ระดับบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
คําเฉลี่ยเรียงตามลําดับในแดํละด๎าน พบวํา ด๎านสังคม มีระดับปฏิบัติการมากที่สุด อันดับรองลงมา ได๎แกํ ด๎าน
วัฒนธรรม สํวนด๎านท่ีมีการปฏิบัติน๎อยที่สุด ได๎แกํ ด๎านการศึกษา 
  2.การเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดย จําแนกตามป๓จจัยสํวน 
บุคคล ผลการเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จากการวิเคราะห๑ข๎อมูล ผล
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตํอบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยใช๎วิธี
วิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบวําผลการเปรียบเทียบ จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล 
พบวํา พระสงฆ๑ที่มีอายุ อายุพรรษา ระดับการศึกษา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สํวนตําแหนํงทาง
คณะสงฆ๑ ไมํมีความแตกตํางกัน  
  3. ป๓ญหา อุปสรรค ของบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ด๎านสังคม คือ 
พระสงฆ๑บางรูปมีความรู๎ในเรื่องบทบาทน๎อย ขาดการประสานงานกับหนํวยงานอื่นๆเพราะคิดวํารํวมงานกับพระสงฆ๑
แล๎วยุํงยาก ชุมชนยังไมํเห็นความสําคัญบทบาทของพระสงฆ๑การประพฤติตัวของพระสงฆ๑บางรูปมีความไมํเหมาะสม 
จึงทําให๎ประชาชนขาดความเคารพศรัทธา หนํวยงานราชการและประชาชนยังเห็นความสําคัญบทบาท ของพระสงฆ๑
ในการทําหน๎าท่ีน๎อย ด๎านการศึกษา คือ ขาดพระสงฆ๑ที่มีความชํานาญในการถํายทอดความรู๎ หนํวยงานราชการและ
ประชาชนยังไมํเห็นความสําคัญสําคัญบทบาท ของพระสงฆ๑ในการทําหน๎าที่นี้ การประสานงานในระบบ บวร (บ๎าน 
วัด โรงเรียน) ขาดประสิทธิภาพ ด๎านวัฒนธรรม คือ ชุมชนยังไมํเห็นความสําคัญของบทบาทพระสงฆ๑ในด๎านนี้ กลุํม
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วัยรุํนไมํคํอยให๎ความสนใจ วัฒนธรรมบางอยํางมีขั้นตอนยาวเกินไปจึงทําให๎คนรุํนใหมํไมํสนใจเข๎ารํวม การเผยแผํยัง
ไมํดึงดูดความสนใจของวัยรุํน หรือคนรุํนใหมํ และกลุํมที่เข๎ารํวมสํวนใหญํเป๕นผู๎สูงอายุ สํวนกลุํมเยาวชนมีน๎อย 
 
ข้อเสนอแนะ  
  ข๎อเสนอแนะของบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ด๎านสังคม คือ คณะสงฆ๑และ
หนํวยงานของรัฐควรพัฒนาการบริหารจัดการ บริหารวัดของพระสงฆ๑ให๎ใกล๎เคียงกับฝาุยบ๎านเมือง ชุมชนควรให๎ความ
รํวมมือกับพระสงฆ๑มากกวําที่เป๕นอยูํในป๓จจุบันนี้ พระสงฆ๑ต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมคิด รํวมทํา รํวมแก๎ป๓ญหา กับชุมชน
อยํางแท๎จริงและควรสนับสนุนสํงเสริมกิจกรรมในด๎านสังคมตํอชุมชน อยํางจริงจังและตํอเนื่อง ด๎านการศึกษา คือ 
พระสงฆ๑ควรชํวยเหลือเป๕นวิทยากรในการสอนเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน หรือสถานศึกษาตํางๆมากยิ่งขึ้น ทางคณะ
สงฆ๑ควรเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิมาจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยให๎ บุคลากรเข๎ารับการอบรมมากขึ้นเพื่อเรียนรู๎ วิธีการใน
ถํายทอดความรู๎ ทางโรงเรียนควรจัดตารางสอนให๎กับพระสงฆ๑เข๎าไปสอนตาม โรงเรียนอยํางตํอเนื่อง ภาครัฐควร
จัดหาเอกสาร สื่อ อุปกรณ๑ให๎ทันสมัย ให๎แกํพระสงฆ๑ใช๎ใน การเรียนการสอนแกํเยาวชน ด๎านวัฒนธรรม คือ ชุมชน
ควรให๎ความรํวมมือกับพระสงฆ๑มากกวําที่เป๕นอยูํในป๓จจุบันนี ้ควรให๎พระสงฆ๑มีสํวนรวมในการจัดการแนวทางอนุรักษ๑
รํวมกับโรงเรียนใน ชุมชน พระสงฆ๑ต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมคิด รํวมทํา รํวมแก๎ป๓ญหา กับชุมชนอยํางแท๎จริงและควร
สนับสนุนสํงเสริมกิจกรรมในด๎านวัฒนธรรมตํอชุมชน อยํางจริงจังและตํอเนื่อง 
 
อภิปรายผล 
  การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกลําวถึงบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก สําหรับประเด็นในการอภิปรายผล ผู๎วิจัยจําแนกการพัฒนาสังคมเป๕นรายด๎าน คือด๎านสังคม 
ด๎านการศึกษาและด๎านวัฒนธรรม เมื่อพิจารณารายละเอียดโดย แตํละด๎านแล๎วพบวํา กลุํมตัวอยําง มีความคิดเห็นตํอ
บทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน อยูํในระดับมาก ดังนั้น ผู๎วิจัย สามารถกลําวการอภิปราย
ผลแตํละประเด็นสําคัญๆ ดังตํอไปนี้  
  1. ด๎านสังคม พระสงฆ๑มีการปฏิบัติตนเป๕นแบบอยํางที่ดีในการดําเนินชีวิต มีการจัดอบรมธรรมะแกํ
ประชาชน การให๎ความรู๎แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในสังคม อํานวยความสะดวกสถานท่ีภายในวัดในการกิจกรรม
ของชุมชน แสดงให๎เห็นวํา พระสงฆ๑ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีการวางแผนงาน มีการดําเนินงานและต๎องปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว๎ จึงต๎องมีการวางแผนเพื่อมีความพร๎อมในการดําเนินงาน มีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคม มีวัดและ
พระสงฆ๑เป๕นศูนย๑กลางของสังคมและเป๕นศูนย๑รวมจิตใจของประชาชน โดยมีพระสงฆ๑เป๕นผู๎แทนของวัดที่คอยช้ีแนะ
แนวทางในการปฏิบัติตนของพุทธมามกะ ให๎ไปในทางที่ดี เพื่อกํอให๎เกิดความศรัทธาเช่ือถือ สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ พระมหาธีราวุฒิ บุญมา (2554) ที่ศึกษาเรื่อง “บทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ๑ ตําบลเชิงดอย อําเภอ
ดอย สะเก็ด จังหวัด เชียงใหมํ” ผลการวิจัยพบวํา พระสงฆ๑จะถูกสังคมคาดหวังวําเป๕นผู๎ที่ต๎องนําคุณธรรม จริยธรรม 
มากกวําครูผู๎สอน เพราะหลักธรรมคําสั่งสอน สํวนใหญํจะมุํงเน๎นให๎ ละความช่ัว มุํงทําความดี ซึ่งมีข๎อธรรมะหลายข๎อ
ที่เหมาะสมกับ ประชาชนทั่วไปสามารถนํามาใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางเหมาะสม เชํนหลักธรรมะสําหรับผู๎ครอง
เรือนหรือ ฆราวาส ธรรม 4 อิทธิบาท 4 สัปปุริสธรรม 7 เป๕นต๎น  
  2. ด๎านการศึกษา พระสงฆ๑นั้นจะนับถือกันโดยวุฒิพรรษา มากหรือน๎อย และเป๕นเครื่องบํงช้ีถึงการอยูํใน
พระพุทธศาสนานี้มานาน ซึ่งเป๕นสิ่งยืนยันวํา พระสงฆ๑รูปนั้นๆเป๕นผู๎อยูํนานและเรียนรู๎พระธรรมวินัยมามาก อีกทั้ง
พระสงฆ๑ที่บวชมานานนั้น สํวนมากเป๕นผู๎ที่ได๎ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนหรือการศึกษาด๎านอื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับ  
พระพุทธศาสนาไว๎มาก จึงสามารถนําเสนอสิ่งเหลํานั้นในรูปแบบของการศึกษาให๎แกํประชาชนเข๎าใจได๎ จึงทําให๎  
พระสงฆ๑ที่พรรษาตํางกันมีบทบาทในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน แตกตํางกันไปด๎วย แสดงให๎เห็นวํา 
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พระสงฆ๑ในอําเภอลี้ จังหวัดสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ๑พศวีร๑ ธีรป๒ฺโญ (2551) ได๎วิจัยเรื่อง “บทบาท
ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ๑ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบวํา 
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ๑โดยรวมอยูํในระดับมาก ได๎แกํ ด๎านการควบคุมและสํงเสริม
การรักษาความเรียบร๎อยดีงาม ด๎านการศาสนศึกษาด๎านการศึกษา สงเคราะห๑ ด๎านการเผยแผํพระพุทธศาสนา ด๎าน
การสาธารณูปการ และด๎านการสาธารณสงเคราะห๑ พบวํา มีบทบาทอยูํในระดับมากทุกด๎าน และเมื่อเปรียบเทียบ
บทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัด นนทบุรีที่มีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม 
ประสบการณ๑ในการ ปฏิบัติหน๎าที่ และการสังกัดวัดแตํละขนาดแตกตํางกันมีบทบาทตํอการบริหารกิจการคณะสงฆ๑
ใน จังหวัดนนทบุรีไมํแตกตํางกัน 
  3.  ด๎านวัฒนธรรม พระสงฆ๑ในอําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  มีการสํงเสริมการจัดงานประเพณี 
ในวันสําคัญๆ เชํน วันวิสาขบูชา ฯลฯ มีการเทศนาในวันสําคัญๆ เชํน วันวิสาขบูชา ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมเมื่อถึงวัน
สําคัญตําง ๆ ทางศาสนา มีการอนุรักษ๑โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในชุมชน มีการสํงเสริมให๎มีการทําบุญในเทศกาล
ของทุกเดือน มีการบริจาคป๓จจัยในการบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุ ภายในวัดจัดให๎มีที่เก็บ โบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุ มีการรวบรวมเอกสารตําราทางวัฒนธรรม และวัดของทํานเป๕นศูนย๑กลางการติดตํอประสานงานทาง  
ศิลปวัฒนธรรม สอดคล๎องกับรายงานผลการดําเนินงาน โครงการพระสงฆ๑กับการเป๕น  ผู๎นําในการฟนฟูและอนุรักษ๑ 
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ประจําปี 2556 (สํานักงานวิทยาเขตขอนแกํน, 2556) พระสงฆ๑เป๕นผู๎ปลูกฝ๓งจิตวิญญาณของ
มนุษย๑ให๎เข๎าถึงความเป๕นแกํนแท๎ของศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป๕นผู๎นําในการฟื๗นฟูและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งสอดคล๎องกับผลการ ประเมินโครงการพระสงฆ๑กับการเป๕นผู๎นําในการฟื๗นฟูและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกํน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ แสดงผลการ
ประเมินโครงการ พบวํา ภาพรวมคําเฉลี่ยของโครงการอยูํในระดับดีมาก ด๎านความพึงพอใจแตํละข๎อ คือ พระสงฆ๑
เป๕นแบบอยํางในการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท๎องถิ่นให๎แกํชนรุํนหลัง (มีคําเฉลี่ย 4.97) ระดับดีมาก 
รองลงมาคือความพึงพอใจกับพระสงฆ๑มี จิตสํานึกในด๎านการฟื๗นฟูและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น มีคําเฉลี่ยอยูํใน
ระดับดีมาก สํวนความ รู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเนื้อหากํอนเข๎าฝึกอบรมของ โครงการนั้นพระสงฆ๑มีความเข๎าใจของ
โครงการ และวัตถุประสงค๑ได๎ดีมากพระสงฆ๑ในการเป๕นผู๎นําในการฟื๗นฟูและอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น ตลอดทั้ง
สืบสานให๎คนรุํนใหมํได๎อยํางยั่งยืน คําเฉลี่ยอยูํในระดับดีมาก โครงการนี้เป๕นการสํงเสริม  และปลูกฝ๓งให๎เป๕นแกนนํา
ประชาชนในท๎องถิ่นมี สํวนรํวมในการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท๎องถิ่นให๎คงอยูํตํอไป คําเฉลี่ยอยูํในระดับ
ดีมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ผู๎วิจัย สรุปข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยผู๎วิจัย
สามารถสรุปข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป ดังตํอไปนี้  
  1. ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู๎วิจัยสรุปข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายสํงผลตํอบทบาทของพระสงฆ๑ในการพัฒนา
สังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน (1) ควรมีนโยบายให๎พระสงฆ๑ดําเนินงานด๎านเผยแผํอยํางจริงจัง โดยสร๎างจิตสํานึกให๎
พระสงฆ๑ทุกรูปมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ที่ตนได๎รับมอบหมาย(2) เจ๎าคณะผู๎ปกครองควรกําหนดนโยบาย มีแผน
แมํบทอยํางชัดเจนเป๕นลาย ลักษณ๑อักษร และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติเป๕นรูปธรรมได๎  (3) ควรเปิดโอกาสให๎
พระสงฆ๑ในพ้ืนท่ีได๎มีสํวนรํวมในการทํางานรํวมกัน เพื่อให๎เกิดความสามัคคี (4) ในด๎านการปฏิบัติงาน ควรวางตนให๎
เหมาะสมเพื่อไมํให๎เกิดเป๕นมูลเหตุแหํง อคติ 4 
  2. ข๎อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ พระสงฆ๑ควรศึกษาเรียนรู๎ศาสตร๑สมัยใหมํที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาสังคม ซึ่ง
เป๕นเรื่องหลักการและวิธีการดําเนินงานตํอกลุํมและชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการสงเคราะห๑สังคมซึ่งเป๕นความรู๎ ที่
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สามารถทําให๎คนในชุมชนเรียนรู๎เรื่องป๓ญหาและความต๎องการของชุมชนตนเอง การแก๎ป๓ญหา ชุมชนโดยการมีสํวน
รํวมของคนในชุมชนสามารถแก๎ป๓ญหาและทําให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็งได๎  บทบาทของพระสงฆ๑ในการเป๕นผู๎
ประสานงาน ระหวํางชุมชนกับกลุํมหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ด๎านการฝึกอบรมอาชีพ การเกษตร อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนหรือฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น บทบาทพระสงฆ๑ด๎านสังคม เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมสงเคราะห๑ เพื่อชํวยเหลือ
บุคคลที่ยากจน พิการ ผู๎สูงอายุ เด็กด๎อยโอกาส ให๎มีโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   3. ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตํอไป ควรจะทําการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข๎อง(1) ควรมีการศึกษาการมี
สํวนรํวมของพระสงฆ๑ในการจัดการงานด๎านบทบาทของพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม จังหวัดลําพูน  (2) ควรมี
การศึกษาการนําแหลํงเรียนรู๎ชุมชนมาใช๎ในการจัดการงานด๎านบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน (3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีสํวน-รํวมของประชาชนในการจัดการงาน ด๎านบทบทบาทพระสงฆ๑ในการ
พัฒนาสังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน (4) ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของงานด๎านบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนาสังคม 
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน(5) ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบและแนวโน๎มการจัดการงานด๎านบทบาทพระสงฆ๑ในการพัฒนา
สังคม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
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การสร้างเครือข่ายของผู้น าสตรีในการเสริมสร้างความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 

NETWORKING OF WOMEN LEADERS TO STRENGTHEN THE STABILITY  
OF BUDDHISM IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  

OF LAMPHUN PROVINCE  

บุญญาดา  ประภัทรสิริ 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ 
วิทยาลยัสงฆ๑ลําพูน 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี ้เพื่อศึกษาบทบาทของผู๎นําสตรี เพื่อศึกษากระบวนการ และเพื่อศึกษาแนวทางการสร๎างเครือขําย
ของผู๎นําสตรีในการเสริมสร๎างความมั่นคงตํอพระพุทธศาสนาในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดลําพูน เป๕นการวิจัย
เชิงคุณภาพ ศึกษาจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎วิจัยเลือกผู๎ให๎สัมภาษณ๑ 16 รูป/คน ผลการวิจัยพบวํา 1. ผู๎นําสตรีได๎ทํา
หน๎าที่ในบทบาทของอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา และบทบาทที่ทําเพื่อสังคมตามภาระหน๎าที่ในตําแหนํงงาน  2. 
กระบวนการเสริมสร๎างความมั่นคงตํอพระพุทธศาสนาของผู๎นําสตรี ด๎านการศึกษา ควรมุํงเน๎นการศึกษาหาความรู๎ใน
พระไตรปิฎกอยํางจริงจัง ด๎านการปฏิบัติ ควรศึกษาพระธรรมคําสอนเพื่อนําไปประยุกต๑ใช๎กับการครองเรือนและการ
ปฏิบัติงาน ด๎านการเผยแผํ ควรมุํงเน๎นการเผยแผํหลักธรรมคําสอนที่ถูกต๎อง รูปแบบการเผยแผํควรมีการปรับปรุงให๎
ทันสมัย ด๎านการปกปูองพระพุทธศาสนา ควรสํงเสริมการศึกษาความรู๎จากพระไตรปิฎกอยํางจริงจังและใช๎ความรู๎นั้น
ชํวยปกปูองพระพุทธศาสนา ด๎านบํารุงพระพุทธศาสนาให๎มั่นคง ควรมุํงเน๎นการสํงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
พระพุทธศาสนา สํงเสริมโครงการบวชเรียน 3. แนวทางการสร๎างเครือขํายมี 5 แนวทาง คือ สร๎างเครือขํายจาก
ความสัมพันธ๑สํวนตัว การหลอมรวมกันของเครือขํายเดิมและนําเรื่องพระพุทธศาสนาเข๎าไปเสริมเพิ่ม สร๎างเครือขําย
โดยใช๎วิกฤติให๎เป๕นโอกาส สร๎างเครือขํายโดยการหลํอหลอมความเช่ือและศรัทธาในศาสนบุคคล และสร๎างเครือขําย
จากความมือกับสํานักงานพระพุทธศาสนา 

ค าส าคัญ : การสร๎างเครือขําย, ผู๎นําสตรี, ความมั่นคงในพระพุทธศาสนา  
 

Abstract 
The objectives of the thesis to study the role of women leaders to study the process and 

to study the networking guideline of women leaders to strengthen the stability of Buddhism in 
local administrative organization of Lamphun Province. This research is qualitative research 
methodology with interviewing In-depth Interview and the researcher is selected sixteen 
interviewees from key informants. The findings of this research as follows: 1. that the women 
leaders has two aspects, including the personal role is to be the Buddhists and the social role is 
followed responsibility in the job. 2. The education should focus on the study of the Tipitaka 
downright by providing the right knowledge. The practice should study the teaching of Dhamma in 
order to apply to the household and the work. The propagation should focus on the propagation 
of correct Dhamma’s teaching according to the contents appears in Tipitaka, rhe propaganda 
model should be kept up to date and propagated through personal practice. The protection of 
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Buddhism should promote the study of the Buddhist practice properly and take the knowledge to 
protect Buddhism, and The maintenance of Buddhism should focus on promoting activities about 
ordination project 3. The networking guideline found that there are five ways, including networking 
of personal relationships, the merger of the original network and bringing Buddhism into the 
supplement, networking by using the crisis as an opportunity, networking by casting faith and 
belief in religious person, and networking of cooperation with the office of Buddhism.  

Keywords : Networking, Women leaders, Strengthen the stability of Buddhism 
 

บทน า 
หลังพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ๎าปรินิพพาน 3 เดือน พระสาวกได๎จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 1 ขึ้นที่

เมืองราชคฤห๑ ตํอจากนั้นถือวําพระสาวกทั้งหลายมีหน๎าที่ในการสืบตํอพระพุทธศาสนา  (พระพรหมคุณาภรณ๑ 
(ป.อ. ปยุตโต), 2546 : 129). ซึ่งการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาให๎มั่นคงสืบตํอมาได๎จนถึงป๓จจุบันนี้ ด๎วยพุทธบริษัท 4   
อันประกอบด๎วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ยังมีความเคารพในพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา    
การปกปูองรักษาพระธรรมวินัยนั้น มิใชํแตํภิกษุ ภิกษุณีเทํานั้น ที่มีบทบาทสําคัญในการปกปูองรักษา  อุบาสก
อุบาสิกาก็มีบทบาทสําคัญในการธํารงรักษาพระพุทธศาสนาเชํนกัน ดังในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค๑ทรงยกยํอง
อุบาสก อุบาสิกา ผู๎สร๎างคุณประโยชน๑ให๎กับพระพุทธศาสนาจํานวนมาก โดยทรงยกยํองให๎เป๕นเลิศหรือเอตทัคคะใน
ด๎านตําง ๆ เทียบเทําหรือคล๎าย ๆ กับฝุายพระภิกษุ และภิกษุณี เชํน ทรงแตํงตั้งเอตทัคคะฝุายอุบาสก คือ สุทัตต 
อนาถปิณฑิกเศรษฐีเป๕นเอตทัคคะในด๎านการถวายทาน จิตตคหบดี ชาวเมืองมัจฉิกาสณฑ๑ เป๕นเอตทัคคะในด๎านผู๎เป๕น
ธรรมกถึก (องฺ.เอกก. (ไทย) 20/249-250/31). สํวนในฝุายอุบาสิกาได๎แตํงตั้ง นางสุชาดาเป๕นเอตทัคคะด๎านผูถ๎ึงสรณะ
กํอน และนางวิสาขาเป๕นเอตทัคคะในด๎านการถวายทาน นางขุชชุตตราเป๕นเอตทัคคะฝุายพหูสูต นางสามาวดีเป๕น
เอตทัคคะในด๎านมีจิตเมตตา และนางอุตตรานันทมาตาเป๕นเอตทัคคะด๎านชํานาญฌานองฺ. (เอกก. (ไทย) 20/258-
261/32). 

อยํางไรก็ตาม ด๎วยสภาพแวดล๎อมของสถานการณ๑โลกในป๓จจุบันที่ถูกครอบงําด๎วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร๎
พรมแดน ทั้งสังคมไทยและสังคมอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งรากเหง๎าของป๓ญหาที่แท๎จริงที่ทําให๎พุทธศาสนาถูก
เบียดเบียนย่ํายีอยูํในป๓จจุบัน ก็เนื่องจากพุทธศาสนิกชนยังขาดความรู๎ความเข๎าใ จในคําสอนของพระพุทธองค๑ 
นอกจากนี้ ชาวพุทธยังพากันเช่ือวํา การถวายเงินทองให๎กับพระดัง ๆ จะสามารถดลบันดาลให๎ตนเองประสบ
ความสําเร็จสมความปรารถนา โดยไมํนําพาวําพระรูปนั้นจะประพฤติปฏิบัติเหมาะสมกับสมณรูปหรือไมํ สิ่งเหลํานี้ 
คือสาเหตุสํวนหน่ึงของป๓ญหาที่ทําให๎พุทธศาสนาเสื่อมศรัทธา (สุวัฒน๑  จันทรจํานง, 2546 : 23).  

สตรีไทยมีบทบาทสําคัญมาตั้งแตํอดีต ในทางการเมืองสตรีไทยในประวัติศาสตร๑หลายทํานได๎มีบทบาทใน
การสร๎างชาติไทย เชํน พระสุพรรณกัลยา พระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสียสละพระองค๑เป๕นองค๑
ประกันที่เมืองหงสาวดี เพื่อแลกกับอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรที่จะมากอบกู๎เอกราชให๎กับกรุงศรีอยุธยาในวัน
ข๎างหน๎า ในสมัยรัตนโกสินทร๑ สตรีไทยหลายคนได๎มีบทบาทในการตํอสู๎ทําสงครามเพื่อปกปูองบ๎านเมือง เชํน คุณหญิง
จัน ภรรยาเจ๎าเมืองถลาง (ภูเก็ต) และนางมุกน๎องสาว ได๎นําชาวบ๎านเมืองถลางตํอสู๎ต๎านทานกองทัพพมําเมื่อครั้ง
สงครามเก๎าทัพในสมัยรัชกาลที่ 1 มีความดีความชอบจนได๎รับการแตํงตั้งให๎เป๕นท๎าวเทพกษัตรีและท๎าวศรีสุนทร และใน
ป๓จจุบัน มีสตรีไทยจํานวนมากได๎มีบทบาททางการเมือง เชํน นางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร ที่ได๎ดํารงตําแหนํง
นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 และยังมีสตรีที่เป๕นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี นอกจากนี้ ในหนํวยงานทั้ง
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ภาครัฐและภาคเอกชนยังมีสตรีที่ดํารงตําแหนํงสําคัญ เชํน ผู๎วําการธนาคารแหํงประเทศไทย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด เป๕นต๎น 

จังหวัดลําพูน เป๕นจังหวัดที่มีรากฐานการสืบทอดพระพุทธศาสนาจากพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย๑แหํง
นครหริภุญไชย (ลําพูน) ผู๎ซึ่งทะนุบํารุงและกํอสร๎างบ๎านเมือง ทําให๎เมืองหริภุญไชย (ลําพูน) นั้นเป๕นแหลํง
ศิลปวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาที่เจริญรุํงเรืองสืบมา แตํด๎วยบทบาทหน๎าที่ของสตรีป๓จจุบันได๎แปรเปลี่ยนจาก
อดีต จากที่เคยทําหน๎าที่ดูแลเฉพาะบ๎านเรือน มีเวลาเข๎าวัดทําบุญ บํารุงพุทธศาสนาตามบทบาทของอุบาสิกา ต๎อง
ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และเมื่อจังหวัดลําพูน ได๎ปรับเปลี่ยนจากระบบเกษตรกรรมสูํระบบ
อุตสาหกรรมที่มีอัตราคําตอบแทนท่ีสูง ทําให๎ประชาชนทั้งหญิงและชายตํางเข๎าไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม จึงไมํ
สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได๎เฉกเชํนอดีต แม๎วําในป๓จจุบัน จังหวัดลําพูน จะยังคงมีการสืบตํอ
พระพุทธศาสนาผํานกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยํางตํอเนื่องก็ตาม  

ดังนั้น ผู๎วิจัยในฐานะอุบาสิกา หนึ่งในพุทธบริษัท 4 ผู๎ต๎องมีบทบาทในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา พร๎อม
ด๎วยการอุปถัมภ๑พระภิกษุสามเณร เพื่อให๎พุทธศาสนามั่นคง เจริญรุํงเรือง เป๕นที่พึ่งแกํชาวโลกทั้งหลาย ผู๎วิจัยจึงมีความ
ต๎องการที่จะศึกษาบทบาทของผู๎นําสตรีและกระบวนการในการเสริมสร๎างความมั่นคงตํอพระพุทธศาสนา รวมถึง
แนวทางการสร๎างเครือขํายของผู๎นําสตรีในการเสริมสร๎างความมั่นคงตํอพระพุทธศาสนาในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จังหวัดลําพูน ทั้งนี้ เพื่อการสืบทอดงานด๎านพระพุทธศาสนาให๎ดํารงอยูํอยํางยั่งยืนสืบไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อศึกษาบทบาทของผู๎นําสตรีในการเสริมสร๎างความมั่นคงตํอพระพุทธศาสนาในองค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นจังหวัดลําพูน 
2.  เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร๎างความมั่นคงตํอพระพุทธศาสนาของผู๎นําสตรีในองค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นจังหวัดลําพูน 
3.  เพื่อศึกษาแนวทางการสร๎างเครือขํายของผู๎นําสตรีในการเสริมสร๎างความมั่นคงตํอพระพุทธศาสนาใน

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดลําพูน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-

depth Interview) กับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 16 รูป/คน โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑แบบมี
โครงสร๎าง และทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) แล๎วนําเสนอในรูปแบบการ
พรรณนา 

ผลการศึกษา 

1. บทบาทของผู้น าสตรีในการเสริมสร้างความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดล าพูน 

บทบาทของผู๎นําสตรีในการเสริมสร๎างความมั่นคงตํอพระพุทธศาสนาในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัด
ลําพูน สภาพท่ัวไปในป๓จจุบันนั้น มีบทบาท 2 ด๎าน คือ 

1.1 ด๎านที่เป๕นบทบาทสํวนตน คือการเป๕นพุทธศาสนิกชนในบทบาทของอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา 
ซึ่งบทบาทดังกลําวนี้ได๎สะท๎อนผํานรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติตน กลําวคือผู๎นําสตรีได๎น๎อมนําหลักศีล 5 มา
ประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินชีวิต เว๎นจากการเบียดเบียนมนุษย๑และสัตว๑ เว๎นจากการลักขโมย ฉ๎อโกง เว๎นจากการประ
พฤตผิดในกาม เว๎นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง และเว๎นจากการเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด  ประพฤติปฏิบัติตนตาม
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แนวทางปฏิบัติตํอทิศ 6 เป๕นลูกที่ดีของพํอแมํ เป๕นภรรยาที่ดีของสามี และเป๕นแมํที่ดีของลูก สอนลูกหลานให๎เป๕นคนดี 
มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามตามจารีตขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย บํารุงพุทธศาสนา โดยการชักชวนคนใน
ครอบครัวไปทําบุญที่วัด ให๎ทาน ปลํอยนก ปลํอยปลา ฟ๓งเทศน๑ ฟ๓งธรรม ศึกษาหาความรู๎ในพระพุทธศาสนา จากการ
อํานหนังสือธรรมมะ และจากสื่อออนไลน๑ ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ สวดมนต๑ ไหว๎พระ และเข๎ารํวมกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา อาทิ การเวียนเทียน การทําบุญเนื่องในโอกาสตําง ๆ  

1.2 ด๎านที่เป๕นบทบาทที่ทําเพื่อสังคมตามภาระหน๎าที่ในตําแหนํงงาน กลําวคือ ผู๎นําสตรีได๎ประพฤติ
ตนเป๕นแบบอยํางของผู๎อยูํในศีลในธรรม ใช๎หลักคุณธรรมในการปกครองผู๎ใต๎บังคับบัญชา ให๎บริการประชาชนด๎วย
ความสุจริต ยุติธรรม มีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบายในการบํารุงพุทธศาสนา มีสํวนรํวมในการเผยแผํหลักธรรมคํา
สอน เข๎ารํวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และสนับสนุนบํารุงกิจกรรมของวัดและพระสงฆ๑ 

2. กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาของผู้น าสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดล าพูน 

ด้านการศึกษา ควรดําเนินการคือ มุํงเน๎นให๎การศึกษาความรู๎ในพระไตรปิฎกของพระภิกษุสามเณรอยําง

จริงจัง รวมถึงให๎มีการบรรจุเนื้อหาพระไตรปิฎกไว๎ในบทเรียนของหลักสูตรสามัญปกติตั้งแตํระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงให๎เด็กนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได๎เรียนนักธรรมตรี โท 
เอก ให๎มากขึ้น มุํงเน๎นให๎ผู๎ที่ทําหน๎าที่สอนธรรมะต๎องสอนเนื้อหาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอยํางจริงจังและให๎เข๎าใจได๎งําย 
สํงเสริมให๎มีการประกวดแขํงขันเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับพระไตรปิฎก จัดทําพระไตรปิฎกสําหรับการแจกจํายให๎แกํประชาชน
ได๎ศึกษาหาความรู๎ ให๎ประชาชนเข๎าถึงพระไตรปิฎกได๎โดยสะดวก เมื่อได๎เรียนรู๎ จะเกิดความเข๎าใจในหลักธรรมคําสอนและ
สามารถปฏิบัติได๎ถูกต๎อง สํงเสริมการใช๎ศูนย๑การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อการฝึกสมถกรรมฐาน และวิป๓สสนา
กรรมฐาน สํงเสริมให๎เยาวชนในชุมชนเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย๑ สํงเสริมให๎มีการยกยํองบุคลากรที่ผําน
กระบวนการขั้นตอนการอบรมตามหลักสูตรของพระพุทธศาสนา สํงเสริมการศึกษาในระดับป๓จเจก และขยายไปใน
รูปแบบของกลุํมเล็ก แล๎วขยายเป๕นกลุํมใหญํ ๆ ทั่วจังหวัด  

ด้านการปฏิบัติ สรุปแนวปฏิบัติในสํวนบทบาทของผู๎นําสตรีในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามแนวปฏิบัติ

สํวนตัวนั้น ได๎มีการศึกษาพระธรรมคําสอนนําไปประยุกต๑ใช๎กับการครองเรือน อาทิ หลักทิศ 6 หลักศีล 5 ได๎ชักชวน
สมาชิกในครอบครัวเข๎ารํวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการสวดมนต๑ ไหว๎พระ นั่งสมาธิ เป๕นกิจวัตรในทุกวัน เข๎าวัด
ทําบุญ ถวายทาน ฟ๓งเทศน๑ ฟ๓งธรรม และถวายป๓จจัยบํารุงศาสนสถาน ถวายทุนการศึกษาแกํพระภิกษุสามเณร แนว
ปฏิบัติสํวนรวม (สาธารณะ)นั้น ผู๎นําสตรีได๎มีการประยุกต๑ใช๎หลักธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน ได๎แกํ หลักพรหมวิหาร 4 
และเป๕นผู๎นํากิจกรรมการสวดมนต๑ ไหว๎พระ ปฏิบัติธรรม มีสํวนรํวมในการผลักดันการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
พระพุทธศาสนาในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ชักชวนผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎เข๎ารํวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
และประพฤติปฏิบัติตนเป๕นแบบอยํางที่ดี  

ด้านการเผยแผ่ ควรมีกระบวนการ คือ การเผยแผํหลักธรรมคําสอนที่ถูกต๎องตามเนื้อหาที่ปรากฏใน

พระไตรปิฎก ผู๎เผยแผํต๎องศึกษาจากพระไตรปิฎกเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องไมํบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนไปจาก
พระไตรปิฎก รูปแบบการเผยแผํควรมีการปรับปรุงและควรนําเครื่องมือท่ีหลากหลายมาใช๎ประกอบการเผยแผํเพื่อการ
เข๎าถึงประชาชนทุกกลุํม ควรระบุกลุํมเปูาหมายให๎ชัดเจน สําหรับการเผยแผํของผู๎นําสตรีในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ควรมีการเผยแผํผํานวัตรปฏิบัติสํวนตนกํอนเป๕นอันดับแรก เพื่อตนเองเป๕นผู๎ประพฤติปฏิบัติดียํอมเป๕นตัวอยํางแกํผู๎
พบเห็น และจะสามารถสร๎างความเช่ือมั่น ศรัทธาให๎เกิดขึ้นได๎ ทั้งนี้ ผู๎นําสตรีต๎องใช๎จุดเดํนด๎านความอํอนน๎อม 
นุํมนวล การเจรจาที่ไพเราะ และความสามารถในการติดตํอประสานงานให๎เกิดประโยชน๑ จากนั้นขยายการเผยแผํไป
ยังผู๎ใต๎บังคับบัญชา เพื่อนรํวมงานและขยายเข๎าสูํชุมชน  
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ด้านการปกปูองพระพุทธศาสนา ควรมุํงเน๎นการปรับปรุงในด๎านจุดอํอน แก๎ไขอุปสรรคและสร๎างโอกาสที่มี

อยูํให๎เข๎มแข็งขึ้น สํวนจุดแข็งที่มีอยูํต๎องรักษาและดํารงไว๎ให๎เข๎มแข็งดังเดิม โดยมีวิธีการดําเนินการ คือสํงเสริม
การศึกษาความรู๎จากพระไตรปิฎกอยํางจริงจัง โดยใช๎สถาบันการศึกษาของพุทธศาสนารองรับ และควรจัดโครงการสอนวิชา
ศีลธรรมใช๎วัดเป๕นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ สร๎างศาสนทายาทต๎นแบบเพื่อการขับเคลื่อนงานด๎านพุทธศาสนา และเป๕น
กระบอกเสียงในการสื่อสารสิ่งที่ถูกต๎องให๎กับประชาชนได๎รับทราบ  มุํงเน๎นการสํงเสริมวัตรปฏิบัติของพระภิกษุ
สามเณร ควรจัดให๎มีผู๎ที่ทําหน๎าที่ในการนําเสนอข๎อเท็จจริงกรณีมีการปลํอยขําวโจมตีพระพุทธศาสนา มุํงเน๎นการ
สํงเสริมให๎คนเข๎าบวชเรียนในพุทธศาสนา สําหรับในบทบาทของผู๎นําสตรีต๎องเป๕นผู๎ที่ใฝุหาความรู๎ รู๎ในหลักธรรม รู๎หลัก
พระวินัย รู๎   พระสูตร ต๎องศึกษาหาความรู๎ให๎แตกฉาน ต๎องทุํมเทแรงกาย แรงใจที่จะทําหน๎าที่ในการปกปูอง
พระพุทธศาสนา ต๎องใช๎สติและป๓ญญาในการรับรู๎ขําวสาร และคนในชุมชนต๎องชํวยกันสอดสํองดูแลการรุกคืบของ
ศาสนาอ่ืน ๆ  

ด้านบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ควรมุํงเน๎นการสํงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎อง

กับพระพุทธศาสนา สํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การทําวัตรเช๎า 
เย็น การสวดมนต๑ไหว๎พระ การปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิป๓สสนากรรมฐาน สํงเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
ศีล 5 และใช๎ป๓ญญาในการวิเคราะห๑สิ่งใดดี สิ่งใดไมํดี สิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมํควรทํา สํงเสริมโครงการบวชเรียนและบวช
เรียนภาคฤดูร๎อน สํงเสริมการพัฒนา ศาสนสถาน เพื่อให๎เป๕นสถานที่ที่ดึงดูดให๎ประชาชนได๎เข๎าพักผํอนและหาความรู๎ 
และจัดให๎มีกิจกรรมที่อาศัยการมีสํวนรํวมภายในชุมชนและท๎องถิ่น โดยใช๎วัดเป๕นศูนย๑กลางการจัดกิจกรรมอยําง
ตํอเนื่องและสม่ําเสมอ ให๎วัดเป๕นศูนย๑กลางการประชุมของคนในท๎องถิ่น เพื่อให๎ประชาชนได๎รับประโยชน๑และซึมซับ
ความใกล๎ชิดกับวัด สํงเสริมให๎มีการบํารุงพระพุทธศาสนาด๎วยป๓จจัย 4 และสํงเสริมวัตรปฏิบัติที่ดีงามของพระภิกษุ
สงฆ๑ เพื่อสร๎างความศรัทธาให๎เกิดแกํประชาชน 

3. แนวทางการสร้างเครือข่ายของผู้น าสตรีในการเสริมสร้างความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 

3.1 สร๎างเครือขํายจากความสัมพันธ๑สํวนตัวภายในองค๑กรให๎สําเร็จกํอนแล๎วขยายไปสูํชุมชนและสูํ
จังหวัด ทั้งนี้ ผู๎นําสตรีต๎องประพฤติตนเป๕นแบบอยํางที่ดีและต๎องปลูกจิตสํานึก สร๎างศรัทธาให๎เกิดในตัวบุคคลและการ
เป๕นแบบอยํางที่ดีให๎ได๎กํอนเพื่อให๎บุคคลอื่น ๆ เกิดความเช่ือมั่น ตํอตัวบุคคลแล๎วปฏิบัติตามและจะเป๕นหนทางนําไปสูํ
การสร๎างกลุํมเครือขํายตํอไป 

3.2 การหลอมรวมกันของเครือขํายเดิมและนําเรื่องพระพุทธศาสนาเข๎าไปเสริมเพิ่ม อาทิ การหลอมรวมกับ
กลุํมเครือขํายของพุทธสมาคม หรือองค๑กรพิทักษ๑พระพุทธศาสนา กลุํมแมํบ๎าน กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมสตรี กลุํมเยาวชน 
เป๕นต๎น ซึ่งเครือขํายที่สร๎างอาจเป๕นทางการและไมํเป๕นทางการ 

3.3 สร๎างเครือขํายโดยใช๎วิกฤติให๎เป๕นโอกาส สร๎างกรณีที่มีเหตุการณ๑เกิดขึ้นแลว๎ นําเหตุการณ๑นั้นไปเป๕น
สาเหตุเพื่อขอความรํวมมือในรวบรวมสมาชิกสร๎างเครือขําย 

3.4 สร๎างเครือขํายโดยการหลํอหลอมความเช่ือและศรัทธาในศาสนบุคคลหรือบุคคลสําคัญอันเป๕นที่
เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดลําพูน มาเป๕นจุดศูนย๑กลางในการสร๎างเครือขําย อาทิ   ครูบาเจ๎าศรีวิชัย ครูบา
ขาวปี๋ พระนางจามเทวี เพื่อการนําไปสูํการจัดกิจกรรมแล๎วรวบรวมสมาชิกจากเหตุป๓จจัยนี้ 

3.5 สร๎างเครือขํายจากความมือกับสํานักงานพระพุทธศาสนาด๎วยการถํายทอดองค๑ความรู๎ผําน ธรรม
ศึกษา ตรี โท เอก 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร๎างเครือขํายของผู๎นําสตรีในการเสริมสร๎างความมั่นคงตํอพระพุทธศาสนาใน
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดลําพูน ผู๎วิจัยอภิปรายผลได๎ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

1. บทบาทของผู้น าสตรีในการเสริมสร้างความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดล าพูน  

สภาพทั่วไปของผู๎นําสตรีในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในป๓จจุบันนั้น มีบทบาท 2 ด๎าน คือ ด๎านที่เป๕น
บทบาทสํวนตน คือการเป๕นพุทธศาสนิกชนในบทบาทของอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา ซึ่งการปฏิบัติในบทบาทสํวน
ตนของผู๎นําสตรีนั้นแสดงให๎เห็นวําผู๎นําสตรียังมีความเคารพในพระรัตนตรัยและยังเป๕นผู๎ที่ชํวยให๎พระพุทธศาสนา
มั่นคงอยูํได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับพุทธพจน๑ขององค๑สัมมาสัมพุทธเจ๎าที่ตรัสวํา “เมื่อตถาคต ปรินิพพาน ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา ในพระธรรมวินัย ยังมีความเคารพ ยําเกรงในพระศาสดา. . .ในพระธรรม. . .ในพระสงฆ๑. . .ในสิกขา. . .ใน
กันและกันนี้แล เป๕นเหตุเป๕นป๓จจัยให๎พระสัทธรรมตั้งมั่นอยูํนาน” (อง. ปญจก. (ไทย) 22/201/343-344). ในด๎านที่
เป๕นบทบาทที่ทําเพื่อสังคมตามภาระหน๎าที่ในตําแหนํงงานนั้น ผู๎นําสตรีได๎ประพฤติตนเป๕นแบบอยํางของผู๎อยูํในศีลใน
ธรรม ได๎ประยุกต๑ใช๎หลักคุณธรรมในการบริหารกิจการงาน รวมถึงการยึดมั่นในการให๎บริการประชาชนด๎วยความ
ซื่อสัตย๑สุจริต ยุติธรรม และมีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบายในการบํารุงพุทธศาสนา มีสํวนรํวมในการ   เผยแผํหลักธรรม 
คําสอน เข๎ารํวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนบํารุงกิจกรรมของวัดและพระสงฆ๑ ซึ่งแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติของผู๎นําสตรีในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนี้แสดงให๎เห็นวํา ผู๎นําสตรีเป๕นผู๎ที่ได๎ใช๎ภาวะผู๎นําที่ดีจน
ได๎รับการยอมรับและไว๎วางใจในการปฏิบัติงานและยังมีบทบาทสําคัญตํอการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการสืบ
ทอดงานพระพุทธศาสนา ซึ่งบทบาทของภาวะผู๎นําดังกลําวนี้ ได๎สอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยของทิพย๑สุดา  ทิพมํอม 
(2557) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู๎นําสตรี กรณีบ๎านหนองน้ําคํา ตําบลบึงทวาย อําเภอเตํางอย จังหวัดสกลนคร” 
ผลการศึกษาพบวํา ป๓จจัยสําคัญที่จะสนับสนุนให๎บทบาทสตรีเป๕นที่ยอมรับได๎ประกอบด๎วย ประสบการณ๑ และ
บทบาทสตรีด๎านสังคมและวัฒนธรรม  

2. กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาของผู้น าสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดล าพูน  

ด้านการศึกษา จากการศึกษาพบวํา ป๓จจุบันพุทธบริษัท 4 มิได๎มีการศึกษาหาความรู๎ในหลักธรรมคําสอนที่

ถูกต๎อง ซึ่งข๎อมูลตําง ๆ ที่เผยแผํอยูํได๎มีการบิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากข๎อเท็จจริงจนนําไปสูํการปฏิบัติที่สืบทอดกันมา
อยํางผิด ๆ ดังนั้น จึงควรมุํงเน๎นให๎การศึกษากับพระภิกษุสามเณรได๎ศึกษาความรู๎ในพระไตรปิฎกอยํางจริงจัง  ควร
บรรจุเนื้อหาพระไตรปิฎกไว๎ในบทเรียนในทุกระดับช้ัน และควรจัดทําพระไตรปิฎกสําหรับการแจกจํายให๎แกํ
ประชาชนได๎ศึกษาหาความรู๎ ให๎ประชาชนเข๎าถึงพระไตรปิฎกได๎โดยสะดวก ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยของพระ
เทิดศักดิ์ สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน๑) (2558) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว” ผลการศึกษาพบวํา พระองค๑ทรงทํานุบํารุงคือ ทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎จัดพิมพ๑พระไตรปิฎกฉบับ
อักษรสยาม ซึ่งเป๕นการเปลี่ยนแปลงจากการจารลงบนใบลาน มาเป๕นการพิมพ๑ลงบนกระดาษ ทรงสํงเสริมการศึกษา
ของพระสงฆ๑ ทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) ในด๎านการเผย
แผํพระพุทธศาสนา ทรงพระราชทานพระไตรปิฎกฉบับพิมพ๑ไปยังวัดในประเทศและมหาวิทยาลัยในตํางประเทศ ใน
ด๎านการกํอสร๎างและปฏิสังขรณ๑ ทรงสร๎างวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป๕นต๎น และทรงปฏิสังขรณ๑วัดทั่วประเทศ  
ผลจากการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ทําให๎พระภิกษุสามเณรได๎ศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้น  และได๎ศึกษา
พระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูง ประชาชนได๎ศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าอยํางแพรํหลาย ได๎มีมหาเถรสมาคม
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เกิดขึ้น สํงผลให๎การปกครองคณะสงฆ๑เกิดความเป๕นระเบียบเรียบร๎อยทั่วประเทศ และพระพุทธศาสนาเผยแผํทั้งในและ
ตํางประเทศ และสืบทอดมาถึงป๓จจุบัน 

ด้านการปฏิบัติ จากการศึกษาวิจัยพบวํา ผู๎นําสตรีในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีบทบาท 2 ด๎าน คือการ

ปฏิบัติโดยสํวนตัว กับการปฏิบัติโดยสํวนรวมหรือสาธารณะ ซึ่งโดยภาพรวมคือมีการศึกษาพระธรรมคําสอนนําไป
ประยุกต๑ใช๎กับการครองเรือนและการปฏิบัติหน๎าที่การงาน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการปฏิบัติธรรม 
และบํารุงพุทธศาสนาในหลากหลายแนวทาง ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา ผู๎นําสตรีได๎ประพฤติปฏิบัติตนเป๕นพุทธศาสนิกชนที่ดี
ในการชํวยจรรโลงพระพุทธศาสนาให๎มั่นคงสืบตํอไปได๎ อยํางไรก็ตาม สําหรับการปฏิบัติตนของพระภิกษุสามเณรนั้น 
พระภิกษุสามเณรต๎องมุํงเน๎นการศึกษา พระธรรมวินัยให๎ถํองแท๎ ต๎องประพฤติตนเป๕นแบบอยํางของพระภิกษุที่มีจริยาวัตร
งดงาม สํารวม ให๎ผู๎พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธา  และพระภิกษุสามเณรต๎องมีการปฏิบัติที่ถูกต๎องตามหลัก
พระไตรปิฎก ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยของโชติ บดีรัฐ (2555) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ๑ภาค 4 เพื่อความมั่นคงแหํงพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบวํา การบริหารองค๑กรใน 3 
ด๎าน มีข๎อเสนอแนะคือ ควรมีวิธีการพัฒนาคนให๎เกํง มีความรู๎ความสามารถ ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจหลักพระศาสนาที่
ถูกต๎อง โดยวิธีการสํงเสริมให๎พระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู๎นํา มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด๎าน
การบริหาร โดยอบรมให๎พระสังฆาธิการให๎เป๕นผู๎นําในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรมและให๎มีความรู๎และทักษะ
ในเรื่องการปูองกันไมํให๎พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา และตั้งมั่นความเช่ือความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาอยํางยั่งยืนตํอไป 

ด้านการเผยแผ่ จากการศึกษาวิจัยพบวํา ด๎านการเผยแผํควรมีกระบวนการ คือ การเผยแผํหลักธรรมคําสอนที่

ถูกต๎องตามเนื้อหาท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องไมํบิดเบือนหรือผดิเพี้ยนไปจากพระไตรปฎิก ต๎อง
สํงเสริมให๎มีการบวชเรียนเพื่อให๎มีโอกาสที่จะสร๎างศาสนทายาทต๎นแบบเพื่อการเผยแผํงานพระพุทธศาสนาให๎เกิดขึ้น
และจะนําไปสูํการเผยแผํที่มีประสิทธิภาพ ท้ังเพื่อการขยายฐานการนับถือพระพุทธศาสนาให๎เพิ่มมากขึ้นและเป๕นการ
ชํวยสืบทอดให๎พระพุทธศาสนาดํารงอยูํได๎นาน ซึ่งแนวทางดังกลําวนี้ได๎สอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยของพระครูมงคล
ศีลวัตร (ทองอินทร๑ มงฺคลิโก/กํอผล) (2559) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง: บทบาทการอุปถัมภ๑
และคุ๎มครองพระพุทธศาสนาของพระเจ๎าบรมโกศกับพระเจ๎าถังไทํจงฮํองเต๎” ผลการศึกษาพบวํา พระพุทธศาสนาใน
ยุคของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวบรมโกศมีความเจริญรุํงเรืองอยํางมาก ทรงสํงพระสงฆ๑ไปสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา มี
การสร๎างวัดพระพุทธรูป พระเจดีย๑และวิหารเป๕นจํานวนมาก รัชกาล พระเจ๎าอยูํหัวบรมโกศสํงเสริมให๎การบวชเรียน
กลายเป๕นประเพณีสําคัญและถือปฏิบัติอยํางเครํงครัดผู๎ที่จะเป๕นขุนนางมียศบรรดาศักดิ์ต๎องเป๕นผู๎ได๎รับการอุปสมบท
มาเรียบร๎อยเสียกํอน และได๎สํงคณะสงฆ๑ไปชํวยฟื๗นฟูพระพุทธศาสนาในลังกาอีกด๎วย  

ด้านการปกปูองพระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิจัยพบวํา องค๑กรพุทธศาสนาจะต๎องสร๎างบุคลากรให๎

แข็งแรง ด๎วยการสํงเสริมการศึกษาความรู๎จากพระไตรปิฎกอยํางจริงจัง สร๎างศาสนทายาทต๎นแบบเพื่อการขับเคลื่อนงาน
ด๎านพุทธศาสนา มุํงเน๎นการสํงเสริมวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร  ควรจัดให๎มีผู๎ที่ทําหน๎าที่ในการนําเสนอ
ข๎อเท็จจริงกรณีมีการปลํอยขําวโจมตีพระพุทธศาสนา สําหรับในบทบาทของผู๎นําสตรีต๎องเป๕นผู๎ที่ใฝุหาความรู๎ที่
ถูกต๎องจากพระไตรปิฎก ต๎องทําหน๎าที่ในการปกปูองพระพุทธศาสนา ต๎องใช๎สติและป๓ญญาในการรับรู๎ขําวสาร และ
คนในชุมชนต๎องชํวยกันสอดสํองดูแลการรุกคืบของศาสนาอ่ืน ๆ ซึ่งจากป๓จจัยตําง ๆ ท่ีกลําวมานี้ แสดงให๎เห็นวํา การ
ที่พุทธบริษัท 4 จะชํวยปกปูองพระพุทธศาสนาได๎นั้น จะต๎องมีความรู๎ที่แตกฉาน ถูกต๎องตรงตามที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก ทั้งนี้ เพราะหากมีเหตุป๓จจัยในทางที่กํอให๎เกิดข๎อกังขาเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ๑ ก็จะไมํ
สามารถไปชํวยชี้แนะหรือแก๎ตํางในสิ่งที่ถูกต๎องให๎กับสังคมได๎รับทราบได๎ และอาจเป๕นสาเหตุที่ทําให๎พระพุทธศาสนาเสื่อม
ลงได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับความคิดเห็นของสุวัฒน๑  จันทรจํานง (2546) ที่ได๎กลําววํา ป๓ญหาที่แท๎จริงที่ทําให๎พุทธศาสนา ถูก
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เบียดเบียนย่ํายีอยูํในป๓จจุบัน ก็เนื่องจากพุทธศาสนิกชนยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในคําสอนของพระพุทธองค๑ สิ่ง
เหลํานี้คือสาเหตุสํวนหน่ึงของป๓ญหาที่ทําให๎พุทธศาสนาเสื่อมศรัทธา 

ด้านบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง จากการวิจัยพบวํา ควรมุํงเน๎นการสํงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนา สํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
สํงเสริมการประพฤติปฏบิัติตนตามหลักศีล 5 และใช๎ป๓ญญาในการดําเนินชีวิต สํงเสริมโครงการบวชเรียน สํงเสริมการ
พัฒนาศาสนสถาน ใช๎วัดเป๕นศูนย๑กลางการจัดกิจกรรมอยําง สํงเสริมให๎มีการบํารุงพระพุทธศาสนาด๎วยป๓จจัย 4 และ
สํงเสริมวัตรปฏิบัติที่ดีงามของพระภิกษุสงฆ๑ เพื่อสร๎างความศรัทธาให๎เกิดแกํประชาชน ซึ่งการสํงเสริมด๎วยกิจกรรมตําง ๆ 
นี้ เป๕นการบํารุงให๎พระพุทธศาสนามีความเจริญและมั่นคง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวปฏิบัติของเอตทัคคะที่พระพุทธเจ๎าทรง
ประทานแตํงตั้งให๎ในฝุายของอุบาสก อุบาสิกา อาทิ สุทัตตอนาถบิณฑิกคหบดี เอตทัคคะในฝุายผู๎ยินดียิ่งในการถวาย
ทาน จิตตคฤหบดี เป๕นผู๎มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยํางมั่นคง ถึงพร๎อมด๎วยศีลและโภคะมีอัธยาศัยเอื้อเฟื๗อแกํ
คนท่ัว ๆ ไป สงเคราะห๑บริษัทด๎วยวัตถุและธรรมะ เป๕นผู๎ฉลาดในการแสดงธรรมจึงได๎รับแตํงตั้งเป๕นเอตทัคคะในฝุายผู๎
เป๕นธรรมกถึก นางสุชาดา เป๕นอุบาสิกาคนแรกหรือรุํนแรกที่ถึงพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาจึงเป๕นเอตทัคคะใน
ฝุายผู๎ถึงสรณะกํอน นางวิสาขา ผู๎ซึ่งได๎อุปถัมภ๑บํารุงพระภิกษุสงฆ๑ และได๎ถวายวัตถุจตุป๓จจัยในพระพุทธศาสนาเป๕น
จํานวนมาก จึงเป๕นเอตทัคคะในฝุายผู๎ยินดียิ่งในการถวายทาน และนางสุปปิยา เอตทัคคะในฝุายผู๎บํารุงภิกษุอาพาธ 
ขณะเดียวกัน แนวปฏิบัติในการบํารุงพระพุทธศาสนานี้ได๎สอดคล๎องกับแนวปฏิบัติในการบํารุงพระพุทธศาสนาของ
พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย๑แหํงนครหริภุญชัย (จังหวัดลําพูนในป๓จจุบัน) ผู๎ซึ่งทะนุบํารุงพระพุทธศาสนาให๎
เจริญรุํงเรือง ให๎ชาวเมืองดํารงตนยึดมั่นอยูํในศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งในรัชกาลของพระองค๑นั้น นครหริภุญชัยมีความ
เจริญรุํงเรืองอยํางยิ่ง ประชาราษฎรตํางอยูํรํวมกันดว๎ยความรํมเย็นเป๕นสุข พระพุทธศาสนาได๎รับการทํานุบํารุงอยํางดี
ยิ่ง และการบํารุงพระพุทธศาสนาเชํนนี้ จึงเป๕นเหตุให๎พระพุทธศาสนาในจังหวัดลําพูน ยังมีความเจริญรุํงเรืองมาจวบ
จนป๓จจุบัน 

3. แนวทางการสร้างเครือข่ายของผู้น าสตรีในการเสริมสร้างความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน  

ควรใช๎แนวทางการสร๎างเครือขํายจากความสัมพันธ๑สํวนตัวภายในองค๑กรแล๎วขยายไปสูํชุมชนและสูํจังหวัด 
การหลอมรวมกันของเครือขํายเดิม สร๎างเครือขํายโดยใช๎วิกฤติให๎เป๕นโอกาส สร๎างเครือขํายโดยการหลํอหลอมความ
เช่ือและศรัทธาในศาสนบุคคลหรือบุคคลสําคัญ และสร๎างเครือขํายจากความมือกับสํานักงานพระพุทธศาสนา ด๎วย
การถํายทอดองค๑ความรู๎ผําน ธรรมศึกษา ตรี โท เอก ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา การสร๎างเครือขํายจะสําเร็จได๎นั้น มีแนวทาง
ที่หลากหลาย ซึ่งแตํละแนวทางล๎วนแตํมีข๎อดีและข๎อเสีย ดังนั้น ผู๎ที่ดําเนินงานการสร๎างเครือขํายควรพิจารณาถึง
แนวทางที่ดีที่สุด รวมถึงต๎องพิจารณาถึงภาคสํวนตําง ๆ ที่จะต๎องรํวมประสานความรํวมมือ ซึ่งสอดคล๎องกับการ
ศึกษาวิจัยของพระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต (2555) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสร๎างเครือขํายการเผยแผํ
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกํน” ผลการศึกษาพบวํา 
รูปแบบในการสร๎างเครือขําย ได๎เน๎นการสร๎างเครือขํายใน 3 กลุํมใหญํ ๆ คือ กลุํมเครือขํายสถาบันศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป กลุํมเครือขํายองค๑กร หนํวยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีสํานักงานสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความมั่นคงแหํงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑เป๕นกลไกสําคัญในการดําเนินงาน มีกระบวนการ
เช้ือเชิญหนํวยงานและบุคคลภายนอกเข๎ารํวมโครงการด๎านพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เชํน โครงการ
พระไตรปิฎกศึกษาสําหรับประชาชน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธ
ต๎นแบบ เป๕นต๎น ทําให๎เกิดเครือขํายในระดับตํางๆ โดยบูรณาการกับโครงการตํางๆ ในมหาวิทยาลัย  มีอีกกลุํมที่มี
ความสําคัญในการชํวยเผยแผํพระพุทธศาสนา คือ กลุํมเครือขํายคณะสงฆ๑ ทั้งเครือขํายภายในประเทศมี 3 ระดับ คือ 
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ระดับท๎องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ เครือขํายตํางประเทศในภูมิภาคอินโดจีน โดยการสร๎างศูนย๑การเรียนรู๎
พระพุทธศาสนาในแถบภูมิภาคนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ คือ นโยบายภาครัฐควรกําหนดนโยบายให๎ผู๎ที่จะเข๎ามาปฏิบัติ

หน๎าที่ในองค๑กรตําง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรผํานการอบรมหลักสูตรของพุทธศาสนา  ผู๎ปกครองคณะสงฆ๑ควร
สร๎างความเข๎มงวดเรื่องระเบียบวินัยของพระสงฆ๑ให๎เข๎มข๎นข้ึน เพื่อสร๎างบทบาทของพระสงฆ๑ให๎มีความนําเลื่อมใส นํา
เคารพศรัทธา ควรมีการวิจัยแนวปฏิบัติขององค๑กรที่ประสบความสําเร็จในการสร๎างเครือขํายเพื่อการนํามา
ประยุกต๑ใช๎กับการสร๎างเครือขํายตํอความมั่นคงในพระพุทธศาสนา 
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THE EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATIVE PERFORMANCE ACCORDING TO APIRIYAHANIYADHAMMA 

OF NAKAEW SUB-DISTRICT MUNICIPALITY KOKHA DISTRIECT  LAMPANG PROVINCE 
 

พระอธิการปรีชา ติกขฺ าโณ (มาทา) 
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ 

วิทยาลยัสงฆ๑ลําพูน 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห๑ประสิทธิผลการบริหารงาน การเปรียบเทียบระดับ
ประสิทธิผล ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางหลักอปริหานิยธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบล              
นาแก๎ว ศึกษาแนวทางในการประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารของเทศบาลตําบล
นาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง การวิจัยเป๕นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การวิจัย จํานวน 381 คน จากประชากร 7,856 คน โดยการใช๎สูตรทาโรํ ยามาเนํ และการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห๑
เนื้อหาประกอบบริบท 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอประสิทธิผลการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง             
ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอประสิทธิผลการบริหารงานพบวํามีความ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธ๑ระหวํางหลักอปริหานิยธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงาน             
มีความสัมพันธ๑เชิงบวกในระดับสูง แนวทางการนําหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มีการเข๎าประชุมตรงตํอเวลาพร๎อมเพรียงกันในการทํากิจกรรม เคารพใน
กฎข๎อระเบียบที่องค๑กรได๎รํวมกันกําหนดขึ้นเคารพนับถือผู๎ที่มีประสบการณ๑ในการทํางาน ปราชญ๑ชาวบ๎าน ให๎เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ไมํแบํงแยกเพศและวัยเปิดใจรับฟ๓งข๎อเสนอแนะในด๎านตําง ๆ ยกยํองบุคคลที่ทําคุณประโยชน๑ให๎แกํ
สังคม 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล, การบริหารงาน, อปริหานิยธรรม 
 
Abstracts 
  This research aims to: To study the effectiveness of management. Comparative 
Effectiveness Levels To study the relationship between morality and management effectiveness of 
NaKaew municipality. A guideline for the application of moral principles for the development of 
administrative effectiveness of NaKaew municipality, Kokha district, Lampang province. numbered 
381 from the 7,856-population using the sampling method. By using the Taro Yamane. Qualitative 
Research In depth interviews with key informants analyze contextual content. 
  The research found that 
  Public opinion on the effectiveness of the administration. The overall picture was 
moderate. A comparative analysis of public opinion on the effectiveness of management found 
that there were statistically significant differences The relationship between morality and 
management effectiveness. Positive correlation coefficient. Guidelines for the application of 
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morality principles to the management of NaKaew municipality, KhoKa district, Lampang province, 
were attended in a timely manner. Respect the rules and regulations that organizations have set 
up to respect those who have worked experience. Philosopher Honor each other Do not 
discriminate between sex and age. Open mind to hear suggestions in various aspects praising the 
person who benefits society. 
Keywords : The Efficiency,  Administrative,  Aparihaniyadhamma. 

 
บทน า 
  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วของสังคมไทยในป๓จจุบัน ทั้งในด๎าน เศรษฐกิจ สังคมการเมือง 
วัฒนธรรมเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล๎อมที่สํงผลตํอวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย                 
การปกครองตนเองของประชาชนในท๎องถิ่นนับวําเป๕นรากฐานที่สําคัญอยํางยิ่ง ประชาชนจะได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารมาก
ขึ้น มีความสนใจตํอสภาพแวดล๎อมของสังคมรอบด๎านมีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบายในการแก๎ไขป๓ญหาตําง ๆ และ
ดําเนินการพัฒนาภายในท๎องถิ่นของตนเองให๎เข๎มแข็ง การปกครองตนเองของประชาชนในท๎องถิ่นในป๓จจุบันจึงมี
ความสําคัญอยํางมาก (อรุณ  รักธรรม, 2525 : 257). โดยเห็นได๎จากการที่รัฐกระจายอํานาจปกครองให๎ท๎องถิ่น 
ดังกลําวเพื่อต๎องการที่จะให๎ท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็งสามารถปกครองตนเองได๎ (ปิยะนุช  เงินคล๎าย, 2540 : 249-250). 
นับวําเป๕นรากฐานที่สําคัญยิ่ง สําหรับเทศบาลตําบลนาแก๎วเป๕นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่มีทรัพยากรบุคคล และ
มีเจ๎าหน๎าที่ ทําหน๎าที่ในการบริหารของเทศบาลแตํในขณะเดียวกันการบริหารงานท่ีอยูํภายใต๎ทรัพยากรอันมีอยูํอยําง
จํากัด และความแบํงฝ๓กแบํงฝุายในทางการเมืองระดับชาติ ซึ่งสํงผลขยายไปถึงในระดับชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนา
แก๎ว จึงต๎องพึงระมัดระวังในการบริหารการจัดการ และมีความจําเป๕นอยํางยิ่งตํอการบริหารงานโดยให๎เกิดความเป๕น
ธรรมขึ้นกับทุกฝุายในชุมชน (สุพจน๑  ทรายแก๎ว, 2545 : 137-138). เนื่องจากบุคคลากรสํวนใหญํยังมีความคิดที่ไมํ
คํอยตรงกันจึงเป๕นไปได๎ยากที่จะทําความเข๎าใจให๎ตรงกันอันเป๕นผลตํอการปฏิบัติหน๎าที่ในการทํางานของฝุายตําง ๆ 
ในองค๑กร จึงจําเป๕นต๎องมีการแก๎ไข นําหลักอปริหานิยธรรม (ที.ม. (ไทย) 10/68/86). มาประยุกต๑ใช๎ในองค๑กร 
เพื่อท่ีจะทําให๎ทุกฝุายยอมรับได๎โดยงําย 
  ดังนั้นข๎าพเจ๎าในฐานะผู๎วิจัยได๎มีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง โดยประยุกต๑ใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป๕นแนวทาง คือ หลักอปริหานิยธรรม             
อันเป๕นหลักธรรมสําหรับหมูํชนหรือผู๎บริหารบ๎านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเป๕นแนวทางที่สําคัญในการอยูํรํวมกันในสังคม
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อเป๕นพลังกํอให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน และเป๕นสํวนชํวยเสริมความเข๎มแข็ง
ตลอดจนสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํประชาชนประเทศชาติได๎ทั้งป๓จจุบันและในอนาคต ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาการ
ประยุกต๑ใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให๎เกิดองค๑ความรู๎ใหมํในการบริหารและเป๕นแนวทางในการบริหารงาน
ขององค๑กรและเทศบาลตําบลนาแก๎ว 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลนาแก๎ว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล 
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  3. เพื่อหาความสัมพันธ๑ระหวํางหลักอปริหานิยธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลนา
แก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
  4. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช๎ระเบียบวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก
การใช๎แบบสอบถามและวิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In–depth Interview) จํานวน 381 ชุด 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเชิงคุณภาพใช๎วิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key 
Informants) จํานวน 10 รูป/คน โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง และทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis Technique) แล๎วนําเสนอในรูปแบบการพรรณนา สํวนเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยเชิงปริมาณเป๕น
แบบสอบถาม กลุํมตัวอยํางจํานวน 381 ชุด 
 
ผลการศึกษา 
  1. ป๎จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป๕นเพศหญิง 200 คน คิดเป๕นร๎อยละ 52.5 อายุของผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนใหญํมีอายุระหวําง 40 ปีขึ้นไป จํานวน 187 คน คิดเป๕น ร๎อยละ 49.1 ระดับการศึกษาของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํมีระดับการศึกษาอยูํในระดับต่ํากวําปริญญาตรี จํานวน 328 คน คิดเป๕นร๎อยละ 86.1 อาชีพของผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพรับจ๎างทั่วไป จํานวน 148 คน คิดเป๕นร๎อยละ 38.8 รายได๎ของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํมีรายได๎จํานวน 6,000-10,000 บาท มีจํานวน 156 คน คิดเป๕นร๎อยละ 40.9  
  2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ

เทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

  ผลการวิจัย พบวําประชาชนมีความคิดเห็นตํอประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาล
ตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยแบํงออกเป๕น 7 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการหมั่นประชุมเป๕นเนืองนิตย๑ ด๎าน
ความพร๎อมเพียงในการประชุม มาประชุม เลิกประชุม และทําภารกิจอื่น ๆ พร๎อมกัน ด๎านการไมํบัญญัติสิ่งใหมํ ๆ 
ตามอําเภอใจ โดยผิดหลักการเดิมที่หมูํคณะวางไว๎ ด๎านการให๎ความเคารพนับถือผู๎มีอาวุโส และรับฟ๓งคําแนะนําจาก
ทําน ด๎านการไมํขํมเหงหรือลํวงเกินสตรีด๎านการให๎ความเคารพสักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพตําง ๆ 
ด๎านการให๎ความคุ๎มครองคนดีมีคุณธรรมให๎อยูํในชุมชนอยํางปลอดภัย โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนผู๎มารับ
บริการเป๕นสําคัญ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.35 , S.D. = 0.832) เมื่อจําแนกเป๕นรายด๎าน พบวําการ
ประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงาน เทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
สามารถเรียงลําดับความคิดเห็นของประชาชนได๎ดังนี้ ด๎านไมํขํมเหงลํวงเกินสตรีมีระดับสูงสุด (  ̅ = 3.49 , S.D. = 
0.726) การประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรม กับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง  
  1. ด๎านการหมั่นประชุมกันเป๕นเนืองนิตย๑ เมื่อพิจารณา ในแตํละข๎อ พบวํา ประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลนาแก๎ว ผู๎บริหารเทศบาลได๎ดําเนินการประชุมบุคลากรเป๕นประจํา โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( ̅ = 
3.23 , S.D. = 0.699)  
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  2. ด๎านการพร๎อมเพรียงกันในที่ประชุม การประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในด๎านการพร๎อมเพรียงกัน ในการประชุม โดยรวมอยูํในระดับ
ปานกลาง ( ̅ = 3.25 , S.D. = 0.741)  
  3. ด๎านการไมํบัญญัติสิ่งใหมํ ๆ ตามอําเภอใจ การประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในด๎านไมํบัญญัติสิ่งใหมํ ๆ ตามอําเภอใจ โดยรวม
อยูํในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.36 , S.D. = 0.737) และเมื่อพิจารณาในแตํละข๎อ พบวํา ประสิทธิผลการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลนาแก๎ว บุคลากร ในเทศบาลยึดระเบียบข๎อบังคับเป๕นบรรทัดฐานในการทํางาน  
  4. ด๎านการเคารพนับถือผู๎ที่มีอาวุโส รับฟ๓งคําแนะนํา การประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในด๎าน การเคารพนับถือผู๎มีอาวุโส และรับฟ๓ง
คําแนะนํา โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.42 , S.D. = 0.748) และเมื่อพิจารณาในแตํละข๎อ พบวํา ประสิทธิผล
การบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว บุคลากรในเทศบาลให๎ความเคารพตํอผู๎ที่มีอาวุโส 
  5. ด๎านไมํขํมเหงหรือลํวงเกินสตรี การประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมกับประสิทธิผล  การบริหารงานของ
เทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในด๎านไมํขํมเหงหรือลํวงเกินสตรี โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( ̅ 
= 3.49 , S.D. = 0.726) พบวํา ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว บุคลากรชายไมํลํวงละเมิดทาง
เพศตํอสตรี 
  6. ด๎านการเคารพสักการะปูชณียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพตําง ๆ การประยุกต๑  ใช๎หลักอปริหานิย
ธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในด๎านเคารพสักการะปู
ชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพตําง ๆ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง (  ̅ = 3.44 , S.D. = 0.786) และเมื่อ
พิจารณาในแตํละข๎อ พบวํา ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว บุคลากรในเทศบาลให๎ความเคารพ
แกํพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ๑ 
  7. ด๎านให๎ความคุ๎มครองคนดีมีศีลธรรม ให๎อยูํในชุมชนอยํางปลอดภัย การประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรม
กับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในด๎านให๎ความคุ๎มครองคนดีมี
ศีลธรรม ให๎อยูํในชุมชนอยํางปลอดภัย โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.23 S.D. = 0.832) และเมื่อพิจารณาใน
แตํละข๎อ พบวํา ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว ผู๎บริหารเทศบาลได๎สนับสนุนให๎ความคุ๎มครองแกํ
คนดีมีศีลธรรม ให๎อยูํในชุมชนอยํางปลอดภัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  พบวําความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว                 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล อันได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ตําแหนํง และรายได๎ แสดงด๎วยคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคําที (T-test) และคําเอฟ (F-test) โดย
วิธีการวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบวํามีความแตกตํางจึงทดสอบความแตกตําง
รายคูํ โดยวิธีการหาผลตํางนัยสําคัญน๎อยที่สุด ประชาชน ที่มี เพศ ตํางกัน จากการวิจัยพบวํา ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาแก๎ว ที่มีเพศตํางกัน มีความคิดเห็นตํอประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ
เทศบาลตําบลนาแก๎ว พบวํา ไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ประชาชนที่มีอายุตํางกัน มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลนาแก๎ว จากการวิจัยพบวํา 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาแก๎วที่มีอายุตํางกัน มีความคิดเห็นตํอประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริ
หานิยธรรมของเทศบาลตําบลนาแก๎ว พบวํา ไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
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  ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตํางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน จากการ
วิจัยพบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาแก๎วท่ี มีความคิดเห็นตํอประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรมของเทศบาลตําบลนาแก๎ว พบวํา แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
  ประชาชนท่ีมีอาชีพตํางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรมของเทศบาลตําบลนาแก๎ว แตกตํางกัน จากการวิจัยพบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาแก๎วที่ มีระดับ
ตํางกัน มีความคิดเห็นตํอประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลนาแก๎ว พบวํา ไมํ
แตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
  ประชาชนท่ีมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานตาม
หลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลนาแก๎ว แตกตํางกัน จากการวิจัยพบวํา ประชาชนที่มีระดับตํางกัน มีความ
คิดเห็นตํอประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลนาแก๎ว พบวํา ไมํแตกตํางกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน 
  หลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธ๑กับการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง จากผลการวิจัยพบวํา ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวน 5 สมมติฐาน มีสมมติฐานที่ 1 , 2, 4 และ 5 ซึ่ง
ประกอบด๎วยตัวแปรต๎น คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ พบวํา ยอมรับสมมติฐาน ไมํแตกตํางกัน สํวน
สมมติฐานที่ 3 ซึ่งประกอบด๎วยตัวแปรต๎น คือ ระดับการศึกษา พบวํา ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลนาแก๎ว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พบวําประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตําบลนาแก๎ว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ได๎แกํ ด๎านการหมั่นประชุมกันเป๕นเนืองนิตย๑ ด๎านการพร๎อมเพียงกันในที่ประชุม              
ด๎านการไมํบัญญัติสิ่งใหมํ ๆ ตามอําเภอใจ ด๎านการเคารพนับถือผู๎ที่มีอาวุโส รับฟ๓งคําแนะนํา ด๎านไมํขํมเหงลํวงเกินสตรี  
ด๎านการเคารพสักการะปูชณียสถาน ปูชณียวัตถุ ด๎านการคุ๎มครองคนดี เชิดชูคนดีในสังคม เมื่อพิจารณาจากป๓จจัยสํวน
บุคคลโดยความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตํอการประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบล
นาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.19) แสดงให๎เห็นวําเทศบาลตําบลนาแก๎ว 
มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต๑ใช๎กับ การบริหาร  โดยหลักอปริหานิยธรรมเป๕น
หลักธรรมไมํเป๕นที่ตั้งแหํงความเสื่อมเป๕นไปเพื่อความเจริญฝุายเดียว ชํวยให๎การบริหารงานทั้งภายในและภายนอก
องค๑กรเกิดความพร๎อมเพรียงของหมูํคณะ ให๎เกิดความสามัคคีในการบริหารงานจนเกิดความเจริญก๎าวหน๎าในการ
บริหารงานทุก ๆ ด๎านพร๎อมพร๎อมกัน ซึ่งสอดคล๎องรับผลการวิจัยของ ประยงค๑ พรหมา (2557) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน” ผลการศึกษาพบวํา พนักงานมี
ความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน โดยรวมอยูํในระดับ
มากที่สุด ( ̅ = 4.53) เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา พนักงานมีความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรมอยูํในระดับมากท่ีสุดทุกดา๎น โดยเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยตามลาํดับคอื ด๎านการเคารพเช่ือฟ๓งผู๎บังคับบัญชา ด๎าน
การให๎เกียรติ และคุ๎มครองสิทธิสตรี ด๎านการสํงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ด๎านการอารักขาคุ๎มครอง
ปูองกัน ด๎านการพร๎อมเพียงกันประชุม ด๎านการประชุมกันเนืองนิตย๑ และด๎านการไมํบัญญัติหรือเลิกล๎มข๎อบัญญัติ
ตามอําเภอใจ ตามลําดับเมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป๕นรายด๎านสามารถนํามาอภิปรายผลวิจัยได๎ ดังนี้ 
  ด๎านหมั่นประชุมเป๕นเนืองนิตย๑ จากการศึกษาพบวําประชาชนมีความเห็นตํอการประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิย
ธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ด๎านหมั่นประชุมกันเรื่องนิดอยูํใน
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ระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ย ( ̅ = 4.53) ซึ่งสามารถอภิปรายได๎วําเจ๎าหน๎าที่ฝุายบริหารของเทศบาลตําบลนาแก๎ว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ได๎มีแผนการทํางานรํวมกับฝุายนิติบัญญัติ และเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
โดยมีการประชุมเพื่อวางแผนการทํางานรับใช๎ประชาชนด๎วยความมุํงมั่นในการทํางานมีความสํานึกในหน๎าที่ ทั้งใน
เทศบาล และนอกสถานที่รํวมกับประชาชนโดยมีการจัดประชุมประชาคมหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน และทุกพื้นที่ของเขต
เทศบาลตําบลนาแก๎ว เพื่อให๎เกิดการพัฒนาจนสามารถบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่อง
เรํงดํวนต๎องรีบทําให๎บรรเทาคลี่คลายไปในทางที่ดีอยํางตํอเนื่อง โดยไมํได๎ลดละ ดังนั้นการเตรียมความพร๎อมการวาง
แผนการทํางานด๎วยการหมั่นให๎มีการประชุม อยํางตํอเนื่องจึงมีความจําเป๕นอยํางมากซึ่งสอดคล๎องกับผลการ
สัมภาษณ๑ของ ศิริพงษ๑  เขาเรียง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาแก๎ว ได๎ให๎สัมภาษณ๑วํา “เทศบาลตําบลนาแก๎วได๎มี
การจัดตารางวางแผนการประชุมปรึกษาหารือรํวมกันกับฝุายบริหาร ฝุายนิติบัญญัติอยํางตํอเนื่อง และเป๕นประจํามี
การประชุมติดตามผลการดําเนินงานเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นทุกครั้งด๎วยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวม
ในการทํางาน” ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พระคณพศ กิตฺติสาโร (ประกอบเสียง) (2554) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานขององค๑การบริหารสํวนตําบลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองค๑การบริหารสํวนตําบล ในอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษาวิจัยพบวํา พนักงานขององค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอบางกรวยมีความ
คิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.85) เมื่อพิจารณาในแตํละด๎านพบวํา
ผู๎บริหารพนักงาน และลูกจ๎างขององค๑กรการบริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอบางกรวยมีความคิดเห็ นตํอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
  ด๎านการประชุม หรือเลิกประชุมอยํางพร๎อมเพียงกัน และทําภารกิจอื่น ๆ ให๎พร๎อมเพรียงกัน  จาก 
การศึกษาพบวําประชาชนมีความเห็นตํอการประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนา
แก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ด๎านการประชุมหรือเลิกประชุมอยํางพร๎อมเพียงกันโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง 
โดยมีคําเฉลี่ย ( ̅ = 3.25) ซึ่งสามารถอธิบาย ได๎วําเจ๎าหน๎าที่ฝุายบริหารของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง ฝุายบริหารของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ได๎มี การบริหารอยูํรํวมกันกับ
เจ๎าหน๎าท่ีทุกฝุายเตรียมความพร๎อมวางแผนการทํางาน ด๎วยการหมั่นให๎มีการประชุมอยํางตํอเนื่องเป๕นประจําแล๎วนั้น
ความสามัคคีรํวมมือรํวมใจกันทํางานด๎วยความพร๎อมเพียง ซึ่งสอดคล๎องกับผลการสัมภาษณ๑ของ    ธนะภูมิ  สิงห๑สัน 
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาแก๎ว ได๎ให๎สัมภาษณ๑วํา “การรํวมมือกันประชุมวางแผนการทํางานด๎วยความ
พร๎อมเพียงพร๎อมใจกันทําภารกิจ และเลิกประชุมกัน ด๎วยความพร๎อมเพียงกัน หลังจากมีการลงมติเห็นชอบในที่
ประชุมโดยยึดกฎระเบียบข๎อบังคับอยํางเครํงครัด เพื่อแสดงให๎เห็นถึงความสามัคคี ซึ่งเป๕นแบบอยํางที่ดีงาม และ
ได๎รับความรํวมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องด๎วยดีจนเสร็จสิ้นภารกิจด๎วยความพร๎อมเพียงกัน” ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ กิจจา  โพธิ์แดน (2557) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสํวนรํวมของผู๎นําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ
เทศบาลตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค๑” ผลการศึกษาวิจัยพบวํา การมีสํวนรํวมของผู๎นําชุมชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค๑ ผู๎นําชุมชนมีสํวนรํวม 
ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.32) เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎านพบวํา การมีสํวนรํวมด๎านการรับผลประโยชน๑อยูํ
ในระดับมาก สํวนด๎านการมีสํวนรํวมด๎านการตัดสินใจ การมีสํวนรํวมด๎านดําเนินการ และการมีสํวนรํวมด๎านติดตาม 
และประเมินผล อยูํในระดับปานกลาง 
  ด๎านการไมํบัญญัติสิ่งใหมํ ๆ ตามอําเภอใจ จากการศึกษาพบวําประชาชนมีความคิดเห็นตํอการ
ประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในด๎านการ
ไมํบัญญัติสิ่งใหมํ ๆ ตามอําเภอใจ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ย ( ̅ = 3.36) ซึ่งสามารถอธิบายได๎วํา 
เทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง บริหารงานเป๕นแบบอยํางถูกต๎องชอบธรรม โดยยึดกฎระเบียบ
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ข๎อบังคับอยํางเครํงครัดใช๎อํานาจหน๎าที่ในการบริหารงานตามที่กฎหมายกําหนดไว๎ไมํใช๎อํานาจแก๎กฎระเบียบ
ข๎อบังคับตําง ๆ ตามใจชอบ และเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎าไปศึกษา หาความรู๎เกี่ยวกับข๎อบัญญัติตําง ๆ ได๎อยําง
เป๕นกันเอง  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการสัมภาษณ๑ของ รุ๎ง  ธนันไชย ปลัดเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง ได๎ให๎สัมภาษณ๑วํา “เจ๎าหน๎าท่ีเทศบาลได๎มีการบริหารงานโดยยึดหลักของกฎหมาย คํานึงถึงความถูกต๎องชอบ
ธรรม ไมํลุแกํอํานาจแก๎กฎระเบียบข๎อบังคับตําง ๆ ตามอําเภอใจ” สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เสนอ อัศวมันตา             
(2557) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด
นนทบุรี” พบวํา ระดับความคิดเห็นในการนําหลักอปริหานิยธรรม ด๎านขนบธรรมเนียมที่ดีงามขององค๑กรที่ยังปฏิบัติ
ได๎อยูํนั้น ควรรักษาไว๎และไมํบัญญัติหรือล๎มเลิกกฎเกณฑ๑ระเบียบกติกาของสังคมตามความพอใจของตน โดยไมํ
คํานึงถึงผลประโยชน๑ของสํวนรวมโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.36)  
  ด๎านการเคารพนับถือผู๎ที่มีอาวุโส รับฟ๓งคําแนะนําจากทําน จากการศึกษา พบวําประชาชนมีความ
คิดเห็นตํอการประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง ด๎านการเคารพนับถือผู๎ที่มีอาวุโสและรับฟ๓งคําแนะนําจากทํานโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ย ( ̅ 
= 3.42) ซึ่งสามารถอธิบายได๎วําเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง บริหารงานโดยมีสายการบังคับ
บัญชาลดหลั่นกันไปตามขั้นทําให๎งํายตํอการสั่งการ และเกิดความรับผิดชอบในหน๎าที่ของฝุายปฏิบัติงานอยํางชัดเจน
เป๕นรูปประธรรม ซึ่งสอดคล๎องกับผลการสัมภาษณ๑ของสัมภาษณ๑ อนิวัฒน๑  นามเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนา
แก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ได๎ให๎สัมภาษณ๑วํา “การปฏิบัติงานของผู๎ใต๎บังคับบัญชาด๎วยความถูกต๎องชอบ
ธรรม และมีการสั่งการบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาให๎ปฏิบัติงานเป๕นไปตามอํานาจหน๎าที่ตามมติในท่ีประชุม
ทุกฝุายต๎องให๎ความเคารพนับถือผู๎บังคับบัญชาอยํางเครงํครัด ซึ่งถือเป๕นธรรมเนียมปฏิบัติ” สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
สําเภา  เภาศรี (2557) ได๎ศึกษา วิจัยเรื่อง “การมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
ของกลุํมโรงเรียนวังทองสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 (การบริหารการศึกษา)” 
ผลการศึกษาพบวํา การมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ของกลุํมโรงเรียนวังทอง
สังกัดสํานักงานพื้นที่เหตุการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1  ด๎านการมีความเคารพนับถือตํอผู๎บังคับบัญชา
โดยรวมอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.43) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตํละข๎อพบวําบุคลากรทางการศึกษามีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษาอยูํในระดับมากทุกข๎อ  
  ด๎านไมํขํมเหงลํวงเกินสตรี จากการศึกษา พบวํา ประชาชนมีความคิดเห็นตํอการประยุกต๑ใช๎หลักอปริ
หานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในด๎านไมํขํมเหงลํวงเกินสตรี 
โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ย ( ̅ = 3.49) ซึ่งสามารถอธิบายได๎วําเจ๎าหน๎าที่เทศบาลตําบลนาแก๎ว 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ได๎มีการบริหารงานโดยให๎ความเคารพในสิทธิของสตรีไมํมีการแบํงแยกในการทํางาน 
ให๎ความเสมอภาค ให๎อิสระในการทํางานตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล๎องกับผลการสัมภาษณ๑ของ ธนกฤต  
ถิน่สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ทางเจ๎าหน๎าที่เทศบาลตําบลนาแก๎วได๎ให๎
สัมภาษณ๑วํา “การสํงเสริมให๎สตรีเข๎ามามีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมตําง ๆ ทําให๎เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายอัน
เป๕นประโยชน๑ตํอการขับเคลื่อนนโยบายไปสูํการปฏิบัติได๎เป๕นอยํางดี” สอดคล๎องกับ พิศมัย  หมกทอง (2555)           
ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกน๎อย กรุงเทพมหานคร”                  
ด๎านหลักนิติธรรม จากผลการศึกษาวิจัยพบวํา บุคลากรมีความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล             
ของเขตบางกอกน๎อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เห็นด๎วยเมื่อพิจารณาเป๕นรายข๎อมีการ
บริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลเห็นด๎วยทุกข๎อแสดงให๎เห็นวําผู๎บริหารสํานักงานเขตบางกอกน๎อย ให๎ความสําคัญใน



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 295 ~ 

การบริหารงาน ซึ่งเน๎นความเป๕นธรรมตามระเบียบข๎อกฎหมาย ของทางราชการเพื่อปลูกฝ๓งให๎บุคลากรของสํานักงาน
เขตบางกอกน๎อยเคารพกฎระเบียบและกฎหมาย  
  ด๎านการเคารพสักการะปูชณียสถาน ปูชณียวัตถุ จากการศึกษา พบวําประชาชนมีความคิดเห็นตํอการ
ประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมในด๎านการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎วอําเภอเกาะคา จังหวัดลํา ปาง             
ในด๎านการเคารพสักการะปูชณียสถาน ปูชณียวัตถุ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ย (  ̅ = 3.44)                 
ซึ่งสามารถอธิบายได๎วํา เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลตําบลนาแก๎วอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ได๎มีการพัฒนาให๎โบราณ
สถานท่ีมีอยูํในชุมชนเป๕นแหลํงทํองเที่ยวท้ังยังมีการอนุรักษ๑สํงเสริมให๎เป๕นแหลํงศึกษาทางประวัติศาสตร๑ที่สําคัญ และ
สํงเสริมให๎เกิดประเพณีนิยมตําง ๆ ของพื้นบ๎าน ซึ่งสอดคล๎องกับผลการสัมภาษณ๑ของ พระครูสุจิณศาสนกิจ เจ๎าคณะ
ตําบลนาแก๎วเขต 2 อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ได๎เมตตาให๎สัมภาษณ๑ “วําเจ๎าหน๎าที่ เทศบาลตําบลนาแก๎ว                 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ได๎ให๎ความรํวมมือกับทางคณะสงฆ๑ โดยมีการสํงเสริม ทํานุบํารุงวัด อาราม รวมทั้งให๎การ
สนับสนุนกิจกรรมการสํงเสริมให๎มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา สํงเสริมให๎มี การรักษาวัฒนธรรมประเพณีอยําง
ตํอเนื่อง” ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีกาสมอน  สุทฺธิโก  (อยูํอํอน) (2555) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของ
พระสงฆ๑ตํอการอนุรักษ๑ประเพณีมอญ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” จากผลการวิจัยพบวําโดยภาพ
รวมอยูํในระดับมาก ( ̅ = 4.18) เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎านพบวําด๎านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมประชาชนมี
ความคิดเห็นตํอบทบาทของพระสงฆ๑ตํอการอนุรักษ๑ประเพณีมอญอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด๎าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป๕นรายข๎อพบวําประชาชนมีความคิดเห็นตํอบทบาท
ของพระสงฆ๑ ตํอการอนุรักษ๑ประเพณีมอญอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด๎านขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอยูํในระดับมากทุกข๎อและด๎านศาสนา และความเช่ือพบวําประชาชนมีความคิดเห็นตํอบทบาทของพระสงฆ๑
ตํอการอนุรักษ๑ประเพณีมอญอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด๎านศาสนาและความเชื่ออยูํในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณาเป๕นรายข๎อพบวําประชาชนมีความคิดเห็น ตํอบทบาทของพระสงฆ๑ตํอการอนุรักษ๑ประเพณีมอญอําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด๎านศาสนา และความเชื่ออยูํในระดับมากทุกข๎อ 
  ด๎านการคุ๎มครองคนดี เชิดชูคนดีในสังคม  จากการศึกษา พบวําประชาชนมีความคิดเห็นตํอการ
ประยุกต๑ใช๎หลักอปริหานิยธรรมในด๎านการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาแก๎วอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในด๎าน
การคุ๎มครองคนดี เชิดชูคนดีในสังคม โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ย ( ̅ = 3.35) ซึ่งสามารถอภิปรายได๎วํา 
เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ได๎มีการสํงเสริม การให๎ความคุ๎มครองคนดีมี
คุณธรรมให๎อยูํในสังคมอยํางปลอดภัย รวมไปถึงการสํงเสริมในด๎านของกิจกรรมจิตอาสา การแสดงความกตัญ๒ูตํอผู๎
ที่มีพระคุณ การชํวยเหลือสังคมในด๎านตําง ๆ อันกํอประโยชน๑ให๎แกํชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับผลสัมภาษณ๑ของ กฤษฎา  
แสงแก๎ว ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 5 ตําบลนาแก๎ว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ให๎สัมภาษณ๑วํา “เจ๎าหน๎าที่เทศบาลตําบลนา
แก๎ว ควรจะให๎ประสานงานโดยรํวมมือกันกับเจ๎าหน๎าที่ฝุายปกครอง ในชุมชนเพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนได๎เลําเรียน
ธรรมะ บวชเรียนในภาคฤดูร๎อน และควรจัดให๎มีปฏิบัติธรรมให๎เกิดขึ้นภายในวัด หมูํบ๎านและชุมชน ควรสํงเสริม
สนับสนุนในด๎านของพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา เชํนพิธีเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ประเพณีตานก๐วย
สลาก ประเพณียี่เป๕ง ประเพณีปี๋ใหมํเมือง เพื่อเป๕นการปลูกฝ๓งให๎เยาวชนได๎ลดความแข็งกร๎าวภายในจิตใจ และเกิดการ
ฝ๓กใฝุในการทําความดี โดยการสํงเสริมของเจ๎าหน๎าที่ซึ่งได๎มีการรํวมมือกับทุกภาคสํวนในชุมชน” ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ พระครูสิงห๑แก๎ว วชิรธมฺโม (2554) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู๎สูงอาย ุ ในการสํงเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา : ศึกษากรณีตําบลเหลํายาว อําเภอบ๎านโฮํง จังหวัดลําพูน” จากผลการศึกษาวิจัยสรุปได๎วํา ด๎าน
บทบาทของผู๎สูงอายุในการสํงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คือการอุปถัมภ๑พระสงฆ๑มากที่สุดเชํนการถวาย
ภัตตาหารเป๕นประจําสิ่งของอุปโภคอัฏฐบริวาร ยารักษาโรคและสร๎างเสนาสนะ ด๎านการชักชวนคนเข๎าวัดอยูํในระดับ
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มากและมากท่ีสุด ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญ เชํน วันมาฆบูชา วิสาขบูชา เป๕นต๎น และ
ประเพณีท๎องถิ่นตําง ๆ เชํน ประเพณีลอยกระทง เป๕นต๎น 
 

ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ คือ ควรสนับสนุนให๎เจ๎าหน๎าที่มีการศึกษาถึงหลักอปริหานิย
ธรรมอยํางจริงจังในองค๑กร เพื่อนําไปใช๎เป๕นแนวทางในการปฏิบัติหน๎าที่ ควรนําหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการ
รํวมกับการกําหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาภายในชุมชน ท๎องถิ่น ควรนําเอาหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาก าร
รํวมกับแนวคิด ทฤษฎีด๎านตําง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค๑กร เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่เกิดความสามัคคีกันในหมูํ
คณะ โดยนําเอาหลักอปริหานิยธรรมไปปฏิบัติใช๎ให๎เกิดประโยชน๑และเห็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค๑ คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ เพื่อ
เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุ จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล และ
เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต๑ใช๎หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของ
ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ซึ่ งเป๕นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods)  ใช๎
กลุํมตัวอยําง 333 ตัวอยําง ผลการวิจัยพบวํา ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุ 
คําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุ 
จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล พบวํา เพศ อาชีพ รายได๎ ที่พักอาศัย สุขภาพ และการออกกําลังกาย แตกตํางกัน อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน สํวนอายุและกิจกรรมทางศาสนาที่ปฏิบัติ ไมํแตกตํางกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน แนวทางการประยุกต๑ใช๎หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิง
พุทธของผู๎สูงอายุ พบวํา ด๎านกายภาวนาน้ัน ผู๎สูงอายุควรออกกําลังกายเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และ
ควรหมั่นพบแพทย๑ ด๎านศีลภาวนา ผู๎สูงอายุควรประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีล 5 ด๎านจิตภาวนา ผู๎สูงอายุควรเข๎า
รํวมกิจกรรมที่ทําให๎มีความสุขกับชีวิต และด๎านป๓ญญาภาวนา ผู๎สูงอายุควรแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาป๓ญญาของตน 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, พฤติกรรมการดูแลสุขภาวะ, ผู๎สูงอายุ 
 

Abstract 

  The objectives of the thesis to study the Holistic Health Care Behavioral according to 
Buddhist. To compare the level of Holistic Health Care Behavioral according to Buddhist  way of 
the Elderly. To study the application of the principles to the four Bhavanas for Behavioral 
Development of Holistic Health Care according to Buddhist  way of the Elderly in Pa Sang Sub-
District Municipality, Pa Sang District, Lamphun Province. This study is mixed methods research. 
The information collected 333 samples. The research shown that. The behavior level of holistic 
health care according to Buddhist way of the elderly is moderate level. The comparison of the 
level of holistic health care behavioral according to Buddhist way of the Elderly. The researcher 
found that the samples that have different factors but their opinions towards the human resource 
development applying the four Bhavanas were 0.05 of significance. The guidelines of applying the 
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principles of the Four Bhavana for behavioral development of holistic health care according to 
Buddhist way of the elderly. Physical aspect, Elderly people should exercise that they can practice 
and eat healthy and nutritious food. They also should see a doctor regulary for health check-ups. 
Moral aspect, Elderly people should behave according to the Five Precepts. Mental aspect, Elderly 
people should participate in activities that make their life happy. Intellectual aspect, Elderly 
people should seek knowledge to develop their minds.  
Keywords : Development, Health Care Behaviors, Elderly people 
 

บทน า 

  จากป๓ญหาที่ประเทศไทยกําลังเข๎าสูํ “สังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑” ถึงแม๎วําการเข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุเป๕นเรื่อง
ธรรมชาติของทุกคนที่ไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ แตํการเพิ่มของประชากรสูงอายุอยํางรวดเร็วนี้ ทําให๎ทุกหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องได๎ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร๎อมและให๎ความสําคัญตํอความต๎องการและการสนับสนุน
แกํผู๎สูงอายุในด๎านตํางๆ ไมํวําจะเป๕นการดํารงชีวิตประจําวัน การสํงเสริมสุขภาพ จิตใจ สังคม รายได๎ การทํางาน ที่
อยูํอาศัยและความสัมพันธ๑ในครอบครัวและชุมชน จะเห็นได๎วําป๓ญหาของผู๎สูงอายุไมํได๎ขึ้นอยูํกับจํานวนที่เพิ่มขึ้น
เพียงอยํางเดียวเทํานั้น แตํขึ้นอยูํกับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุด๎วย ได๎แกํ การจัดระบบบริการทางการแพทย๑และ
สาธารณะสุขเพื่อรองรับป๓ญหาผู๎สูงอายุ ตลอดจนการจัดบริการขั้นพื้นฐานทางสังคม การดูแลปูองกันและรักษา
สุขภาพอนามัย การศึกษาตํอเนื่องและความมั่นคงของรายได๎ให๎เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพ
ชีวิตให๎กับผู๎สูงอายุ(ธาริน สุชอนันต๑ และคณะ, 2554 : 40–49)   
  สําหรับป๓ญหาในผู๎สูงวัยนั้น สามารถแยกได๎ 3 ด๎าน คือ 1) การเปลี่ยนแปลงด๎านรํางกาย 2) ด๎านจิตใจและอารมณ๑ 
การเปลี่ยนทางจิตใจและอารมณ๑ สํวนหนึ่งเป๕นผลจากสภาพรํางกายเสื่อมลง อีกสํวนเป๕นผลจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไปเพราะความสูงอายุ ชนิดของอารมณ๑ที่ผู๎สูงอายุมักแสดงออกและพบบํอยคือ อารมณ๑เศร๎า เบื่อหนําย ท๎อแท๎ 
เหงา ร๎องไห๎งําย น๎อยใจบํอยๆ ซึม แยกตัว บางครั้งมีอาการเครียด หงุดหงิด 3) ด๎านสังคม เนื่องจากบทบาทและ
ความสําคัญของผู๎สูงอายุในสังคมมักถูกจํากัดให๎ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากถูกมองวําสุขภาพไมํแข็งแรง เกิดภาวะความ
เจ็บปุวยหรืออุบัติเหตุได๎งําย การสื่อสาร การพบปะสังสรรค๑กับคนในสังคมทําได๎ลาํบาก มีผลให๎ผู๎สูงอายุต๎องอยูํในบ๎าน 
มีความรู๎สึกวําตนเองไมํมีประโยชน๑หมดคุณคําเป๕นภาระให๎ลูกหลาน 
  เทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ได๎สํงเสริมกิจกรรมนันทนาการตํางๆ  สนับสนุนเบี้ยยังชีพ แกํ 
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ดูแลชํวยเหลือเรื่องที่อยูํอาศัย สําหรับผู๎ที่มีรายได๎น๎อย ให๎การสงเคราะห๑ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ แม๎วํา
เทศบาลตําบลปุาซางได๎มีมาตรการในการดูแลผู๎สูงอายุ แตํป๓ญหาในผู๎สูงอายุที่ยั งต๎องการความชํวยเหลือยังคงมีอยูํ 
อาทิ ป๓ญหาด๎านสภาพรํางกายที่ไมํแข็งแรง ไมํสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ได๎ ป๓ญหาความมีอัตตาในตนเองสูง ไมํ
สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมของกลุํมได๎ และป๓ญหาด๎านเศรษฐกิจในครัวเรือนที่ผู๎สูงอายุขาดรายได๎เพื่อจุนเจือตนเองและ
ครอบครัว ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ ของผู๎สูงอายุ 
รวมถึงเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุ โดยจําแนกตามป๓จจัยสํวน
บุคคล และศึกษาแนวทางการประยุกต๑ใช๎หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิง
พุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะ
แบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล ให๎เป๕นผู๎สูงอายุท่ีมีคุณภาพจากการดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง อันสํงผล
ดีตํอการลดการใช๎งบประมาณของประเทศชาติที่สูญเสียในการดูแลผู๎สูงอายุ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

  1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอ
ปุาซาง จังหวัดลําพูน 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล 
  3.  เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต๑ใช๎หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิง
พุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช๎ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการแจกแจงแบบสอบถามกับกลุํมประชากรที่กําหนดไว๎ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In depth 
interview) ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ คือ ผู๎สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง  อําเภอปุาซาง 
จังหวัดลําพูน จํานวน 1,980 คน (ฝุายแผนงานและงบประมาณ, 2559 : 6). ผู๎วิจัยกําหนดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตร
คํานวณขนาดกลุํมตัวอยํางของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% จํานวนตัวอยํางที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล จํานวน 333 ตัวอยําง 
 
ผลการศึกษา 

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลป๎จจัยส่วนบุคคล 

  ผู๎สูงอายุสํวนใหญํเป๕นเพศหญิง จํานวน 264 คน คิดเป๕นร๎อยละ 79.28 มีอายุระหวําง 60 -70 ปี จํานวน 
274 คน คิดเป๕นร๎อยละ 82.30 ประกอบอาชีพกสิกรรม/เกษตร จํานวน 136 คน คิดเป๕นร๎อยละ 40.80 มีรายได๎ไมํ
เกิน 5,000 บาท จํานวน 236 คน คิดเป๕นร๎อยละ 70.90 พักอาศัยอยูํกับบุตรหลาน จํานวน 190 คน คิดเป๕นร๎อยละ 
57.10 มีโรค จํานวน 258 คน คิดเป๕นร๎อยละ 77.50 ออกกําลังกาย 1-3 ครั้ง/สัปดาห๑ จํานวน 264 คน คิดเป๕นร๎อย
ละ 79.30 และกิจกรรมทางศาสนาท่ีปฏิบัติเป๕นประจําคือไหว๎พระสวดมนต๑ จํานวน 198 คน คิดเป๕นร๎อยละ 59.50 
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมเชิงพุทธของผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลต าบลปุาซาง อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 

  จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน พบวํา ผู๎สูงอายุมีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ 
คําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับมาก และเมื่อจําแนกเป๕นรายด๎าน พบวํา ด๎านศีลภาวนา มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด๎าน
กายภาวนา ด๎านป๓ญญาภาวนา และด๎านจิตภาวนา ตามลําดับ 
  2.1 ด๎านกายภาวนา พบวํา ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน มีระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ ด๎านกายภาวนา โดยคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับมาก ( x̄=3.82) เมื่อ

พิจารณาในแตํละข๎อพบวํา คําเฉลี่ยสูงสุด (x̄=4.31) ในข๎อที่วํา เมื่อเจ็บปุวยทํานรับประทานยา และปฏิบัติตาม

คําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย๑อยํางเครํงครัด สํวนคําเฉลี่ยต่ําสุด (x̄=3.60) ในข๎อที่วํา เมื่อทํานมีความเจ็บปุวย 
ทํานจะหาความรู๎เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อตําง ๆ และ/หรือปรึกษาเจ๎าหน๎าที่ทางการแพทย๑ 
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  2.2 ด๎านศีลภาวนา พบวํา ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน มีระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ ด๎านศีลภาวนา โดยคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับมากที่สุด (x̄=4.86) เมื่อ

พิจารณาในแตํละข๎อพบวํา คําเฉลี่ยสูงสุด (x̄=4.92) ในข๎อที่วํา ทํานเว๎นจากการประพฤติผิดในกาม สํวนคําเฉลี่ยต่ําสดุ 

(x̄=4.79) ในข๎อที่วํา ทํานเว๎นจากการดื่มของมึนเมาหรือเสพยาเสพติดให๎โทษ 
  2.3 ด๎านจิตภาวนา พบวํา ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน มีระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ ด๎านจิตภาวนา โดยคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับมาก ( x̄=3.54) เมื่อ

พิจารณาในแตํละข๎อพบวํา คําเฉลี่ยสูงสุด (x̄=3.77) ในข๎อที่วํา  ทํานมีความสุขกับชีวิตที่มีคุณคํา สํวนคําเฉลี่ยต่ําสุด 

(x̄=3.26) ในข๎อที่วํา ทํานมีการแสดงความคิดเห็นท่ีเป๕นประโยชน๑ตํอสังคม ชุมชนอยํางชัดเจน 
2.4 ด๎านป๓ญญาภาวนา พบวํา ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน มีระดับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ ด๎านป๓ญญาภาวนา โดยคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับมาก (x̄=3.57) เมื่อพิจารณาในแตํ

ละข๎อพบวํา คําเฉลี่ยสูงสุด (x̄=3.88) ในข๎อที่วํา ทํานดําเนินชีวิตอยํางไมํประมาท ไมํตกอยูํในอบายมุข สํวนคําเฉลี่ย

ต่ําสุด (x̄=3.27) ในข๎อที่วํา ทํานศึกษาหาความรู๎ทางด๎านธรรมะ เพื่อนํามาฝึกตนเองอยํางสม่ําเสมอ 

  3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลปุาซาง อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 

ที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมเชิงพุทธ  

  จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล ปุาซาง อําเภอปุา
ซาง จังหวัดลําพูน ที่มีตํอการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ การทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห๑ความแตกตํางตามการจําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ รายได๎ ที่พักอาศัย สุขภาพ การ
ออกกําลังกาย และกิจกรรมทางศาสนาท่ีปฏิบัติ ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 ผู๎สูงอายุที่มีเพศตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑
รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน แตกตํางกัน พบวํา ผู๎สูงอายุที่มีเพศ
ตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 
  สมมติฐานที่ 2 ผู๎สูงอายุที่มีอายุตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑
รวมของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ไมํแตกตํางกัน พบวํา ผู๎สูงอายุที่มีอายุ
ตํางกัน มีการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ ไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 
  สมมติฐานที่ 3 ผู๎สูงอายุท่ีมีอาชีพตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑
รวมของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ไมํแตกตํางกัน พบวํา ผู๎สูงอายุที่มีอาชีพ
ตํางกัน มีการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอม
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
  สมมติฐานที่ 4 ผู๎สูงอายุท่ีมีรายได๎ตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑
รวมของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ไมํแตกตํางกัน พบวํา ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎
ตํางกัน มีการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ๎
  สมมติฐานที่ 5 ผู๎สูงอายุท่ีมีที่พักอาศัยตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบ
องค๑รวมของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ไมํแตกตํางกัน พบวํา ผู๎สูงอายุที่มีที่พัก
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อาศัยตํางกัน มีการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 
  สมมติฐานที่ 6 ผู๎สูงอายุท่ีมีสุขภาพตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑
รวมของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ไมํแตกตํางกัน พบวํา ผู๎สูงอายุที่มีสุขภาพ
ตํางกัน มีการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธแตกตํางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 
  สมมติฐานที่ 7 ผู๎สูงอายุที่มีการออกกําลังกายตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุข
ภาวะแบบองค๑รวมของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ไมํแตกตํางกัน พบวํา 
ผู๎สูงอายุที่มีการออกกําลังกายตํางกัน มีการพัฒนาพฤติกรรมการดูแล สุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ แตกตํางกัน 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 
  สมมติฐานที่ 8 ผู๎สูงอายุท่ีมีกิจกรรมทางศาสนาที่ปฏิบัติตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ไมํแตกตํางกัน พบวํา 
ผู๎สูงอายุที่มีกิจกรรมทางศาสนาที่ปฏิบัติตํางกัน มีการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธไมํ
แตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ 
  4. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมเชิง

พุทธของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลปุาซาง อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 

  จากการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับแนวทางการประยุกต๑ใช๎หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุข
ภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ผู๎ให๎ข๎อมูลที่สําคัญได๎
กลําวถึงแนวทางการประยุกต๑ใช๎หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวม เชิงพุทธของ
ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ในประเด็นคําถามซึ่งประกอบด๎วย 
  4.1 ด๎านกายภาวนา พบวํา แนวทางการประยุกต๑ใช๎หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุข
ภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ด๎านกายภาวนานั้น 
ควรสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุได๎สํารวมอินทรีย๑ทั้ง 5 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให๎เกิดความสงบมีความสุข และออกกําลังกาย
ตามอัตภาพที่ตนเองจะสามารถปฏิบัติได๎ ขณะเดียวกัน ผู๎สูงอายุควรเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณคํา
ทางโภชนาการ เพื่อการเสริมสร๎างให๎รํางกายสมบูรณ๑แข็งแรงมากขึ้น และควรหมั่นพบแพทย๑ ตรวจสุขภาพเป๕น
ประจํา 
  4.2 ด๎านศีลภาวนา พบวํา แนวทางการประยุกต๑ใช๎หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะ
แบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ด๎านศีล ภาวนานั้น 
ผู๎สูงอายุควรปฏิบัติด๎านศีลให๎เป๕นเบื้องต๎นให๎ได๎ ต๎องสํารวมกาย วาจา และใจ เพื่อให๎ดําเนินชีวิตได๎อยํางปกติสุข 
เพราะหากเป๕นคนชอบโกหก บุตรหลานก็จะไมํให๎ความเคารพยําเกรง หากมั่วเมากับอบายมุขก็จะสูญเสียเงินทองไป
กับสิ่งท่ีไมํดีเหลํานั้น และยํอมนําป๓ญหาไปสูํครอบครัวในท่ีสุด 
  4.3 ด๎านจิตภาวนา พบวํา แนวทางการประยุกต๑ใช๎หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะ
แบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ด๎านจิตภาวนานั้น 
ผู๎สูงอายุควรนําพาตนเองให๎เข๎าสังคมเพื่อให๎ตนเองได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ทั้งกิจกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะสิ่งตําง ๆ เหลํานี้จะชํวย  ให๎ผู๎สูงอายุคลาดความตึงเครียดภายในจิตใจลงได๎ 
ขณะเดียวกัน จะมีเกิดความเข๎มแข็งทั้งกายจาก การเดิน การออกกําลังในกิจกรรมที่ได๎ทํา และความเข๎มแข็งทางใจที่
เกิดจากการได๎พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะคติกับคนรุํนเดียวกัน 
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  4.4 ด๎านป๓ญญาภาวนา พบวํา แนวทางการประยุกต๑ใช๎หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุข
ภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ด๎านป๓ญญาภาวนา
นั้น ผู๎สูงอายุควรแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาป๓ญญาของตนด๎วยการฝึกสมาธิ และหมั่นเข๎ารํวมกิจกรรมกับสังคม เพราะ
กิจกรรมตําง ๆ อาทิ การร๎องรํา การฟูอน จะชํวยให๎ผู๎สูงอายุมีอารมณ๑ที่ผํอนคลาย และจะสามารถเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ ได๎
ดี ขณะเดียวกัน ควรหาความรู๎ด๎านธรรมจากสื่อสมัยใหมํ ซึ่งผู๎สูงอายุบางสํวนยังมีความรู๎ด๎านการใช๎สื่อสมัยใหมํได๎ 
และเมื่อมีความรู๎สามารถกระจายเผยแพรํความรู๎เหลํานั้นไปสูํผู๎สูงอายุทํานอ่ืน ๆ ได๎ 
 

อภิปรายผล 

  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ผู๎วิจัยอภิปรายผลดังนี้ 
  1. จากการวิจัยพบวํา ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
ปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน พบวํา ผู๎สูงอายุมีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ คําเฉลี่ย
รวมอยูํในระดับมาก และเมื่อจําแนกเป๕นรายด๎าน พบวํา ด๎านศีลภาวนา มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด๎านกายภาวนา ด๎าน
ป๓ญญาภาวนา และด๎านจิตภาวนา ตามลําดับ ซึ่งคําเฉลี่ยสูงสุดด๎านศีลภาวนา ได๎สอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยของพระปลัด
นพดล  หฏฺฐมโน (พลายแก๎ว) (2557) ที่ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเด็กตามหลักภาวนา 4 : กรณีศึกษา ศูนย๑อบรม
เด็กกํอนเกณฑ๑วัดทุํงครุ เขตทุํงครุ กรุงเทพมหานคร” พบวํา ประชาชนมีความคิดเห็นตํอการพัฒนาเด็กตามหลักภาวนา   
  4 ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา ด๎านศีลภาวนามีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก
ที่สุด  ขณะเดียวกัน จากคําเฉลี่ยสูงสุดในด๎านศีลภาวนา ได๎แสดงให๎เห็นวํา ผู๎สูงอายุได๎ตระหนักถึงการรักษาศีลภาวนาอยําง
เครํงครัด เพราะเป๕นสํวนสําคัญที่จะควบคุมพฤติกรรมด๎านอื่นๆ ถ๎ามีระดับพฤติกรรมที่ดี ก็จะนําไปสูํการพัฒนาในด๎านอื่น
ตามมา และจะเป๕นผู๎ที่สังคมให๎การยอมรับนับถือ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยของคติยา อายุยืน (2558) ที่ได๎ศึกษาวิจัย
เรื่อง “กลยุทธ๑การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต๎ตอนบน” ผลการศึกษา
พบวํา การบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน ได๎แกํ 1) ขั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
กายและทางวาจาให๎มีความเป๕นปกติ มีความเหมาะสม และมีความงดงาม ที่ชํวยในการเสริมสร๎างพฤติกรรมของบุคลากรให๎
มีความนําเช่ือถือในสังคมมากยิ่งขึ้น 2) ขั้นการปรับเปลี่ยนเปูาหมายทางด๎านจิตใจให๎มีความตั้งมั่น มั่งคง และจริงจังในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ของตนเอง ที่ชํวยในการเสริมสร๎างพื้นฐานให๎เกิดคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร และ 3) ข้ันการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู๎ในการปฏิบัติงานอยํางสม่ําเสมอให๎เกิดเป๕นประสบการณ๑ที่จะนํามาปรับปรุงแก๎ไข เพื่อเสริมสร๎าง
และปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
  2.จากการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุมีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ด๎านกายภาวนา ในข๎อที่วํา เมื่อเจ็บปุวยทํานรับประทานยา และปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย๑อยํางเครํงครัด ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา ผู๎สูงอายุได๎ให๎ความสําคัญกับสิ่งที่คาดวําจะเกิด
ประโยชน๑สูงสุดและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป๕นโทษแกํสุขภาพตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับกระบวนการพัฒนาตามหลักภาวนา 4 ของ
พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546 : 70) ที่ได๎กลําววํา กายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให๎
รู๎จักติดตํอเกี่ยวข๎องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย๑ทั้งห๎าด๎วยดี และปฏิบัติตํอสิ่งเหลํานั้นในทางที่เป๕นคุณ มิให๎เกิดโทษ
ให๎กุศลธรรมงอกงามให๎อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ อยํางไรก็ตาม การ
กิจกรรมการออกกําลังก็เป๕นสํวนสําคัญที่จะชํวยให๎ผู๎สูงอายุ  มีสุขภาพที่แข็งแรง ดังนั้น ผู๎สูงอายุควรเลือกกิจกรรมที่ทําให๎
รํางกายได๎เคลื่อนไหว คือออกกําลังกาย ที่เหมาะสมกับตนเอง 
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  3. จากการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุมีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ด๎านศีลภาวนา ในข๎อที่วํา ทํานเว๎นจากการประพฤติผิดในกาม (x̄=4.92) 

ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา ผู๎สูงอายุตํางได๎ตระหนักวํา การประพฤติผิดในกามจะนําไปสูํความแตกแยกภายในครอบครัว ทําให๎
ครอบครัวไมํสงบสุข และอาจสํงผลให๎เกิดการทําร๎ายรํางกายซึ่งกันและกัน บุตรหลานจะไมํเลื่อมใสศรัทธาตํอความประพฤติ
ที่ไมํเหมาะสมนี้ ดังนั้น การรักษาศีล 5 ด๎วยการหลีกเลี่ยงละเว๎นจากการประพฤติผลในกาม จึงเป๕นสิ่งที่ดีที่ควรประพฤติ 
เพื่อให๎ครอบครัวอยูํได๎อยํางสงบสุข ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยของฐิติวรรณ แสงสิงห๑ (2557) ท่ีได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาวิถีชีวิตของผู๎สูงอายุตามหลักพุทธธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบ๎านลื อคําหาญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธาน”ี พบวํา ด๎านจิตใจและอารมณ๑หลักพุทธธรรมที่สํงเสริมสุขภาพคือ หลักเบญจศีล และเบญจธรรม  
  4. จากการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุมีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวดัลําพูน ด๎านจิตภาวนา ในข๎อที่วํา ทํานมีความสุขกับชีวิตที่มีคุณคํา (x̄=3.77) ซึ่ง

แสดงให๎เห็นวํา ผู๎สูงอายุยังมีความสุขกับการมีคุณคําชีวิตที่เหลืออยูํ ยังตระหนักวําตนเองสามารถมีประโยชน๑แกํสังคม
สํวนรวมแกํบุตรหลานได๎ ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา ผู๎สูงอายุจะมีความสุข หากบุตรหลานเห็นคุณคําและประโยชน๑ในตัวผู๎สูงอายุ 
ดังนั้น ผู๎สูงอายุต๎องพัฒนาจิตใจไมํให๎เกิดความเศร๎าหมอง ก็จะกํอให๎เกิดกําลังใจในการที่จะดูแลสุขภาพตนเองให๎แข็งแรง 
สมบูรณ๑ จะได๎อยูํกับบุตรหลานได๎นานยิ่งขึ้น จะไมํเป๕นโรคซึมเศร๎า ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยของ พระครูใบฎีกาสุรพล 
อาสโภ (แย๎มชํุม) (2558) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห๑ตามกระบวนทัศน๑วิถีพุทธ” พบวํา 
จุดมุํงหมายอันจะนําไปสูํการพัฒนาและบูรณาการสังคมอยํางยั่งยืนถาวร ต๎องพัฒนาคุณภาพจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย๑ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายใต๎รูปแบบการพัฒนาตามกระบวนทัศน๑
วิถีพุทธ เพื่อความหลุดพ๎นจากหลํมแหํงความทุกข๑ ยํอมนําประโยชน๑สุขอยํางสูงสุด  การพัฒนาด๎านจิตใจจึงมีสํวนสําคัญที่
จะทําให๎ผู๎สูงอายุคลายความทุกข๑ในชีวิตลงได๎ ดังนั้น ควรสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุมีความตั้งมั่นอยูํกับคุณคําของชีวิตให๎มั่นคง
ที่สุด ด๎วยการฝึกจิตภาวนา ฝึกอบรมจิตใจ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของพระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (2554 : 283) ที่ได๎กลําว
วํา การยกระดับคุณภาพจิตใจของมนุษย๑ให๎สูงขึ้น ด๎วยวิธีการทําจิตใจให๎สงบ   เกิดป๓ญญา แก๎ไขป๓ญหาในชีวิตประจําวัน 
อยูํในโลกแหํงความเป๕นจริงได๎อยํางไมํมีความทุกข๑ ปฏิบัติหน๎าที่ไปอยํางดีที่สุดในทุก ๆ ด๎าน หมายถึง การฝึกฝนจิตใจให๎
สงบ มีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีเหตุผล มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน มีพลังทางจิต ทําให๎เกิดมีสุขภาพจิตดี มีจิตใจ
เข๎มแข็ง นํุมนวล ควรคําตํอการทํางานเป๕นต๎น 
  5. จากการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุมีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธของผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ด๎านป๓ญญาภาวนา ในข๎อที่วํา ทํานดําเนินชีวิตอยํางไมํประมาท ไมํตกอยูํ
ในอบายมุซึ่งแสดงให๎เห็นวํา ผู๎สูงอายุใช๎ความรู๎ในการดําเนินชีวิตโดยไมํประมาท ทําให๎หลุดพ๎นจากอบายมุขทั้งปวงได๎ ซึ่ง
สอดคล๎องกับแนวคิดของMediacenter (2558) ที่ได๎กลําววํา การพัฒนาป๓ญญาคือ พัฒนาความรู๎ความเข๎าใจของตนเอง ให๎
เกิดความรู๎แจ๎งเห็นจริง และใช๎ความรู๎แก๎ป๓ญหา ทําให๎เกิดสุขได๎ เริ่มแตํรู๎ เข๎าใจศิลปวิทยา เรียนรู๎ถูกต๎องตามเป๕นจริง ไมํ
บิดเบือนหรือเอนเอียงด๎วยอคติ (ความลําเอียง) คิดวินิจฉัยใช๎ป๓ญญาโดยบริสุทธิ์ใจ รู๎เข๎าใจโลกและชีวิตตามเป๕นจริง รู๎จัก
แก๎ไขป๓ญหาและทําการให๎สําเร็จตามแนวทางของเหตุป๓จจัย ตลอดจนรู๎เทําทันธรรมดาของสังขาร ถึงขั้นที่ทําให๎มีจิตใจเป๕น
อิสระหลุดพ๎นจากกิเลสและความทุกข๑โดยสิ้นเชิง  อยํางไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัย พบวํา ผู๎สูงอายุบางคน ยังขาดความรู๎
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง บางคนไมํได๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎สํงเสริม ดังนั้น หนํวยงานท่ี
รับผิดชอบควรดูแล จัดสรรงบประมาณเพื่อการอบรมและการเข๎าถึงผู๎สูงวัยให๎ครบทุกคน ดังที่การศึกษาวิจัยของวิโชติ  ผ๎า
ผิวดี (2556) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุโดยภาคีผู๎สูงอายุในชุมชนบ๎านหนองเสือ 
ตําบลศรีสุข อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร๑” พบวํา ป๓ญหาการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุเกิดจากผู๎สูงอายุขาดความรู๎ในการ
ดูแลตนเองและไมํมีแนวทางในการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุที่ชัดเจน และการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสํงเสริม
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สุขภาพตําบลที่เป๕นอยูํยังไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน ดังนั้นรูปแบบในการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุพบวําต๎องมี
การบูรณาการให๎ภาคีเครือขํายในท๎องถิ่นเข๎ามาดําเนินงานรํวมกันการวิจัยครั้งนี้มีการดําเนินงาน 7 ขั้นตอนคือ การศึกษา
บริบทชุมชน วิเคราะห๑ป๓ญหาและสาเหตุ วางแผนรํวมกัน กําหนดกลวิธีดําเนินงาน จัดตั้งเครือขําย กําหนดผู๎รับผิดชอบใน
กิจกรรมตําง ๆ ซึ่งภายหลังจากการดําเนินการ พบวํา ผู๎สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น  ดังนั้นผู๎สูงอายุควร
ศึกษาหาความรู๎ทางด๎านธรรมะ เพื่อนํามาฝึกตนเองอยํางสม่ําเสมอ เพื่อให๎เกิดป๓ญญา 
  6. จากการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุที่มีเพศ อาชีพ รายได๎ ที่พักอาศัย สุขภาพ และการออกกําลังกาย ตํางกัน มีความ
คิดเห็นตํอการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธแตกตํางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา 
เพศ อาชีพ รายได๎ ที่พักอาศัย สุขภาพ การออกกําลังกาย มีผลตํอการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิง
พุทธ ทั้งนี้ อาจเป๕นเพราะวําสภาพแวดล๎อมตําง ๆ ที่ผู๎สูงอายุเผชิญอยูํ เป๕นสิ่งที่เป๕นรูปธรรม จับต๎องได๎ จึงสํงผลตํอการ
พัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ เชํน เพศชายกับเพศหญิง มีความเห็นที่แตกตํางกัน หรือผู๎สูงอายุที่
มีรายได๎สูงยํอมสามารถเลือกซื้ออาหารที่มีคุณประโยชน๑เพื่อการบํารุงสุขภาพ และไมํต๎องทํางานที่เหน็ดเหนื่อยเกินกวําที่
รํางกายจะรับได๎ สํวนผู๎สูงอายุที่มีอายุและกิจกรรมทางศาสนาที่ปฏิบัติตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาวะแบบองค๑รวมเชิงพุทธ ไมํแตกตํางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน แสดงให๎เห็นวํา ไมํวําอายุในระดับใดก็มีความ
คิดเห็นที่ไมํแตกตํางกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะคือ รัฐบาลควรใช๎นโยบายเรํงดํวนเพื่อเตรียมความพร๎อมแกํผู๎ที่จะก๎าว
เข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุได๎ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และหนํวยงานทางศาสนา ควรสํงเสริมกิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะทางด๎านจิตใจ ทางด๎านป๓ญญา 
และการวิจัยครั้งตํอไป ควรศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผลการนําหลักธรรมตําง ๆ ไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาสุขภาวะแบบ
องค๑รวมของผู๎สูงอายุ 
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บทบาทของผู้น าชุมชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการจัดการพ้ืนที่ปุาชุมชน 

เขตอ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

THE ROLE OF LEADERS ON RECONCILIATION ENHANCING BETWEEN GOVERNMENT SECTOR 

AND PEOPLE IN COMMUNITY FOREST ADMINISTRATION OF THUNG CHANG DISTRICT, NAN 

PROVINCE 

พระเกตุ รกฺขติญาโณ (ตันชูชีพ) 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ 
วิทยาลยัสงฆ๑ลําพูน 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาบทบาทของผู๎นําชุมชนในการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ระหวํางภาครัฐกับประชาชน 
เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการพื้นที่ปุาชุมชนระหวํางภาครัฐกับประชาชน และเพื่อเสนอแนวทางในการเสริมสร๎าง
ความสมานฉันท๑ระหวํางภาครัฐกับประชาชนในการจัดการพื้นที่ปุาชุมชน ตามหลักพุทธธรรม เขตอําเภอทุํงช๎าง จังหวัด
นําน เป๕นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎วิจัยเลือกผู๎ให๎สัมภาษณ๑ 15 รูป/คน ผลการวิจัยพบวํา 
1. บทบาทผู๎นําชุมชนจะต๎องมีวิสัยทัศน๑ มีความสามารถ มีความรู๎เรื่องกฎระเบียบ ในการบริหารจัดการปุาชุมชน มี
หลักในการไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท ระหวํางรัฐกับประชาชน 2. สภาพทั่วไปของปุาชุมชน อําเภอทุํงช๎าง จังหวัดนําน เป๕น
การจัดการปุาที่ยึดถือวิถีชีวิตของชุมชนกับการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป๕นหลัก โดยชุมชนรํวมกันดูแลรักษาและใช๎
ประโยชน๑จากความอุดมสมบูรณ๑ของปุาชุมชน มีกฎกติกาที่กําหนดขึ้นบังคับใช๎อยํางเหมาะสม 3. แนวทางในการ
เสริมสร๎างความสมานฉันท๑นั้น ต๎องนําหลักรัฐศาสตร๑มาใช๎ควบคูํในการจัดการกับพื้นที่ปุาชุมชนที่ยังมีความขัดแย๎งกัน
อยูํ ต๎องยึดถือประโยชน๑สูงสุดของชุมชนเป๕นที่ตั้ง และการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ต๎องนําหลักสารณียธรรมมา
บูรณาการประยุกต๑ใช๎ เพื่อให๎เกิดการยอมรับทั้งสองฝุาย 

ค าส าคัญ : บทบาทของผู๎นําชุมชน, ความสมานฉันท๑ระหวํางภาครัฐกับประชาชน, การจัดการพื้นท่ีปุาชุมชน  

 

Abstract 

  The objectives of the thesis to study the role of community leaders in strengthening the 
reconciliation between government sectors and people, to study the general condition of 
community forest management between the government sectors and people, and to propose 
ways of Buddhism’s principles to strengthen reconciliation between government sectors and 
people in the management of community forest areas of Thung Chang District, Nan Province. This 
research is qualitative research methodology with interviewing In-depth Interview and the 
researcher is selected fifteen interviewees from key informants. The findings of this research as 
follows: 1. The role of good leaders must be vision and the ability to apply the rules of 
community forest management. There are major mediators in disputes between the government 
sectors and people. 2. General conditions of Community forests of Thung Chang Sub-district, 
Thung Chang District, Nan Province is the forest management that maintains the way of life of the 
community and the natural dependence. Community participation is to maintain and utilize the 
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abundance of community forests. There are rules that apply properly. 3. The principle for 
strengthening reconciliation must be used Political science in conjunction with community forest 
management with also conflicts. The regarding to maximum benefit of the community is the main. 
And to strengthen reconciliation, we need to integrate the principles of justice. To achieve the 
acceptance    of both parties. 

Keywords : The role of leaders, Reconciliation Enhancing between Government Sector and 

People, Community Forest Administration.  
 

บทน า 

  ในปี พ.ศ. 2504 พื้นที่ปุาไม๎ในประเทศไทยมากกวําครึ่งถูกปกคลุมไปด๎วยผืนปุากระจายไปทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ คิดเป๕น 53.33 % เทียบกับพื้นที่ประเทศ ในชํวง พ.ศ. 2504 -2534 พื้นที่ปุาไม๎ลดลงเหลือ
เพียงร๎อยละ 26.64 เทียบกับพื้นที่ประเทศ พื้นที่ปุาไม๎ลดลงเกือบ 50 % ขอ งพื้นที่ประเทศ (ศศิน เฉลิมลาภ 
และคณะ, สิงหาคม 2558 : 2.) การบุกรุกพื้นที่ปุามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร๎างทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปสู ํภาคอุตสาหกรรม และเน๎นการปลูกพืชเชิงพาณิชย๑ ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายกําหนดให๎มีพื้นที่ปุาอนุรักษ๑เพิ่มขึ้น ทําให๎เกิดวิกฤตการณ๑ปุาไม๎และการขยาย
ที่ดินทํากิน เนื่องจากแนวคิดและการปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ยึดมั่นมานาน ในกลุํมประเทศกําลัง
พัฒนา คือ ปุาไม๎ต๎องเป๕นของรัฐบาล มีรากฐานมาจากการจัดการปุาไม๎แบบอเมริกา กลําวคือ รัฐบาลพยายาม
แบํงพื้นที่เกษตรออกจากพื้นที่ปุาไม๎ และเชื่อวําคนกับปุาไมํสามารถอยูํรํวมกันได๎ ชาวบ๎านในชุมชนเป๕นตัวการ
สําคัญในการทําลายปุาไม๎ ผลจากแนวคิดและการปฏิบัติการดังกลําวคือ ปุาไม๎เสื่อมโทรมและลดลงอยํางรวดเร็ว 
ในป๓จจุบันการบริหารจัดการพื้นที่ปุาชุมชนจึงเป๕นกระแสหนึ่งที่ ชุมชนหันมาให๎ความสําคัญ เพราะความรักและ
หวงแหนปุาเหมือนบ๎านหลังที่สอง โดยมีชุมชนหลายแหํงทั่วประเทศที่มีพื้นที่อาศัยอยูํในเขตปุาไม๎และติดกับ
พื้นที่ปุาไม๎ จนสามารถเรียกปุานั้นวํา “ปุาชุมชน” และได๎พยายามดําเนินกิจกรรมมากมาย เพื่ออนุรักษ๑และ
รักษาปุาไว๎ให๎คงอยูํ แตํจะประสบความสําเร็จและสามารถดําเนินการตํอเนื่องอยํางมีประสิทธิภาพได๎นั้น จําเป๕น
จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากผู๎นําชุมชน และประชาชนในชุมชนเอง ทั้งนี ้แตํละท๎องถิ ่นจะมีรูปแบบและ
วิธีดําเนินการจัดการปุาชุมชนแตกตํางกันออกไป และมักจะไมํคํอยประสบผลสําเร็จมากนักเพราะเป๕น การ
ดําเนินการในภาคประชาชนเพียงสํวนเดียว โดยไมํมีการประสานความรํวมมือจากภาครัฐบาลหรือเอกชน
เทําที่ควร 
  ความสําคัญในการอนุรักษ๑ปุาไม๎ เกิดขึ้นตั้งแตํในสมัยพุทธกาล สมัยนั้น มีภิกษุชาวเมืองอาฬวีรูป
หนึ่งกําลังตัดต๎นไม๎ เทวดาผู๎สิงอยูํที่ต๎นไม๎ได๎กลําวกับภิกษุนั้นวํา “ทํานผู๎เจริญ ทํานต๎องการจะสร๎างที่อยูํของทําน 
ก็โปรดอยําตัดต๎นไม๎ที่เป๕นที่อยูํของข๎าพเจ๎าเลย” ภิกษุนั้นไมํเช่ือฟ๓งยังขืนตัด ได๎ฟ๓นถูกแขนลูกของเทวดา พระผู๎มี
พระภาคเจ๎าทรงทราบ และทรงตําหนิวํา ไฉนพวกเธอจึงตัดบ๎าง ใช๎ให๎ตัดบ๎างซึ ่งต๎นไม๎เลําและรับสั่งให๎ภิ กษุ
ทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้  ภิกษุต๎องอาบัติปาจิตตีย๑ เพราะพรากภูตคาม (วิ.มหา. (ไทย)  2/89/277.) 
ความเช่ือในเรื่องที่มีเทพารักษ๑ สิงสถิตอยูํในปุาและ ต๎นไม๎ ที่ปรากฏอยูํในพระไตรปิฎก จึงเป๕นประโยชน๑และ
เอื้ออํานวยท่ีสําคัญในการอนุรักษ๑ปุาและต๎นไม๎ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือ การนําพิธีกรรมการบวชปุาและ
สืบชะตาแมํน้ํา มาเป๕นศูนย๑รวมจิตใจของชุมชนเพื่อให๎เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ๑ปุา ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา หากได๎ผู๎นําที่มี
ความสามารถและมีรูปแบบวิธีการที่ดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแตํละชุมชน และน๎อมนําหลักธรรมในทา ง



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 309 ~ 

พระพุทธศาสนามาประยุกต๑ใช๎ ยํอมจะทําให๎ประสิทธิภาพของการจัดการปุาชุมชนประสบผลสําเร็จได๎เป๕นอยํางดี 
นําไปสูํการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ระหวํางภาครัฐกับประชาชน  
  ทั้งนี้ได๎นําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ หลักสารณียธรรม 6 ประการ อันเป๕นที่ตั้งมั่นด๎วยเมตตาทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ ทําให๎เป๕นที่รัก ที่เคารพ เพื่อความสงเคราะห๑กัน เพื่อความไมํวิวาทกัน ซึ่งจะเป๕นเครื่องมือในการ
เสริมสร๎างความสามัคคีมคีวามเป๕นอันหนึ่งเดียวกัน ในเรื่องความเป๕นมาแหํงพระไตรปิฎก ครั้นเมื่อสมัยพุทธกาลที่ต๎อง
กลําวถึงความปรารถนาดีของพระจุนทเถระ เมื่อรู๎เห็นเหตุการณ๑ที่สาวกของนิครนถ๑ นาฏบุตรแตกกัน ทํานได๎เข๎าพบ
พระอานนท๑ถึง 2 ครั้ง พระพุทธเจ๎าจึงทรงแสดงธรรมแกํพระอานนท๑ โดยทรงแสดงโพธิป๓กขิยธรรม 37 ประการ และ
ทรงแสดงมูลเหตุแหํงการทะเลาะวิวาท 6 ประการ อธิกรณ๑ 4 ประการ วิธีระงับอธิกรณ๑ 7 ประการ ประการสุดท๎ายพระ
พุทธองค๑ได๎ทรงแสดงหลักสารณียธรรม เพื่อบูชาคุณของพระจุนทะเถระ ผู๎แสดงความหํวงใยในความตั้งมั่นยั่งยืนแหํง
พระพุทธศาสนา หลักสารณียธรรม 6 ประการนี้ (ม.อุ. (ไทย) 14/54/59.) คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ (1) ตั้งมั่นเมตตา
กายกรรม (2) ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรม (3) ตั้งมั่นเมตตามโนกรรม (4) บริโภคโดยไมํแบํงแยก โดยคิดวํา“จะให๎เทํานี้ๆ” 
และไมํแบํงแยกบุคคล โดยคิดวํา“จะให๎แกํคนนั้น ไมํให๎แกํคนนี้” (5) เป๕นผู๎มีศีลไมํขาด ไมํทะลุ ไมํดําง ไมํพร๎อย เป๕น
ไท ทํานผู๎รู๎สรรเสริญ ไมํถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงํา เป๕นไปเพื่อสมาธิ  (6) เป๕นผู๎มีทิฏฐิ โดยทิฏฐิอันประเสริฐ เป๕น
นิยยานิกธรรม (ธรรมที่ตัดมูลรากแหํงวัฏฏะทํานิพพานให๎เป๕นอารมณ๑ แล๎วนําสัตว๑ออกจากวัฏฏะ) เพื่อความสิ้นทุกข๑ 
สารณียธรรม 6 ประการนี้ “ถ๎าเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารณียธรรม 6 ประการนี้ ประพฤติอยูํ การประพฤตินั้นจัก
เป๕นไปเพื่อประโยชน๑เกื้อกูล เพื่อสุขแกํเธอท้ังหลายตลอดกาลนาน” ดังนั้นผู๎วิจัยจึงให๎ความสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาท
ของผู๎นําชุมชนในการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ระหวํางภาครัฐกับประชาชน ในการจัดการพื้นที่ปุาชุมชน เขตอําเภอทุํง
ช๎าง จังหวัดนําน ตามหลักพุทธธรรม ประกอบกับในป๓จจุบัน ป๓ญหาหลักของการบริหารจัดการปุาชุมชนในหลายๆ 
พื้นที่ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ทั้งจากการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน หนํวยงานหรือองค๑กรตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
รวมไปถึงความขัดแย๎งของประชาชนในชุมชนด๎วยกันเอง จากกฎระเบียบของการใช๎ประโยชน๑จากปุาที่เข๎มงวดเกินไป 
อน่ึงด๎วยนโยบายของภาครัฐท่ีเรํงพัฒนาและจัดการทรัพยากรปุาไม๎ เพื่อเพิ่มพื้นที่ของปุาไม๎ ต๎องการให๎ปุาไม๎กลับมา
อุดมสมบูรณ๑ และไมํถูกทําลายเพิ่มขึ้น การอนุรักษ๑เป๕นไปอยํางยั่งยืน ซึ่งจากป๓ญหาและป๓จจัยที่บ่ันทอนความยั่งยืนของ
การจัดการปุาชุมชนเหลํานี้ ผู๎วิจัยจึงเลือกพื้นท่ีปุาชุมชนของบ๎านทุํงผึ้ง ตําบลทุํงช๎าง อําเภอทุํงช๎าง จังหวัดนําน มาเป๕น
หัวข๎อศึกษาวิจัย เนื่องจากปุาชุมชนแหํงนี้ มีการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ๑ปุามาอยํางตํอเนื่อง  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

  1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู๎นําชุมชนในการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ระหวํางภาครัฐกับประชาชน ในการ
จัดการพื้นที่ปุาชุมชน เขตอําเภอทุํงช๎าง จังหวัดนําน 
  2. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการพื้นที่ปุาชุมชนระหวํางภาครัฐกับประชาชน เขตอําเภอทุํงช๎าง จังหวัด
นําน 
  3. เพื่อเสนอแนวทางในการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ระหวํางภาครัฐกับประชาชนในการจัดการพื้นที่ปุา
ชุมชน ตามหลักพุทธธรรม เขตอําเภอทุํงช๎าง จังหวัดนําน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก   
(In-depth Interview) กับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งผู๎วิจัยได๎เลือกผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญที่มีความสอดคล๎องกับ
ประเด็นสาระสําคัญของการวิจัย จํานวน 15 รูป/คน โดยแบบสัมภาษณ๑ที่ใช๎เป๕นแบบไมํมีโครงสร๎าง (Unstructured 
Interview) ประเภทไมํเป๕นทางการ ผู๎สัมภาษณ๑ใช๎คําถามแยกเป๕นหัวข๎อแตํละประเด็นและใช๎คําถามแบบปลายเปิด    
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เป๕นคําถามกว๎างๆ ปรับเปลี่ยนได๎ ผู๎ให๎สัมภาษณ๑สามารถแสดงความคิดเห็นได๎อยํางอิสระ มีลักษณะการโต๎ตอบระหวํางผู๎
สัมภาษณ๑และผู๎ให๎สัมภาษณ๑ และทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) แล๎วนําเสนอใน
รูปแบบการพรรณนา 

ผลการศึกษา 

  1.บทบาทของผู้น าชุมชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างภาครัฐกับประชาชน ในการจัดการ

พ้ืนที่ปุาชุมชน บ้านทุ่งผ้ึง ต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

  บทบาทของผู๎นําชุมชนในการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ พบวําผู๎นําผู๎นําชุมชนมีบทบาทสําคัญใน
การบริหารจัดการ สํงเสริมและสนับสนุน เพื่อนําไปสูํการพัฒนาในระดับชุมชน ทั้งนี้ผู๎นําชุมชนได๎แบํงออกเป๕น 2 
ลักษณะคือ 1) ผู๎นําแบบเป๕นทางการ เป๕นผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งอยํางเป๕นทางการ ให๎ดํารงตําแหนํงหัวหน๎า และให๎มี
อํานาจหน๎าที่ในการดําเนินการอยํางหนึ่งอยํางใดตามกฎระเบียบขององค๑กรนั้นๆ 2) ผู๎นําแบบไมํเป๕นทางการ เป๕นผู๎นํา
ที่ไมํใชํผู๎บังคับบัญชา เพราะไมํมีตําแหนํงเป๕นหัวหน๎า แตํชุมชนให๎การยอมรับและยกยํองให๎เป๕นผู๎นํา เพราะมี
คุณสมบัติหลายประการที่ชุมชนต๎องการ 
  2. สภาพทั่วไปของการจัดการพ้ืนที่ปุาชุมชน อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

  การจัดการพื้นท่ีปุาชุมชน ในเขตอําเภอทํุงช๎าง จังหวัดนําน ซึ่งตั้งอยูํท่ี บ๎านทุํงผึ้ง หมูํที่ 5 ตําบลทุํงช๎าง อําเภอ
ทุํงช๎าง จังหวัดนําน ไว๎ดังน้ี คือ ท่ีดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ 509 ไรํ 2 งาน 97 ตารางวา อยูํในความดูแลรักษาของ
กระทรวงมหาดไทย (ที่เลี้ยงสัตว๑บ๎านทุํงผึ้ง – สาธารณประโยชน๑) ออกให๎ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ทิศ
เหนือ ติดกับลําห๎วยยางซึ่งเป๕นลําห๎วยขนาดลึกผํานการกัดเซาะของสายน้ํา ในฤดูแล๎งจะไมมีน้ําและที่สําคัญยังติดกับ
ที่อยูํอาศัยของชาวบ๎าน จึงถูกบุกรุกจับจองเป๕นพื้นที่เพื่อปลูกพืชผักสวนครัวในการดํารงชีพ ทิศตะวันออกของปุาชุมชน 
ติดกับทางสาธารณประโยชน๑ ทิศตะวันตก ติดกับท่ีดินที่มีการครอบครองมีการทําประโยชน๑จากสํวนราชการในการขอ
ใช๎พื้นที่ สํวนทิศใต๎ ติดกับลําเหมืองสาธารณประโยชน๑มีการเข๎าจับจองเป๕นที่ทํากิน ในการดําเนินการของผู๎นําชุมชนมี
ความเช่ือมั่นวํา การจัดการพื้นที่ปุาชุมชน ด๎วยใจที่รักและหวงแหนทําให๎คนในชุมชนสามารถอยูํรํวมกับปุา สร๎าง
อาชีพ สร๎างรายได๎ และสร๎างจิตสํานึกให๎รู๎จักทดแทนบุญคุณแกํปุาที่ให๎ประโยชน๑ตํอชุมชน และการรํวมกันจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการปุาชุมชน มีกลไกแบบแผนการอนุรักษ๑ปุาชุมชนที่ชัดเจน มีกฎกติกาและระเบียบตํางๆ มาบังคับ
ใช๎ในพื้นที่ปุาชุมชนได๎อยํางเหมาะสม การนําองค๑ความรู๎เชิงอนุรักษ๑ เชิงวิชาการและหลักนิติธรรม เพื่อนํามายกระดับ
ปุาชุมชน ให๎เป๕นปุาชุมชนระดับชาติ ทางชุมชนเห็นวําหนํวยงานภาครัฐควรยอมเสียสละ และผํอนปรนให๎ชาวบ๎านมี
พื้นที่ทํากินและเลี้ยงชีพ การมีแนวเขตที่ชัดเจน ไมํยึดหลักข๎อกฎหมายมากเกินไปในการจัดการปุาชุมชนเพียงอยําง
เดียว และที่ผํานมาหนํวยงานให๎การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาให๎เป๕นแหลํงเรียนรู๎และทํองเที่ยวท่ีสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของคนในชุมชน 
  อยํางไรก็ตาม การจัดการพื้นที่ปุาชุมชน ที่ยังเป๕นปมป๓ญหาระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับประชาชน ยังเกิด
ขึน้มาตลอดอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องกฎหมาย ที่ภาครัฐยังไมํมีกฎหมายรองรับสิทธิในที่ดินทํากิน ในพื้นที่ทับ
ซ๎อนของชุมชนกับปุา การแก๎ป๓ญหาในด๎านขอบเขตพื้นที่ โดยใช๎แนวคิดในการนําองค๑ความรู๎ อันเป๕นหลักการที่
สามารถนําไปใช๎ให๎เกิดความสําเร็จ ในการแก๎ป๓ญหาของปุาชุมชนในแตํละพื้นท่ี การนําหลักการทรงงานและโครงการ
ตําง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เรียกวํา “ศาสตร๑พระราชา” จากโครงการของพระองค๑
มาใช๎แก๎ป๓ญหานั้น  มีหลักคิดในการมองให๎เห็นรอบด๎านของป๓ญหาที่เกิดขึ้น ไมํเพียงมองผํานกฎหมายตํางๆ เทํานั้น 
แตํได๎สร๎างระบบให๎ผู๎นําชุมชนและชาวบ๎านในพื้นที่ได๎มีสํวนรํวม ในการตกลงรํวมกัน กํากับดูแลกันเอง  และรํวม
จัดการปุาชุมชนกับหนํวยงานภาครัฐ จนเป๕นวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความเคารพตํอหน๎าที่ของทั้งภาครัฐและชุมชน
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เอง เกิดกลไกยุติธรรมระดับชุมชน เพื่อให๎คนอยูํกับปุาได๎อยํางยั่งยืน และสามารถขยายผล เพื่อแก๎ป๓ญหาจากการ
เรียนรู๎ ด๎วยกรอบแนวคิดที่นําไปปฏิบัติให๎สําเร็จได๎ การสร๎างความมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ตาม
แนวทาง “ระเบิดจากข๎างใน” การใช๎หลักการจัดการทรัพยากร “ดิน-น้ํา-ปุา” ของพื้นที่ และการใช๎ “มาตรการ
ชุมชน” ผสมผสานหลักการเรียนรู๎ตามภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น มาพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ปุาชุมชน เพื่อรับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ในการศึกษาขอบเขตพื้นท่ี พิกัด เอกสารสิทธ์ิที่ดินตามความเป๕น
จริง ได๎ยึดในหลักความเป๕นจริงตามภูมิศาสตร๑พื้นที่ กฎกติกาของชุมชน ที่ ใช๎ควบคุมพื้นที่ปุาชุมชนนั้น เมื่อกําหนด
แผนการจัดการ ก็ได๎ดําเนินการปฏิบัติตามแผนการ มีการติดตาม ประเมินผล โดยใช๎กลไกที่นําเช่ือถือมากํากับดูแล 
สรุปเป๕นองค๑ความรู๎ เป๕นบทเรียน ในการแก๎ไขป๓ญหาโดยใช๎กฎหมายบังคับ และมีบทลงโทษรุนแรง ได๎ปรับเป๕นการใช๎
แนวทางพัฒนารํวมกัน เพื่อให๎ทุกฝุายที่มีสํวนรํวม เกิดความเช่ือใจและเช่ือมั่นในการแก๎ป๓ญหาการจัดการปุาชุมชน
อยํางยั่งยืนได๎ 
  3. แนวทางในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างภาครัฐกับประชาชน ในการจัดการพ้ืนที่ปุาชุมชน

ในเขต อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามหลักพุทธธรรมโดยใช้หลักสารณียธรรม 6 ประการ 

  การจัดการพื้นที่ปุาชุมชน มาจากการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และความเช่ือดั้งเดิมของชุมชน ป๓จจุบัน
วิถีความเป๕นอยูํของชุมชน เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ความไมํชัดเจนของขอบเขตพื้นที่รอบแนวเขตปุาชุมชนเกิดความไมํ
ชัดเจน การขาดความรู๎ ในข๎อกฎหมายและข๎อบัญญัติของรัฐทําให๎เกิดความขัดแย๎งขึ้น การศึกษาหาแนวทางในการ
เสริมสร๎างความสมานฉันท๑ ระหวํางภาครัฐกับประชาชนในการจัดการพื้นท่ีปุาชุมชน นับวํามีความสําคัญเป๕นอยํางยิ่ง 
ทั้งนี้ ทุกฝุายที่มีสํวนรํวมในการจัดการพื้นที่ปุาชุมชน ก็เพื่อจุดหมายในการพัฒนาพื้นที่ให๎เกิดประโยชน๑ตํอชุมชน 
สังคม และสืบทอดไปยังลูกหลานตํอไป หลักสารณียธรรม 6 ประการ เป๕นแนวทางในการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ 
สามารถนํามาใช๎ในการจัดการปุาชุมชนให๎เป๕นระบบมากขึ้น ความมีเมตตาเป๕นหลักสําคัญอยํางยิ่ง การเสียสละเพื่อ
ประโยชน๑ตํอสํวนรวม เอื้อเฟื๗อกันในชุมชน เคารพกฎระเบียบของชุมชน ในการใช๎ประโยชน๑จากผลผลิตของปุาชุมชน 
และได๎ยกเอาหลักสารณียธรรม 6 ประการ ท่ีพอจะเป๕นแนวทางในการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ระหวํางภาครัฐกับ
ประชาชน ซึ่งประกอบไปด๎วย 1) เมตตากายกรรม แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน 2) เมตตาวจีกรรม สั่ง
สอน แนะนําตักเตือนด๎วยความหวังดี กลําววาจาสุภาพ 3) เมตตามโนกรรม ตั้งจิตปรารถนาดี 4) สาธารณโภคี ได๎ของ
สิ่งใดมาก็แบํงป๓นกัน 5) สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตดีงาม 6) ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นชอบรํวมกัน ที่จะ
นําไปสูํความหลุดพ๎น สิ้นทุกข๑ หรือขจัดป๓ญหา ซี่งหลักสารณียธรรมธรรมนี้เป๕นความสมัครสมานสามัคคีกันอันเป๕น
รากฐานสําคัญที่เอื้อให๎คุณคําเหลํานั้นดํารงอยูํในสังคมและชุมชน ดังนั้น เมื่อกลําวถึงความสมานฉันท๑ จึงสามารถใช๎
เป๕นตัวช้ีวัดความเจริญก๎าวหน๎าของสังคมนั้นๆ ได๎ เนื่องจากประชาชนใช๎สติป๓ญญาและเหตุผลมากกวําการใช๎ความ
รุนแรงในการแก๎ไขป๓ญหา มีระบบการจัดการกับป๓ญหาความขัดแย๎งที่ดีทําให๎ไมํลุกลามจนกลายเป๕นการใช๎ความ
รุนแรงตํอกัน 

อภิปรายผล 

  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู๎นําชุมชนในการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ ระหวํางภาครัฐกับประชาชน 
ในการจัดการพื้นท่ีปุาชุมชน อําเภอทํุงช๎าง จังหวัดนําน ผู๎วิจัยอภิปรายผลได๎ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
  1. ผู๎นําชุมชนต๎องค๎นหาศักยภาพของตนเองที่มีอยูํกํอน จากบทบาทของการทํางานและภาระหน๎าที่ตามที่
เป๕นอยูํต๎องวางตัวเป๕นกลาง ในความสามารถของผู๎นําต๎องเป๕นที่ยอมรับของทุกฝุาย การรับฟ๓งป๓ญหาของชุมชนเพื่อ
นําไปแก๎ไขและหาทางออกอยํางชาญฉลาดมีความเที่ยงธรรมในการทํางาน มีการคิดอยํางเป๕นระบบ ยํอมทําให๎
ประสิทธิภาพของการทํางานบรรลุผลตามเปูาหมายที่ตั่งไว๎ การประสานกันเป๕นทีมงานในการทํางานตํางพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันจึงกํอเกิดเป๕นเครือขําย ซึ่งเป๕นรูปแบบที่จะนําไปสูํแนวทางการปฏิบั ติได๎อยํางมีประสิทธิภาพเป๕น
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รูปธรรม ที่สําคัญผู๎นําต๎องมีคุณสมบัติหรือลักกษณะความเป๕นผู๎นํา คือ ต๎องเสียสละความสุขของตนเอง มองถึง
ประโยชน๑ของสํวนรวมเป๕นที่ตั้ง และต๎องได๎รับการยอมรับจากทุกฝุายในการประสานความรํวมมือ อันเป๕นคุณ
ลักษณะเฉพาะจึงจะทําให๎บทบาทผู๎นําในการเสริมสร๎างสมานฉันท๑ได๎รับความยอมรับได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับการ
ศึกษาวิจัยของพิมพงา เพ็งนาเรนทร๑ (2555: 89). พบวํา ผู๎นําท๎องถิ่นต๎องโน๎มน๎าวให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนาตลาดน้ําบางนํ้าผึ้ง เพื่อรองรับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งมีการจัดให๎ชุมชนเข๎ารํวมประชุมพูดคุยถึงป๓ญหา
ตํางๆ ที่มีผลกระทบตํอชุมชนนอกจากนี้ชุมชน ยังต๎องอาศัยบทบาทของผู๎นําท๎องถิ่นในการหางบประมาณ มา
พัฒนาการทํองเที่ยวของตลาดน้ําบางนํ้าผึ้ง ควบคูํไปกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการของตลาด ซึ่งผู๎นําท๎องถิ่นได๎ใช๎
วิธีการสอบถามภายในชุมชน กับผู๎นําชุมชน และสมาชิกในชุมชน เพื่อที่จะได๎รับทราบถึงป๓ญหาและหาแนวทางในการ
แก๎ไขป๓ญหารํวมกัน 
  2.การจัดการพื้นท่ีปุาชุมชน ต๎องให๎ชุมชนผนึกกําลังในการขับเคลื่อนงานจากการมีสํวนรํวม ไมํหวังรอแตํใน
สํวนงานของภาครัฐอยํางเดียวในการจัดการทรัพยากรปุาชุมชน การสร๎างจิตสํานึกตระหนักถึงความรักและความหวง
แหนในพื้นที่อยํางชาญฉลาดรวมถึงการปกปูองสิทธิในการใช๎ประโยชน๑อยํางชอบธรรม เป๕นสิ่งที่จะต๎องดําเนินการ
อยํางเป๕นระบบและมีขั้นตอน จากการลงพื้นที่ของผู๎วิจัยในครั้งนี้ หากชุมชนใดที่อํอนแอในการที่แตกแยกทาง
ความคิดและความเห็นตําง ในการจัดการปุาก็จะทําให๎การทํางานต๎องเจอกับความล๎มเหลวอยูํบํอยครั้ง ดังนั้น การจะ
ทําให๎เกิดความสําเร็จในการจัดการปุาชุมชนได๎ ต๎องมีการปรับแนวคิดในการจัดการ โดยการใช๎หลักของทาง
เศรษฐศาสตร๑ควบคูํไปกับหลักของรัฐศาสตร๑ คือ การให๎คนมีอยูํมีกินสร๎างรายได๎ให๎คนในชุมชนกํอน จากพื้นที่ๆ มีอยูํ 
การสร๎างมูลคําของภาคเกษตรกรรม โดยการใช๎พื้นที่อยํางคุ๎มคํากับผลผลิตที่ได๎ โดยอาศัยองค๑กรเครือขํายความ
เชื่อมโยงทั้งภาครัฐและเอกชน การสร๎างมูลคําของภาคการเกษตร แปรรูปผลผลิตของชุมชนและนําสูํตลาดเป๕นสิ่งที่
ต๎องดําเนินการเพื่อให๎การรักษาปุาเกิดความยั่งยืน เพราะวําถ๎าประชาชนมีรายได๎พอเพียงสําหรับเลี้ยงชีพ ในพื้นที่ที่มี
อยูํเดิมแล๎ว การบุกโคํนไม๎ทําลายปุาหรือการบุกรุกพ้ืนที่ปุาเพิ่มก็จะไมํเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน๎อยที่สุด เป๕นหลักคิดที่เป๕น
พื้นฐาน โดยไมํต๎องเสี่ยงจากการถูกจับในการบุกรุกปุาตามกฎหมายและทางเจ๎าหน๎าท่ีก็ไมํต๎องหนักใจในการทําหน๎าที่
การดูแลควบคุมพื้นที่ปุาชุมชน การปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทําเกษตรแบบทุนนิยม โดยปูอนผลผลิตการเกษตรสูํ
โรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง กับแนวคิดการทําเกษตรแบบเพิ่มมูลคําผลผลิต โดยมีองค๑กรสนับสนุนตํอยอดแปรรูป
แล๎วนําไปสูํตลาดเพื่อระบายสนิค๎า เป๕นแนวคิดที่ต๎องอาศัยองค๑ความรู๎และเทคนิคจากผู๎เช่ียวชาญและเพิ่มเติมความรู๎สูํ
ภาคเกษตรกร  จึงจะทําให๎การจัดการปุาชุมชนเป๕นไปอยํางยั่งยืนได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยของอนุชิต สิงห๑
สุวรรณ และคณะ (2558). พบวํา แนวทางการบริหารจัดการปุาไม๎ชุมชนเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ควรดําเนินแนวทาง
ขับเคลื่อนสูํภาคปฏิบัติในชุมชนสองประการ ประการแรก คือ หาวิธีขยายพันธุ๑ไม๎ลูกแคน เพื่อทดแทนการนําเข๎า ลด
ต๎นทุนการผลิต และเพื่อเป๕นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศเอาไว๎ ประการที่สอง คือ สนับสนุนให๎ปุาชุมชนเป๕น
แหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน สอดแทรกเนื้อหาปุาชุมชนไว๎ในหลักสูตรท๎องถิ่นแกํนักเรียน และการจัดการทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑เพื่อเผยแพรํให๎ความรู๎เกี่ยวกับพันธุ๑ไม๎ในปุา 
  3. แนวทางการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ชุมชนต๎องสร๎างความคุ๎นเคยขึ้น ระหวํางชุมชนกับองค๑กรรัฐ เพื่อ
สลายกําแพงความไมํไว๎วางใจกันในเบื้องต๎นกํอน จึงจะทําให๎การจัดการปุาชุมชนเกิดความรํวมมือกันได๎ การสร๎าง
ความตระหนักถึงความรํวมมือประสานใจ โดยใช๎หลักธรรมมาบูรณาการเป๕นอีกวิธีหนึ่งที่สอดคล๎องกับความเป๕นอยูํใน
ความเป๕นจริง โดยหลักสารณียธรรมซึ่งเป๕นหลักท่ีองค๑สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าได๎เคยใช๎เพื่อให๎บุคคลอยูํรํวมกันได๎
อยํางสันติสุข เป๕นหลักธรรมที่สํงเสรมิและเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ให๎เกิดขึ้นตํอองค๑กรและชุมชน ทําให๎บุคคลเป๕นที่
รักของผู๎พบเห็น เป๕นท่ีเคารพรับถือ เป๕นไปเพื่อสงเคราะห๑กันและกัน ไมํทะเลาะวิวาท เป๕นธรรมอันเกิดความสามัคคี
กันเป๕นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งการนําหลักสารณียธรรมทั้ง 6 ประการ มาเป๕นแนวทางเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ใน
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สังคมเป๕นอีกวิธีที่ผู๎วิจัยเห็นวํา เป๕นแนวทางในการใช๎สมานฉันท๑ได๎จริง การใช๎กฎหมายนั้นไมํสามารถที่จะควบคุม
ประชาชนได๎ เพราะกฎหมายหรือกฎระเบียบมีความแข็งกระด๎าง ไมํปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม เป๕นความ
เที่ยงตรง และเป๕นเสมือนอาวุธเป๕นบางครั้งท่ีมีการเผชิญหน๎ากันระหวํางประชาชนกับเจ๎าหน๎าท่ีรัฐ จึงไมํอาจทําให๎การ
จัดการปุาชุมชนอยํางสมานฉันท๑ประสบความสําเร็จได๎ ดังนั้น ผู๎นําที่ดีควรจะเลือกใช๎กฎทางศีลธรรมควบคูํไปกับ
กฎหมายทางบ๎านเมือง และต๎องเข๎าใจบริบทของชุมชนในการใช๎ชีวิตหรือการดํารงชีวิต อีกประการรัฐควรเน๎น
ยุทธศาสตร๑เชิงรุก คือ การเข๎าไปพบปะพูดคุยสร๎างความเป๕นกันเองกับชาวบ๎านในชุมชน เพื่อเสริมสร๎างความ
สมานฉันท๑ของชุมชนและรัฐ จึงจะเป๕นไปอยํางยั่งยืนได๎ ซึ่งการพูดคุยด๎วยความสมานฉันท๑ดังกลําวนี้ ได๎สอดคล๎องกับ
แนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546, หน๎า 273).ที่ได๎กลําววํา สารณียธรรม 6 หากผู๎ใดประพฤติ
ปฏิบัติตาม จะสะท๎อนให๎เห็นถึง ซึ่งความรัก ความปรารถนาดีตํอกันท้ังทางกาย วาจาด๎วยความจริงใจ มีความรู๎ความ
เข๎าใจ ในการแก๎ป๓ญหาหรือแก๎ทุกข๑อยํางถูกต๎องเสมอกัน 

ข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ คือ การจัดการพื้นที่ปุาชุมชนต๎องใช๎ผู๎นําชุมชนที่มีวิสัยทัศน๑ปรับเปลี่ยน
ตามสภาพพื้นที่ของชุมชน ในการจัดการพื้นที่ปุาชุมชนระหวํางรัฐกับประชาชน ควรจะมีการพูดคุยกันถึงป๓ญหาที่
เกิดขึ้นจริงของพื้นที่ แนวทางในการเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ระหวํางภาครัฐกับประชาชนในการจัดการพื้นที่ปุา
ชุมชน จึงควรนําหลักของพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป๕นธรรมะของผู๎นําหรือผู๎ปกครองมาเพิ่มเติม ซึ่งจะทําให๎การเสริมสร๎าง
ความสมานฉันท๑เกิดขึ้นได๎จริงในพื้นที ่และควรศึกษาวิจัยเรื่องขอบเขตที่ดินของปุาชุมชนที่ทับซ๎อนกับปุาอนุรักษ๑และ
ปุาสงวน โดยใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ 
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การใช้เทคโนโลยีกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล 
Using Technology and the Propagation of Buddhism in the Digital Era  

 

พระครูวรวรรณวิฑูรย ์
พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทธฺิญาณเมธี 

ชูชาติ สทุธะ 
อาจารย๑ประจาํ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

 
บทคัดย่อ 
  บทความนี้ เป๕นการนําเสนอถึงการใช๎เทคโนโลยีในการเผยแผํพระพุทธศาสนา  เพื่อศึกษาและเพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนาการเผยแผํพระพุทธศาสนาด๎วยการใช๎เทคโนโลยี จากการวิเคราะห๑เนื้อหาในเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง ผลจากการศึกษาพบวํา  การเผยแผํพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาเรื่อยมาตั้งแตํอดีต คือเริ่มต๎นจากการเผยแผํ
คําสอนจากรูปแบบ มุขปาฐะ การบันทึกคําสอนลงในแผํนไม๎ แผํนทอง หรือโลหะ จารลงในใบลาน การพิมพ๑หนังสือ
พระไตรปิฎก และพัฒนาจนมาถึงการใช๎เทคโนโลยีในรูปแบบตํางๆ และได๎รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ 
ป๓จจุบันการใช๎เทคโนโลยี เป๕นเครื่องมือสําคัญในการเผยแผํพุทธธรรม เราจะพบการนําพุทธธรรมนํามาเผยแผํใน
เทคโนโลยี เชํน ยูทูป, เฟซบุ๏ค, ทวิสเตอร๑ และ เว็บไซต๑ เป๕นต๎น ควรมีเนื้อหาธรรมะถูกต๎อง ถูกใจ ทันสมัย มีการ
นําเสนอที่เข๎าใจงําย ผู๎บรรยายต๎องมีความรู๎ดี การใช๎เทคโนโลยีในการเผยแผํจะประสบผลสําเร็จหรือไมํขึ้นอยูํกับผู๎สํง
สาร สาร ชํองทาง และผู๎รับสาร การใช๎เทคโนโลยีคือการปรับตัวเองให๎ทันกับกระแสโลก  
คําสําคัญ : การเผยแผํพระพุทธศาสนา, เทคโนโลยี, ยุคดิจิทัล 
 

Abstract  
  This article is a presentation of using technology in the propagation of Buddhism and to 
study and to present the method of propagation of Buddhism by using technology. From studies 
documents and related research work, the result of studies found that teachings of the form of 
poetry and the development of changes, for example, the recording of the teachings into the 
sheet of gold or metal in the book. Today, there is a great social change.  Technology is a link to 
make the society narrow. This change in society causes monks to aquire the need to use 
technology as a tool to propagate Buddhism. Nowadays, we will find the presentation of the 
Buddha's teachings in a variety of technologies such as Youtube, Facebook, Twitter, and internet 
websites. Buddhist monks must be aware of the use technology to help them work. This is an 
important evolution of the propagation from the field of creative propaganda. 
Key words : Buddhism, technology, digital  
 

บทน า 
  พระพุทธศาสนาได๎ดํารงอยูํทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานถึง 2600 ปี โดยเฉพาะใน
เรื่องของการเผยแผํพระพุทธศาสนา มีพัฒนาการมาตามลําดับเริ่มจากยุคแรก ที่มีการเผยแผํศาสนาโดยวิธีปากตํอ
ปาก เรียกวํา “มุขปาฐะ จากนั้นคํอยพัฒนาตามยุคสมัย เชํน การจารึกหลักคําสอนลงในแผํนไม๎ แผํนศิลาจารึก จาร
ลงใบลาน การพิมพ๑หนังสือพระไตรปิฎก จนกระทั่งป๓จจุบัน การเจริญเติบโตทางด๎านเทคโนโลยีครอบคลุมผู๎ใช๎ทั่วโลก 
เทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทกับสังคมทุกกลุํม รวมทั้งพระสงฆ๑ในพระพุทธศาสนาด๎วยเชํนกัน การใช๎เทคโนโลยี
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สารสนเทศ อินเทอร๑เน็ต เครือขํายสังคมออนไลน๑ ในการเผยแผํพระธรรมของพระพุทธศาสนา มีความสะดวกสบาย 
รวดเร็ว และประหยัด อาจกลําวได๎วํา เทคโนโลยีเป๕นเครื่องมือเพื่อดึงมวลชนให๎เข๎าถึงหลักคําสอนมากขึ้น พระสงฆ๑ยุค
ใหมํจึงต๎องเรียนรู๎ ปรับตัว ให๎มีความทันสมัย (ทศพนธ๑ นรทัศน๑, 2555) แตํก็มีพระสงฆ๑กลุํมหนึ่งปรับตวัไมํทันในการใช๎
เทคโนโลยี โซเชียลมีเดียไมํเป๕นไปเพื่อการศึกษา เพื่อสร๎างสรรค๑ ใช๎ไปในทางที่ไมํเหมาะสม ดังนั้นพระสงฆ๑ต๎องรู๎เทํา
ทันเทคโนโลยีอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ และต๎องเรียนรู๎ที่จะนําเอาเทคโนโลยีไปใช๎ประโยชน๑เพื่องานเผยแผํ เพราะสะดวก 
รวดเร็ว และงํายตํอการเข๎าถึง เข๎าใจของประชาชน เป๕นการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการเผยแผํของพระพุทธศาสนา
อยํางที่ไมํเคยมีมากํอนตั้งแตํอดีต เป๕นการใช๎เทคโนโลยีให๎เป๕นประโยชน๑ตํอการเผยแผํพระพุทธศาสนา และเป๕นความ
ท๎าทายของพระสงฆ๑ ผู๎สื่อขําวของหนังสือพิมพ๑คมชัดลึกได๎ทดลองเข๎าไปในเว็บไซต๑ เฟซบุ๏ค โดยค๎นหาคําวํา พระ 
หลวงพี่ พระมหา และ Phra เป๕นต๎น พบวํามีพระสงฆ๑ที่ใช๎เฟสบุ๏ค ในการสื่อสารอยูํเป๕นจํานวนมาก พระภิกษุสํวนมาก
ใช๎ในทางที่เหมาะสมตํอสมณะสารูป เป๕นประโยชน๑ตํอพระศาสนา แตํก็มีบางสํวนที่ใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ เชํน เฟซบุ๏ค 
ไลน๑ ฯลฯ ในทางที่ไมํเหมาะสม จนมีเรื่องร๎องเรียนกันดังปรากฏเป๕นขําว (จุฑามาศ โรบินสัน, 2560 ) ซึ่งสํวนใหญํอยูํ
ในกระแสวิจารณ๑ถึงความเหมาะสม ทางสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ระบุวําการใช๎เฟสบุ๏คเผยแผํธรรมะเป๕นเรื่อง
ควร แตํไมํควรใช๎ในเรื่องสํวนตัวในทางอาจกํอทําให๎เกิดความเสียหาย พระสงฆ๑ต๎องมีการศึกษาเพื่อที่จะสามารถใช๎
เทคโนโลยีในการเผยแผํพระพุทธศาสนา ได๎ผลอยํางมีประสิทธิภาพ โดยไมํได๎ขัดแย๎งหรือเป๕นปฏิป๓กษ๑ตํอสังคม 
พระสงฆ๑ถือวําเป๕นผู๎สํงสารสําคัญในการเผยแผํพระพุทธศาสนา ในอดีตการสํงสารของพระสงฆ๑เป๕นไปในรูปแบบของ
การสื่อสารระหวํางบุคคล เชํน การเทศน๑แสดงธรรม แตํในป๓จจุบัน รูปแบบการเผยแผํขยายและนํารูปแบบดิจิทัล ใช๎
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑หรืออินเตอร๑เน็ต มีการแปลพระธรรมคําสอนในระดับนานาชาติ สํงผลให๎การเผยแผํไป
อยํางกว๎างไกล เริ่มมีการนําเอานวัตกรรมใหมํทางด๎านเทคโนโลยี เชํน แอ๏ปพลิเคช่ัน (application) เกี่ยวกับการทํา
กิจกรรมทางศาสนามาใช๎ การตั้งไลน๑หรือเฟซบุ๏คกลุํมในการสนทนาธรรมะ ป๓จจุบันความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง และอยํางรวดเร็ว พระสงฆ๑จึงมีความจําเป๕นต๎องปรับกล
ยุทธ๑ในการนําเสนอเพื่อสร๎างความหลากหลายให๎ผู๎สนใจเข๎าถึงได๎งําย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
ดิจิทัล แตํจะมีวิธีการอยํางไรในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาให๎มีความทันสมัย วิธีการเผยแผํในครั้งพุทธกาล
มีวิวัฒนาการเป๕นเชํนไรเมื่อเปรียบเทียบกับการที่พระสงฆ๑ในป๓จจุบัน ที่ต๎องอาศัยเครื่องมือเทคโนโลยีเข๎ามาชํวย 
กระบวนการสื่อสาร เชํน ผู๎สํงสาร สาร ชํองทาง มีความสําคัญในการเผยแผํอยํางไร การใช๎เทคโนโลยีจะทําให๎
หลักการเผยแผํดั้งเดิมของพระพุทธเจ๎ายังคงเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไป ป๓ญหาเหลํานี้จึงเป๕นประเด็นที่ผู๎เขียนสนใจ
ศึกษาและต๎องการนําเสนอในงานเขียนบทความนี้ 
 

ประวัติและวิวัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้ังแต่อดีตถึงป๎จจุบัน 
  ตั้งแตํสมัยพุทธกาลเป๕นต๎นมา พัฒนาการแหํงคัมภีร๑พระพุทธศาสนา  คัมภีร๑พระพุทธศาสนามีพัฒนาการ 3 
ยุค คือ (1) ยุคมุขปาฐะ ระยะการสืบทอดพระธรรมวินัย โดยระบบปากตํอปาก ผู๎มีบทบาทสําคัญมี 3 รูป คือ 
พระพุทธเจ๎า พระอานนท๑และพระอุบาลี (2) ยุคพระสูตร ระยะการสืบทอดพระธรรมวินัยโดยการรวบรวมร๎อยเรียง
เป๕นพระสูตร ผู๎มีบทบาทสําคัญมี 3 รูป คือ พระมหากัสสปเถระ พระอุบาลี และพระอานนท๑ เมื่อพระพุทธเจ๎าเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน 3 เดือน พระมหากัสสปเถระเป๕นประธานจัดปฐมสังคายนาร๎อยเรียงพระธรรมเทศนาเป๕นพระสูตร 
รวบรวมพระวินัยเป๕นหมวดหมูํ (3) ยุควิชาการ ระยะการสืบทอดพระธรรมวินัย โดยการแตํงคัมภีร๑พระพุทธศาสนา ผู๎
มีบทบาทสําคัญมี 3 ทําน คือ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ พระมัชฌันติกะ และพระมหาเทวะ 
การเผยแผํพระพุทธศาสนาดําเนินการมาตามลําดับโดยใช๎อุปกรณ๑ของแตํละยุค แตํพอมาถึงป๓จจุบัน เมื่อโลกเจริญ
มากขึ้นจึงมีพฒันาการในการเผยแผํโดยเพิ่มวิทยุโทรทัศน๑และเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามา จึงสามารถแบํงออกเป๕น 5 
ยุค ดังน้ี 
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  1. ยุคการสื่อสารโดยคําพูดการเผยแผํพระพุทธศาสนาใช๎วิธีมุขปาฐะ 
  2. ยุคการสื่อสารโดยการเขียนการเผยแผํพระพุทธศาสนาโดยเขียนตามผนังถ้ํา จารึกลงใบลาน 
  3. ยุคการสื่อสารโดยการพิมพ๑การเผยแผํพระพุทธศาสนาโดยการพิมพ๑หนังสือพระไตรปิฎก คัมภีร๑ ตํารา
ทางพระพุทธศาสนา 
  4. ยุคการสื่อสารโดยสื่ออิเลคทรอนิคส๑มีการเผยแผํพระพุทธศาสนาทางวิทยุโทรทัศน๑ 
  5. ยุคการสื่อสารโดยโทรคมนาคมและดิจิตอลมีการเผยแผํพระพุทธศาสนาทางดาวเทียมและอินเทอร๑เน็ต 
(พระครูกาญจนกิจโสภณ, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน๑ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1: 62-63) 
  1) พุทธวิธีการเผยแผ่ 

  พุทธวิธีในการเผยแผํของพระพุทธเจ๎านั้นทรงใช๎รูปแบบที่ตํางกัน ดังนี ้
  (1) ด้านกลยุทธ์ 

  กลยุทธ๑ในการเผยแผํพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ๎านั้นมีลักษณะ 3 อยํางคือ 
  1. รุก ทําการเผยแผํเชิงรุก โดยการเสด็จไปหาเอง ลักษณะคนที่พระองค๑จะเสด็จไปเผยแผเํชิงรุกนั้น มักเป๕น

ป๓ญญาชนท่ีมีมวลชน เชํน 
  (ก) ผู๎ปกครอง พระเจ๎าแผํนดิน เชํนพระเจ๎าพิมพิสาร ในคราวที่ไปทรงแสดงธรรม ณ สวนตาลหนุํมพร๎อมทั้ง
ชฎิล 3 พี่น๎อง เป๕นเหตุทําให๎พระเจ๎าพิมพิสารเกิดศรัทธาเลื่อมใสพร๎อมท้ังข๎าราชบริพารเป๕นจํานวนมาก 
  (ข) นักการศาสนา คณาจารย๑ที่มีลูกศิษย๑บริวารมาก เชํน ชฏิล 3 พี่น๎อง ซึ่งมีลูกศิษย๑จํานวน 1,000 คน 
  (ค) เศรษฐ ีเชํน ราชคฤหเศรษฐี อนาถปิณฑิกเศรษฐี 
  (ง) ผู๎มีชื่อเสียง หากพระองค๑สามารถทําให๎บุคคลนั้นเป๕นสาวกได๎ ยํอมทําให๎บุคคลอื่นๆยอมรับในพระธรรม
หลักคําสอนของพระองค๑ได๎ เชํน องคุลีมาล เป๕นเหตุทําให๎พระเจ๎าปเสนทิโกศลทรงยกยํองชมเชยพระองค๑ตํางๆนานา 
ที่สามารถทําให๎องคุลีมาลมาบวชเป๕นพระภิกษุได๎โดยไมํต๎องใช๎กําลังทหารหรืออาวุธ  
  2. รับ เมื่อมีผู๎นิมนต๑จึงทรงโปรดรับ ดังเชํน พระอานนท๑นิมนต๑ให๎พระองค๑ไปโปรดสังครวะพราหมณ๑ ผู๎มี

ความเช่ือวํา บุคคลจะบริสุทธิ์ได๎ด๎วยการอาบน้ําในแมํน้ําคงคาวันละสามครั้ง คือ เช๎า กลางวัน และเย็น ดังข๎อความ
นิมนต๑ของพระอานนท๑ปรากฏใน สังยุตตนิกาย สังคาถวรรค วํา "พระองค์ผู้เจริญ! สังควระพราหมณ์เวลานี้อยู่ในวัย
ชรา มีอัธยาศัยงามพอสนทนาได้อยู่ แต่อาศัยความเช่ือถือเก่าๆ จึงยังมองไม่เห็นทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ขอพระผู้มีพระ
ภาคจงอาศัยพระมหากรุณา เสด็จไปโปรดสังควระพราหมณ์สักครั้งเถิด"(สํ.ส. 15/207/299-300)  
  3. รอ รอให๎มีผู๎สนใจเข๎ามาถามด๎วยตนเอง เชํน เมื่อครั้งประทับอยูํ ณ ถ้ําสูกรขาตา ที่ภูเขาคิชฌกูฏ กรุง

ราชคฤห๑ ทีฆนขปริพาชก เข๎ามาทูลถามเรื่องทิฐิ “สิ่งทั้งปวงไมํเป๕นท่ีพอใจแกํเรา”(ม.ม.13/201/239) เป๕นต๎น 
การเผยแผํพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาล ไมํมีความสลับซับซ๎อนมากในเรื่องการใช๎นวัตกรรมการสอนเนื่องด๎วย
จํากัดคน จํากัดในเรื่องของเวลา ใช๎เวลานานในการเดินทาง แตํพระพุทธองค๑ทรงได๎สาวกที่มีคุณภาพเป๕นจํานวนมาก
และได๎จํานวนเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วเมื่อเทียบกับศาสดาอื่นๆ ในกรอบระยะเวลาในการเผยแผํศาสนาเทํากัน ข๎อนี้เป๕น
พระอัจฉริยภาพสํวนของพระองค๑ที่ทรงเป๕น วิชชาจะระณะสัมปันโน ทรงสอนเชํนไรก็ปฏิบัติตามอยํางท่ีทรงสอน อนุต
ตะโร   ปุริสสะทัมมะสาระถิ พระองค๑เป๕นเหมือนผู๎สอนคน ที่หาผู๎เปรียบได๎ยาก ทรงบําเพ็ญประโยชน๑แกํมนุษย๑ ใน
ฐานะที่พระองค๑เป๕นสํวนหน่ึงของสังคม งานเผยแผํพระศาสนาของพระองค๑จึงไมํได๎เป๕นอุปสรรคในเรื่องของเวลาในแตํ
ละวัน เพราะพระองค๑ทรงใช๎เวลาสํวนใหญํไปกับการสอน เวลาเช๎าเสด็จออกบิณฑบาต เพื่อเป๕นการโปรดสัตว๑โลกผู๎
ต๎องการบุญ โดยมีตารางเวลาที่ชัดเจน กลําวคือ 

1. พุทธกิจภาคเช๎า ออกบิณฑบาตและแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว๑  
2. พุทธกิจภาคบําย แสดงธรรมโปรดประชาชน 
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  3. พุทธกิจยามที่ 1 ของราตรี (ยามค่ํา) ประทานโอวาทและตอบป๓ญหาให๎กรรมฐานแกํพระสงฆ๑  
4. พุทธกิจยามที่ 2 ของราตรี (เที่ยงคืน) ทรงตอบป๓ญหาให๎แกํเทวดาที่มาขอเฝูา 

  5. พุทธกิจยามที่ 3 ของราตรี (ใกล๎รุํง) ทรงพิจารณาสอดสํองเลือกสรรวํา วันตํอไปมีบุคคลใดบ๎างท่ีควรเสดจ็
ไปโปรด (ดูรายละเอียดใน องฺ.เอกก.อ. (ไทย) 32/113-117.) 
  (2) ด้านวิธีการสอน 

  พระพุทธเจ๎าทรงสร๎างวัตกรรมแบบการสอนเป๕นการเฉพาะ และมีความหลากหลายในวิธีการ จึงทําให๎ มี
วิธีการสอนที่แตกตํางจากศาสดาองค๑อื่นๆ รํวมสมัยเดียวกัน ที่ยังคงรูปแบบเดิม วิธีการสอนแตํละวิธีเรียกวํา 
ปาฏิหาริย๑ หมายถึง สิ่งที่ทําให๎เกิดความอัศจรรย๑ เป๕นนวัตกรรมที่ทําให๎ ผลการสอนของพระองค๑สําเร็จอยํางมี
ประสิทธิภาพอยํางนําอัศจรรย๑ใจ เพราะวิธีการสอนนี้ สามารถทําให๎คนเข๎าถึงความรู๎ในช้ันญาณได๎ เป๕นเหตุทําให๎คน
เกิดการเปลี่ยนทั้งทัศนคติและพฤติกรรม กลําวโดยยํอ คือ ทําความดี ละเว๎นความชั่ว ทําจิตใจไมํให๎เศร๎าหมอง วิธีการ
สอนทั้ง 3 อยํางคือ 
  1. อิทธิปาฏิหาริย์ เป๕นเทคนิคการสอนของพระองค๑ที่ทรงเลือกใช๎ในการสอนเฉพาะบุคคล มักสอนคนที่มี

ทิฐิมานะ ไมํยอมรับความคิดใดๆงํายๆ พระองค๑ทรงใช๎อิทธิปาฏิหาริย๑สามารถทําให๎เกิดความสิ้นพยศ เชํน ในคราว
แสดงยมกปาฏิหาริย๑เพื่อปราบเหลํานักบวชนอกศาสนา แสดงฤทธิ์ปราบทิฐิความเห็นผิดของชฏิล 3 พี่น๎อง และการ
กุศโลบายในการสร๎างรูปนิมิตให๎เป๕นหญิงสาวที่มีรูปสวยงามให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงจากหนุํม เป๕นแกํ และชราไปใน
ที่สุด ในการสอนแกํพระนางเขมาซึ่งติดในรูป มักใช๎วิธีนี้เป๕นบางโอกาสที่มีความจําเป๕นเทําน้ัน 
  2. อาเทสนาปาฏิหาริย์ การสอนโดยวิธีดักใจรู๎สภาวะจิตของผู๎ฟ๓ง มักใช๎กับบุคคลประเภทอุคฆฎิตัญ๒ู และ

วิปจิตัญ๒ู โดยทรงใช๎วิธีการสอน 3 ลักษณะ คือ 1) สอนด๎วยการใช๎คําพูดสั้นๆ ให๎คําพูดนั้นเกิดประทับใจแกํผู๎ฟ๓ง เชํน 
ทรงสะกดองคุลีมาลด๎วยคําพูดสั้นๆ แตํทําให๎องคุลีมาลฉุกคิด 2) สอนด๎วยการลงมือปฏิบัติให๎ดูเป๕นตัวอยําง ทําให๎ผู๎ฟ๓ง
หรือผู๎เรียนเกิดความรู๎หรือโยนิโสมนสิการด๎วยตนเอง เชํน ให๎พระจูฬป๓นถกลูบผ๎าขาว หรือทรงสอนให๎นางกิสาโคตมี
เรียนรู๎จักความตายด๎วยตนเอง 3) อํานใจได๎ เชํน ทรงทราบวําอุรุเวลกัสสปะกังวลใจ กลัววําเหลําบริวารของตนจะมา
พบพระองค๑ในคราวเทศกาลการให๎ทานของตน พระองค๑ก็ทรงหลีกหนีไปบิณฑบาตที่อื่น เมื่องานเสร็จแล๎ว จึงได๎เสด็จ
กลับมา  
  ทั้งจากข๎อที่ 1 และ 2 มักไมํพบในการสอนของเจ๎าลัทธิองค๑อื่นๆ รํวมสมัยเดียวกันอาจถือได๎วําเป๕น
นวัตกรรมรูปแบบใหมํในการสอนในรูปแบบของพระพุทธองค๑ในเวลานั้น 
  3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ การสอนด๎วยการบรรยายหรือการโต๎ตอบสนทนามักทรงใช๎วิธีนี้กับบุคคลจําพวกเนย

ยะ คือ ทรงพอแนะนําให๎รู๎ได๎ เชํน ในคราวการโต๎วาทะกับสัจจกนิครนถ๑ (ม.มู. 12/353/388) ซึ่งการสอนด๎วยวิธีการนี้
เป๕นการสอนทั่วๆ ไป ท่ีเหลําศาสดาตํางๆ มักนิยมใช๎สั่งสอนศาสนิกของตน แม๎แตํพระพุทธองค๑เอง ก็ทรงใช๎วิธีการนี้
มากที่สุดและได๎ผล นอกจากนั้น พระพุทธศาสนายังมีวิธีการเผยแผํที่ถือวําเป๕นหลักสากล ซึ่งพระพุทธเจ๎าทรง
ประทานแนวทางไว๎เมื่อครั้งทรงประทานโอวาทปาติโมกข๑ แกํพระอรหันต๑ 1,250  คือ 
  วิธีการที่ 1 อนูปวาโท ไมํวําร๎ายใคร ไมํโจมตีใคร ไมํโจมตีศาสนาอื่น แตํใช๎ป๓ญญาบอกวํา พระพุทธศาสนาดี
อยํางไร 
  วิธีการที่ 2 อนูปฆาโต ไมํทําร๎ายใคร ไมํใช๎กําลังเพื่อไปบังคับให๎ใครเช่ือ ไมํทําร๎าย ยึดหลักอหิงสาธรรม คือ 
ไมํเบียดเบียน ใช๎ป๓ญญาในการอ๎างเหตุผล จนกระทั่งผู๎ฟ๓งอยากลงมือ ปฏิบัติด๎วยตนเอง 
  วิธีการที่ 3 ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร มีความสํารวมในศีลและมารยาทให๎ดี 
  วิธีการที่ 4 มตฺต๒ฺ๒ุตา จ ภตฺตสฺมึ รู๎จักประมาณในการรับประทาน รวมไปถึงการใช๎สอย ป๓จจัยสี่ จะได๎เป๕น
ทางมาแหํงความเคารพเลื่อมใสของผู๎ได๎พบเห็น 
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  วิธีการที่ 5 ปนฺต๒ฺจ สยนาสนํ นั่งนอนใน ที่สงบ นักปฏิบัติธรรมต๎องรักความสงบ และรักในการอยูํในท่ีสงบ 
  วิธีการที่ 6 อธิจิตฺเต จ อาโยโค ประกอบความเพียรในอธิจิต ต๎องหมั่นฝึกสมาธิเพราะ สมาธิ คือ แกํนของ
การได๎บรรลุมรรคผลนิพพาน (มหาปทานสูตร.ที.ม. 10/90/51.) 
  (3) ด้านเนื้อหาที่สอน 

  1. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากสิ่งท่ีรู๎เห็นได๎งําย เข๎าใจกันอยูํแล๎ว ไปยังสิ่งที่รู๎ เห็นได๎ยากหรือ
ยังไมํเข๎าใจ เชํน สอนหลักอริยสัจ 4 ทรงนําเอาทุกข๑ เป๕นตัวป๓ญหาขึ้นแสดงกํอน เพราะเห็นได๎งําย เข๎าใจงําย จากนั้น
ก็สาวไปหาเหตุของทุกข๑ แล๎วโยงเข๎าถึงการดับทุกข๑ พร๎อมบอกหนทางวํา จะดับทุกข๑ได๎อยํางไร 
  2. สอนลุํมลึกลงตามลําดับ การสอนเรื่องจริงที่เคยรู๎ ไปสูํเรื่องจริงที่ผู๎ฟ๓งไมํเคยรู๎มากํอน ได๎แกํ สอนแบบอนุ
ปุพพิกถา ไตรสิกขา 3 เป๕นต๎น โดยทํานเปรียบเหมือนการเดินทางลงสูํทะเล 
  3. สอนด๎วยอุปกรณ๑เสริม ยกเรื่องที่มาแสดงให๎ดู เพื่อผู๎ฟ๓งเห็นด๎วยตา ด๎วยหู เชํน สอนพระนันทะ โดยทรง
นําไปชมนางฟูา นางอัปสรที่สวยงาม เนื่องจากทํานเป๕นคนรักสวยรักงาม เป๕นต๎น 
  4. สอนตรงจุด ตรงประเด็น ไมํวกไปวนมาหรือสอนออกนอกเรื่อง 
  5. สอนแตํพอดีเทําท่ีจําเป๕น สิ่งท่ีเขาอยากรู๎ ไมํได๎สอนทุกเรื่อง 
  6. สอนมีเหตุมีผล ผู๎ฟ๓งตรองเห็นจริงตามได๎ 

7. สอนสิ่งท่ีมีความหมาย เป๕นประโยชน๑ มีสาระแกํผู๎ฟ๓ง (พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ๑ (ประเวท ถาฐาน) อ๎างใน 
Supannakul,2014) 
  2) คุณสมบัติของนักเผยแผ่ 

  (1) คุณสมบัติภายนอก  

  คุณสมบัติของผู๎เผยแผํหรือผู๎สอน เป๕นสิ่งที่ทําให๎ผู๎ฟ๓งเกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามใน คําสอนอยํางนํา
อัศจรรย๑ โดยผู๎สอนพึงมีคุณสมบัติที่ปรากฏภายนอกและคุณสมบัติภายใน ได๎แกํ ด๎านบุคลิกภาพ หมายถึง รูปรําง 
หน๎าตา น้ําเสียง อากัปกิริยา คือ การแสดงออก เคลื่อนไหว เป๕นมารยาทที่งดงาม สังคมยอมรับ เป๕นเสนํห๑ ผูกมัดใจ
คนผู๎ได๎เห็น มีทําทีสงําผําเผย องอาจ สงบเยือกเย็น 

(2) คุณสมบัติภายใน 

  คุณธรรมที่ผู๎เผยแผํพึงปฏิบัติและเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจหลักพุทธธรรม เพื่อจะได๎สอนให๎ถูกประเด็น 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีจุดมุํงหมาย ให๎ได๎รับความสุขความเจริญแกํผู๎ฟ๓ง เป๕นที่ตั้งและมีจิตประกอบด๎วย
เมตตาธรรมเป๕นหลัก ดังน้ี 
  1. ปณิธาน ในการแสดงธรรมตํอผู๎ฟ๓ง นักเผยแผํพึงตั้งจิตไว๎ในใจของตนกํอน แสดงวํา จักกลําวช้ีแจงไป

ตามลําดับเหตุการณ๑ พร๎อมยกเหตุผลให๎สมจริงมาประกอบ แสดงด๎วยเมตตาจิต หวังอนุเคราะห๑ ไมํใชํเพื่อหวังลาภ
สักการะและไมํแสดงธรรมกระทบใครให๎เสียหาย หรือตําหนิตรงๆ ทําให๎ผู๎ฟ๓งเกิดความไมํพอใจ 
  2. ปฏิสัมภิทา ความเข๎าใจป๓ญญา แตกฉานในอรรถะ (เนื้อหาสาระ) เข๎าใจในธรรม (อธิบาย ยํอหรือพิสดาร

ได๎) เข๎าใจในหลักนิรุกติ (การช่ําชองในภาษา) และเข๎าใจในหลักปฏิภาณ คือ ไหวพริบในการแก๎ป๓ญหาเฉพาะหน๎า 
  3. พหูสูต การคงแกํเรียน การได๎ฟ๓งมาก จําได๎ คลํองปาก เพํงพินิจให๎ข้ึนในใจของตนและ สามารถขบคิดได๎

ด๎วยทฤษฎี คือ เห็นตามได๎ด๎วยเหตุผลที่เป๕นจริง 
  4. การรู้จักแสดงธรรมไปตามขั้นตอน  การแสดงธรรมไปโดยคํานึงถึงภาวะของผู๎ฟ๓งเป๕นหลัก โดยเริ่มจาก

สิ่งที่มองเห็นได๎ด๎วยตา ไปจนถึงพิจารณาเห็นด๎วยป๓ญญาภายในของตน ได๎แกํ เลําเรื่องทานกถาให๎ฟ๓งกํอน (การให๎
ทาน) ช้ีแจงผลดีของการเป๕นคนมีศีล มีความประพฤติเรียบร๎อย ดีงาม จากนั้นก็เลําเรื่องสวรรค๑ คือความสุขใจให๎ฟ๓ง
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ถัดมา และโยงไปเรื่องโทษของกามที่ทําให๎มนุษย๑ ต๎องทุกข๑กายทุกข๑ใจอยูํนี้ ข๎อสุดท๎าย  ช้ีแจงทางออกจากกามหรือ
ทางออกจากทุกข๑ โดยวิธีการ สลัดทิ้งกามในแตํละยุคมีรูปแบบ กระบวนการและประสิทธิผลในการเผยแผํ
พระพุทธศาสนาที่แตกตํางกันไป วิธีการบางอยํางอาจเหมาะสมกับคนในยุคสมัยนั้นๆ แตํพอความเจริญผํานไป
พระพุทธศาสนาก็ต๎องปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให๎เหมาะสมกับคนในยุคสมัยนั้นๆ  ในที่นี้ผู๎เขียนจะนําเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับยุคการสื่อสารโดยสื่ออิเล็คทรอนิคส๑การเผยแผํพระพุทธศาสนาทางอินเตอร๑เน็ต 
 

เทคโนโลยีกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบัน 

  คําวํา เทคโนโลยี  ตามที่ พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 406) ได๎ให๎ความหมายไว๎  คือ 
วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนําเอาวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑มาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม 
ป๓จจุบันการนําเอาเทคโนโลยีมาใช๎แคํอุตสาหกรรมก็ดูเหมือนจะแคบไป เพราะเทคโนโลยีสามารถเป๕นสํวนหนึ่งของ
สังคมในเกือบทุกด๎าน ไมํวําจะเป๕นด๎านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจหรือแม๎แตํศาสนา ที่ไมํสามารถแยกออกจาก
เทคโนโลยีได๎ โดยเฉพาะนวัตกรรมเครื่องมือสื่อสาร เราสามารถพบเห็นการใช๎นวัตกรรมของเทคโนโลยีเป๕นเครื่องมือ
สื่อสารในด๎านการเผยแผํ เชํน การใช๎ Youtube อัพโหลด การเทศน๑ หรือกิจกรรมด๎านพระศาสนา การใช๎ facebook  
line หรือ website เป๕นต๎น  
  1) ความส าคัญและความจ าเป็นของเทคโนโลยีกับการเผยแผ่ 

  การเผยแผํพระพุทธศาสนาในป๓จจุบัน  จึงมีหลายรูปแบบหลากหลายวิธี เพื่อให๎เข๎ากับยุคสมัยก็ต๎องอาศัย
เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยการเผยแผํหลักพุทธธรรมไมํเฉพาะคนกลุํมใดกลุํมหนึ่ง แตํต๎องครอบคลุมกับผู๎ฟ๓งทุกกลุํม เข๎าใจ
งําย ฟ๓งสนุก และนําไปปฏิบัติได๎จริง ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  แม๎แตํการนําเอาพระพุทธศาสนาไปประกาศที่
ประเทศอังกฤษครั้งแรกของหลวงพํอชา สุภัทโท เราก็สามารถเข๎าไปศึกษาได๎จาก Youtube หรือแม๎แตํงานเขียนของ
พระมหาเถระ เป๕นที่ยอมรับของนักวิชาการด๎านพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศ เชํน สมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย๑ (ป.อ.ปยุตโต) ตํางก็ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ ในการชํวยด๎านการเผยแผํ หรือแม๎แตํหลวงพํอพุทธทาสหรือหลวงปูุ
ชา ซึ่งงานเขียนของทําน มีผู๎นําไปแปลเป๕นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ และนําไปเผยแผํในชํองทางเทคโนโลยี
สมัยใหมํ ในรูปแบบอื่นๆ 
  พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี ได๎พูดถึงการนําเอาเทคโนโลยีมาใช๎ในการเผยแผํพระพุทธศาสนาดังนี้ “การเผย

แผํธรรมะไมํควรถูกจํากัดอยูํแคํกําแพงวัดแคบๆ เพราะป๓จจุบันโลกเปลี่ยนไป ก็ต๎องตามให๎ทัน ใช๎ชํองทางเทคโนโลยี
ให๎เป๕นประโยชน๑ อาตมาเรียกวํา ธรรมโมโลยี คือ ธรรมะบวกเทคโนโลยี พระใช๎เทคโนโลยีไมํผิด แตํต๎องใช๎ในทางที่ถูก
ที่ควร ใช๎เฉพาะเพื่อเผยแผํธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ๎าเทํานั้น" "หากถามอาตมาวํา ธรรมะ โมบาย คืออะไร ก็คือ 
รูปแบบใหมํแหํงนวัตกรรมการเผยแผํหลักธรรมคําสอนขององค๑สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ที่ไมํเคยล๎ายุค ตกสมัย 
แตํยังคงความสดใสใหมํ และอินเทรนด๑อยูํเสมอ" ทําน ว.วชิรเมธี บอกวํา ทุกวันนี้คนสํวนใหญํใช๎มือถือในการรับ
ขําวสาร เช็คอีเมล นัดหมาย หรือแม๎แตํดูโทรทัศน๑รายการตํางๆ ได๎ผํานมือถือ แตํสิ่งเหลํานี้เป๕นการรับกิเลสเข๎ามา
ทั้งนั้น จะดีไมํใชํน๎อยหากมือถือที่เราใช๎อยูํมีเอสเอ็มเอสธรรมะสักวันละ 3 ข๎อความ พร๎อมย้ําวํา ถือเป๕นวิธีการรํวมยุค
รํวมสมัยในการสํงธรรมะไปถึงมือคนรุํนใหมํ เราอยูํในยุคเทคโนโลยี ก็ต๎องใช๎เทคโนโลยีให๎มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดึง
เทคโนโลยีเผยแผํศาสนา   
  สรุปได๎วํา รูปแบบการเผยแผํแตํละยุคตํางก็มีรูปแบบ กระบวนการและประสิทธิผลในการเผยแผํ
พระพุทธศาสนาที่แตกตํางกันไป วิธีการบางอยํางอาจเหมาะสมกับคนในยุคสมัยนั้นๆ แตํพอความเจริญผํานไป 
รูปแบบวิธีการจึงต๎องปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให๎เหมาะสมกับคนในยุคสมัยนั้นๆ กลําวเฉพาะในป๓จจุบัน รูปแบบ 
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กระบวนการเผยแผํที่มีความจําเป๕น และมีประสิทธิภาพที่นําไปสูํประสิทธิผล เข๎าถึงแหลํงเปูาหมายได๎อยํางครอบคลุม 
คือ การใช๎เทคโนโลยีเป๕นเครื่องมือ ในการเผยแผํ 
 

ข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่ 

  ป๓จจุบันเป๕นยุคที่มีความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี ที่ผู๎คนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎ทุกเพศทุกวัย ผู๎ที่เป๕น
นักเผยแผํโดยเฉพาะพระสงฆ๑จะต๎องมีสมณสัญญา ต๎องคํานึงถึงสถานะและความเหมาะสมของตนเองวํา ใช๎เทคโลยี
เพื่อการใด เพราะเทคโนโลยีมีทั้งบวกและลบในตัวของมันเอง การจะนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช๎ในงานเผยแผํ
พระพุทธศาสนา ผู๎ที่ใช๎ก็ต๎องใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ ผลจึงจะออกมาเป๕นคุณและบวก ตรงกันข๎ามหากนําเทคโนโลยีไปใช๎
อยํางไมํสร๎างสรรค๑ยํอมจะมีผลกระทบด๎านลบตํอพระพุทธศาสนาโดยตรงอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎  เพราะประชากรสํวน
ใหญํในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันและใกล๎ชิดกับพระพุทธศาสนามาตั้งแตํครั้ง
บรรพกาล  เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจึงเป๕นเรื่องที่คนไทยให๎ความศรัทธาและนับถืออยํางมาก  แตํกระนั้น 
ขําวสารที่ไมํสร๎างสรรค๑ทางด๎านพระพุทธศาสนาก็กลับถูกนําเสนอผํานสื่อตํางๆ อยํางตํอเนื่องแทบไมํแตกตํางกับ
ประเด็นทางสังคมอื่นๆ และดูเหมือนวําขําวสารที่ไมํสร๎างสรรค๑ด๎านพระพุทธศาสนาจะอยูํในกระแสเป๕นเวลายาวนาน 
อาจเพราะพระพุทธศาสนาเป๕นเรื่องที่มีความละเอียดอํอนและอํอนไหวตํอคนไทย การหยิบยกเรื่องพระพุทธศาสนาที่
ไมํสร๎างสรรค๑มานําเสนอจึงเป๕นที่สนใจของสังคมหรืออาจจะเรียกวํา เรื่องราวด๎านลบของพระพุทธศาสนานั้น 
สื่อมวลชนสามารถ “ขายขําว” ได๎และสามารถนําเสนอได๎อยํางตํอเนื่อง ในขณะเดียวกันขําวสารเชิงสร๎างสรรค๑ด๎าน
พระพุทธศาสนากลับมีพื้นท่ีในการนําเสนอไมํมากนัก จึงมีคําพูดที่กลําวเปรียบเปรยวํา “ขําวร๎ายลงฟรี ขําวดีเสียตังค๑”
เมื่อมีการเผยแพรํขําวสารที่ไมํสร๎างสรรค๑ด๎านพระพุทธศาสนาเหลํานี้ซ้ําๆ เป๕นเวลายาวนาน เชํนการเสนอขําวในเชิง
ลบเกี่ยวกับพระสงฆ๑บํอยๆ ทําให๎สถาบันศาสนาได๎รับผลกระทบจนอาจนําไปสูํการปฏิรูปสถาบันสงฆ๑ เมื่อเทคโนโลยีที่
ก๎าวหน๎าทําให๎การสื่อสารออนไลน๑แพรํกระจํายขําวสารที่ไมํสร๎างสรรค๑ด๎านพระพุทธศาสนาไปอยํางรวดเร็ว จึงอาจ
กํอให๎เกิดทัศนคติที่ไมํดีตํอพระพุทธศาสนาและลดทอนความศรัทธาของผู๎รับสารลงได๎โดยเฉพาะผู๎รับสารที่เป๕นคนรุํน
ใหมํ  กลุํมคนรุํนใหมํที่รับขําวสารถือวําเป๕นคนรุํนใหมํที่กําลังเป๕นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยสูํอนาคต  ที่
สําคัญเป๕นกลุํมประชากรที่มีอายุน๎อย เป๕นกลุํมคนท่ีมีความใจร๎อนต๎องการเห็นผลสําเร็จอยํางรวดเร็วเนื่องจากเช่ือใน
ศักยภาพของตนเองและมีความพร๎อมฐานะทางการเงินท่ีได๎รบัการสนับสนุนจากผู๎ปกครอง ด๎วยเหตุนี้ คนรุํนใหมํจึงให๎
ความสําคัญตํอตัวเองเป๕นหลัก ความสนใจในการเข๎าถึงพระพุทธศาสนาอยํางจริงจังจึงมีน๎อยกวําคนรุํนที่ผํานมา  
ประกอบกับมีสิ่งเร๎าทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ให๎สนใจและใสํใจมากกวําจึงทําให๎วิถีชีวิตของคน
รุํนใหมํไมํได๎ผูกพันพับพระพุทธศาสนาอยํางคนไทยในรุํนกํอนหน๎านี้ถือเป๕นธรรมเนียมปฏิบัติ   ด๎วยสภาพสังคมมี
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป บวกกับการเปิดรับขําวสารผํานสื่อที่หลากหลายแขนงจึงทําให๎คนรุํนใหมํมีแนวโน๎มจะเกิด
ทัศนคติที่ไมํดีเมื่อได๎รับขําวสารเชิงลบด๎านพระพุทธศาสนาได๎อยํางรวดเร็ว เนื่องจากคนรุํนใหมํมีลักษณะมั่นใจใน
ตนเองสูง ต๎องการความรวดเร็ว จึงมีโอกาสเป๕นผู๎ถือมงคลตื่นขําวได๎งํายดังนั้น  ในยุคข๎อมูลขําวสารสิ่งสําคัญและมี
ความจําเป๕น คือ การให๎ความรู๎ในเรื่องพระพุทธศาสนาที่เป๕นหลักการต๎องมีความชัดเจน ถูกต๎อง ผู๎รับสารเกิดความรู๎
ความเข๎าใจเป๕นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ในขณะเดียวกันพระสงฆ๑เองจะต๎องเป๕นผู๎ทรงความรู๎และเข๎าใจหลั กการ
พระพุทธศาสนาเป๕นอยํางดี   
 

แนวทางการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการใช้เทคโนโลยี 

  ความสําเร็จของการเผยแผํพระพุทธศาสนาด๎วยการใช๎เทคโนโลยีเกิดจากการนําเสนอรูปแบบใหมํๆ ทําให๎
ผู๎ฟ๓งหรือผู๎ติดตามเกิดความสนใจและเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ต๎องมีองค๑ประกอบรูปแบบของการนําเสนอ คือ  
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  (1) สาร ควรเรียบเรียงเนื้อหาธรรมะอ๎างอิงจากพระไตรปิฎก ให๎มีความถูกต๎อง ถูกใจ มีความทันสมัย มี

ประโยชน๑สําหรับผู๎ฟ๓ง มีเนื้อหาท่ีเข๎าใจงําย เหมาะแกํการนําไปประยุกต๑ใช๎ ไมํควรใช๎ภาษาสูงเกินความสามารถที่ผู๎ฟ๓ง
ระดับชาวบ๎านเข๎าใจ ใช๎ภาษาบาลีมากเกินไป ใช๎อุปมาที่ไกลตัว และนําเอาเนื้อหาธรรมะไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยูํ
ไกลตัวผู๎ฟ๓ง 
  (2) ผู๎สื่อสาร มีความรู๎ในพระพุทธศาสนาดี การสื่อสารพุทธธรรมโดดเดํน มีเจตนาในการเผยแผํ
พระพุทธศาสนาชัดเจน ไมํมีผลประโยชน๑แอบแฝง  
  (3) ผู๎รับสาร การใช๎เทคโนโลยีในสื่อออนไลน๑ มีทุกเพศ ทุกวัย เพราะเข๎างําย และรวดเร็ว ไมํมีข๎อกําหนด 
ต๎องมีการปรับปรุงให๎มีความนําสนใจ 
  (4) ชํองทาง ควรให๎ความสําคัญกับสื่อออนไลน๑ เพราะเป๕นสื่อท่ีเข๎างํายและรวดเร็วสําหรับประชาชน จึงต๎อง
หมั่นปรับปรุง ให๎มีความทันสมัยอยูํเสมอ 
  (5) การใช๎สื่อออนไลน๑ทําได๎งําย รวดเร็ว ควรมีการควบคุมและตรวจสอบเนื้อหากํอนท่ีจะไปอัพโหลด 
  (6) ควรมีการศึกษาวิเคราะห๑ เปรียบเทียบ วิธีการนําเสนอรูปแบบ และลักษณะเนื้อหาการใช๎สื่อออนไลน๑ที่
มีผู๎เข๎าไปกดไลค๑ กดแชร๑เป๕นจํานวนมาก เขามีวิธีการนําเสนอเชํนไร 
  4) คุณสมบัติของนักเผยแผ่ที่ควรพัฒนา 

  ประการที่ 1 คือ นอกจากรู๎หลักพระพุทธศาสนาดีแล๎ว ก็จะต๎องรู๎สภาพการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ของสังคม
ของโลกวํามีความเป๕นไปอยํางไร จึงจะนําพระพุทธศาสนามาสื่อสารให๎เกิดประโยชน๑  
  ประการที่ 2 คือ ตัวสถาบันสงฆ๑ ได๎แกํ พระภิกษุ สามเณร จะต๎องดํารงตนให๎เป๕นที่ศรัทธา ถูกต๎อง และถ๎า
สามารถดํารงไว๎ได๎ให๎เป๕นภาพรวมที่ดีอยํางนี้แล๎ว จะเกิดอาการที่วําเผยแผํธรรมะโดยไมํต๎องพูด อีกประการหนึ่ง 
ความเป๕นเอกภาพของคณะสงฆ๑และพุทธศาสนิกชนเป๕นสิ่งสําคัญที่ทําให๎สถาบันพระพุทธศาสนาเกิดความมั่นคง 
สามารถท่ีจะเดินหน๎าโดยไมํมีสิ่งใดเป๕นอุปสรรค  
  ประการที่ 3 คือ ถ๎ามีความรู๎พร๎อมแล๎วก็รู๎จักใช๎ระบบการสื่อสารตํางๆ เป๕นชํองทางในการนําเสนอข๎อมูล
ขําวสารที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในแงํหลักธรรม คือ คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ให๎เป๕นที่รู๎จักและเข๎าใจ
ในทางที ่
 

บทสรุป 

  การใช๎เทคโนโลยีในการเผยแผํพระพุทธศาสนาในป๓จจุบันถือได๎วําเป๕นเรื่องจําเป๕น  เพราะเทคโนโลยี
กลายเป๕นเครื่องมือสําคัญการทํางานเชิงรุกอยํางหนึ่ง  นอกจากเทคโนโลยีจะชํวยทําให๎การเผยแผํได๎อยํางรวดเร็วแล๎ว 
ยังทําให๎เกิดการเผยแผํได๎อยํางกว๎างขวางกวําในยุคอดีต ประหยัดต๎นทุน เวลา และมีความรวดเร็ว แตํสิ่งหนึ่งที่ต๎อง
ตระหนักสําหรับนักเผยแผํก็คือ ต๎องระมัดระวัง ในการใช๎งาน เนื่องจากงํายตํอการใช๎  ไมํมีกรอบจํากัดที่เหมาะสม 
อาจทําให๎ผู๎ที่ไมํมีความรู๎ในพระพุทธศาสนา นําเอาคําสอนไปบิดเบือน หรือเผยแผํไมํถูกต๎องตามหลักพระพุทธศาสนา 
ยํอมเป๕นการทําลายพระพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยอ๎อม  สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํในการ
เผยแผํพระพุทธศาสนาก็คือ การเตรียมความพร๎อมของผู๎เผยแผ ํโดยเฉพาะพระสงฆ๑ ควรเตรียมตัวเองให๎พร๎อมในเรื่อง
ตํอไปนี้ (1) มีความรู๎ลุํมลึกในหลักคําสอนทางศาสนา เป๕นพหูสูตร  (2) มีความรู๎บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่
ตนเองต๎องเข๎าไปปฏิบัติศาสนกิจ  (3) มีความสามารถใช๎ภาษารํวมสมัยในการสื่อสารกับสังคมยุคโลกาภิวัตน๑ (4) มี
มนุษย๑สัมพันธ๑ดี ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎  (5) เป๕นผู๎ประพฤติและดํารงตนเหมาะสมกับสมณภาวะ        (6) สามารถใช๎
สื่อท่ีหลากหลาย มีชํองทางที่หลายในการเผยแผํ ทั้งเชิงรับและเชิงรุก และ (7) ปรับปรุงตนเองให๎มีความรู๎ก๎าวทันตํอ
ความรู๎และเทคโนโลยกีารสือ่สารสมยัใหมํเสมอ  (พิสิฏฐ๑ โคตรสุโพธิ์ เอกสารประกอบการเสวนา: ยุทธวิธีในการเผยแผํ
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ศาสนาของพระสงฆ๑ยุคป๓จจุบัน, 2559) จากอดีตถึงป๓จจุบันการเผยแผํได๎มีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปตามสังคม 
การใช๎เทคโนโลยีก็คือสํวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ผู๎เผยแผํงานพระศาสนาต๎องปรับตัวเองให๎รู๎เทําทัน เพื่อทําให๎
การเผยแผํได๎ประโยชน๑มากที่สุด  แตํทั้งนี้พระสงฆ๑ที่เป๕นผู๎เผยแผํต๎องไมํลืมอัตลักษณ๑อันเป๕นพระธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ๎า ดังคําท่ีวํา  “ปุราณ  นาภินนฺเทยฺย นเว ขนฺติมกุพฺพเย” ไมํพึงเพลิดเพลินของเกํา ไมํพึงทําความพอใจใน
ของใหมํ (ขุ.สุ. 25/518.) 
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บทคัดย่อ 
  วิทยานิพนธ๑นี้  มีจุดประสงค๑เพื่อศึกษาพิธีกรรมและรูปแบบการจัดงานศพในตําบลแจนแวน  อําเภอศรี
ณรงค๑  จังหวัดสุรินทร๑ และเพื่อศึกษาคติธรรมประเพณีการจัดงานศพในตําบลแจนแวน  อําเภอศรีณรงค๑  จังหวัด
สุรินทร๑  นําไปใช๎ในการดําเนินชีวิตในป๓จจุบันผลจากการศึกษาแนวคิดความตายและประเพณีการจัดงานศพที่ปรากฏ
ในคัมภีร๑พระพุทธศาสนาเถรวาท พบวํา  ความตาย คือกระบวนการจบของชีวิต  หมายถึงการสิ้นใจ, การสิ้นสภาพ
ของการมีชีวิต แนวคิดเรื่องความตายในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท มองวําความตายเป๕นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต 
แตํสาระแหํงการตายสามารถนํามาสร๎างสิ่งดีงาม นํามาเป๕นเครื่องเตือนสติไมํให๎ประมาทมัวเมาในวัยในชีวิต   เป๕น
อุปกรณ๑ในการสอนธรรม และปฏิบัติธรรมบําเพ็ญเพียรให๎บรรลุมรรคผลตํอไป  สํวนประเพณีการจัดงานศพที่ปรากฏ
ในคัมภีร๑พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น   สมัยพุทธกาลจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายเฉพาะบุคคลสําคัญ  เชํน  
พระพุทธเจ๎า  พระพุทธบิดา และพระพุทธสาวกบางรูป สํวนบุคคลทั่วไปไมํปรากฏวํามีพิธีกรรมด๎านนี้   แตํมีการ
จัดการเกี่ยวกับศพอยํางเรียบงํายโดยการเผา  การฝ๓ง  การทิ้งศพให๎เป๕นอาหารของสัตว๑ การนําศพลอยแมํน้ํา 
              ผลจากการศึกษา ประเพณีการจัดงานศพในชุมชนตําบลแจนแวนพบวํา  มีข๎อปฏิบัติเมื่อมีคนปุวยใกล๎ตาย 
มีประเพณีการปฏิบัติตอํศพ มีประเพณีการปฏบิัติในการสวดศพ  มีประเพณีการบวชหน๎าศพและการจูงศพมีประเพณี
การปฏิบัติในการเผาศพ และมีประเพณีการเก็บอัฐิและทําบุญอุทิศให๎แกํผู๎ตาย เป๕นลักษณะเฉพาะของตนเองป๓จจุบัน
ประเพณีการจัดงานศพของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ๎าง  อยํางเชํนแตํเดิมนั้นมักนิยมฝ๓งศพไว๎กํอน  แตํ
ป๓จจุบันเมื่อตายแล๎วมักนิยมทําบุญฌาปนกิจคือเผาให๎แล๎วเสร็จ   ซึ่งแตํละชุมชนก็จัดงานศพตามฐานะของ
เจ๎าภาพ  แตํในขั้นตอนพิธีการตํางๆ ชุมชนก็ยังยึดถือเอาประเพณีและข๎อปฏิบัติที่ทําสืบ ๆ ตํอกันมา  ตามความเช่ือ
ดั้งเดิมบวกกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎แกํผู๎ตาย 
              ผลจากการศึกษาวิเคราะห๑คติธรรมจากประเพณีงานศพในชุมชนตําบลแจนแวน พบวํา  ประเพณีการจัด
งานศพสะท๎อนคุณคําของชีวิต   คติธรรมตํางๆ ที่พบ ในการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพ  ดังนี้   ข๎อปฏิบัติเมื่อมีคน
ปุวยใกล๎ตายได๎คติธรรม คือ ความกตัญ๒ูกตเวที  ทําให๎ลูกหลานได๎มาดูแลปรนนิบัติรับใช๎  ให๎กําลังใจแกํคนปุวย  และ
คติธรรมเตือนใจรู๎เทําทันในขันธ๑ 5  ประเพณีการปฏิบัติตํอศพได๎คติธรรม คือ การทําบุญอุทิศให๎แกํผู๎ตาย  เพราะเช่ือวํา
บุญกุศลที่ลูกหลานอุทิศให๎  ทําให๎ผู๎ตายได๎ไปเกิดในโลกหน๎าที่ดี  เป๕นการตอบแทนพระคุณทําน หลักไตรลักษณ๑คือ
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ประเพณีการสวดศพได๎คติธรรมคือการอุทิศสํวนกุศล  การมีน้ําใจตํอกัน   ประเพณีการบวช
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หน๎าศพและจูงศพได๎คติธรรมคือความกตัญ๒ูรู๎คุณ  การสร๎างอริยทรัพย๑คือคุณความดีตํางๆ  ประเพณีการเผาศพได๎
คติธรรม คือสัจธรรมของชีวิตได๎แกํอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ความไมํประมาทในชีวิต  ความเคารพนับถือตํอกัน  และ
ประเพณีการเก็บอัฐิการทําบุญอุทิศให๎แกํผู๎ตาย  คือคติธรรมเรื่อง ขันธ๑ 5 และอริยทรัพย๑  เป๕นการสอนคนเป๕นวํา  
รํางกายนี้ประกอบด๎วยธาตุ 4 หรือ มาจากธาตุทั้ง  4  คือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตุไฟ  ซึ่งเป๕นสํวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ  เป๕นธาตุเล็กในธาตุใหญํ  ในวาระสุดท๎ายก็ไหลคืนไปรวมอยูํกับธรรมชาติ  ซึ่งเรียกวําเป๕นการคืนสูํ
ธรรมชาติดังเดิม  คือ  การคืนสูํ  ธาตุไฟ  ด๎วยการเผา  คืนสูํธาตุดิน  ด๎วยการฝ๓ง  คืนสูํธาตุน้ําด๎วยอังคาร  และเถ๎า
ถํานท่ีเหลือไปลอยน้ํา  สํวนธาตุลม  ก็ลอยอยูํทั่วไปในที่วํางอยูํแล๎ว  เมื่อพิจารณาได๎ดังนี้  มนุษย๑ก็ไมํลืมตัว  ไมํเหยํอ
หยิ่ง  ถือตนวําใหญํโตเหนือสิ่งอ่ืน  แม๎แตํทรัพย๑สมบัติที่แสวงหาไว๎ก็ไมํสามารถติดตามตนเองไปได๎  มีแตํอริยทรัพย๑คือ
บุญกุศลคุณงามความดีเทํานั้นท่ีติดตามไปเป๕นท่ีพึ่งได๎ 
 
ABSTRACT 
 This thesis is studying the cremation ceremony tradition of Jan Van Sub-District 
community, Si Narong District, Surin Province, and analytical studying Dhamma riddles appearing in 
cremation ceremony of Jan Van Sub-District community, Si Narong District, Surin Province. 
 The result of studying the concept of death and cremation tradition appeared in 
Theravada Buddhist scripture is that death is a process of life finishing i.e. dying, the end of life. In 
Theravada Buddhism, the concept of death is considered to be natural to life process, but the 
essential of death makes us to cultivate good things in life. It can be the equipment to teach 
Dhamma and to exert Dhamma practice to achieve the Buddhist goal. The tradition of cremation 
ceremony appeared in Theravada Buddhist scripture is that in the Buddha’s time, there was 
cremation ceremony only for very important persons such as the Buddha, the Buddha’s father, 
and some Bhikkhus. For the general people, there would be simple immediately ceremony such 
as burning, burying, leaving for animal’s food, and floating in the river. 
 The result of studying the cremation tradition in Jan Van Sub-District community which 
are Kuy or Suay people found that there are practices concerning traditions such as the practical 
norms to the dying persons, the practice to the dead bodies, the practice of cremation liturgy, the 
practice of cremation ordination, the leading dead body to cremation hall, the practice in 
cremation, collecting the bone ashes, and merit making in dedication to the dead. At present, 
there are some changes on the cremation ceremony tradition. In the former time, the dead bodies 
would be berried before burning, but at the present time, would make merit and burn in a few 
days later which is influenced by the tradition of the central part of Thailand. However, majority of 
members of the community still conform strongly to their belief and norms in merit making in 
dedication to the dead. 
  The result of analytical studying Dhamma riddles appearing in cremation ceremony of 
Janvan Sub-District community found that the traditional funerals reflect the value of life 
epitomizes found in the funeral rites as they do when a patient is near death epitomizes 
Gratitude. Make their children attend serve. Encouragement to the sick Morale and remind 
knowingly Khan epitomizes five traditional treats the body as a charity dedicated to the 
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deceased. I believe that charity devoted to children. The deaths have occurred in previous 
good. In return grace Trinity is essentially meaningless, soulless, all cells have a traditional funeral 
prayer epitomizes the dedication of charity. The generous to each other Heritage Funeral Home 
ordination bodies and trailers that morale is very grateful to you. Creating excellent property is a 
great place. He epitomizes the tradition of cremation Alas, such is the truth of life, every cell in a 
soulless as a precaution. Respect each other The tradition of philanthropy and dedication to the 
bones of the dead. Khan was about five, and epitomizes excellent property. It teaches people 
that The body is composed of four elements or four elements of earth, water, wind is to fire as 
part of nature. That is a major element in In the end, It included the return to nature. This is 
called a return to nature, as was the return fire by burning back to Earth by embedding back into 
the water by Tuesday. Ashes and left to drift in the wind, it floats in space already. Considering 
that: Humans do not forget Not arrogance Above all, hold that big. Even the pursuit of wealth, it is 
not possible to keep track of their own. But excellent property is merit, virtue is the only track to 
have nascent. Water Wind Fire, which is part of nature. That is a major element in In the end, It 
included the return to nature. This is called a return to nature, as was the return fire by burning 
back to Earth by embedding back into the water by Tuesday. Ashes and left to drift in the wind, it 
floats in space already. Considering that: Humans do not forget Not arrogance Above all, hold that 
big. Even the pursuit of wealth, it is not possible to keep track of their own. But excellent property 
is merit, virtue is the only track to have nascent. Water Wind Fire, which is part of nature. That is a 
major element in In the end, It included the return to nature. This is called a return to nature, as 
was the return fire by burning back to Earth by embedding back into the water by Tuesday. Ashes 
and left to drift in the wind, it floats in space already. Considering that: Humans do not forget Not 
arrogance Above all, hold that big. Even the pursuit of wealth, it is not possible to keep track of 
their own. But excellent property is merit, virtue is the only track to have nascent. It floats in 
space already. Considering that: Humans do not forget Not arrogance Above all, hold that 
big. Even the pursuit of wealth, it is not possible to keep track of their own. But excellent property 
is merit, virtue is the only track to have nascent. It floats in space already. Considering 
that: Humans do not forget Not arrogance Above all, hold that big. Even the pursuit of wealth, it is 
not possible to keep track of their own. But excellent property is merit, virtue is the only track to 
have nascent. 
 
บทน า 
 สุรินทร๑เป๕นแหลํงกําเนิดวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่มีเอกลักษณ๑โดดเดํนมีกลุํมชน 3 กลุํมใหญํ อาศัยอยูํรวมกัน  คือ  
ลาว  เขมร และกูย  แตํละกลุํมมีวัฒนธรรมที่ตํางกันมารวมอยูํในถิ่นเดียวกัน  ซึ่งมีวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองและ
เมื่อมาอยูํรวมกันเกิดมีการผสมผสานเป๕นวัฒนธรรมใหมํขึ้นกลุํมชาติพันธุ๑เขมรตําบลแจนแวน  อําเภอศรีณรงค๑  
จังหวัดสุรินทร๑  มีประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแตํโบราณหลาย ๆ ประเพณีที่นับถือปฏิบัติมาตลอด รวมทั้งประเพณี
งานศพ   ซึ่งการเป๕นชุมชนที่สืบสายเลือดตํอกันมายาวนานเป๕นเหตุให๎มีความสามัคคีในการรํวมจัดพิธีกรรมทาง
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ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม อาทิ รํวมกันชํวยเหลือเจ๎าภาพงานศพ ที่จัดขึ้นในชุมชน การชํวยเหลือเกื้อกูลเป๕น
เหตุให๎งานศพในชุมชนนิยมตั้งศพทําพิธีในบ๎าน จะย๎ายศพออกมาตั้งนอกบ๎านกํอนวันนําไปทําพิธีเผาเพียงวันเดียว ตําง
กับพิธีกรรมในเมืองหลวงที่นิยมตั้งศพทําพิธีที่วัดซึ่งเจ๎าภาพ ญาติหรือแขกงานศพจะไปรํวมพิธีกรรมทางศาสนาในเวลา
ค่ํา งานศพมีกลุํมประเด็นที่เกี่ยวข๎อง 3 กลุํม  คือ ความเช่ือ พิธีกรรม และการจัดการ รูปแบบการจัดการงานศพแตํ
ละชุมชนยํอมมีความเช่ือที่หลากหลาย และสํงผลถึงพิธีกรรมที่เกิดขึ้น เชํน มีความเช่ือวําตายแล๎วได๎ขึ้นสวรรค๑ ก็จะ
จัดหาปราสาทที่สวยงาม และอุทิศให๎กับผู๎ลํวงลับ มีพิธีกรรมอุทิศทรัพย๑สมบัติมากมายให๎แกํ   ผู๎ลํวงลับที่จะต๎อง
นําไปใช๎ในโลกหน๎า มีการจัดการให๎สํวนประกอบของปราสาทถูกนํากลับมาใช๎ประโยชน๑ในชุมชน เชํน โต๏ะ เก๎าอี้ หรือ
ผ๎าเต๎นประกอบเป๕นตัวปราสาท เมื่อเสร็จพิธีก็บริจาคให๎เป๕นสาธารณะประโยชน๑แกํวัด หรือโรงเรียนตํอไป ใช๎ดอกไม๎
แห๎งแทนดอกไม๎สดที่เป๕นงานฝีมือของกลุํมแมํบ๎านในชุมชน ซึ่งล๎วนเกิดจากการจัดการของผู๎นําในชุมชน และผู๎นําทาง
ศาสนารํวมกันกําหนดแนวทางที่สมเหตุสมผลไปตามยุคสมัยและความเช่ือท่ีเปลี่ยนไป (บุญยัง  หมั่นดี,  2540 :  12) 
 จะเห็นได๎วําพิธีกรรมประเพณีเกี่ยวกับงานศพของชาวบ๎านจะเน๎นความเรียบงําย  การแสดงความสุภาพตํอ
ผู๎ตาย  และมีความคล๎ายคลึงกัน  ไมํมีการแบํงชนช้ันวรรณะ  หรือความแตกตํางทางสังคมในหมูํบ๎าน  และพิธีกรรม
ประเพณีงานศพจะเกิดจากการรํวมแรงรํวมใจของชาวบ๎านที่มาชํวยงาน  ทําอาหาร  แบกหามศพ  อยูํเป๕นเพื่อน  
จนกระทั่งเสร็จพิธีโดยมิต๎องออกปากขอร๎อง  หรือแจกการ๑ดเชิญ  พิธีศพของชาวบ๎านที่มีฐานะร่ํารวยหรือยากจนจน
มิได๎แตกตํางกันมากนัก  แตํพิธีศพที่เราเห็นในป๓จจุบันเน๎นให๎เห็นความเหลื่อมล้ํา  ความหรูหรา  ฟุุมเฟือยในการจัด
งาน  เนื่องจากเจ๎าภาพเตรียมเฉพาะเงินคําใช๎จํายเทํานั้น  แรงงานตําง ๆ ในพิธีล๎วนแตํเป๕นการจ๎างวาน  หรือ  วัด
จัดหาทั้งสิ้น  ญาติมิตรแทบมิได๎มีสํวนชํวยงานใด ๆ เลย  งานศพในลักษณะของธุรกิจสมัยใหมํ  แขกที่ได๎รับเชิญจะมา
ตามมารยาท  ผิดกับสังคมเดิมที่ถือวําการไปชํวยงานศพเป๕นกุศล  เป๕นการปลงเพื่อแสดงฐานะและเกียรติยศของ
เจ๎าภาพ  ทําให๎พิธีศพที่เน๎นความใหญํโตของงาน  เพื่อแสดงฐานะและเกียรติยศของเจ๎าภาพ  ทําให๎พิธีในป๓จจุบันจึง
สะท๎อนให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําพิธีศพที่ชนช้ันกลางเลียนแบบขุนนาง  ชนช้ันสูง  และอิทธิพลนี้
แพรํหลายไปท่ัว ๆ วัดตําง ๆ ในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยอีกด๎วย (ปราณี  วงษ๑เทศ, 2534 : 56) 
 ความหมายทางสังคมที่พิธีกรรมประเพณีงานศพเคยมีตํอญาติมิตร  และชุมชนที่เคยรํวมจัดการกับพิธีกรรม
ประเพณีงานศพตั้งแตํการอาบน้ําศพ  จนถึงพิธีเผา  ได๎เปลี่ยนหน๎าที่เป๕นของสัปเหรํอ  หรือนักวิชาชีพ  หรือพํอค๎าที่
เข๎ามาจัดการธุรกิจเกี่ยวกับคนตายโดยเฉพาะไป  ชุมชนจึงสูญเสียอํานาจในการจัดการเรื่องความตายของญาติมิตร  
ให๎ตกอยูํในอํานาจของผู๎อื่นไป  พิธีกรรมที่เน๎นความสามัคคี  ความเห็นอกเห็นใจ  ความรํวมมือ  และความสมถะเรียบ
งํายของชีวิตชาวบ๎าน  กําลังปรับเปลี่ยนไปตามอยํางพิธีกรรมที่เน๎นความมีหน๎ามีตา  สถานภาพของชนช้ัน  ความ
หรูหราฟุุมเฟือยและความหํางเหินของผู๎ตายกับลูกหลานญาติมิตร  ที่จะได๎สัมผัสใกล๎ชิดและตอบแทนบุญคุณด๎วย
ความรักใครํเป๕นครั้งสุดท๎ายโดยเอาแบบคนช้ันสูงในกรุงเทพมหานคร  และเอาอยํางความเจริญทันสมัยที่แม๎จะมี
คุณประโยชน๑มากมาย  แตํก็ต๎องทดแทนด๎วยการสูญเสียความเป๕นมนุษย๑ที่ลืมตนวําท่ีจริงแล๎วมิได๎มีความแตกตํางจาก
สัตว๑ที่มีการเกิดและการตายไมํได๎เลย  แตํทวํานําเสียดายที่ป๓จจุบันคํานิยมของคนไทยรุํนใหมํ  ได๎เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม  อันเนื่องมาจากความต๎องการทางวัตถุ  และความเจริญทางเทคโนโลยี  ซึ่งจะตํางกับคนไทยในสังคมสํวนใหญํที่
ให๎ความสนใจในเรื่องความเช่ือ  โดยได๎ถูกนําไปใช๎ในการควบคุมทางสังคม  ทําให๎เช่ือกลายเป๕นสํวนหนึ่งของความ
เป๕นมนุษย๑  ขณะเดียวกันความเชื่อมีสํวนในการที่จะสร๎างโลกทัศน๑ของบุคคล  และเป๕นกลไกในการควบคุมทางสังคม
ให๎คนในสังคมยอมรับและปฏิบัติตามโดยปราศจากเง่ือนไข  โดยมีสถาบันตําง ๆ ในชุมชนทําหน๎าที่ในการถํายทอด 
(จันทร๑เพ็ญ  อมรเลิศวิทย๑,  2533)   
 ดังนั้นพิธีกรรมเป๕นสํวนหนึ่งของสังคมและผู๎วิจัยเช่ือวําการศึกษาถึงประเพณีการจัดงานศพจะต๎องกระทํา
ภายใต๎บริบทของวัฒนธรรม  ซึ่งการศึกษาเชํนน้ีจะทําให๎สามารถเข๎าใจในประเพณีและพิธีกรรมงานศพของชาวบ๎านมี



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 328 ~ 

สัญลักษณ๑แฝงปริศนาธรรมไว๎ให๎ผู๎คนท่ีเข๎ารํวมพิธีได๎คิดพิจารณาและเป๕นคําสอนที่ไมํจําเป๕นต๎องพูดกลําวเป๕นคําสอน 
ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาประเพณีการจัดงานศพ : กรณีศึกษา ตําบลแจนแวน  อําเภอศรีณรงค๑  จังหวัดสุรินทร๑  เพื่อจักได๎
นําองค๑ความรู๎อันเกิดจากการศึกษามาเผยแพรํสูํประชาชนผู๎สนใจตํอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาพิธีกรรมและรูปแบบการจัดงานศพในตําบลแจนแวน  อําเภอศรีณรงค๑  จังหวัดสุรินทร๑ 
 2.  เพื่อศึกษาคติธรรมประเพณีการจัดงานศพในตําบลแจนแวน  อําเภอศรีณรงค๑  จังหวัดสุรินทร๑  นําไปใช๎
ในการดําเนินชีวิตในป๓จจุบัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การประเพณีการจัดงานศพของชุมชนตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค๑ จังหวัดสุรินทร๑   เป๕นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช๎วิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
  ขั้นรวบรวมข้อมูล  จากการศึกษาค๎นคว๎าจากเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวข๎อง คือจากคัมภีร๑พระไตรปิฎก 

อรรถกถา หนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหา ตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) หรือเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุํงเน๎นจากการศึกษาเอกสารเป๕นหลัก 
  การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ด๎วยวิธีการเพื่อเข๎าถึงข๎อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interviews) โดยการสัมภาษณ๑พระสงฆ๑เถระปราชญ๑ชาวบ๎าน 

ประชาชน สัปเหรํอ มรรคนายก และผู๎นําในชุมชนตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค๑ จังหวัดสุรินทร๑    
  2)  การสังเกต (Observe) เป๕นการเข๎ารํวมสังเกตการณ๑ในพิธีกรรมการจัดงานฌาปนกิจศพของชุมชน

ตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค๑ จังหวัดสุรินทร๑ แล๎วบันทึกข้ันตอนในการจัดพิธีกรรมฌาปนกิจศพนั้นโดยละเอียดเมื่อ
ผํานกระบวนการขั้นรวบรวมข๎อมูลทุกสํวนแล๎ว  ผู๎วิจัยจะได๎ทําการวิจัย ดังนี้ 1)  ศึกษาข๎อมูลจากเอกสารทั้งปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตําราที่เกี่ยวข๎องในประเด็นที่จะทําการศึกษา รวมถึงการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม 2) นําข๎อมูลที่ได๎
จากการศึกษาเอกสารและจากการศึกษาคติธรรมจากพิธีกรรมการจัดงานฌาปนกิจศพ : ของชุมชนตําบลแจนแวน 
อําเภอศรีณรงค๑ จังหวัดสุรินทร๑   มาวิเคราะห๑ในประเด็นตําง ๆ 3)  เขียนรายงานการวิจัย สรุปผล และนําเสนอข๎อมูล
ที่ได๎จากการวิจัย 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา การศึกษาประเพณีการจัดงานศพของชุมชนตําบลแจนแวน  อําเภอศรีณรงค๑  
จังหวัดสุรินทร๑  คือ  แบบสัมภาษณ๑ แบํงเป๕น  3  ตอน (วาโร  เพ็งสวัสดิ์. 2546) ดังนี้ 1.ข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎ให๎สัมภาษณ๑ 
(สําหรับบรรพชิต) 2. ข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎ให๎สัมภาษณ๑ (สําหรับฆราวาส) 3. เรื่องที่สัมภาษณ๑ทํานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องตํอไปนี้อยํางไร 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   วิเคราะห๑เชิงบรรยายสรุป  ทั้ง  3  ตอน 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 จากการศึกษาประเพณีการจัดงานศพของชุมชนตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค๑  จังหวัดสุรินทร๑  ทําให๎
ทราบเกี่ยวกับแนวคิดความตายและประเพณีการจัดงานศพที่ปรากฏในคัมภีร๑พระพุทธศาสนาเถรวาท  ประเพณีการ
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จัดงานศพของชุมชนตําบลแจนแวน  และคติธรรมจากประเพณีการจัดงานศพในชุมชนตําบลแจนแวนตามลําดับ  
ดังนี ้
  ผลจากการศึกษาแนวคิดความตายและประเพณีการจัดงานศพที่ปรากฏในคัมภี ร๑พระพุทธศาสนาเถร
วาท พบวํา  ความตาย คือกระบวนการจบของชีวิต  หมายถึงการสิ้นใจ, การสิ้นสภาพของการมีชีวิต แนวคิดเรื่อง
ความตายในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท มองวําความตายเป๕นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต แตํสาระแหํงการตาย
สามารถนํามาสร๎างสิ่งดีงาม นํามาเป๕นเครื่องเตือนสติไมํให๎ประมาทมัวเมาในวัยในชีวิต  เป๕นอุปกรณ๑ในการสอนธรรม 
และปฏิบัติธรรมบําเพ็ญเพียรให๎บรรลุมรรคผลตํอไป  สํวนประเพณีการจัดงานศพที่ปรากฏในคัมภีร๑พระพุทธศาสนา
เถรวาทนั้น  สมัยพุทธกาลจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายเฉพาะบุคคลสําคัญ  เชํน  พระพุทธเจ๎า  พระพุทธบิดา และ
พระพุทธสาวกบางรูป สํวนบุคคลทั่วไปไมํปรากฏวํามีพิธีกรรมด๎านนี้  แตํมีการจัดการเกี่ยวกับศพอยํางเรียบงํายโดย
การเผา  การฝ๓ง  การทิ้งศพให๎เป๕นอาหารของสัตว๑ การนําศพลอยแมํน้ํา 
              ผลจากการศึกษา ประเพณีการจัดงานศพในชุมชนตําบลแจนแวนพบวํา  มีข๎อปฏิบัติเมื่อมีคนปุวยใกล๎ตาย 
มีประเพณีการปฏิบัติตํอศพ มี  ประเพณีการปฏิบัติในการสวดศพ  มีประเพณีการบวชหน๎าศพและการจูงศพ  มี
ประเพณีการปฏิบัติในการเผาศพ และมีประเพณีการเก็บอัฐิและทําบุญอุทิศให๎แกํผู๎ตาย เป๕นลักษณะเฉพาะของตนเอง
ป๓จจุบันประเพณีการจัดงานศพของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ๎าง  อยํางเชํนแตํเดิมนั้นมักนิยมฝ๓งศพไว๎
กํอน  แตํป๓จจุบันเมื่อตายแล๎วมักนิยมทําบุญฌาปนกิจคือเผาให๎แล๎วเสร็จ  ซึ่งแตํละชุมชนก็จัดงานศพตามฐานะของ
เจ๎าภาพ  แตํในขั้นตอนพิธีการตํางๆ ชุมชนก็ยังยึดถือเอาประเพณีและข๎อปฏิบัติที่ทําสืบ ๆ ตํอกันมา  ตามความเช่ือ
ดั้งเดิมบวกกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎แกํผู๎ตาย 
              ผลจากการศึกษาวิเคราะห๑คติธรรมจากประเพณีงานศพในชุมชนตําบลแจนแวนพบวํา   
ประเพณีการจัดงานศพสะท๎อนคุณคําของชีวิต   คติธรรมตํางๆ ที่พบ ในการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพ  ดังนี้   ข๎อ
ปฏิบัติเมื่อมีคนปุวยใกล๎ตายได๎คติธรรม คือ ความกตัญ๒ูกตเวที  ทําให๎ลูกหลานได๎มาดูแลปรนนิบัติรับใช๎  ให๎กําลังใจ
แกํคนปุวย  และคติธรรมเตือนใจรู๎เทําทันในขันธ๑ 5  ประเพณีการปฏิบัติตํอศพได๎คติธรรม คือ การทําบุญอุทิศให๎แกํ
ผู๎ตาย  เพราะเช่ือวําบุญกุศลที่ลูกหลานอุทิศให๎  ทําให๎ผู๎ตายได๎ไปเกิดในโลกหน๎าที่ดี  เป๕นการตอบแทนพระคุณทําน 
หลักไตรลักษณ๑คืออนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา   

ประเพณีการสวดศพได๎คติธรรมคือการอุทิศสํวนกุศล  การมีน้ําใจตํอกัน   ประเพณีการบวชหน๎าศพและจูง
ศพได๎คติธรรมคือความกตัญ๒ูรู๎คุณ  การสร๎างอริยทรัพย๑คือคุณความดีตํางๆ  ประเพณีการเผาศพได๎คติธรรม คือสัจ
ธรรมของชีวิตได๎แกํอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา   ความไมํประมาทในชีวิต  ความเคารพนับถือตํอกัน  และประเพณีการ
เก็บอัฐิการทําบุญอุทิศให๎แกํผู๎ตาย  คือคติธรรมเรื่อง ขันธ๑ 5 และอริยทรัพย๑  เป๕นการสอนคนเป๕นวํา  รํางกายนี้
ประกอบด๎วยธาตุ 4 หรือ มาจากธาตุทั้ง  4  คือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตุไฟ  ซึ่งเป๕นสํวนหนึ่งของธรรมชาติ  
เป๕นธาตุเล็กในธาตุใหญํ  ในวาระสุดท๎าย  ก็ไหลคืนไปรวมอยูํกับธรรมชาติ  ซึ่งเรียกวําเป๕นการคืนสูํธรรมชาติดังเดิม  
คือ  การคืนสูํ  ธาตุไฟ  ด๎วยการเผา  คืนสูํธาตุดิน  ด๎วยการฝ๓ง  คืนสูํธาตุน้ําด๎วยอังคาร  และเถ๎าถํานท่ีเหลือไปลอยน้ํา  
สํวนธาตุลม  ก็ลอยอยูํทั่วไปในที่วํางอยูํแล๎ว  เมื่อพิจารณาได๎ดังนี้  มนุษย๑ก็ไมํลืมตัว  ไมํเหยํอหยิ่ง  ถือตนวําใหญํโต
เหนือสิ่งอ่ืน  แม๎แตํทรัพย๑สมบัติที่แสวงหาไว๎ก็ไมํสามารถติดตามตนเองไปได๎  มีแตํอริยทรัพย๑คือบุญกุศลคุณงามความ
ดีเทําน้ันท่ีติดตามไปเป๕นท่ีพึ่งได๎ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาประเพณีการจัดงานศพในชุมชนตําบลแจนแวน  อําเภอศรีณรงค๑  จังหวัดสุรินทร๑  ตามที่
ผู๎วิจัยได๎นําเสนอ  และสรุปประเด็นเนื้อหาจากข๎างต๎นมาเป๕นลําดับจึงมีข๎อเสนอแนะจากงานวิจัยในครั้งนี้  และครั้ง
ตํอไปควรจะศึกษาเรื่องเหลํานี้ด๎วยเพราะเป๕นตัวแปรที่สําคัญ คือ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยเชิงนโยบาย 

  ผู๎นําชุมชน  เชํน  องค๑การบริหารสํวนตําบล  กํานัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  กรรมการวัด  และผู๎นําชุมชนซึ่งมีบทบาท
ในการจัดกิจกรรมชุมชน  ควรนําไปเป๕นคูํมือการศึกษาในชุมชน เพื่อให๎เกิดการปฏิบัติตามหลักศาสนาจารีต ประเพณี
กับวิถีชุมชนไปในรูปแบบเดียวกัน 

๑. ผู๎นําทางศาสนา  ควรมีนโยบายชัดเจนเป๕นเสาหลัก  โดยปฏิรูปพิธีกรรมกับหลักศาสนา   
เพื่อเป๕นหลักปฏิบัติเข๎ากับวิถีชุมชนป๓จจุบัน  ผู๎นําทางศาสนาอํอนแอลง  พิธีกรรมทางศาสนายกให๎เป๕นหน๎าที่ของ
องค๑การบริหารสํวนตําบล  กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน กรรมการวัดกําหนดงานเอง  ทั้งผิดทั้งถูก  ควรรํวมมือกันจัดระเบียบ
พิธีกรรมนํามาปฏิบัติให๎ถูกต๎องและตรงกัน 

๒. การปรับปรุงกิจกรรมด๎านตําง ๆ ต๎องสร๎างแรงจูงใจให๎ประชาชนในการจัดงาน 
สอดคล๎องกับพิธีกรรมทางศาสนาและจารีตประเพณีท๎องถิ่น ให๎เกิดประโยชน๑ตํอชุมชน  และเศรษฐกิจครอบครัวโดย
ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  และเลี้ยงกินกันพอประมาณ 

๓. บทบาทของผู๎นําทางพิธีกรรมโดยเฉพาะผู๎อาวุโสและพระสงฆ๑ควรเข๎ามามีบทบาทการ 
กําหนดทิศทางการจัดงานทุกข้ันตอนให๎เหมาะสมกับประเพณีไทย ให๎พิธีกรรมทางศาสนาเป๕นหลัก  เวลาประกอบพิธี
คนท่ีอยูํในงานควรให๎ความรํวมมือแสดงความเคารพหยุดกิจกรรมอื่น ๆ ไว๎กํอน เมื่อเสร็จกิจกรรมทางศาสนาแล๎วคํอย
ดําเนินกิจกรรมอื่นตํอไป 

๔. ผู๎นําทางพิธีกรรมควรพัฒนาตนเองให๎ทันสมัยตํอความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 
ความคิดของคนรุํนใหมํ เชํน การสวด การเทศน๑ต๎องกําหนดเวลา จัดลําดับการเทศน๑ การสอนโดยยึดผู๎ฟ๓งเป๕น
ศูนย๑กลาง สร๎างแรงจูงใจนําองค๑ความรู๎ใหมํ ๆ ฟ๓งงําย ๆ เข๎าใจถูกต๎อง ไมํควรยึดอานิสงส๑เป๕นหลักแตํยกขึ้นประกอบ
ได๎ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.  การศึกษาเปรียบเทียบการทําบุญฌาปนกิจศพของภาคอีสานกับภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย วํามีสํวน
ใดบ๎างที่เหมือนและตํางกัน  ป๓จจัยใดบ๎างท่ีเป๕นตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงเหลํานั้น 
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการทําบุญฌาปนกิจศพของชุมชนในอดีตกับป๓จจุบันวํา  มีสํวนใดบ๎าง ที่
เหมือนกันและแตกตํางกัน และมีเหตุป๓จจัยอะไรที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงเหลํานั้น 
 3.  การศึกษาครั้งน้ีเป๕นการศึกษาเฉพาะกรณี  อาจมีความคิดที่ตํางไปจากชุมชนอื่น จึงควรมีการศึกษากรณี
ชุมชนที่อยูํใกล๎เคียง  วํามีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกตํางกันอยํางไร 
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บทคัดย่อ 

  วิทยานิพนธ๑นี้มีจุดประสงค๑เพื่อศึกษาความเป๕นมาของประเพณีโคมลอย ลักษณะที่โดดเดํนของประเพณีที่
เป๕นอัตลักษณ๑สําคัญภายในท๎องถิ่น โดยเฉพาะประเพณีโคมลอยของชาวพุทธ ตําบลบะ อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร๑ 
เพื่อนําไปสูํการอนุรักษ๑ สืบสานและเผยแผํประเพณีโคมลอยของชาวพุทธ งานวิจัยนี้เป๕นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บ
ข๎อมูลภาคสนาม ผลการวิจัยพบวํา 
 แนวทางการอนุรักษ๑ สืบสานและเผยแผํประเพณีโคมลอยของชาวพุทธ ตําบลบะ อําเภอทําตูม จังหวัด
สุรินทร๑ มีแนวทางในการอนุรักษ๑ คือ (1) คนในท๎องถิ่นมีความตระหนักในการมีสํวนรํวมของประเพณี ที่มีพื้นฐานการ
ใช๎วัตถุดิบภายในท๎องถิ่นในการประดิษฐ๑โคมลอยด๎วยความตระหนักรู๎ในเรื่องของวิธีการทําโคมลอยในอดีตอยําง
ชัดเจน (2) คนในท๎องถิ่นทราบถึงอัตลักษณ๑และเอกลักษณ๑เฉพาะด๎านที่ประยุกต๑ใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่นให๎เกิดเป๕นโคม
ลอยจนกลายเป๕นประเพณีภายในท๎องถิ่นที่ควรคําแกํการอนุรักษ๑ (3) ผู๎นําในท๎องถิ่นให๎ความสําคัญด๎านการอนุรักษ๑
ประเพณีโคมลอย มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประดิษฐ๑โคมลอยในสมัยโบราณเพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในด๎าน
การอนุรักษ๑ ตามหลักการและความเช่ือที่มีอยูํ มีแนวทางในการสืบสาน คือ (1) ภายในท๎องถิ่นมีการจัดงานประเพณี
โคมลอยข้ึนอยํางตํอเนื่องเป๕นประจําทุกปี (2) ภายในท๎องถิ่นให๎ความสนใจเกี่ยวกับการทําโคมลอยและหลักการความ
เช่ือความเป๕นมาของประเพณีอันดีงามในท๎องถิ่น และสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับลูกหลานเพื่อสะท๎อนให๎เห็นถึง
ความสําคัญของประเพณีในด๎านการสืบสานประเพณีโคมลอย (3) ภายในท๎องถิ่นมีการปลูกฝ๓งหลักในการปฏิบัติ 
ขั้นตอน วิธีการจัดประเพณีโคมลอยให๎กับคนรุํนหลังได๎ทราบถึงความสําคัญในการสืบสานประเพณีโคมลอยอยําง
ชัดเจนมีแนวทางในการเผยแผํ คือ (1) มีการประชาสัมพันธ๑การจัดงานประเพณีโคมลอยโดยได๎รับการสนับสนุนจาก
ผู๎นําในท๎องถิ่น (2) มีการนําหลักการแนวคิดและความเช่ือที่มีอยูํในท๎องถิ่นเพื่อนําแนวคิดและความเช่ือนั้นบอกตํอสูํ
บุคคลภายนอก (3) ความงดงามในจารีตและหลักปฏิบัติภายในท๎องถิ่นจัดเป๕นสิ่งที่บํงบอกถึงอัตลักษณ๑ท๎องถิ่น และ
ความดีงามที่เป๕นเอกลักษณ๑ที่คํอนข๎างจะโดดเดํนได๎อยํางชัดเจน 
ค าส าคัญ:ประเพณีโคมลอย, ชุมชนชาวพุทธ ตําบลบะ อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร๑ 
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Abstract 

   This thesis is aimed to study thehistory of floating lanterns tradition the kind 
understanding of tradition to be identity important in local especially the Buddhist floating 
lanterns tradition Ba Sub-District, Tha tum District, Surin Province in order to reserve continued 
and broadcast the Buddhist floating lanterns tradition this thesis is qualitative research collecting 
the data from the field the result found that: 

 The way to reserve continue and broadcast the Buddhist floating lanterns tradition Ba 
Sub-District, Tha tum District, Surin Province, has the road to reserve is (1) people in the local has 
recognized in participant of the tradition to have basis of using the raw material in the local for 
artificial of floating lanterns by recognize knowing in the method of making floating lanterns in the 
past as clear (2) people in the local know the identity and identities only part to apply using the 
raw material in the local to occur the floating lanterns until become the tradition in the local to 
deserve of reserve (3) The head of village give significant the part of reserve floating lanterns 
tradition have activity to related artificial floating lanterns in the past to build the knowledge and 
understanding in the part of reserving floating lanterns along the principle and faith to have in the 
way of continue is (1) in the local has been organized an event floating lanterns tradition up as 
continue every year (2) In the local is interested with making floating lanterns and principle faith 
history of the good tradition of the local and build the knowledge to child for feedback important 
of tradition in the part of continue floating lanterns tradition (3) in the local has cultivated 
principal in practicing, step, method set the floating tradition to new generation to know the 
important in reserving floating lanterns obviously. 

Keywords:lanterns tradition, Buddhist community in Ba sub–district districtthatoomsurin province  

 

บทน า 

  ประเพณีโคมลอยสันนิษฐานวําเดิมเป๕นพิธีของพราหมณ๑ เพื่อบูชา พระอิศวร พระนารายณ๑ และพระพรหม
เมื่อคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาจึงรับพิธีชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค๑ช้ันดาวดึงส๑ 
ลอยโคมบูชา พระพุทธบาท ณ หาดทรายแมํนัมมทานที หรือแมํน้ําเนรพุททา ในป๓จจุบันของประเทศอินเดีย เมื่อพระ
อาทิตย๑ย๎ายเข๎าราศีพฤศจิก และพระจันทร๑เดินเข๎ารวํมดาวฤกษ๑วิสาขะ เมื่อใดให๎ยกเสาโคมในวันน้ัน กําหนดการนี้ตรง
กับเดือนสิบสอง หรือเดือนยี่ โคมบูชาน้ีเมื่อบูชาครบกําหนดวันแล๎วก็จะเอาโคมไฟไปลอยน้ํา เรียกวํา ทีปะวาลีพิธีบูชา
ไฟในวันเพ็ญเดือนสิบสองของชาวชมพูทวีปถือวําเป๕นงานสําคัญ แสดงให๎เห็นถึงการนําโคมมาถวายให๎แกํพระพุทธเจ๎า 
เพื่อให๎เกิดความสวํางไสว โดยมีคติแฝงเปรียบความสวํางของโคมกับป๓ญญาญาณที่เกิดของผู๎ปฏิบัติ (สํานักศิลปกรรม 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2530 : 26) โคมลอยนั้นในอดีตถือเป๕นเครื่องหมายที่ใช๎แสดงออกถึงการเป๕นพุทธบูชา ที่ชาวพุทธ
มีตํอพระพุทธศาสนา ยังมีความเช่ือวําการปลํอยโคมลอยนั้นจะให๎หมดเคราะห๑หมดโศก เรื่องราวร๎ายๆ ที่ผํานเข๎ามา
ในชีวิต ให๎พ๎นออกไปจากตัว ถือวําเป๕นการบูชาบรรพบุรุษแสดงความกตัญ๒ูกตเวที และชํวยสํงเสริมค้ําจุนดวงชะตา
ชีวิตให๎เจริญรุํงเรือง สูงขึ้นไป เหมือนโคมลอยที่ลอยขึ้นสูํท๎องฟูา ป๓จจุบันนั้นโคมลอยได๎ถูกน้ํามาเป๕น เครื่องใช๎ที่ใช๎
ปลํอยในงานตํางๆ ทั้งที่เกี่ยวข๎องกับพุทธศาสนา งานบุญสําคัญตํางๆ หรือแม๎แตํโอกาสสําคัญตํางๆ จากประชาชน
ชาวไทยและชาวตํางชาติทั่วไป เนื่องจากความงดงามของแสงเทียนของโคมลอยที่สํองสวํางในยามค่ําคืนบน ท๎องฟูา
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นั้นสร๎างความประทับใจให๎แกํผู๎ที่พบเห็น และผู๎ปลํอยจนทําให๎โคมลอย เป๕นศิลปวัฒนธรรมใหมํท่ีได๎รับความนิยมมาก
ขึ้น และมีความเช่ืออีกวํา เมื่อถวายโคมชาติหน๎าเกิดมาจะมีสติป๓ญญาดีเนื่องจากแสงสวํางเป๕นแสงที่สํองเข๎าไปยัง
ความมีดเปรียบเสมือนป๓ญญาที่จะสามารถพิจารณาเห็น 

  การสืบสานอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณี เป๕นกิจกรรมของมนุษย๑ และเป๕นโครงสร๎างเชิงสัญลักษณ๑ที่ทําให๎
กิจกรรมนั้นเดํนชัด ด๎วยการเรียนรู๎จากกันและกัน และ รํวมกันใช๎อยูํในหมูํพวกของตน สํวนหนึ่งสามารถแสดงออก
ผําน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละคร และภาพยนตร๑ บางครั้งอาจมีผู๎กลําววํา วัฒนธรรม คือ
เรื่องที่วําด๎วยการบริโภค และสินค๎าบริโภค เชํน วัฒนธรรมพื้นบ๎าน หรือวัฒนธรรมนิยม 

  ผู๎วิจัยมีความสนใจจะทําเรื่องประเพณีโคมลอยของชาวพุทธตําบลบะอําเภอทําตูมจังหวัดสุรินทร๑ซึ่งมี
พื้นฐานในการประดิษฐ๑โคมลอยจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่น และเป๕นการผนวกรวมตัวกันระหวํางสังคมที่มีการ
รวมตัวกันเป๕นชุมชนในท๎องถิ่น มีบรรพบุรุษเป๕นชนเผําเขมร สํวย ลาว และไทยโคราชรวมตัวกันในลักษณะของสังคม
ชุมชนท๎องถิ่น จนเกิดเป๕นประเพณีโคมลอย โดยมีคําเรียกในภาษาท๎องถิ่น ในแตํละกลุํมชนแตกตํางกันออกไป คือชน
เผําเขมรเรียกวํา “โกม” หรือ “โคม” ชนเผําสํวยเรียกวํา “โขม” หรือ “โคม” ยังไมํเห็นวําเรื่องนี้เป๕นเรื่องที่จะต๎องหา
แนวทางในการอนุรักษ๑สืบสานและเผยแพรํประเพณีโคมลอยดังกลําวนี้เพิ่มเติม เพื่อเป๕นการสืบสานความงดงามของ
ประเพณีในท๎องถิ่น คือประเพณีโคมลอย ให๎เกิดความยั่งยืนด๎านวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามนี้ให๎คงอยูํสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาประวัติความเป๕นมาเกี่ยวกับของประเพณี โคมลอยของชาวพุทธ 
  2. เพื่อศึกษาประเพณี โคมลอยของชุมชนชาวพุทธตําบลบะ อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร๑ 
  3. เพื่อศึกษาวิเคราะห๑แนวทางการอนุรักษ๑ สืบสาน และเผยแผํประเพณีโคมลอยของชุมชนชาวพุทธ
ตําบลบะ อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร๑ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห๑แนวทางการอนุรักษ๑สืบสานและเผยแพรํประเพณีโคมลอยของชาวพุทธ 
ตําบลบะ อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร๑ เป๕นการวิจัยเชิงคุณภาพและประกอบการสัมภาษณ๑เชิงลึกแบบเจาะจง ใช๎
ลักษณะการเก็บข๎อมูลเป๕นการสังเกตแบบมีสํวนรํวม โดยใช๎วิธีการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลจาก เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข๎อง โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 
  1   (ขั้นตอนการศึกษาเอกสาร โดยผู๎วิจัย ได๎รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิด ความเช่ือ ที่เกี่ยวกับ
ประเพณีในท๎องถิ่น เพื่อลําดับความสําคัญกํอน -หลัง  
  2   (ขั้นกําหนดประชากร ผู๎วิจัยได๎กําหนดประชากรและกลุํมตัวอยํางคือ พระสงฆ๑ ผู๎เช่ียวชาญ บุคลากร
ทางการศึกษาผู๎นําชุมชน และบุคคลที่อยูํภายในชุมชนที่มีสํวนรํวมเกี่ยวกับประเพณีโคมลอย โดยการเลือกสุํมแบบ
เจาะจง 
  3   (ขั้นสร๎างเครื่องมือวิจัย ผู๎วิจัยได๎ออกแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก เพื่อให๎มีการแสดงทรรศนะเกี่ยวกับประเพณี
โคมลอยของชุมชนชาวพุทธตําบลบะอําเภอทําตูมจังหวัดสุรินทร๑ได๎อยํางอิสระ 
  4   (ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือวิจ  ัย โดยการนําเอาเครื่องมือในการสัมภาษณ๑ ปรึกษาตํออาจารย๑ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ๑เพื่อตรวจสอบด๎านโครงสร๎างในเนื้อหาที่อยูํภายในหัวข๎อสัมภาษณ๑กํอนนําไปเก็บข๎อมูลจริงใน
ภาคสนาม 
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  5  (ขั้นเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ศึกษาวิทยานิพนธ๑ที่เกี่ยวข๎อง และหนังสือที่มีความจําเป  ็นเกี่ยวกับข๎อมูล
ของโคมลอยและประเพณีโคมลอย จากหอสมุดแหํงชาติ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนด๎วยตนเอง 
  6  (ขั้นวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยนําข๎อมูลจากวิทยานิพนธ๑ท่ีเกี่ยวข๎องและหนังสือที่มีความจําเป๕นเกี่ยวกับข๎อมูล
ของโคมลอยและประเพณีโคมลอยมาประมวลและวิเคราะห๑ผนวกก ับการสัมภาษณ๑วิเคราะห๑เรียบเรียงข๎อมูลเชิง
คุณภาพนี้ใช๎วิธีพรรณนาวิเคราะห๑ โดยมุํงตอบประเด็นให๎ตรงตามวัตถุประสงค๑ 
  7  (ข๎อเขียนรายงานการวิจัย ผู๎วจิัยใช๎วิธีบรรยาย เรยีบเรยีงมาเป๕นความตามเนื้อหารวบรวมด๎วยการจัด
ระเบียบข๎อความในการเขียนรายงานการวิจัย ให๎ตรงตามวัตถุประสงค๑ 
 
ประเพณี “โคมลอย”  
  โคมลอย ที่คนท๎องถิ่นสํวนใหญํเรียกติดปากวํา วําว สามารถแบํงยํอยได๎สองประเภทได๎แกํ โคมลอยกลางวัน 
กับ โคมลอยกลางคืน นอกจากนี้ยังมีโคมแขวน ที่จัดเป๕น โคมอีกชนิดเชํนกันเพียงแตํใช๎แขวนตามบ๎านเรือนไมํได๎ใช๎
ลอยโดยโคมที่ใช๎ลอยกลางวันนั้น จะใช๎กระดาษที่มีสีสันจํานวนหลายสิบแผํนในการทํา เพื่อให๎เห็นในระยะทางไกลแม๎
จะอยูํบนท๎องฟูา จะมีการตกแตํงด๎วยการใสํหาง หรือขณะที่ทําการปลํอยมักใสํลูกเลํนตํางๆเข๎าไปด๎วย เชํน ใสํประทัด 
ควันสีเครื่องบินเล็ก ตุ๏กตากระโดดรํม เป๕นต๎น บางท๎องที่นิยมใสํเงินลอยขึ้นไปอีกด๎วย วิธีการปลํอยจะต๎องใช๎การ
รมควันให๎เต็มโคม เมือได๎ที่แล๎วจึงปลํอย อีกนัยหนึ่งสมัยโบราณเมือเกิดสงครามก็จะ ใช๎ลอยโคมใช๎โจมตีข๎าศึก โดย
การนําดินไฟใสํเข๎าไปในโคมลอย แล๎วจุดธูปป๓กลงในหม๎อดินไฟเมือโคมลอยไปยังเมืองข๎าศึกพอดีกับธูปที่กําลังไหม๎ลง
มายังหม๎อดินปืนไฟ หม๎อก็จะระเบิดขึ้นมาเผากระดาษโคม และจึงกลายเป๕นลูกไฟตกลงเผาผลาญบ๎านเรือนข๎าศึกนั้น
(นันทพล จั่นเงิน, 2542 : 11) ตํอมามีการปรับเปลี่ยนเป๕นการเลํนรื่นเริงในงานประเพณีตํางๆ ที่เน๎นความสนุกสนาน
และความสวยงามของไฟจากโคมเป๕นสําคัญ งานบุญนอกจากจะมีการปฏิบัติธรรม ฟ๓งเทศน๑มหาชาติตามวัดวาอาราม
ตํางๆ แล๎ว ยังมีการประดับตกแตํงวัด บ๎านเรือน และถนนหนทางด๎วยต๎นกล๎วย ต๎นอ๎อย ทางมะพร๎าว ดอกไม๎ ตุงชํอ
ประทีป และชักโคมแบบตําง ๆ ขึ้นเป๕นพุทธบูชา มีการแหํ โคมทองพร๎อมกับมีการจุดถ๎วยประทีป เพื่อบูชาพระ
รัตนตรัย ซึ่งการจุดโคมไฟ ประดับตกแตํงตามวัดวาอาราม ดังนั้นวําวหรือโคมลอยที่ปลํอยขึ้นไปถ๎าไปตกในบ๎านใคร 
บ๎านนั้นต๎องจะทําพิธีสะเดาะเคราะห๑เพื่อล๎างเสนียดจัญไรทั้งปวงออกไป นอกจากนี้ ยังถือกันวําเป๕นการทําเพื่อบูชา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑ และเพื่อความสนุกสนาน สร๎างความสามัคคีกันในหมูํบ๎านอีกด๎วย 

ผลการวิจัย 
  งานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาวิเคราะห๑แนวทางการอนุรักษ๑สืบสานและเผยแผํประเพณีโคมลอยของชาวพุทธ

ตําบลบะอําเภอทําตูมจังหวัดสรุินทร๑ ”นั้นเป๕นการรวบรวมแนวทางในการอนุรักษ๑สืบสานและเผยแผํประเพณโีคมลอย
ตามความเช่ือในพระพุทธศาสนาที่ถูกผนวกรวมเข๎ากับความเช่ือที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ๑เพื่อเป๕นแนวทางในการ
อนุรักษ๑สืบสานประเพณีโคมลอยรวมถึงการเผยแผํ  “ประเพณีโคมลอย  ”ของชาวพุทธในเขตตําบลบะอําเภอทําตูม

จังหวัดสุรินทร๑ โดยผู๎วิจัยได๎นําเสนอข๎อมูลที่ได๎รวบรวมไว๎และได๎พิจารณาออกเป๕น 3ด๎านคือ  
  นําเสนอเรื่องความเป๕นมาและความสําคัญที่มีผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงของประเพณีที่มีอยูํใน
ท๎องถิ่นโดยเฉพาะประเพณีโคมลอยของชุมชนชาวพุทธ 
  1) ผู๎วิจัยเสนอความเป๕นมาโดยยกเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพณีโคมลอยที่มีอยูํในอดีตตามหลักการความ
เชื่อของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ๑ โดยมีความเช่ือที่วําเป๕นการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระเกตุแก๎วจุฬา
มณีที่อยูํบนสรวงสวรรค๑ช้ันดาวดึงส๑ 
  2) นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือที่มีอยูํในท๎องถิ่นวําการลอยโคมนั้นเป๕นการลอยความทุกข๑และสิ่งไมํดี
ออกจากตนเอง ครอบครัว หมูํบ๎าน 
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  3) อธิบายให๎เห็นถึงความเป๕นไปในการรวมตัวของสังคมในท๎องถิ่น ที่มีวัดและประเพณีในระดับท๎องถิ่นเป๕น
ตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ๑และความสามัคคีในชุมชนได๎อยํางชัดเจน 
  4) อธิบายให๎เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีอยูํในท๎องถิ่น อันมีผลกระทบโดยตรงกับการจัด
ประเพณีโคมลอย 
  5) ทราบถึงคําเรียกช่ือโคมลอยในท๎องถิ่นซึ่งมีลักษณะคําเรียกท่ีแตกตํางกันแตํให๎ความหมายเดียวกันนั่นคือ 
ชนเผําเขมรเรียกวํา “โกม” หรือ “โคม” ชนเผําสํวยเรียกวํา “โขม” หรือ “โคม” 
 
  นําเสนอเรื่องการจัดประเพณีโคมลอยของชาวพุทธในเขตตําบลบะอําเภอทําตูมจังหวัดสุรินทร๑ โดยนําเสนอ
ตามลําดับ ดังน้ี 
  1) ผู๎วิจัยนําเสนอข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริบทของชุมชนตําบลบะ อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร๑ โดยช้ีให๎เห็น
ถึงลักษณะการรวมตัวกันของคนในชุมชน ท่ีเกี่ยวกับประเพณีโคมลอย 
  2) ผู๎วิจัยอธิบายให๎เห็นถึงการอยูํรวมตัวกันเป๕นกลุํมสังคมท๎องถิ่น ด๎วยอาศัยความสัมพันธ๑ระหวํางบ๎าน วัด
และโรงเรียน ท่ีเกี่ยวกับประเพณีโคมลอย 
  3) ชุมชนตําบลบะอําเภอทําตูมจังหวัดสุรินทร๑มีแนวคิดและความเช่ือเกี่ยวกับประเพณีเนื่องในวันออก
พรรษาไปพร๎อมพร๎อมกับการทําบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเป๕นกิจกรรมหนึ่งในประเพณีโคมลอย 
  4) ผู๎วิจัยสรุปความหมายของคําวํา “โคมลอย” ตามทัศนะของคนในท๎องถิ่น ชุมชนตําบลบะ อําเภอทําตูม 
จังหวัดสุรินทร๑ วําหมายถึง การประดิษฐ๑โคมลมและโคมไฟข้ึนลอยสูํท๎องฟูาโดยมีวัตถุประสงค๑ตามความเช่ือที่มีอยูํใน
ท๎องถิ่นอยํางชัดเจน ในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวัน 15 ค่ําเดือน 11 ของทุกป ี
  5) ผู๎วิจัยได๎นําเสนอลักษณะการจัดกิจกรรมประเพณีรวมถึงขั้นตอนและวิธีการการทําโคมลอยของชุมชน
ตําบลบะ อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร๑ 
  6) ลักษณะของประเพณีโคมลอย ของชาวพุทธในชุมชนตําบลบะ อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร๑ ผู๎วิจัยได๎
วิเคราะห๑ออกเป๕น 3 ประเด็น คือ (1) ความเป๕นมาของประเพณีโคมลอย (2) การกํอกําเนิดโคมลอย (3) พัฒนาการ
ของโคมลอย 
  7) ผู๎วิจัยแบํงประเภทของโคมลอยออกเป๕น 2 ชนิด คือ (1) โคมที่ใช๎บํอยในเวลากลางวัน เรียกวํา “โคมลม” 
(2) โคมที่ใช๎ปลํอยในเวลากลางคืน เรียกวํา “โคมไฟ” 
  8) จุดมุํงหมายของการปลํอยโคมลอย ผู๎วิจัย ได๎อธิบายออกเป๕น 3 ประเด็น คือ (1) ถวายเป๕นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชา (2) ชํวยนําเอาเคราะห๑ร๎ายภัยพิบัติตํางๆให๎หายไปจากหมูํบ๎าน ครอบครัวและตนเอง (3) ให๎ความ
สนุกสนานรื่นเริงในงานเทศกาลโดยเฉพาะงานประเพณีโคมลอย 
  9) ประโยชน๑ของการทําโคมลอย ผู๎วิจัยทราบถึงการให๎แสงสวํางและการอนุรักษ๑ สืบสานและเผยแผํ
ประเพณีท๎องถิ่น 
  วิเคราะห๑การอนุรักษ๑ สืบสานและเผยแพรํประเพณีโคมลอยของชาวพุทธตําบลบะ อําเภอทําตูม จังหวัด
สุรินทร๑กับพุทธศาสนิกชนในป๓จจุบัน 
  1) อธิบายถึงความหมายในการอนุรักษ๑สืบสานและเผยแพรํจากการวิ เคราะห๑พบวําสามารถกระทําได๎ใน
ระดับท๎องถิ่น 
  2) แนวทางการสืบสานประเพณีโคมลอย สามารถกระทําได๎ ด๎วยการปลุกจิตสํานึก ฟื๗นฟู พัฒนาถํายทอด 
สํงเสริม กิจกรรมและการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของประเพณีโคมลอยให๎กับบุคคลในท๎องถิ่นโดยมีการ
ผลักดันจากผู๎นําชุมชนและปราชญ๑ท๎องถิ่นที่มีอยูํในหมูํบ๎าน 
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  3) กระบวนการเผยแผํประเพณีโคมลอย ต๎องเริ่มจากการทําให๎ดูเป๕นตัวอยํางจากนั้นมีการรํวมกันคิดและ
ออกแบบทําให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ในการจัดกิจกรรมจนเกิดเป๕นเวทีชาวบ๎านและมีการผลักดันให๎ประเพณีโคม
ลอย ดังกลําวนี้เป๕นประเพณีที่เกิดความยั่งยืนในอนาคต 
ผลการวิจัย 
  แนวทางในการอนุรักษ๑ คือ )1 (คนในท๎องถิ่นมีความตระหนักในการมีสํวนรํวมของประเพณี ที่มีพื้นฐานการ
ใช๎วัตถุดิบภายในท๎องถิ่นในการประดิษฐ๑โคมลอยด๎วยความตระหนักรู๎ในเรื่องของวิธีการทําโคมลอยในอดีตอยําง

ชัดเจน   )2  (คนในท๎องถิ่นทราบถึงอัตลักษณ๑และเอกลักษณ๑เฉพาะด๎านที่ป ระยุกต๑ใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่นให๎เกิดเป๕นโคม
ลอยจนกลายเป๕นประเพณีภายในท๎องถิ่นที่ควรคําแกํการอนุรักษ๑  )3  (ผู๎นําในท๎องถิ่นให๎ความสําคัญด๎านการอนุรักษ๑

ประเพณีโคมลอย มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประดิษฐ๑โคมลอยในสมัยโบราณเพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในด๎าน
การอนุรักษ๑ตามหลักการและความเชื่อที่มีอยูํ 
  แนวทางในการสืบสาน คือ )1 (ภายในท๎องถิ่นมีการจัดงานประเพณีโคมลอยข้ึนอยํางตํอเนื่องเป๕นประจําทุก

ปี )2 (ภายในท๎องถิ่นให๎ความสนใจเกี่ยวกับการทําโคมลอยและหลักการความเช่ือความเป๕นมาของประเพณีอันดีงาม
ในท๎องถิ่น  และสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับลูกหลานเพื่อสะท๎อนให๎เห็นถึงความสําคัญของประเพณีในด๎านการสืบ

สานประเพณีโคมลอย )3 (ภายในท๎องถิ่นมีการปลูกฝ๓งหลักในการปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการจัดประเพณีโคมลอยให๎กับคน
รุํนหลังได๎ทราบถึงความสําคัญในการสืบสานประเพณีโคมลอยอยํางชัดเจน 
  แนวทางในการเผยแผํ คือ (1) มีการประชาสัมพันธ๑การจัดงานประเพณีโคมลอยโดยได๎รับการสนับสนุนจาก
ผู๎นําในท๎องถิ่น (2) มีการนําหลักการแนวคิดและความเช่ือที่มีอยูํในท๎องถิ่นเพื่อนําแนวคิดและความเช่ือนั้นบอกตํอสูํ
บุคคลภายนอก (3) ความงดงามในจารีตและหลักปฏิบัติภายในท๎องถิ่นจัดเป๕นสิ่งที่บํงบอกถึงอัตลักษณ๑ท๎องถิ่น และ
ความดีงามที่เป๕นเอกลักษณ๑ที่คํอนข๎างจะโดดเดํนได๎อยํางชัดเจน 
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ความรู้ทั่วไปและสิทธิของราษฎรในคดีอาญา 

General Knowledge and Right of people in criminal case.  

 

อุเทน  สุขทั่วญาต ิ

อาจารย๑ประจาํ สาขาวิชานิติศาสตร๑ คณะสังคมศาสตร๑  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพรํ 

 

บทคัดย่อ 

 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีระเบียบและวิธีปฏิบัติของเจ๎าหน๎าท่ีที่มีหน๎าท่ีบังคับใช๎กฎหมาย และการ
กําหนดสิทธิของราษฎรในคดีอาญาที่เป๕นสิทธิของผู๎ต๎องหา ของจําเลย ของผู๎ต๎องขังหรือนักโทษ คดีอาญามีกฎหมายที่
กําหนดไว๎วําการกระทํานั้นๆ เป๕นความผิดและกําหนดโทษไว๎, กําหนดวิธีการในการใช๎กฎหมาย เพื่อให๎เกิดผลในการ
บังคับใช๎กฎหมาย, บุคคลและหน๎าท่ีที่ได๎กําหนดในกฎหมายที่มีโทษทางอาญา,ขั้นตอนในการดําเนินคดีที่เป๕นความผิด
ของกฎหมายอาญา, สิทธิของผู๎เสียหาย, การร๎องทุกข๑, การฟูองคดี ,การเข๎าเป๕นโจทก๑รํวม ,อายุความ, การยอมความ, 
สิทธิของผู๎ต๎องหาหรือจําเลย, คดีมีโทษทางอาญาให๎จําคุก ถ๎าจําเลยไมํมีทนายความ ศาลจะต๎องจัดหาทนายความให๎
โทษสําหรับลงแกํผู๎กระทําความผิดอาญา ,และหมายอาญา คือ หนังสือบงการที่ออกโดยกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา สั่งให๎เจ๎าหน๎าท่ีจับ ขัง จําคุก ปลํอยผู๎ต๎องหาหรือจําเลยหรือนักโทษ หรือทําการค๎น 
ค าส าคัญ: สทิธิของราษฎร  

 

Abstract  

 Criminal Procedure Law, there are regulations and practices of law enforcement officers. 
The right of the people in the criminal case is the right of the defendant's accused Inmates or 
prisoners. Criminal law provides that the act. It is guilty and punishable, determine how to use the 
law, to effect the law enforcement, the person and duties prescribed in the criminal law, the 
process of prosecution is criminal offense, the rights of the injured person, the petition, the 
lawsuit, the plaintiff, the age of consent, the right of the accused or defendants, Criminal case to 
be imprisoned If the defendant does not have a lawyer The court must provide lawyers with 
criminal penalties, Criminal is a dictation book issued by criminal law. Order the officer to arrest, 
imprison, release the accused or defendant or prisoner, or search. 
Keywords: Right of people  
 

บทน า 

 ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2560ได๎กําหนดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ในมาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  นอกจากที่บัญญัติคุ๎มครองไว๎เป๕นการเฉพาะ ในรัฐธรรมนูญแล๎ว  
การใดที่มิได๎ห๎ามหรือจํากัดไว๎ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น  บุคคลยํอมมีสิทธิ และเสรีภาพที่จะทําการนั้นได๎และ



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 339 ~ 

ได๎รับความคุ๎มครองตามรัฐธรรมนูญ  ตราบเทําที่การใช๎สิทธิหรือเสรีภาพ เชํนวํานั้นไมํกระทบกระเทือนหรือเป๕น
อันตรายตํอความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบร๎อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน  และไมํละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอื่นสิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให๎เป๕นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  หรือให๎เป๕นไปตามหลักเกณฑ๑ และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  แม๎ยังไมํมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช๎บังคับ  บุคคลหรือชุมชนยํอมสามารถ ใช๎สิทธิหรือ
เสรีภาพนั้นได๎ตามเจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได๎รับความคุ๎มครองตาม
รัฐธรรมนูญ  สามารถยกบทบัญญัติ แหํงรัฐธรรมนูญเพื่อใช๎สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป๕นข๎อตํอสู๎คดีในศาลได๎ บุคคลซึ่ง
ได๎รับความเสียหายจากการถูกละเมดิสทิธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทําความผิดอาญา ของบุคคลอื่น  ยํอมมีสิทธิที่
จะได๎รับการเยียวยาหรือชํวยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  1. คดีอาญามีกฎหมายที่ก าหนดไว้ว่าการกระท านั้นๆ เป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ (คณิต ณ นคร, 

2555 : 49) 
 1.1  ตัวบทกฎหมายท่ีก าหนดไว้การกระท านั้นๆ เป็นความผิดและก าหนดโทษไว้  

 จุดมุํงหมายเพื่อคุ๎มครองสิทธิมนุษยชนในชีวิต รํางกาย ทรัพย๑สิน ช่ือเสียงของราษฎรและความสงบสุขของ
บ๎านเมือง เชํน ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ร.บ. ยาเสพติด พ.ร.บ. สิ่งแวดล๎อม พ.ร.บ. การจราจรทาง
บก และกฎหมายอื่นๆ ที่มีโทษทางอาญา นอกจากนี้ยังเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงและเจริญก๎าวหน๎าของบ๎านเมือง 
เชํน พ.ร.บ. ภาษีอากร พ.ร.บ. ปุาไม๎ 
 1.2  ตัวบทกฎหมายท่ีก าหนดวิธีการในการใช้กฎหมาย เพ่ือให้เกิดผลในการบังคับใช้กฎหมาย  

 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อต๎องการระเบียบและวิธีปฏิบัติของเจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่บังคับใช๎
กฎหมาย เชํน การจับกุม ขัง สอบสวน หรือกําหนดสิทธิของราษฎรในคดีอาญา ที่เป๕นสิทธิของผู๎เสียหาย ที่เป๕นสิทธิ
ของผู๎ต๎องหา ของจําเลยที่เป๕นสิทธิของผู๎ต๎องขังหรือนักโทษ 
  2. บุคคลและหน้าที่ท่ีได้ก าหนดในกฎหมาย ที่มีโทษทางอาญา (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2554 : 34) 

 2.1  ผู๎เสียหาย หมายถึง ผู๎ที่ถูกกระทําหรือได๎รับผลจากการกระทําในความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่ง 
 2.2  ผู๎กลําวหาหรือผู๎ต๎องหา หมายถึง ผู๎ถูกกลําวหาวํากระทําผิดทางอาญา 
 2.3  จําเลย หมายถึง ผู๎ถูกฟูองตํอศาล และศาลได๎รับฟูองไว๎พิจารณา 
 2.4  ผู๎ต๎องขังหรือนักโทษ หมายถึง ผู๎ที่ศาลได๎มีคําพิพากษาวํามีความผิดและให๎ลงโทษจําคุกหรือขัง, กักขัง
ไว ๎
 2.5  ตํารวจ หมายถึง พนักงานฝุายปกครอง มีหน๎าท่ีรักษากฎหมาย 
 2.6 พนักงานสอบสวน ป๓จจุบันหมายถึง ตํารวจที่ได๎รับมอบหมายให๎สอบสวนคดีอาญาโดยทั่วไปเรียกวํา
ร๎อยเวร 
 2.7  พนักงานอัยการ หมายถึง ผู๎รวบรวมเรื่องราวตํางๆ เป๕นโจทย๑ยื่นฟูองคดีตํอศาล 
 2.8  ทนายความ หมายถึง ผู๎ประกอบวิชาชีพทนายความตามที่กําหนดไว๎ใน พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 
เป๕นผู๎วําตําง แก๎ตํางให๎โจทก๑จําเลย แล๎วแตํที่รับวําความให๎แกํผู๎เสียหายที่เป๕นโจทก๑หรือผู๎ที่ตกเป๕นจําเลยในคดีตํางๆ 
  3. สิทธิของผู้เสียหาย 

 เมื่อมีการกระทําผิดอาญาอยํางใดอยํางหนึ่งเกิดขึ้น ไมํวําการกระทํานั้นๆ จะทราบตัวคนร๎ายหรือไมํก็ตามผู๎
ที่ได๎รับผลเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดทางอาญานั้น มีสิทธิ 
 3.1 ร๎องทุกข๑ (แจ๎งความ) ตํอพนักงานสอบสวน เพื่อสืบสวนเอาตัวผู๎กระทําความผิดมาลงโทษ 
 3.2 ฟูองคดีตํอศาลโดยตรงให๎ศาลเรียกผู๎กระทําความผิดทางอาญามารับการพิจารณาคดีพิพากษา 
 3.3 เข๎าเป๕นโจทก๑รํวม เพื่อพนักงานอัยการฟูองระหวํางการพิจารณาคดีของศาลช้ันต๎น    
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  4. ขั้นตอนในการด าเนินคดีที่เป็นความผิดของกฎหมายอาญา (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2554 : 53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5. การร้องทุกข์ (ทวีเกรียติ มีนะกนิษฐ, 2555 : 75) 

 5.1 การร๎องทุกข๑ คือผู๎เสียหาย หรือผู๎รับมอบอํานาจหรือผูก๎ระทําการแทน รับมอบอํานาจไปแจ๎งตํารวจวํามี
การกระทําผิด ตนเองได๎รับความเสียหาย ขอให๎ตํารวจนําตัวคนทําผิดมาสอบสวน สํงตัวให๎กับอัยการฟูองตํอศาลให๎
ลงโทษ 
 5.2  การร๎องทุกข๑ในความผิดตํอสํวนตัว ในคดีอันยอมความได๎ หรือความผิดตํอสํวนตัว เชํน เช็ค ดูหมิ่น 
ยักยอกทรัพย๑ เป๕นต๎น ผู๎เสียหายควรจะต๎องไปแจ๎งความร๎องทุกข๑ตํอพนักงานสอบสวน (นายร๎อยเวร) ที่สถานีตํารวจที่
อ๎างวําได๎เกิดเหตุกระทําความผิดทางอาญานั้น แล๎วแจ๎งวําได๎มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นถ๎ารู๎วําเป๕นใครก็ควรระบุไป
ด๎วย และขอให๎ตํารวจเอาตัวคนทําผิดมาลงโทษจนคดีถึงที่สุด 
 5.3  ถ๎าเพียงแตํแจ๎งวํา ขอแจ๎งความไว๎เป๕นหลักฐาน ไมํระบุวําขอให๎ตํารวจนําตัวคนทําผิดมาลงโทษ ไมํถือ
เป๕นการร๎องทุกข๑ ตํารวจหรือพนักงานสอบสวน จะดําเนินคดีตํอผู๎กระทําผิดไมํได๎ ถ๎าเป๕นคดีอาญาแผํนดิน คือคดีที่
ยอมความไมํได๎ เพียงแตํไปเลําให๎ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนฟ๓ง ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนก็ดําเนินคดีไปได๎เลย 

คดีอาญา 

ความผิดตํอสํวนตัว (ยอมความ
ได๎) 

ความผิดอาญาแผํนดิน 

(ยอมความไมํได๎) 

ผู๎เสยีหาย ผู๎เสยีหาย ราษฎร๑ทั่วไป 

แจ๎งความตํารวจ 

แจ๎งความ
ตํารวจ 

ฟูองคดี 
ด๎วยตนเอง 

ฟูองคดี 
ด๎วยตนเอง 

อัยการเป๕นโจทก๑ฟูอง 

เข๎าเป๕นโจทก๑รํวม 

อัยการเป๕นโจทก๑ฟูอง 

เข๎าเป๕นโจทก๑รํวม 

ศาลช้ันต๎น 

ศาลอุทธรณ๑ 

ศาลฎีกา 
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 5.4  ผู๎เสียหายที่เป๕นเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี ร๎องทุกข๑ได๎หรือไมํ การละเมิดสิทธิในคดีอาญาเป๕นการละเมิด
สิทธิสํวนตัว เด็กท่ีเป๕นผู๎เสียหายก็ร๎องทุกข๑ได๎ ถ๎าเด็กไมํร๎องทุกข๑เอง บิดา มารดา ผู๎ปกครองที่ชอบด๎วยกฎหมายก็ร๎อง
ทุกข๑แทนได๎ 
 5.5  การแจ๎งความร๎องทุกข๑ ต๎องแจ๎งความร๎องทุกข๑ตํอพนักงานสอบสวน 
  6. การร้องทุกข์ท าอย่างไร 

 การร๎องทุกข๑อาจไปเลําเรื่องด๎วยวาจาให๎ร๎อยเวรบันทึกไว๎ (สอบปากคํา) หรือเขียนเป๕นหนังสือลงช่ือนําไปยื่น
ด๎วยตนเองให๎กับร๎อยเวร (พนักงานสอบสวน) 
 เมื่อร๎องทุกข๑แล๎ว อํานบันทึกการแจ๎งความกํอนลงลายมือช่ือ รอรับใบรับคําร๎องทุกข๑จากตํารวจ (พนักงาน
สอบสวน) มาด๎วย 
  7. ต ารวจไม่รับแจ้งความได้หรือไม่ 

 โดยปกติเมื่อผู๎มาร๎องทุกข๑หรือแจ๎งความ ตํารวจจะต๎องบันทึกไว๎ แตํบางครั้งตํารวจอาจเห็นวํา เรื่องที่มาร๎อง
ทุกข๑แจ๎งความไมํตรงกับกฎหมาย หรืออาจมีการกลั่นแกล๎งหรืออาจมองวํา เป๕นเรื่องทางแพํงถ๎าผู๎เสียหายยืนยันจะ
ร๎องทุกข๑ควรจะ 
 7.1  ขอให๎ตํารวจบันทึกเหตุที่ไมํรับร๎องทุกข๑ให๎ 
 7.2  ถ๎าไมํยอมบันทึกให๎นายตํารวจช้ันผู๎ใหญํ ผู๎วําราชการจังหวัด หรือปรึกษาทนายความเพื่อดําเนินการ
ทางคดีด๎วยตนเอง 
 ดังนั้น ในการร๎องทุกข๑ควรให๎กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู หรือผู๎มีความรู๎โดยเฉพาะทนายความพาไป เพื่อปูองกันมิ
ให๎ผิดพลาด 
  8. การฟูองคดี (ณรงค๑ ใจหาญ, 2551 : 34) 

 ราษฎรผู๎เสียหายจะไมํร๎องทุกข๑ตํอพนักงานสอบสวน แตํจะฟูองคดีเองตํอศาลก็ได๎ ควรให๎ทายความเป๕นผู๎ทํา
คําฟูองและฟูองคดีตํอศาลให๎คดีร๎องทุกข๑ไว๎แล๎ว จะนําคดีมาฟูองเองก็ได๎ 
  9. การเข้าเป็นโจทก์ร่วม 

 คดีที่ตํารวจสอบสวนแล๎ว อัยการสํงฟูองศาลแล๎วราษฎรผู๎เสียหายจะขอเป๕นโจทก๑รํวมเพื่อรํวมรักษา
ประโยชน๑ทางคดีของตนเองก็ได๎ การยื่นขอเข๎าเป๕นโจทก๑รํวม ต๎องยื่นกํอนศาลช้ันต๎นมีคําพิพากษาตัดสินคดีสั้นๆ ควร
ให๎ทนายความดําเนินการให๎ 
  10. อายุความ 

 คดีตํางๆ มีอายุความ ถ๎าไมํร๎องทุกข๑หรือฟูองคดีในกําหนดเวลาคดีเป๕นอันเลิกไป อายุความมากน๎อยแล๎วแตํ
คดี มีตั้งแตํ 1 ปี ในคดีที่มีโทษจําคุกตั้งแตํหนึ่งเดือน หรือ 20 ปี สําหรับความผิดที่มีโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต
หรือจําคุก 20 ปี เป๕นต๎น คดีความผิดอันยอมความได๎ ต๎องร๎องทุกข๑ในกําหนด 3 เดือน นับแตํทราบวํามีการทํา
ความผิด และรู๎ตัวผู๎กระทําความผิด เป๕นอันขาดอายุความถ๎าฟูองคดีเองก็ต๎องฟูองภายใน 3 เดือน เชํนกัน 
  11. การยอมความ (หยุด แสงอุทัย,2541 : 72) 

 คดีที่ยอมความได๎ ผู๎เสียหายจะยอมความกับผู๎ทําผิดเมื่อใดก็ได๎กํอนคดียุติ (คือ ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด) 
ถ๎ายังไมํร๎องทุกข๑หรือฟูองคดีตํอศาลด๎วยตนเอง ก็ควรบันทึกไว๎เป๕นหนังสือไมํเอาความกันลงช่ือและมีพยานลงช่ือ 
(ภายหลังเมื่อผิดข๎อตกลงจะนํามาใช๎สิทธิทางอาญาอีกไมํได๎) ถ๎าร๎องทุกข๑ ให๎ตํารวจบันทึกไว๎ (คือ ถอนแจ๎งความร๎อง
ทุกข๑) ถ๎าฟูองศาลแล๎วศาลจะบันทึกไว๎ (คือ คําร๎องขอถอนฟูอง) การกระทําทางลักษณะเป๕นการยอมความโดย
พฤติกรรม แม๎ไมํมีการบันทึก 
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 - ยักยอกเอาสร๎อยคอทองคําของนาย ข. ไป ตํอมานาย ก. เอาสร๎อยฯ น้ันมาคืนให๎ และนาย ข. ยอมรับคืน 
 - จํายเช็คให๎ ข. เช็คเด๎ง ข. ให๎ ก.ออกเช็คให๎ใหมํ หรือจํายเงินตามนั้นให๎ถือวํา ยอมความกันแล๎วเมื่อยอม
ความแล๎ว คดียุติ จะร๎องทุกข๑ ฟูองร๎องเป๕นคดีความอีกไมํได๎ 
  12. สิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

 ตามหลักของกฎหมาย ต๎องถือวํา 
 12.1 ผู๎ต๎องหาหรือจําเลยไมํมีความผิด ถ๎าขณะกระทําผิดไมํมีกฎหมายกําหนดไว๎วํา การกรทํานั้นเป๕น
ความผิดและกําหนดโทษไว๎ ถ๎าขณะทําผิดกฎหมายกําหนดโทษไว๎ภายหลังเลิกกฎหมาย ก็พ๎นความรับผิด เชํน มีปืน
เถื่อนไว๎ ตํอสภาฯ ออกกฎให๎นําปืนเถื่อนมาตีทะเบียนได๎ เมื่อนําปืนไปตีทะเบียนแล๎วที่เคยมีปืนเถื่อนไว๎ก็ไมํถือวําเป๕น
ความผิด 
 12.2 ผู๎ต๎องหา จําเลยจะต๎องรับผิดตํอเมื่อกระทําโดยเจตนา เจตนาคือทําไปโดยประสงค๑จะให๎เกิดผล
เสียหาย และรู๎อยูํวําต๎องเกิดผลนั้นๆ เชํน ยิงปืนไปโดยประสงค๑จะฆําให๎ตาย และรู๎อยูํวําผู๎ถูกยิงจะต๎องตาย 
 หรือขณะทําไปสามารถเล็งเห็นได๎วํา จะเกิดผลเสียหายแตํยังขืนทําไป เชํน ยิงปืนไปทางฝูงชน ยํอมเล็งเห็น
วํา จะต๎องถูกผู๎คน แตํขืนยิงไป ถือวําเจตนา 
 แตํการทําบางอยําง แม๎ไมํเจตนาก็ต๎องรับผิด ถ๎ากฎหมายกําหนดไว๎วํา ต๎องรับผิดแม๎ไมํเจตนาหรือประมาท 
เชํน ใช๎ไม๎ตีคูํอริล๎มหัวโขกพ้ืนถนน มีความผิดฐานฆําคนตายโดยไมํเจตนา มิใชํมีความผิดแคํทําร๎ายรํางกาย 
 ขับรถยนต๑ชนคนตาย หรือขับรถยนต๑ชนภูเขาผู๎โดยสารตาย เป๕นความผิดโดยประมาทก็เป๕นความผิดทาง
อาญาเชํนกัน 
 12.3 กฎหมายได๎บัญญัติไว๎ในกรณีเป๕นเหตุบรรเทาโทษหรือลงโทษน๎อยลง หรือไมํลงโทษเลย ก็ได๎ 
  (1) บุคคลจะอ๎างเหตุวําตนไมํรู๎กฎหมายเพื่อให๎พ๎นผิด ไมํต๎องรับโทษทางอาญาไมํได๎ แตํหากพิสูจน๑
หลักฐานตามที่ศาลอนุญาตให๎แสดงหลกัฐานและศาลเช่ือวํา ผู๎กระทําความผิดนั้นไมรํู๎จริงๆ วํากฎหมายห๎ามไว๎ ศาลจะ
ลงโทษน๎อยกวําที่กฎหมายกําหนดไว๎เพียงใดก็ได๎ (คือผิดอยูํได๎ แตํอาจจะลงโทษให๎น๎อยลง) 
  (2) บุคคลกระทําความผิดในขณะไมํสามารถรู๎ผิดชอบ บังคับตนเองไมํได๎ คือคนบ๎า เสียสติ จิต
บกพรํอง โรคจิตหรือจิตฟ๓๖นเฟือน ผู๎นั้นไมํต๎องรับโทษในความผิดนั้นๆ แตํถ๎าผิดชอบอยูํบ๎าง คือพวกเดี๋ยวดี เดี๋ยวบ๎านั้น
ต๎องรับโทษ แคํศาลจะลงโทษน๎อยลงเพียงใดก็ได๎ (คือเมื่ออยูํใกล๎คนบ๎า เราก็ต๎องระวังอยําให๎คนบ๎ามันทําอะไรเรา
เพราะกฎหมายบอกวํา มันผิด แตํมันก็ไมํต๎องรับโทษ แตํเราอยําไปทําอะไรคนบ๎าก็แล๎วกัน เพราะเราต๎องรับโทษเต็มๆ 
หรือต๎องรับโทษหนักข้ึน) 
  (3) จะอ๎างวําเมา เพราะกินเหล๎า (สุรา หรือเมาเพราะกินอะไรก็ตาม) จะนํามาอ๎างเพื่อไมํต๎องรับผิด
ทางอาญาไมํได๎ เว๎นแตํถูกบังคับให๎กินเหล๎าจนเมา หรือไมํรูวําสิ่งที่กินเข๎าไปนั้นเป๕นของมึนเมา และได๎ทําความผิดนั้น
ในขณะไมํสามารถรู๎ผิดชอบ บังคับตนเองไมํได๎ จึงจะได๎รับการยกเว๎นโทษในความผิดนั้น หากรู๎รับผิดชอบอยูํบ๎าง ศาล
จะลงโทษน๎อยลงเพียงใดก็ได๎ (คนเมาต๎องรับผิดอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไว๎ การกินเหล๎าย๎อมใจ เพื่อได๎ไมํอายใน
การกระทําผิดติดคุกได๎งํายๆ ทํานต๎องระวัง ถ๎าเมาแล๎ว ยังกินข้ีหมาได๎อยูํ อาจติดคุกหัวโต โบราณวํา) 
  (4) ถ๎ากระทําเพื่อปูองกันสิทธิอันชอบธรรมของตนหรือผู๎อื่นที่ถูกกระทําโดยละเมิดตํอกฎหมายและ
เป๕นภยันตรายใกล๎จะถึง ถ๎าการกระทํานั้นได๎กระทําตามสมควรแกํเหตุไมํเป๕นความผิด เชํน เวลากลางคืน มีผู๎ปีนรั้ว
เข๎ามาในบ๎านถามแล๎วไมํตอบ จึงเอาปืนยิงตายถือวําปูองกัน แตํถ๎าเป๕นเวลากลางวันยิงเขาจนตาย อาจเป๕นการ
ปูองกันเกินกวําเหตุ อยํางไรจะสมควรแกํเหตุต๎องพิจารณาสภาพแวดล๎อม 
  (5) ถ๎าทําผิดเพราะเหตุจําเป๕น ศาลจะงดเว๎นการลงโทษก็ได๎หรือลงโทษแตํน๎อยลงก็ได๎ ทั้งนี้ก็ต๎องมี
ความจําเป๕นจริงๆ เชํน เรือกําลังจะลํม โยนทรัพย๑สินของคนอ่ืนท้ิง เพื่อให๎เรือเบาก็ไมํต๎องรับผิด 
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  (6) ทําผิดเพราะเหตุถูกขํมเหงรังแก เหยียดหยาม ดูหมิ่นอยํางร๎ายแรง ศาลจะลงโทษน๎อยกวําที่
กฎหมายกําหนดไว๎เพียงใดก็ได๎ เชํน ก. ตัวโต พบ ข. ตัวเล็กก็หัวเราะเยาะเย๎ยทุกวัน ข. บันดานทสะเอามีดแทง ก. 
บาดเจ็บ ศาลจะลงโทษ ข. น๎อยกวํากฎหมายกําหนดในความผิดฐานทําร๎ายรํางกายผู๎อื่นเพียงใดก็ได๎ 
  (7) ผู๎ต๎องหาหรือจําเลยทําผิด เพราะความโงํเขลาเบาป๓ญญา หลงผิด สํานึกผิดแล๎วลุแกํโทษ ศาลจะ
ลงโทษแตํน๎อยลงก็ได๎ 
  (8) ผู๎ต๎องหา จําเลย แม๎ทําผิดแตํทางบ๎านเมืองไมํได๎มาลงโทษในกําหนดเวลา(อายุความ) ก็ไมํต๎องรับ
ผิด 
  (9) ต๎องถือวําผู๎ต๎องหาหรือจําเลยยังเป๕นผู๎บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังมิได๎พิพากษาเป๕นยุติวําเป๕น
ผู๎กระทําผิด 
  (10) การพิจารณาคดีต๎องทําโดยเปิดเผยตํอหน๎าจําเลย 
  (11) การพิจารณาคดีต๎องเปิดโอกาสให๎จําเลยตํอสู๎คดีเต็มที่ 
  13. คดีมีโทษทางอาญาให้จ าคุก ถ้าจ าเลยไม่มีทนายความ ศาลจะต้องจัดหาทนายความให้โทษส าหรับ

ลงแก่ผู้กระท าความผิดอาญา มีดังนี้ 

 13.1 ประหารชีวิต นําไปฉีดยาให๎ตาย 
 13.2 จําคุก มีตั้งแตํน๎อยไปมากจนถึงจําคุกตลอดชีวิต 
 13.3 กักขัง เป๕นสถานท่ีควบคุมตัวอยํางหนึ่ง แตํไมํใชํวําติดคุก 
 13.4 ปรับ คือ ปรับเงินเข๎าหลวง คําปรับนี้ไมํได๎นําไปมอบให๎ผู๎เสียหายดังที่มีหลายคนเข๎าใจผิดๆ อยูํ 
 13.5 ริบทรัพย๑สิน คือทรัพย๑ที่มีในการกระทําความผิด เอาปืนยิงเขาตาย ศาลสั่งริบปืนนั้น เอารถบรรทุกไป
ขนไม๎เถื่อนถูกจับ ศาลลงโทษและให๎ริบรถบรรทุกของกลาง เป๕นต๎น 
  14. หมายอาญา (อุททิศ แสนโกศิก, 2515), หน๎า 33) คืออะไร  

 หมายอาญา คือ หนังสือบงการที่ออกโดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สั่งให๎เจ๎าหน๎าที่จับ ขัง จําคุก 

ปลํอยผู๎ต๎องหาหรือจําเลยหรือนักโทษ หรือทําการค๎น 
 ให๎รวมทั้งสําเนาหมายดังกลําวได๎รับรองวําถูกต๎องแล๎ว และให๎รวมคําบอกกลําทางโทรเลขวําได๎ออก
หมายจับหรือหมายค๎นแล๎ว 
 ให๎รวมถึงสําเนาดังกลําวที่สํงทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นด๎วย 
 

บทสรุป 

 สรุปความรู๎ทั่วไปและสิทธิของราษฎรในคดีอาญา กลําวได๎วํากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีระเบียบ
และวิธีปฏิบัติของเจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่บังคับใช๎กฎหมาย และการกําหนดสิทธิของราษฎรในคดีอาญาที่เป๕นสิทธิของ
ผู๎ต๎องหา ของจําเลย ของผู๎ต๎องขังหรือนักโทษ คดีอาญามีกฎหมายที่กําหนดไว๎วําการกระทํานั้นๆ เป๕นความผิดและ
กําหนดโทษไว๎, กําหนดวิธีการในการใช๎กฎหมาย เพื่อให๎เกิดผลในการบังคับใช๎กฎหมาย, บุคคลและหน๎าที่ที่ได๎กําหนด
ในกฎหมายที่มีโทษทางอาญา,ขั้นตอนในการดําเนินคดีที่เป๕นความผดิของกฎหมายอาญา, สิทธิของผู๎เสยีหาย, การร๎อง
ทุกข๑, การฟูองคดี ,การเข๎าเป๕นโจทก๑รํวม ,อายุความ, การยอมความ, สิทธิของผู๎ต๎องหาหรือจําเลย, คดีมี โทษทาง
อาญาให๎จําคุก ถ๎าจําเลยไมํมีทนายความ ศาลจะต๎องจัดหาทนายความให๎โทษสําหรับลงแกํผู๎กระทําความผิดอาญา ,
และหมายอาญา คือ หนังสือบงการที่ออกโดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สั่งให๎เจ๎าหน๎าที่จับ ขัง จําคุก ปลํอย
ผู๎ต๎องหาหรือจําเลยหรือนักโทษ หรือทําการค๎น 
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การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

Learning for Developing English Writing Skill 
 

ภราดร สขุพันธ 

ณัฑชา คูรฑารักษ์ 

อาจารย๑ประจาํหลักสูตรภาษาอังกฤษ วทิยาลัยสงฆ๑ลําพูน 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีเปูาหมายเพื่อเกิดการเรียนรู๎ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ตามแนวความคิด แนวทาง ขั้นตอน และ เทคนิคหรือวิธีการตํางๆ เพื่อให๎ผู๎ที่สนใจเรียนรู๎และพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได๎นําไปฝึกฝนตามขั้นตอนหรือวิธีการจนสามารถทําให๎เกิดความชํานาญเขียนได๎ จะเห็น
ได๎วําการเขียนมีบทบาทสําคัญและความจําเป๕นทุกด๎าน เพราะการเขียนเป๕นทักษะหนึ่งที่ทุกคนใช๎เพื่อการถํายทอด
ความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก และใช๎สําหรับการติดตํอสื่อสารเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจซึ่งกันและกัน  
 
Abstract 

  This article aims to learn English writing skill and the development of English writing skill 
based on the concepts, the guidelines, the procedures and the various techniques for those who 
are interested in learning and improving their English writing skill that takes it trained according to 
the steps or methods and it can be made writing skill. It can be seen that writing has an important 
and necessary role of all sides because writing is a skill that everyone uses for knowledge transfer, 
thoughts, feelings, and is used for communication in order to understand each other. 
 
บทน า 

  ภาษาอังกฤษเป๕นอีกหนึ่งภาษาที่ทั่วโลกได๎ให๎ความสําคัญ ซึ่งเป๕นอีกหนึ่งภาษาที่นํามาติดตํอสื่อสารกัน จะ
เห็นได๎วํา ภาษาอังกฤษกลายเป๕นภาษาท่ีมีความสําคัญอยํางยิ่งในการติดตํอสื่อสารอยํางกว๎างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ
เชํน การศึกษา การประกอบอาชีพ การติดตํอระหวํางประเทศ เศรษฐกิจ ด๎านการเมืองการปกครอง ยิ่งไปกวํานั้น
ภาษาองักฤษยังสร๎างความเข๎าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับความ แตกตํางทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ทําให๎
ทุกคนเกิดองค๑ความรู๎ มีความเข๎าใจเกี่ยวกับความแตกตํางด๎านภาษาและ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกันในสังคมโลก โดยมีการใช๎ภาษาอังกฤษเป๕นภาษาสากลในการสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจที่
ตรงกันและทําให๎สามารถอยูํรํวมกันได๎ (ครูจิตพิสุทธิ์  จันตะคุต, ออนไลน๑) และการเขียนภาษาอังกฤษเป๕นระบบการ
สื่อสาร หรือบันทึกถํายทอดภาษาเพื่อแสดงออกซึ่งความรู๎ ความคิด ความรู๎สึก และอารมณ๑โดย ใช๎ตัวหนังสือ และ
เครื่องหมายตํางๆเป๕นสื่อ ดังนั้น    การเขียนจึงเป๕นทักษะการใช๎ ภาษา แทนคําพูดที่สามารถสื่อความหมายให๎เป๕น
หลักฐานปรากฏได๎นานกวําการพูด การเขียนที่เป๕น เรื่องราวเพื่อให๎ผู๎อํานเข๎าใจตรงตามความมุํงหมายของผู๎เขียนนั้น 
จะประสบความสําเร็จมากน๎อยเพียงใด สํวนสําคัญขึ้นอยูํกับวําผู๎เขียนมีทักษะในการใช๎ภาษาเขียนได๎ดีเพียงใด ทักษะ
การใช๎ภาษาเขียน ต๎องอาศัย พื้นฐานความรู๎จากการฟ๓ง การพูด และการอําน เพราะจากพื้นฐานดังกลําว จะทําให๎มี
ความรู๎ มีข๎อมูล และมี ประสบการณ๑เพียงพอที่จะให๎เกิดความคิด ความสามารถในการเรียบเรียงและถํายทอด
ความคิดออกมา สื่อสารกับผู๎อํานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (ชนิดา ภูมิสถิตย๑, ออนไลน๑)  
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  ภาษาอังกฤษเป๕นภาษาท่ีสําคัญมากในสมัยยุคนี้ และจะยิ่งทวีคูณความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคต หาก
บุคคลใดสื่อสารภาษาอังกฤษไมํได๎ ก็ยากลําบากตํอการศึกษาและการทํางาน รํวมไปถึงด๎านอื่นๆด๎วย แตํทักษะด๎าน
ภาษาอังกฤษของเด็กไทยกลับสวนทางกันอยํางเห็นได๎ชัด ซึ่งคนที่เรียนภาษาเกํงก็เกํงถึงขั้นได๎ไปแลกเปลี่ยนกัน
สนุกสนาน แตํคนที่อํอนภาษาอังกฤษก็สอบตกกันเป๕นเรื่องปกติ ซึ่งวิเคราะห๑สาเหตุที่ทําให๎เด็กไทยอํอนภาษาอังกฤษ 
คือ 1) ภาษาอังกฤษไมํใชํภาษาพํอแมํ เป๕นความโชคดีที่ชาติไทยไมํเคยตกเป๕นเมืองขึ้นของประเทศใด แตํก็กลายเป๕น
จุดอํอน ทําให๎คนไทยไมํสันทัดในภาษาอังกฤษ และคนไทยยังมีภาษาไทยเป๕นภาษาประจําชาติอีกด๎วย พูด ฟ๓ง อําน 
เขียน เป๕นภาษาไทย แตํละวันเลยแทบจะไมํได๎ใช๎ภาษาอื่นเลย ภาษาอังกฤษที่ศึกษามา เมื่อไมํได๎ใช๎ก็ทําให๎ลืมไปเลย 
2) เด็กไทยไมํรู๎คําศัพท๑ เป๕นสาเหตุที่สํงผลร๎ายแรงท่ีสุด ตราบใดที่ไมํรู๎คําศัพท๑ก็อยําหวังวําจะพูดหรือเขียนได๎ เมื่อคลัง
คําศัพท๑มีน๎อยเหลือเกินก็ไมํสามารถจะคิดประโยคที่ใช๎ในการสื่อสารได๎ ไมํใชํแคํเฉพาะการพูดหรือการเขียน การฟ๓ง
กับอํานก็ทําไมํได๎เชํนกัน เข๎าใจวําเป๕นคําศัพท๑และเป๕นตัวอักษร แตํไมํสามารถแปลความหมายได๎ และสํงผลชัดเจน
เวลาทําข๎อสอบข๎อเขียนในทักษะด๎านภาษาอังกฤษ 3) ยึดตามหนังสือเรียนหรือแบบเรียนเกินไป จริงอยูํที่เวลาเรียนก็
จะต๎องมีหนังสือเรียน เพื่อให๎รู๎วําประโยคแตํละประโยคเรียงอยํางไร ใช๎อยํางไร แตํหารู๎ ไมํวําในชีวิตจริงการพูดของ
ฝรั่งก็ไมํได๎ตรงตาม แกรมมํา ก็ไมํแตกตํางไปจากภาษาไทย ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช๎กันจริงๆ ไมํคํอยมีใครมานั่ง
นึกวําถูกไวยากรณ๑ตามหลักภาษาหรือไมํ พอแคํสื่อสารเข๎าใจและรู๎เรื่องก็พอแล๎ว ภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน ดังนั้นหาก
ต๎องการฝึกการพูด ก็ต๎องทดลองพูด อยําไปยึดติดแกรมมํามากจนเกินไป เพราะจะทําให๎กลัวผิดจนไมํกล๎าใช๎
ภาษาอังกฤษ แตํถ๎ากล๎าที่จะพูดหรือคุยไปเรื่อยๆ เราจะเรียนรู๎แกรมมํา รู๎วิธีการสื่อสารโดยอัตโนมัติ 4) ไมํมีโอกาสได๎
ใช๎ แม๎วําโรงเรียนสมัยนี้จะจ๎างอาจารย๑ฝรั่งมาสอนกันเต็มไปหมด แตํอาทิตย๑หนึ่งก็อาจจะมีเวลาพูดคุยกับฝรั่งจริง ก็
เพียงแคํอาทิตย๑ละ 2-3 ช่ัวโมง ไมํมีใครที่จะใช๎ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันตลอดเวลา (ยกเว๎นโรงเรียนที่เค๎าบังคับ) 
ดังนั้นเมื่อไมํมีชํองทาง ก็จะไมํใช๎กันเลย แล๎วมารอคุยกับอาจารย๑ฝรั่งอีกทีคาบหน๎า 5) อาย แคํไมํมีโอกาสได๎ใช๎ภาษาก็
วําแยํแล๎ว ยังจะต๎องเกิดความอายอีก ความอายทําให๎เราสูญเสียความมั่นใจและโอกาสหลายอยํางในชีวิต  (Dek-D’s 
Education, ออนไลน๑)  

สรุปได๎วําภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญดา๎นการติดตอํสื่อสาร ไมํวําจะเป๕นการเรียนการสอนหรือ การทํางาน 
ภาษาอังกฤษถือได๎วํามีความจําเป๕นอยํางมากในยุคป๓จจุบัน เพราะภาษาอังกฤษเป๕นภาษาที่สังคมโลกใช๎เป๕น
ภาษาสากลในการติดตํอสื่อสาร จึงเห็นความสําคัญของการนการเรียนรู๎พัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษทักษะทั้ง 4 
ด๎าน คือ การฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีความ
กระตือรือร๎น ความตั้งใจ ความมุํงมั่น หากผู๎เรียนสามารถดําเนินไปตามขั้นตอน วิธีการ และแนวทางที่เป๕นตาม
วัตถุประสงค๑ ยํอมสํงผลและประสิทธิภาพตํอการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษตามเปูาหมายอยํางสมบูรณ๑ 
 
แนวคิดการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ    

  การเขียนงานแตํละเรื่องหรือแตํละครั้งนั้น สิ่งที่ผู๎เขียนจะต๎องคํานึงถึงและระบุไว๎ในงานเขียนคือ เหตุผลใน
การเขียน หรือจุดประสงค๑ในการเขียน สํวน ใหญํเพื่อเป๕นการแจ๎งให๎ทราบ การชักจูง การนําเสนอ และเพื่อความ
บันเทิง โดยเปูาหมายเหลํานี้มักจะมีการ นํามาคละกันในแตํละงานเขียน เชํน การเขียนบางอยํางมีเปูาหมายหลักเพื่อ
เป๕นการนําเสนอ ซึ่งอาจเป๕นการนําเสนอความคิดหรือความรู๎สึกของผู๎เขียน โดยมักจะใช๎ ประสบการณ๑สํวนตัวในการ
สนับสนุนแนวคิดดังกลําว งานเขียนลักษณะนี้มักจะอยูํในรูปแบบของความเรียง สํวนบุคคล งานเขียนบันทึก
ประจําวัน การบันทึก เหตุการณ๑ วรรณกรรม เรื่องสั้น และบทละคร เป๕นต๎น (สุจิตรา สิงหการ,2555, :109 – 119) 
 การเขียน หมายถึง เป๕นการสื่อสารด๎วยอักษรเพื่อถํายทอดความรู๎  ความคิด อารมณ๑ ความรู๎สึก 
ประสบการณ๑ ขําวสาร และจินตนาการจากผู๎เขียนไปสู๎ผู๎อําน ทักษะการเขียนนับเป๕นทักษะที่เป๕นทั้งศิลป์และศาสตร๑ 
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กลําวคือ การเขียนต๎องใช๎ภาษาที่งดงาม ประณีต สามารถสื่อได๎ทั้งอารมณ๑ ความรู๎ ความคิด จึงต๎องใช๎ศิลปะในการ
เขียน สํวนที่กลําวมา เป๕นศาสตร๑ เพราะเป๕นการเขียนทุกชนิดต๎องประกอบด๎วยความรู๎ หลักการและวิธีการ แตํ
อยํางไรก็ตาม การเขียนก็เป๕นทักษะสามารถฝึกฝนได๎ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540:169) เสนีย๑ วิลาวรรณ (2544: 
156) ให๎ความหมายของการเขียนไว๎วํา หมายถึง การถํายทอด ความรู๎ ความรู๎สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน
ประสบการณ๑ตําง ๆ ไปสูํผู๎อื่นโดยใช๎ตัวอักษรเป๕น เครื่องมือในการถํายทอด การเขียนเป๕นวิธีการสื่อสารที่สําคัญในการ
ถํายทอดความรู๎ความคิด และประสบการณ๑ เพื่อสื่อไปยังผู๎รับได๎อยํางกว๎างไกล นอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณคําใน
การบันทึกเป๕นข๎อมูล หลักฐานให๎ศึกษาได๎ยาวนาน (เสนีย๑ วิลาวรรณ 2544: 156, อ๎างใน สุนิตย๑ ยอดขันธ๑, 2552 : 7) 
ทางด๎าน Krashen (1984) ให๎ความหมายความสามารถทางการเขียนไว๎วํา การเขียน คือ ความรู๎ ความสามารถ
เฉพาะตัวของผู๎เขียนในด๎านการเขียน คนที่มีความสามารถเฉพาะด๎านการเขียน ควรเป๕น ผู๎ที่เขียนสื่อสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และเป๕นท่ีประจักษ๑ จากการศึกษาการเขียนภาษาอังกฤษของ ผู๎เรียนเป๕นภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สองและ
ภาษาตํางประเทศ นักวิจัยและนักการศึกษาตํางพบวํา ผู๎เรียนที่ เขียนดีจะใช๎กลยุทธ๑ในการ เขียนที่มีประสิทธิภาพ 
และดําเนินการเขียน เป๕นขั้นตอน กลําวคือ มีการ วางแผนเขียนและการปรับแก๎ไข (Krashen, 1984; Raims, 
1983a) นอกจากนี้ผู๎เขียนที่ดีต๎องเข๎าใจถึง ธรรมชาติของการเขียนที่ต๎องย๎อนกลับไปอําน แก๎ไข และเขียนปรับใหมํ
เพื่อให๎งานเขียนนั้นมี คุณภาพดี (Krashen 1984, อ๎างใน อาจารย๑ธีราพร แซํแหํว อาจารย๑ศศิวิมล คงเมือง และ อ.
ดร.จิตรลดา  บุรพรัตน๑  2552). 
 
ขั้นตอนการเขียนภาษาอังกฤษ  

  การเขียนของแตํละคนยํอมมีความแตกตํางกัน เพราะผู๎เขียนแตํละคนมีความคิดและความรู๎สึกที่ แตกตําง
กัน ดังนั้นงานเขียนท่ีผลิตออกมาก็จะมีความ แตกตํางกันออกไป ขึ้นอยูํกับความคิดและรูปแบบที่นําเสนอของผู๎เขียน
แตํละคน ไมํวําจะเป๕นการเขียนบันทึกประจําวัน การเขียนเรียงความ การเขียนรายงานทางราชการ การเขียนงานทาง
วิชาการ และเขียนตํารา ผู๎เขียนจําเป๕นต๎องดําเนินตามขั้นตอนดังนี ้
  1. ขั้นตอนกํอนการเขียน (Pre-writing)   ผู๎เขียนต๎องตั้งวัตถุประสงค๑ประสงค๑ของงานเขียนให๎ชัดเจน 
กําหนดขอบเขตของงานเขียน เนื้อหาสํวนใดจะมาอยูํในงานเขียน สํวนใดไมํนํามาอยูํในงานเขียน ผู๎เขียนต๎องเตรียม
ใจความหลัก หรือ ข๎อสรุปหลัก อีกประเด็กหนึ่งที่สําคัญตํอการเตรียมตัวกํอนที่จะเขียนงาน คือ การหาข๎อมูลสําหรับ
เขียน เพราะวําการหาข๎อมูลเป๕นขั้นตอนหนึ่งสําหรับการเตรียมตัวเขียน (ไพโรจน๑ สิงหถนัดกิจ,2556 : 38-39) 
  2. ขั้นตอนการรํางงานเขียน (Drafting)   เป๕นการรํางงานเขียนหรือการนําความคิดที่ได๎เตรียมตัวไว๎สูํ
ขั้นตอนของการเขียน ก็คือขั้นตอนของกระบวนการเขียนท่ีชํวยให๎งานเขียนอยูํในขอบเขตและเป๕นไปตามวัตถุประสงค๑  
เมื่อผู๎เขียนได๎รํางงานเขียนขึ้นมาแล๎วก็หมายความวําผู๎เขียนได๎สํารวจและพัฒนาความคิดของตนเองแล๎ว นั่นคือ การ
ลงมือเขียน 
  3. ขั้นตอนการปรับปรุงรํางงานเขียน (Revising)   จุดประสงค๑ของการปรับปรุงรํางงานเขียน คือ ชํวยให๎
มั่นใจวําการเขียนน้ันถูกต๎องและวางรูปแบบดี ซึ่งจะทําให๎งานเขียนนั้นบรรลุวัตถุประสงค๑ ตามที่ผู๎เขียนกําหนดไว๎ และ
งานเขียนนั้นสามารถเข๎าถึงผู๎อํานได๎ ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค๑เหลํานี้ผู๎เขียนจําเป๕นต๎องมีการตัดหรือเพิ่มความคิด
ของตนเองในงานเขียน ควรที่จะมีการเขียนคําที่แก๎ไขหรือเขียนสัญลักษณ๑ แสดงสิ่งที่ต๎องการแก๎ไขลงไปในรํางงาน
เขียน จากน้ันให๎เปรียบเทียบการปรับปรุงงานเขียนกับงานเขียนในครั้งแรก เพื่อตรวจสอบวํางานเขียนช้ินนั้นได๎มีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือไมํ(สุจิตรา สิงหการ, 2555, :109 – 119) 

สรุปได๎วําไมํวําจะเขียนเรื่องอะไรผู๎เขียนต๎องรวบรวมความคิด อาจจะเกิดจากความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะเขียน หรือ เป๕นการสะสมความรู๎ ความเข๎าใจมาจากการอําน การฟ๓ง และประสบการณ๑ตํางๆ นํามาสูํ
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ขั้นตอนการเขียนที่อยูํในขอบเขตและวัตถุประสงค๑ที่ตั้งเอาไว๎อยํางดียิ่ง  หลังจากที่รวมรวมความคิดสมบูรณ๑แล๎ว 
ผู๎เขียนจําเป๕นต๎อง โดยนําความคิดตํางๆ ที่ได๎รวบรวมมาแล๎ว ทดลองเขียนเป๕นโครงรําง หรือเขียนไปตามที่วิเคราะห๑
ทั้งด๎านเนื้อหาสาระและภาษาหรือถ๎อยคําเพื่อความเหมาะสมสุภาพ ผู๎เขียนก็ต๎องคํานึงการรํางงานเขียน ผู๎ควรให๎
ความสําคัญกับสาระที่ต๎องการนําเสนอมากที่สุด ในขั้นตอนนี้ยังไมํควรกังวลเกี่ยวกับการเขียนให๎สละสลวยและ
ถูกต๎องตามหลักไวยากรณ๑มากจนเกินไปนัก เพราะอาจเป๕นอุปสรรคตํอการนําเสนอความคิดและสาระได๎ และ
หลังจากท่ีทดลองเขียนโครงรําง ผู๎เขียนคิดวําโครงรํางที่เขียนน้ันสมบูรณ๑แบบแล๎วจําต๎องอํานทบทวนอีกครั้งหนึ่ง หรือ 
หลายๆ ครั้ง เพื่อเป๕นการตรวจทางความถูกต๎อง ให๎ข๎อความที่ไมํสมบูรณ๑ หรือ ไมํชัดเจน จะได๎แก๎ไขงานเขียนให๎
ถูกต๎องที่สุด (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  2559 : 241-242) หากวํารํางงานเขียนหรือโครงรําง
งานขียนแตํละสํวนเสร็จเรียบร๎อย ทั้งบทนํา เนื้อหา และบทสรุป ผู๎เขียนควรทบทวนและตรวจสอบ และปรับปรุงงาน
เขียนแตํละสํวนอีกครั้งทั้งด๎านเนื้อหาสาระ ภาษา และลีลาการเขียน ขั้นตอนนี้จึงมักรวมถึงการบรรณาธิกร/พิสูจน๑
อักษร (editing/proofreading) และการเขียนรํางสุดท๎าย (writing the final draft) ด๎วย (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช, ออนไลน๑)  

 

การเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  

1. เขียนงําย เป๕นวิธีการงํายๆ สําหรับผู๎ที่ต๎องการเขียนภาษาอังกฤษ การที่ทุกคนจะทําอะไรบางอยํางให๎ดีได๎
และสําเร็จ ทุกคนต๎องลงมือทํามันกํอนและต๎องทําซ้ําแล๎วซ้ําอีก เพราะการเขียนจะเกิดขึ้นได๎ก็ต๎องเขียนทุกวัน เชํน 
การเขียนไดอารี่สํวนตัว การเขียนจดหมาย การเขียนเรื่องราวตํางๆ การเขียนไมํจําเป๕นต๎องใช๎คําศัพท๑ที่ยาก เป๕นการ
ฝึกทักษะการเขียนใช๎คําศัพท๑ที่งํายๆ ไมํสําคัญวําจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร คิดอะไรได๎ก็เขียนเป๕นภาษาอังกฤษแบบ
งํายๆ จะเห็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจากที่เคยเขียนภาษาอังกฤษไมํได๎ หรือ แยํมาก จนเขียน
ภาษาอังกฤษได๎อยํางประหลาดใจ ยิ่งฝึกการเขียนทุกวัน ยํอมนําไปสูํการพัฒนาการเขียนได๎มากยิ่งขึ้น 
  2. ตรวจความถูกต๎อง หลังจากท่ีฝึกการเขียน โดยใช๎คําศัพท๑แบบงําย สิ่งที่ทุกคนจะต๎องกระทําก็คือนําเรื่อง
ที่เราเขียนให๎คนอื่น หรือผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถด๎านภาษาอังกฤษตรวจความถูกต๎อง ถ๎าหากเราไมํตรวจอาจจะ
สํงผลตํอความเข๎าใจผิด และนําไปสูํการเขียนผิดเรื่อยๆ เพราะเปูาหมายของทุกคนคืออยากจะเขียนภาษาอังกฤษให๎
เกํงข้ึน และพัฒนาทักษะด๎านการเขียนภาษาอังกฤษให๎ดียิ่งขึ้นไป 
  3. เพิ่มวลีเข๎าไปในคลังศัพท๑. ถ๎าทุกคนเขียนเหมือนเด็ก 6 ขวบและไมํได๎นับวําคุณเขียนถูกต๎องแคํไหน มันก็
ยังดูเหมือนเป๕นงานเขียนของเด็ก 6 ขวบอยูํดี สิ่งที่ตํางกันระหวํางเด็ก 6 ขวบที่แนํนไวยากรณ๑กับผู๎ใหญํอายุ 20 ปีที่
แนํนไวยากรณ๑เหมือนกันก็คือศัพท๑ที่ใช๎ เพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนไปเจอวลีที่คุณอยากเอาไปใสํไว๎ในงานเขียน (หรือ
คําพูด) ให๎เขียนลงไป แล๎วหาโอกาสที่จะได๎ใช๎วลีนั้น 
  วิธีที่ดีวิธีหนึ่งก็คือเริ่มศึกษา Collocations มันเป๕นศัพท๑หรูหราที่หมายความถึงคําที่มักใช๎คูํกัน ถ๎าคุณรู๎จัก 
"get married" ก็ถือวําดี แตํถ๎า "get married to someone" นั้นจะดีกวํา เพราะจะทําให๎คุณไมํพูดผิดเป๕น "get 
married with" ถ๎าคุณพูดวํา "received a cold" คนจะมองคุณอยํางขบขันแนํนอน แตํมันจะไมํเป๕นอยํางน้ันหากคุณ
พูดวํา "caught a cold" เห็นหรือยังวํามันสําคัญแคํไหน 
  4. อยํามองข๎ามเรื่องเล็กๆ น๎อยๆ แม๎วําการรู๎ศัพท๑แสดงมากมายนั้นจะเป๕นเรื่องที่ดี แตํถ๎าเขียนชนิดไมํเว๎น
วรรคหรือเขียนภาษาอินเทอร๑เน็ต ก็คงจะดูไมํดีและไมํสวยงาม ต๎องเขียนเว๎นวรรค ใช๎เครื่องหมายวรรคตอน และใช๎
ตัวพิมพ๑ใหญํให๎ถูกต๎อง เรื่องเล็กๆ แบบนี้ก็สําคัญเชํนเดียวกัน เชํน "You" ก็คือ "You" ไมํใชํ "u", "For" ไมํใชํ "4" และ 
"2" ก็มีความหมายตํางจาก "to" หรือ "too"  
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  5. ใช๎อินเทอร๑เน็ตให๎เป๕นประโยชน๑ เพราะวําอินเทอร๑เน็ตมีทุกอยํางที่ทุกคนต๎องการ เชํน มีเว็บไซต๑ตํางๆ 
มากมายที่มีเกมส๑ภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษท่ีอํานงําย และแบบฝึกหัดเพิ่มพูนทักษะตํางๆ ตัวอยํางเว็บไซต๑
ดีๆ ท่ีทําให๎ทุกคนอยากไปค๎นคว๎ามายมาย   
  6. แก๎ไขงานเขียนอยูํเสมอ วิธีนี้ไมํเหมือนกับการ "ตรวจความถูกต๎อง" ที่กลําวไว๎ด๎านบน แตํหมายถึงการ
ตรวจความถูกต๎องและลงมือเขียนใหมํ เพราะทุกคนอยากได๎รํางงานเขียนภาษาอังกฤษที่เสร็จสมบูรณ๑สวยงามจาก
ฝีมือของทุกคนเอง เพราะฉะนั้นถ๎าทุกคนแคํเขียนและเอาไปตรวจ คุณก็จะไมํได๎ซึมซับวําทุกคนเขียนอะไรผิดและ
จะต๎องแก๎ไขยังไง วิธีนี้จะทําให๎สมุดของทุกคนเต็มไปด๎วยงานเขียนที่ดูดีกวําเดิม พอแก๎ไขงานเขียนแล๎ว วันถั ดไปให๎
เขียนงานใหมํที่เพิ่มเติมมาจากข๎อผิดพลาดที่แก๎ไขแล๎ว วิธีนี้จะชํวยให๎พิสูจน๑วําการเขียนภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นและก็
สังเกตเห็นข๎อผิดพลาดที่ผํานมา การเขียนดีขึ้น และ เพิ่มความมั่นใจให๎ทุกคนด๎วย (Wiki How, ออนไลน๑) 

 สรุปได๎วําการเรียนรู๎ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อนําผู๎เขียนเกิดการพัฒนาทักษะด๎านการเขียน คือ 
ต๎องเขียนทุกวัน คิดเรื่องอะไรที่สนใจก็เขียนเป๕นภาษาอังกฤษโดยใช๎คําศัพท๑ในการเขียนแบบงํายๆ เมื่อเขียนเสร็จก็
ตรวจสอบความถูกต๎องของภาษาที่ได๎เขียน โดยให๎ผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถทางด๎านภาษาอังกฤษตรวจสอบให๎ก็จะ
ทําให๎ผู๎เขียนเกิดการเรียนรู๎วําถูก-ผิดเพราะอะไร ผู๎เขียนควรหาคําศัพท๑ วลี ในงานเขียนเพื่อเป๕นการเพิ่มความรู๎ทั้ง
คําศัพท๑และวลีในประโยคภาษาอังกฤษของงานเขียน การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพื่อนําไปสูํทักษะการเขียนที่ดี นักเขียน
จะต๎องเป๕นนักอํานและนักฟ๓งที่ดี เชํน เรื่องสั้น นิทาน นิยาน การ๑ตูน บทความทั่วไป และบทความวิชาการ เป๕นต๎น 
ทักษะด๎านการอํานและการฟ๓งทําให๎นักเขียนจะได๎เห็นและได๎ยินสามารถจดจําโครงสร๎าง รูปแบบ ภาษา และสามารถ
นํามาเขียนเป๕นของตนเองได๎ อีกข๎อที่สําคัญคือการแก๎ไขงานเขียนให๎ถูกต๎อง ยิ่งนักเขียนฝึกเขียนทุกเรื่องที่สนใจและมี
การตรวจสอบความถูกต๎องทางภาษายิ่งทําให๎นักเขียนเกิดการเรียนรู๎ เกิดการซึมซับ จนเกิดทักษะและพัฒนาด๎านการ
เขียนได๎ดี  
 
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

  การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ไมํใชํเป๕นเรื่องยากหากทุกคนฝึกอยูํทุกวันและอยํางสม่ําเสมอ การฝึกฝน
ทักษะภาษาอังกฤษให๎นําเอาเจ๎าของภาษาเป๕นตัวอยํางไมํวําจะเป๕นการฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียนก็
เชํนเดียวกันก็ต๎องอาศัยการฝึกฝน การที่จะเขียนออกมาได๎ดีและสมบูรณ๑แบบก็ต๎องเป๕นผู๎ชอบการฟ๓ง ชอบการอําน 
พูด เพราะชํวยสร๎างความคุ๎นเคยและเคยชินในภาษาอังกฤษและสามารถเลียนแบบสิ่งที่ได๎ฟ๓ง ได๎อําน นํามาฝึกฝนใน
การเขียน ดังนี้ 1) เขียนเสร็จแล้วอ่านทบทวน อยําเขียนครั้งเดียวและเก็บลงกระเป๋า ให๎อํานทบทวนความถูกต๎อง

อยํางถี่ถ๎วน ถ๎าเป๕นการบ๎านท่ีอีกนานกวําจะสํงก็ให๎รีบทําแตํเนิ่นๆ ตรวจรอบแรกแล๎วท้ิงไว๎ซัก 3 วันมาอํานอีกที แก๎ไข
แล๎วก็เว๎นไว๎อีก 5 วันมาแก๎อีกรอบ ควรเว๎นจังหวะระหวํางการแก๎ไขแตํละครั้งด๎วย ครั้งหลังๆ เพื่อความถูกต๎อง 2) ฝึก

อ่านอ่านออกเสียง การอํานออกเสียงทําให๎เราได๎ใช๎ประสาทสัมผัสเพิ่มมากขึ้น และเป๕นการทบทวนอีกหนทางหนึ่ง 

ซึ่งประสาทสัมผัสที่เพิ่มขึ้นก็เหมือนกับตัวชํวยตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น บางทีอํานไปอํานมาก็อาจจะรู๎สึกแปลกๆ หรือ 
สะดุดขึ้นมากับบางประโยค จนทําให๎สามารถจับคําที่เขียนผิดได๎ และแก๎ไขได๎ถูกจุด  3) ขยันพิมพ์ หรือ โพสท์เป็น

ภาษาอังกฤษ เทคนิคนี้ลองปรับเปลี่ยนมาอัพสเตตัสเป๕นภาษาอังกฤษแทน เขียนไปตามใจที่ช่ืนชอบ เพื่อนในเฟซบุ๏ค

ที่เกํงภาษาอังกฤษผํานมาเห็นก็จะชํวยแนะนําแก๎ไขให๎วําถูกหรือผิดเพราะอะไร และการแสดงความเห็นเป๕น
ภาษาอังกฤษบํอยๆ ก็จะทําให๎ไมํรู๎สึกวํามันนํากลัวเวลาต๎องเขียนงาน ใครจะวําหรือตําหนิยังไงก็ชําง ไมํสนใจ แตํเป๕น
การทําเพื่อพัฒนาทักษะด๎านภาษาอังกฤษ  และ 4) พิมพ์ใน Google เมื่อมีประโยคภาษาอังกฤษที่ไมํแนํใจวําเขียน

ถูกหรือไมํ วางคําขยายถูกตําแหนํงหรือไม ให๎พิมพ๑ประโยคนั้นลงใน Google เพื่อเป๕นเช็คความถูกต๎องในการวาง
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ตําแหนํงของการเขียน จะชํวยยืนยันได๎วํามีคนเขียนแบบนี้หรือไมํ แตํต๎องอํานวิเคราะห๑ตรวจสอบ คําและประโยคใน 
Google ให๎ดีวําใช๎ในสถานการณ๑เดียวกันหรือตํางกัน (Admission Premium, ออนไลน๑)  
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พิธีกรรมบวงสรวงด้วยสุราของชาวสุรินทร์ : ในมุมมองของชาวพุทธควรสืบต่อหรือแก้ไข? 

Ritual Sacrifice with Alcohol of Surin People: in the Buddhist View, It Should Remain or 

Change?  

 

พระสมพงษ์ ธีรว โส 

พระนคเรศ  ชาคโร 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุํนที่ 7  
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตสุรินทร๑ 

พระมหาธนรัฐ รฏฐเมโธ 

อาจารย๑ประจาํหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร๑ 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค๑ 3 ข๎อ คือ 1) เพื่อศึกษาความเป๕นมาของพิธีกรรมการบวงสรวง 2) เพื่อศึกษาวิถี
ชีวิตของชาวสุรินทร๑ที่มีตํอพิธีกรรม 3) เพื่อศึกษาป๓ญหาหรือคุณคําของการบวงสรวงเซํนไหว๎ด๎วยสุราของชาวสุรินทร๑
ในมุมมองชาวพุทธ โดยคณะผู๎เขียนได๎ทําการศึกษาข๎อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง และเข๎ารํวมประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการเพื่อหาข๎อสรุปและแนวทางการแก๎ไขสังคมป๓จจุบัน พบวําประชาชนสํวนใหญํในสุรินทร๑มีการบวงสรวงเซํนไหว๎
ด๎วยสุรามากกวําร๎อยละ 80% ประชาชนในจังหวัดสุรินทร๑นั้นสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ และชนชาวพื้นเมือง
สํวนมากเป๕นชาวเขมร และมีชาวลาว ชาวสํวย จังหวัดสุรินทร๑เป๕นพ้ืนท่ีมีกลุํมชาติพันธ๑อาศัยอยูํรวมกันตั้งแตํพื้นเพเดิม 
ชาวสุรินทร๑นั้นมีการนับถือผีนับถือบรรพบุรุษมาแตํช๎านาน จึงมีการเซํนไหว๎บวงสรวงบรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎วด๎วย
สุรา (เหล๎าขาว) เป๕นหลักในเครื่องเซํน สืบเนื่องจากวํา ชาวสุรินทร๑ชาวพ้ืนเมืองเดิมนั้นเชื่อวํา ผีบรรพบุรุษที่ลํวงลับไป
แล๎วนั้น ช่ืนชอบการเซํนไหว๎ด๎วยสุราเป๕นพิเศษ การใช๎เหล๎าขาวเป๕นหนึ่งในเครื่องบวงสรวงในพิธีกรรมของชาวสุรินทร๑
นั้น ควรสืบตํอเนื่องจากเป๕นเพียงแคํเครื่องประกอบการบวงสรวงเทํานั้น เนื่องจากไมํได๎มีไว๎สําหรับให๎ผู๎บวงสรวง
บริโภคจึงไมํผิดหลักศีล 5 ในพระพุทธศาสนา แตํหากวําผู๎กระทําการบวงสรวงดื่มเหล๎านั้นตํอจากการบวงสรวง ก็ถือ
วําผิดหลักศีล 5 ในพระพุทธศาสนา 
  
Abstract 

 This article aims to examine three questions: 1) what is the ritual of sacrifice? 2) To study 
the lifestyle of Surin on the ritual. 3) To determine the value of sacrifice, oblation, or with alcohol. 
This article is a qualitative study. The authors studied data from documents. And attend the 
seminar to conclusions and solutions to today's society. Surin has found that most people in the 
sacrificial offerings of spirits over 80%. Surin, mostly Buddhist ethnic native Khmer and Lao people 
are a very tribute offense as well as the National Federation of the original. Surin is a revered 
ancestor worship spirits, but long. The sacrificial offerings to ancestors, who have passed away with 
alcohol. The use of alcohol is one of the sacrificial instruments in the ritual of the Surin. It should 
be continued as just a sacrificial instrument. It is not intended for worshipers to eat, so it is not 
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wrong to precept 5 in Buddhism. But if people drink alcohol from the sacrifice ceremony, it is 
considered a violation of the 5 precepts in Buddhism. 
 
บทน า 

 การพิธีกรรมบวงสรวงนี้มีอยูํ จริง ซึ่ ง เริ่ มมาตั้ งแตํอดีตกาลจนถึงป๓จจุบัน ประการสําคัญคือวํา 
พระพุทธศาสนามองเรื่องนี้อยํางไร แล๎วสังคมไทยในฐานะสังคมพุทธในยุคป๓จจุบันมองเรื่องนี้อยํางไร มีการประยุกต๑
ปรับเปลี่ยนตามจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาอยํางไร พิธีกรรมบวงสรวงก็เป๕นลักษณะการขอหรืออ๎อนวอนจากสิ่ง
ลึกลับซึ่งไมํสามารถมองเห็นด๎วยตา เชํน ขอบุตรจากเทวดาประจาต๎นไทร (รุกขเทพ) แม๎จะรู๎วาต๎นไทรนั้น จะมีรุกข
เทวดาสถิตอยูํก็ยังมองไมํเห็น แตํก็ทําพิธีบนบานขอบุตรจนประสบความสําเร็จ การขอการอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา
ชนิดที่เรียกวํา“ลาภ” (สิ่งที่ได๎มาหรืออยากได๎)  คือสิ่งท่ีอยากได๎แล๎วพิธีกรรมบวงสรวงการได๎บุตรมานี้สามารถเปิดเผย
ความลึกลับออกมาจากแรงอธิษฐานในฐานะแรงดึงดูดที่เป๕นกฎธรรมชาติแล๎ว ซึ่งเป๕นความหวังพ้ืนฐานของทุกคน ตําง
แตํวาจะมีพิธีบนบานหรือไมํเทํานั้น ดังนั้น ผู๎มีความปรารถนาหรืออยากในลักษณะนี้ก็ต๎องพยายามให๎ได๎ ด๎วยการทํา
พิธีกรรมบวงสรวงดังกลําว ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสังคมไทยทุกวันนี้ มีป๓ญหารอบด๎าน โดยเฉพาะป๓ญหาปากท๎องที่เรียกกัน
สวยหรูวําป๓ญหาเศรษฐกิจ ซึ่งสํงผลให๎คนไมํมั่นใจในการทํางานของตน และต๎องหันหน๎าพึ่งพาอํานาจนอกเหนือการ
สัมผัส ซึ่งเป๕นสิ่งที่คนคิดวําจะพึงชํวยได๎ สํงผลให๎มีพิธีกรรมบวงสรวงบนบานศาลกลําว ในพิธีกรรมบวงสรวงเซํนไหว๎
ของชาวสุรินทร๑สํวนใหญํนั้น เป๕นการเซํนไหว๎ด๎วยสุรา (เหล๎าขาว) เพื่อบูชาของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร๑ 
เชํน การแซนขม๏อจ (เซํนไหว๎ผี) ประกอบพิธีกรรมเพื่อเซํนไหว๎ผีบรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎ว แตํการบวงสรวงด๎วยสุรา
นั้น ผิดหลักตํอจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา นั่นคอื หลักศีลข๎อที่ 5 ดังนั้นการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเซํนไหว๎ 
จึงมีหลักการดําเนินการศึกษาตํอไป 
 
ความเป็นมาของพิธีกรรมการบวงสรวง  

การบวงสรวงคือ พิธีกรรมอยํางหน่ึงของชาวสุรินทร๑  เป๕นพิธีกรรมที่ชาวสุรินทร๑ได๎กระทําตามที่ทํานโบราณ
คณาจารย๑ได๎กระทําไว๎ในแตํกํอน เพื่อเป๕นการยอมรับนับถือทํานผู๎มีพระคุณยิ่งใหญํในชีวิต มีพระพุทธเจ๎าทุกๆ
พระองค๑ พระป๓จเจกพุทธเจ๎าทุกๆพระองค๑ พระอริยสงฆ๑สาวก เทพไท๎เทวา คุณบิดามารดา อาจารย๑ทุกๆพระองค๑ 
ทุกๆชาติ รวมทั้งพระภูมิเจ๎าที่ ทํานท๎าวจาตุรมหาราชทั้ง 4 ทํานพระยายมราช เคารพทํานผู๎เป๕นใหญํในทั้ง 3 โลก 

จุดประสงค์ของการบวงสรวง ประสงค๑ของการบวงสรวงนั้นขึ้นอยูํกับแตํละทํานที่จะบวงสรวงเพื่ออะไร ก็

ตั้งจิตอธิษฐาน อัญเชิญทํานผู๎เป๕นใหญํ ทํานผู๎มีพระคุณ ถ๎าศาสนาพราหมณ๑ก็บูชา พระพรหม เทวาอารักษ๑ ถ๎าเป๕นชาว
พุทธก็อัญเชิญทํานผู๎เป๕นใหญํสูงสุด คือองค๑พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ๎า พระป๓จเจกพุทธเจ๎า พระโพธิสัตว๑เจ๎า 
พระอริยสาวกทุกๆพระองค๑เบื้องบนพระนิพพาน คุณบิดามารดาทุกๆชาติ เทพเจ๎าพระพรหมเทวดาที่ดูแลคุ๎มครอง
ปูองกันท้ัง 3 โลก เมื่อพระองค๑ทํานเสด็จมาแล๎วตามที่เราตั้งใจอัญเชิญด๎วยความเคารพนับถือ ด๎วย ใจจริง ขอให๎ทําน
ชํวยเหลืองานใหญํๆ ท่ีเราจะทํา เชํนสร๎างวัด สร๎างบ๎าน สร๎างตึก เป๕นต๎น ก็ทําให๎ ผีวิญญาณ คนสัตว๑ ได๎เห็นพระทําน
มา ได๎โมทนา ยินดี เมื่อได๎เห็นแสงสวํางจากทํานผู๎บริสุทธิ์ มีป๓ญญาบารมี มีความสุขสดช่ืน โลกก็ไมํวุํนวายเดือดร๎อน
จนเกินไป สรรพสัตว๑ จะอยูํรํวมกันอยํางรํมเย็น การบวงสรวงนั้นอาจจะทําขึ้นเพื่อเป๕นการแก๎บนก็ได๎ อาทิเชํนเรื่องที่
เราได๎บนบานศาลกลําวเอาไว๎ พอประสบตามความปรารถนาเราก็จัดพิธีบวงสรวงเพื่อแก๎บน กับเรื่องที่เราได๎บนบาน
ศาลกลําวเอาไว๎ เพราะถ๎าไปบวงสรวงแก๎บนก็อาจจะผิดสัจจะที่ได๎ให๎ไว๎กับเทวาอารักษ๑ทั้งหลายที่สิงสถิตอยูํ ณ 
สถานท่ีแหํงนั้น และตํอมาอาจจะให๎โทษแกํเราก็ได๎ 
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  คุณประโยชน์ของการบวงสรวง (1) เป๕นการปฏิบัติบูชา ด๎วย กาย วาจาใจ เป๕นพุทธานุสสติกรรมฐาน เป๕น

การบูชาแบบพิธีการเทิดพระเกียรติของทํานผู๎มีพระคุณยิ่งใหญํ ไพศาล คือองค๑พระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจ๎าทุกๆพระองค๑ พระป๓จเจกพุทธเจ๎าทุกๆพระองค๑ พระโพธิสัตว๑เจ๎าทุกๆพระองค๑ พระธรรม พระอริยสงฆ๑สาวกทุกๆ
พระองค๑ คุณพํอ คุณแมํทุกๆชาติ คุณครูอาจารย๑ทุกๆชาติ เทพเทวาอารักษ๑ผู๎รักษาโลกนี้ทุกๆพระองค๑ (2) เป๕นการ
มอบกายถวายชีวิต เป๕นลูกศิษย๑ขององค๑พระตถาคตเจ๎าอยํางเป๕นพิธีการ (3) เพื่อสงเคราะห๑สรรพสัตว๑ทุกดวงจิตใน
โลกมนุษย๑ ตั้งแตํ เปรต ผี วิญญาณพเนจร คน ให๎พ๎นทุกข๑ พ๎นอันตราย และให๎โลกอยูํรํมเย็นเป๕นสุข จากอานิสงส๑ผล
บุญของการบวงสรวงที่สรรพสัตว๑ได๎โมทนากับกุศลผลบุญ (4) สรรพสัตว๑ทั้งหมดทุกดวงจิตวิญญาณ ทั้งผีและคนได๎
เห็นพระฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการขององค๑สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคย๑ที่ได๎โปรดเมตตาทรงเสด็จมาเป๕นองค๑ 
พระประธานของการบวงสรวง ก็มีจิตปีติ ยินดี สดชื่น เบิกบาน มีความสุข พ๎นจากทุกข๑บาปกรรม (5) เป๕นการสะเดาะ
เคราะห๑ของโลกมนุษย๑ซึ่งมีแตํความเดือดร๎อนวุํนวาย จากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ โรคภัยไข๎เจ็บ อุบัติเหตุตําง ๆ ภัย
เศรษฐกิจ ฯลฯ เนื่องจากบาปกรรมของ คน สัตว๑ รวมทั้งภูต ผีวิญญาณมากมายหลายล๎านที่คนมองไมํเห็น ผี คือจิต
วิญญาณของคนท่ีตายแล๎ว แตํไมํไปไหนยังคงเวียนวนอยูํในโลก เพราะความลุํมหลงในรํางกายตนเอง รํางกายคนรัก 
ทรัพย๑สมบัติของตน จึงไมํพ๎นจากการเป๕นผี และ (6) เป๕นงานพุทธาภิเษก ด๎วยการขอพระบารมี พระผู๎มีพระภาคเจ๎า
ได๎เมตตาให๎วัตถุมงคล ทุกชนิดมีพลังพระพุทธานุภาพ พระธรรมานุภาพ พระสังฆานุภาพ เพื่อปกป๓กรั กษา ปูองกัน
อันตราย และชํวยให๎ผู๎ได๎วัตถุมงคลไปบูชา มีจิตก๎าวหน๎า เข๎าถึงพระธรรม ได๎รวดเร็ว(หลวงพํอพระราชพรหมยาน
,2535: 237 – 242) 

ขั้นตอนจัดเตรียมในการประกอบพิธีกรรมบวงสรวง หากวําไปตามขนาดของการบวงสรวงนั้นแยกได๎เป๕น 

(1) ชุดเล็ก สําหรับ บ๎านเรือน อาคารพาณิชย๑ ทั่วไป จะประกอบไปด๎วย บายศรีพรหม 1 คูํ บายศรีเทพ 1 คูํ บายศรี

ปากชาม 1 คู ํบายศรีครู 1 พาน บายศรีพระแมํธรณี 1 พาน (2) ชุดกลางและชุดใหญ่ สําหรับ โรงงาน สํานักงาน วัด 

งานไหว๎ครู และสถานที่สําคัญตําง ๆ บายศรีพรหม 1 คูํ บายศรีเทพ 1 คูํ บายศรีปากชาม1 คูํ บายศรีครู  1 พาน 
บายศรีพระแมํธรณี 1 พาน บายศรีเทียนชัย 1 พาน บายศรีหลัก 1 คูํ บายศรีตอ 1 คูํ (3) เครื่องสังเวย ประกอบด๎วย 
อาหาร คาวหวานผลไม๎ เครื่องดื่ม(นํ้าหวาน, สุรา) จัดตามงบประมาณเจ๎าภาพ (ธนธร บุญฤทธิ์ , สืบค๎น 22 กันยายน 
2559 ) ซึ่งวําตามระเบียบปฏิบัติของพราหมณ๑ซึ่งเกี่ยวกับพิธีกรรมบวงสรวง เซํนไหว๎นี้ สามารถพิจารณาเทียบเคียงได๎
จากพิธีเปตมาส อันเป๕นเทศกาลที่เกี่ยวกับผู๎ตายของฮินดู ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ (1) เป๕นเทศกาลพิธีกระทําบุญอุทิศให๎แกํ
วิญญาณผู๎ตาย (2) เป๕นพิธีทําบุญอุทิศให๎บรรพบุรุษและสมาชิกของครอบครัวที่ตายไปแล๎ว (3) เป๕นพิธีที่มีการสังเวย
น้ําแกํวิญญาณผู๎ตายในวันดิถีทางจันทรคติที่ตรงกับวันตายของพวกเขา (ทําบุญครบรอบวันตาย) (4) มีการเชิญ
พราหมณ๑มาทําพิธีให๎ด๎วยของที่ใช๎ เป๕นเครื่องสังเวยแกํพราหมณ๑ เชํน เงินข๎าวสุก นมเปรี้ยว พืชผัก ผลไม๎ และอาหาร
คาวหวานอื่น ๆ(5) มีการเชิญวิญญาณของผู๎ที่ตายในรอบปีให๎มาสิงสถิตอยูํรํวมกับวิญญาณของเหลําบรรพบุรุษอื่น ๆ 
ที่มุมหนึ่งของบ๎าน และความเช่ือของศาสนาพราหมณ๑ดังกลําวนี้เอง ที่ทําให๎ศาสนาอื่นซึ่งเกิดในยุคหลังเชํน 
พระพุทธศาสนา และศาสนาเชน ถูกมองวําเป๕นศาสนานอกรีต เพราะมีคติความเช่ือและวิธีปฎิบัติทางศาสนาแตกตําง
ไปจากศาสนาดั้งเดิม โดยเฉพาะแนวคําสอนที่ค๎านแย๎งตํอวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ๑ เชํน การฆําสัตว๑บูชา
ยัญ เป๕นต๎นเป๕นเครื่องเซํนสังเวยเทวะ ตามหลักของมหายัญ 5 ประการ อันได๎แกํ อัศวเมธะ คือการฆําม๎าสังเวย ปุริส
เมธะ คือการฆําคนสังเวย สัมมาปาสะ คือแทํนบูชาที่กําหนดขึ้น ณ ที่ตกลงของทํอนไม๎ซึ่งเขาเหวี่ยงลอดบํวงไป วา
ชเปยยะ คือการดื่มน้ําวาชะเพื่อเพิ่มพลังหรือปลุกเร๎าใจให๎ฮึกเหิม อาจหาญ พร๎อมจะประกอบพิธีบูชายัญ และ
นิรัคคหะ คือยัญพิธีที่ไมํใช๎หลักยัญสําหรับบูชา (พระมหาสุพจน๑ คําน๎อย , 2547: 88-90) พิธีกรรมบวงสรวง ถือได๎วํา
เป๕นพิธีหลักของทั้งพราหมณ๑เกําและพราหมณ๑ใหมํ(ฮินดู) ซึ่งมีความสําคัญอยํางยิ่ง จะละเว๎นไมํกระทําพิธีนี้ไมํได๎ หาก
ละเลยงดเว๎นก็ถือเป๕นเรื่องเสยีหายใหญหํลวง เพราะอาจมีผลตํอสภาพความเป๕นอยูํของบรรพบุรษุได๎ เพราะจะทําให๎ผี
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บรรพบุรุษของพวกเขาต๎องเรําร๎อนและทุกข๑ทรมานอันเกิดจากความอดหิว ในโลกซึ่งเป๕นที่สถิตของเหลําบุรพบิดรผู๎
ลํวงลับนั้น อยํางยาวนานพิธีสารทได๎แกํกิจพิธีของผู๎มีศรัทธาที่จะทําการสังเวยบรรพบุรุษ ด๎วยข๎าวบิณฑ๑ (ข๎าวพิธีสารท
ได๎แกํกิจพิธีของผู๎มีศรัทธาที่จะทําการสังเวยบรรพบุรุษ ด๎วยข๎าวบิณฑ๑ (ข๎าวสุกท่ีบรรจุในกรวยใสํไว๎ในพุํมดอกไม๎) หรือ
การกระทําอุทิศทักษิณา (การแผํสํวนบุญแกํผู๎ตายด๎วยของทําบุญ) ให๎แกํบรรพบุรุษ เนื่องมาจากบุตรหลานในลัทธิ
พราหมณ๑เป๕นหํวงตํอดวงวิญญาณของผู๎ตายไปแล๎ว วําจะต๎องอดอยากหิวกระหายด๎วยข๎าวน้ําและขาดแคลน
เครื่องนุํงหํม จึงได๎ทําพิธีด๎วยเครื่องเซํนบ๎าง ให๎ทานเป๕นอุทิศทักษิณาแกํผู๎ตายบ๎าง เพราะคิดวําเมื่อดวงวิญญาณของ
ผู๎ตาย ได๎รับสังเวยข๎าวบิณฑ๑แล๎ว หรือได๎รับการอุทิศทักษิณาแล๎ว คือเชิญพวกพราหมณ๑ด๎วยกันมากินเลี้ยง เสร็จแล๎วก็
แจกเครื่องไทยธรรม (ของทําบุญ) มีผ๎าอยํางหนึ่งซึ่งเป๕นของที่จะงดเว๎นไมํได๎เลย ด๎วยถือวําสําคัญยิ่งนัก ทั้งนี้ เพื่อไมํให๎
วิญญาณต๎องหิวกระหาย และไมํต๎องเปลือยกายอยูํ การกระทําดังนี้ จะทําให๎วิญญาณเข๎าไปที่รํางหยาบ หลุดพ๎นจาก
ความเป๕นเปรตที่ต๎องเรํรํอนในขุมนรก กลายเป๕นบิดร, สามารถอยูํรํวมกับบรรพบุรุษที่ตายไปเป๕นบิดร กํอน ๆ และก็มี
การกรวดน้ํา ซึ่งเป๕นที่นิยมวําถูกต๎องตามของลัทธิพราหมณ๑คือจะต๎องลงไปกรวดในแมํน้ํา โดยใช๎อุ๎งมือทั้งสองกอบน้ํา
ยกขึ้นมาแล๎วปลํอยให๎คํอย ๆ ไหลรั่วลงไป พร๎อมตั้งจิตอุทิศให๎แกํผู๎ตายวํา ขอให๎น้ํานี้ระงับความหิวกระหายของผู๎ตาย
นั้น นั่นก็คือหลักฐานที่เป๕นที่มาของการกรวดน้ําเพื่ออุทิศผลบุญให๎แกํผู๎ตาย ซึ่งเป๕นขนบธรรมเนียมของชาวอินเดีย 
และศาสนาพราหมณ๑กระทํากันมาช๎านานแล๎ว” (พระมหาสุพจน๑ คําน๎อย, 2547:88-90) 

ถึงแม๎วําการอุทิศสํวนบุญตามคติของศาสนาพราหมณ๑ มีลักษณะที่แตกตํางออกจากการอุทิศสํวนบุญใน
พระพุทธศาสนาก็ตาม แตํมีข๎อสังเกตวํา การกระทําดังกลําวมีจุดหมายเพื่อประโยชน๑ของผู๎ตายหรือผู๎ที่ลํวงลับไปแล๎ว
เหมือนกัน 
 
ก าเนิดและพัฒนาการของพิธีสารทในคติความเชื่อเร่ืองการบูชาบวงสรวงพระพุทธศาสนาของชาวสุรินทร์ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับกําเนิดความเช่ือของมนุษย๑ตั้งแตํโบราณของมนุษย๑ในอดีตนั้นมีพัฒนาการมาอยําง
ตํอเนื่อง ในยุคโบราณนั้นได๎เกิดความเช่ือเรื่องพิธีลอยบาป ความเช่ือเรื่องอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเช่ือเรื่องการบูชา
อํานาจลึกลับ ความเชื่อเรื่องการบูชาผีบรรพบุรุษ และพัฒนาการมาเป๕นความเช่ือของศาสนาพราหมณ๑ จึงถือได๎วําพิธี
สารทเป๕นหลักปฏิบัติที่มีความสําคัญอยํางยิ่งเมื่อพัฒนาการความเช่ือดังกลําวได๎แผํขยายวงกว๎างออกไปในสังคม
อินเดีย พระพุทธศาสนาซึ่งเกิดมาในชํวงหลัง ต๎องรับเอาคติความเชื่อ ประเพณีบางอยําง เข๎าสูํศาสนาของตน ในบทนี้
ผู๎จัดทําขอนําเอาคติความเช่ือเกี่ยวกับกําเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา มาศึกษาดังนี้ 
 ประเภทของพิธีสารทในพระพุทธศาสนา เมื่อจัดประเภทของพิธีสารทตามลักษณะของการประกอบ

พิธีกรรม สามารถแบํงประเภทของพิธีสารทได๎ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 (1) ประเภทพิธีเซ่นไหว้ผีและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ นอกจากคนอินเดียโบราณนิยมการทําการบูชาด๎วยการไหว๎ทิศ  

และยังมีการนับถือบูชาธรรมชาติ บูชาเทพเจ๎า และการบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษเพราะต๎องการหาที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจต๎องการสิ่งที่จะนํามาบูชา เคารพ เซํนไหว๎ต๎องการหาศาสนาเป๕นที่พึ่งที่ระลึก การที่มนุษย๑ต๎องมีที่พึ่งทางจิตใจ 
เพราะเวลาที่เกิดความกลัวภัยคุกคาม ก็พากันบูชากราบไหว๎สิ่งตําง ๆ เพื่อขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได๎ชํวยให๎พ๎นจาก
อันตราย หากมองย๎อนกลับไปในสมัยกํอนที่ชาวอารยันเข๎ามาครอบครองอินเดีย ลัทธิการนับถือธรรมชาติเป๕นลัทธิ
แรกที่มนุษย๑ได๎นับถือกันมา เมื่อมาถึงยุคชาวอารยันนอกจากจะเคารพนับถือธรรมชาติและเทพเจ๎าตําง ๆ ชาวอารยัน
ยังเคารพนับถือ และบูชาวิญญาณชองบรรพบุรุษเชํนเดียวกับเทพด๎วย เพราะเห็นวํามนุษย๑และสัตว๑ ที่ตายไปนั้นก็
เพียงแตํรํางกาย สํวนวิญญาณ นั้นยังคงสภาพอยูํ และยังมีการบริโภคอาหารเชํนเดียวกับมนุษย๑ฉะนั้น จึงเกิดการ
บวงสรวง และเซํนวิญญาณ ชาวอารยันยังมีความเช่ือถือตํอไปอีกวํา วิญญาณเหลํานั้น มีภพอยูํเบื้องบน การที่จะสํง
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เครื่องบูชาให๎ไปถึงวิญญาณเหลํานั้นได๎ก็ด๎วยการเผาไฟบูชายัญให๎ควันไฟลอยขึ้นไปจึงทําให๎มีลัทธิการบูชายัญเกิดขึ้น 
(พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร สระคํา), 2534:8)  

(2) ประเภทของพิธีท าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย ในทางพระพุทธศาสนาเรียกพิธีกรรมนี้วํา ป๓ตติทานมัย 

หมายถึง การทําบุญด๎วยการเฉลี่ยสํวนแหํงความดีให๎แกํผู๎อื่น (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุโต),2538: 16) เชํนการเฉลี่ย
สํวนแหํงความดีให๎ผู๎ที่ยังมีชีวิตอยูํ ผู๎ที่ลํวงลับไปแล๎วหรือแม๎กระทั่งเทวดา การอุทิศสํวนบุญให๎แกํผู๎ที่ลํวงลับไปแล๎วนั้น 
ขอยกเอาตัวอยํางจากสมัยพุทธกาลซึ่งมีจุดเริ่มต๎นจากพระเจ๎าพิมพิสารได๎ถวายสวนเวฬุวันให๎แกํพระบรมศาสดาและ
พุทธสาวกทั้งหลายที่ได๎จําพรรษาในกรุงราชคฤห๑ พระองค๑ได๎ถวายทานและทรงหลั่งน้ําทักษิโณทก ทรงอุทิศวํา
“ขอทานนี้จงมีแกํพวกญาติของเรา ทันใดนั้นเองสระโบกขรณีดารดาษด๎วยปทุม ก็บังเกิดแกํเปรตพวกนั้น เปรตพวก
นั้นก็อาบและดื่มในสระโบกขรณีนั้น ระงับความกระวนกระวายความลําบากและหิวกระหายได๎แล๎ว มีผิวพรรณดุจ
ทองลําดับนั้นพระราชาถวายข๎าวยาคู ของเคี้ยว ของกินเป๕นต๎นแล๎วทรงอุทิศ ในทันใดนั้นเอง ข๎าวยาคูของเคี้ยวและ
ของกินอันเป๕นทิพย๑ ก็บังเกิดแกํเปรตพวกนั้น เปรตพวกนั้น ก็พากันบริโภคของทิพย๑เหลํานั้น มีอินทรีย๑เอิบอิ่ มลําดับ
นั้น พระราชาถวายผ๎าและเสนาสนะเป๕นต๎น ทรงอุทิศให๎เครื่องอลังการตําง ๆ มีผ๎าทิพย๑ ยานทิพย๑ ปราสาททิพย๑ 
เครื่องปูลาดและที่นอนเป๕นต๎น ก็บังเกิดแกํเปรตพวกนั้น สมบัติแม๎นั้นของเปรตพวกนั้น ปรากฏทุกอยํางโดยประการ
ใด พระผู๎มีพระภาคเจ๎า ก็ทรงอธิษฐาน (ให๎พระราชาทรงเห็น) โดยประการนั้น” (ขุ.ขุ.อ. (ไทย) 39/284) และอีก
ประเภทหนึ่งที่คล๎ายคลึงก็คือ การทําทักษิณานุประทาน ซึ่งหมายถึง ทานเจตนาเป๕นเหตุให๎บุญเจริญเพิ่มพูนขึ้นก็ได๎  
หมายถึง บุญท่ีเกิดขึ้นจากการบริจาคทาน และหมายถึงไทยธรรมที่เป๕นเครื่องมือหรือเป๕นอุปกรณ๑สําหรับการทําบุญ 
(พระสิริมงคลาจารย๑,2539: 8)แตํความหมายที่มุํงประสงค๑นี้ก็คือทานที่มีเจตนาเป๕นเหตุให๎บุญเจริญเพิ่มพูน หรือทาน
เพื่อผลที่เจริญ (ชวินทร๑ สระคํา, จําลอง สารพัดนึก,2538: 241) ซึ่งหมายถึงการอุทิศสํวนบุญให๎แกํผู๎ที่ลํวงลับไปแล๎ว 
สํวนไทยธรรมสําหรับกระทําบุญนั้น คือป๓จจัยสี่ และเครื่องใช๎สอยอื่น ๆ ที่สมควรแกํสมณบริโภคเป๕นเพียง
สํวนประกอบของการอุทิศสํวนบุญ ไมํใชํเป๕นการอุทิศสํวนบุญโดยตรง คําวํา ทักษิณานุประทาน ตามนัยนี้ จึงเป๕นบุญ
กิริยาที่บุคคลกระทําเพี่อให๎บุญเจริญเพิ่มพูนขึ้นให๎แกํผู๎ที่ตายไปแล๎ว เพราะทุกครั้งที่มีการปรารภงานบําเพ็ญกุศล
ทักษิณานุประทาน ก็จะมีการเพิ่มทักษิณาคืออุทิศสํวนบุญให๎แกํญาติที่ลํวงลับไปแล๎วทุกครั้ง แตกตํางจากคําวํา 
ทักษิณาทาน ที่มักจะสํอความถึงการให๎ของทําบุญเป๕นทาน (ราชบัณฑิตยสถาน , 2539: 390) คํานี้จึงเป๕นภาษาที่ใช๎
เป๕นทางการ แสดงถึงลักษณะพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศสํวนบุญให๎แกํผู๎ที่ลํวงลับไปแล๎ว ซึ่งไมํได๎จําเพาะเจาะจงวําต๎อง
เป๕นบุคคลผู๎เป๕นเครือญาติเทําน้ัน ประการที่ (3) บุพเปตพลี คือ การทําบุญอุทิศให๎ผู๎ที่ลํวงลับไปแล๎ว คําวํา เปตะ เป๕น
คําในภาษาบาลีสํวนคําวํา เปรต เป๕นคําในภาษาสันสกฤตทั้ง 2 คํานี้มีความหมายตรงกันคือ (ขุ.ขุ. (ไทย) 26/35/[บท
นํา]) “ผู๎จากไป หรือผู๎ละไปแล๎ว หมายถึง ผู๎จากโลกนี้ไปคือผู๎ตายไปแล๎ว ผู๎ลํวงลับไปแล๎วเป๕นความหมายทั่วไปพวกที่
ตายไปเกิดเป๕นเทวดาก็เรียกวําเปตะหรือเปรต ในความหมายนี้ก็มี เชํนพิธีทําบุญอุทิ ศสํวนกุศลให๎ผู๎ที่ตายไปแล๎ว
เรียกวํา เปตพลี สัตว๑พวกหนึ่งที่เกิดในอบายภูมิที่เรียกวําเปตวิสัย หรือเปรตวิสัย สัตว๑พวกนี้ได๎รับทุกขเวทนาตํางๆ
ตามผลแหํงกรรมชั่วที่ได๎ทําไว๎เชํน อดอยากผอมโซเพราะไมํมีอาหารหรือมีแตํกินไมํได๎หรือกินได๎แตํกินยากเพราะปาก
เทํารูเข็มหรือกินเข๎าไปได๎แตํกลายเป๕นเลือดเป๕นหนองเป๕นมูตร เป๕นคูถ” (ขุ.ขุ. (ไทย) 26/35/[บทนํา]) ประการที่ 4 
มตกทาน คือ ทานที่อุทิศผู๎ที่ลํวงไปแล๎ว ซึ่งความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนาช้ันปฐมภูมิ
ปรากฏแตํเพียงคําวํา ยัญยํอมแพรํหลาย (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 21/40/67) กลําวคือเมื่อครั้งนั้นแลอุทายีพราหมณ๑เข๎าไป
เฝูาพระผู๎มีพระภาคถึงท่ีประทับ ได๎สนทนาปราศรัยพอเป๕นที่บันเทิงใจ พอเป๕นที่ระลึกถึงกันแล๎วนั่ง ณ ที่สมควรได๎ทูล
ถามพระผู๎มีพระภาควํา “แม๎ทํานพระโคดมก็ทรงสรรเสริญยัญของพวกข๎าพระองค๑หรือ พระผู๎มีพระภาคตรัสวํา 
พราหมณ๑เราไมํได๎สรรเสริญยญัไปเสยีทุกอยํางและเราก็ไมํได๎ตเิตียนยัญไปเสียทั้งหมด เราไมํสรรเสริญยัญ ท่ีมีกิริยาคือ 
ยัญที่มีการฆําโค 1 ยัญที่มีการฆําแพะ แกะ 1 ยัญที่มีการฆําไกํ สุกร 1 ยัญที่ทําให๎สัตว๑ตําง ๆ ได๎รับความเดือดร๎อน 1 
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ข๎อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระอรหันต๑หรือทํานผู๎บรรลุอรหัตมรรคยํอมไมํเกี่ยวข๎องกับยัญที่มีกิริยาอยํางนั้นพราหมณ๑ 
แตํเราสรรเสริญยัญที่ไมํมีกิริยา คือ นิจทานและอนุกูลยัญ คือยัญที่ไมํมีการฆําโค1 ยัญที่ไมํมีการฆําแพะ แกะ 1 ยัญที่
ไมํมีการฆําไกํ สุกร 1 ยัญที่ไมํทําให๎สัตว๑ตําง ๆ ได๎รับความเดือดร๎อน 1 ข๎อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระอรหันต๑หรือ
ทํานผู๎บรรลุอรหัตมรรคยํอมเกี่ยวข๎องกับยัญที่ไมํมีกิริยาอยํางนี้ ทํานผู๎ประพฤติพรหมจรรย๑ สํารวมระวังยํอมเกี่ยวข๎อง
กับยัญ” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 21/39/64-65) “ยัญที่จัดเตรียมไว๎อยํางดไีมํมกีิริยา เหมาะสมกับเวลาเชํนนั้นทํานผู๎รู๎ผูฉ๎ลาด
ในบุญมีกิเลสเปรียบเหมือนหลังคาอันเปิดแล๎วลํวงเลยตระกูลและคติในโลกยํอมสรรเสริญยัญชนิดนี้ถ๎าบุคคลทําการ
บูชาในปกติทานหรือใน มตกทาน ตามสมควรมีจิตเลื่อมใส บูชาในนาที่ดีคือทํานพรหมจารีทั้งหลายยัญที่บุคคลบูชาดี
แล๎วเซํนสรวงดีแล๎วสมบูรณ๑ดีทําไว๎ในทักขิไณยบุคคลยัญยํอมแพรํหลาย และเทวดาก็เลื่อมใสบัณฑิตผู๎เป๕นนักปราชญ๑ 
บูชายัญอยํางนี้แล๎วยํอมเข๎าถึงโลกท่ีปราศจากความเบียดเบียน” (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 21/40/67) 
 
วิถีชีวิตของชาวสุรินทร์ที่มีต่อพิธีกรรม 

 ชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร๑ มีความเช่ือวําผีบรรพบุรุษมีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตเพราะวําเมื่อมีการจัด
งาน ตําง ๆ หรือการเดินทางไกลไปในท่ีตําง ๆ ก็จะมีการเซํนไหว๎บอกกลําวผีบรรพบุรุษให๎คุ๎มครองเพื่อความปลอดภัย 
และเป๕นการสํงเสริมคนในสังคม ให๎สามัคคีเป๕นปึกแผํนเหตุนี้เองพิธีกรรมและประเพณียังคงอยูํในสังคม เป๕นเครื่องมือ
ในการให๎การศึกษา และขัดเกลาคนในสังคม ให๎ยึดมั่นในสิ่งท่ีดีงาม กลําวคือมีความกตัญ๒ู เคารพเอื้อเฟื๗อเผื่อแผํ และ
การประสานสัมพันธ๑คนในเครือญาติพี่น๎อง สายโลหิต อีกด๎วย ชาวสุรินทร๑สํวนใหญํมีความเช่ือเรื่องผีกันมายาวนาน
แล๎ว ซึ่งเป๕นมรดกตกทอดมายาวนาน เพราะบรรพชน ได๎มอบสิ่งนี้เป๕นมรดกให๎กับลูกหลานรุํนหลัง โดยผูกพันกับ
ความเชื่อด๎านความขลังความศักดิ์สิทธ์ิด๎วย สํวนใหญํแล๎วจะเครํงครัดเรื่องการทําบุญอุทิศสํวนกุศล ซึ่งเป๕นความเช่ือที่
สอดคล๎องกับหลักการทางพระพุทธศาสนา ด๎วยเหตุนี้ความเช่ือของชาวสุรินทร๑สํวนใหญํจึงมีความเช่ือ 3 ลักษณะผสม
กัน คือความเช่ือที่สืบจากบรรพบุรุษในชุมชนท๎องถิ่นเดิม ความเช่ือที่ได๎รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ๑  และความ
เชื่อที่ได๎รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา 
 คตินิยมเกี่ยวกับเครื่องเซํนไหว๎ความเช่ือเกี่ยวกับเครื่องเซํนไหว๎ของชาวเขมร  เชํน เครื่องดื่ม การเซํนไหว๎
เหล๎าเพราะเชื่อวํา เหล๎าเป๕นเครื่องดื่มที่บุพการีและผีบรรพบุรุษชอบ น้ําเพราะเช่ือวํา เมื่อผีบรรพบุรุษได๎รับประทาน
ข๎าวปลาอาหารอิ่มแล๎วเช่ือวําเป๕นขนบธรรมเนียมของชาวไทยเขมร ที่ใช๎มาตั้งแตํอดีตใช๎ถาดเป๕นภาชนะข๎าวแทน
กระด๎ง เพราะเช่ือวําผีบรรพบุรุษเป๕นผีญาติผู๎ใหญํควรแกํการเคารพนับถือภาชนะที่ใช๎จะต๎องเป๕นของที่ซื้อมาใหมํ ๆ 
สําหรับไว๎ต๎อนรับโดยเฉพาะเพื่อให๎สมเกียรติ สําหรับความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งของปูรองภาชนะ ใสํเครื่องเซํนไหว๎ 
ประกอบด๎วย เสื่อ พูก ผ๎าขาว และหมอนเพราะมีความเช่ือวําผีบรรพบุรุษจะเกิดความพอใจ ที่ลูกหลาน ให๎ความ
เคารพนับถือ และแสดงถึงฐานะความเป๕นอยูํที่ดีขึ้น และอีกอยํางหนึ่ง คตินิยมเกี่ยวกับประเพณีในท๎องถิ่น ชาวบ๎าน
จะประกอบพิธีกรรมใดก็ตาม เชํนแตํงงาน บวชนาค โกนจุก ขึ้นบ๎านใหมํ เป๕นต๎น ก็จะทําพิธีบอกกลําวให๎ผีบรรพบุรุษ
ได๎รับรู๎ด๎วยเครื่องเซํนไหว๎ตามบริเวณรั้วบ๎าน และจัดพิธีเซํนไหว๎อีกครั้งในเดือนสาม เป๕นประจําทุกปี การเซํนไหว๎นั้น 
มีเครื่องเซํนไหว๎ ดังน้ี หมากพลู 5 คํา ไกํต๎ม 1 ตัว สุรา 1 ขวด จานแกง 1 บุหรี่ 5 มวนน้ําส๎ม 1 ขวด ข๎าว 1 ถ๎วย น้ํา
ดื่ม 1 ขัน เทียน 1 คูํ ธูป 1 คูํ ด๎ายผูกแขนผสมกับขมิ้นผง 1 คูํ การประกอบพิธีเซํนไหว๎ นิยมจัดพิธีเซํนไหว๎ในเวลา
ตอนเย็นของเดือนสาม แตํละครอบครัวจะนําเครื่องเซํนไหว๎ใสํถาด มารวมกันที่บริเวณศาลเนียกตา(ศาลปูุตา) จัดวาง
เครื่องเซํนไหว๎ข๎างหน๎าเนียกตา จุดธูป จุดเทียน รินสุรา น้ําดื่ม นําส๎ม พร๎อมกับกลําวขอบคุณที่ชํวยดูแลผลผลิตข๎าว
ปลาอุดมสมบูรณ๑ในปีที่ผํานมา ปีหน๎าชํวยให๎พืชพันธ๑ อุดมสมบูรณ๑ ฝนตกต๎องตามฤดูกาล ปกป๓กษ๑รักษาผู๎คนใน
หมูํบ๎าน ให๎อยูํเย็นเป๕นสุข เสร็จแล๎วแบํงเครื่องเซํนไหว๎อยํางละนิดไว๎บนภาชนะรองรับ เชํน ใบตอง กระดาษทิ้งไว๎ให๎
ทําน นําด๎ายผูกแขนเพื่อเรียกขวัญ ผูกข๎อมือให๎กับลูกหลานเพื่อเป๕นสิริมงคลตํอไป 
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 1. คตินิยมเกี่ยวกับการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ 

  คําวํา ผีบรรพบุรุษ ได๎แกํวิญญาณของ ปูุยํา ตายาย พํอแมํ ซึ่งตายไปแล๎ว ยังเป๕นสัมภเวสีแสวงหาที่เกิด 
เที่ยวไป ๆ มา ๆ ยังบ๎านเรือนของลูกหลานมาดูแลความสุขทุกข๑คุ๎มครองบ๎านเรือนเพื่อลูกหลานได๎รับความผาสุกชํวย
ให๎ดํารงวงศ๑สกุลเจริญรุํงเรืองสืบทอดธรรมเนียม จนมีพิธีไหว๎เจ๎า คือ ไหว๎เชํนสังเวยผีวิญญาณพํอแมํที่ตายไปแล๎วเหตุ
นั้น คนอีสานจึงมีความเช่ือเชํนไหว๎ผีบ๎านผีเรือนกันมาถึงเทศกาลตรุษสารท จึงทําบุญตรุษสารทอุทิศบุญกุศลไปถึงผี
วิญญาณของบรรพบุรุษ ซึ่งยังเป๕นสัมภเวสีจะได๎รับสํวนกองบุญของลูกหลาน เมื่อได๎รับแล๎วจะมีความปลาบปลื้มดีใจ 
เรียกวํา ประเพณีสํงข๎าวเปรต (เพ็ญศรี ดุก และคณะ, 2536: 15-16) ตา หมายถึง คนสองจําพวกที่เป๕นบรรพชนของ
ชาวอีสาน คําวํา ปูุ หมายถึง ปูุและยํา ที่เป๕นพํอแมํของพํอ สํวนคําวํา ตา หมายถึง ตาและยายที่เป๕นพํอแมํของแมํ 
เมื่อบรรพบุรุษสองสายนี้ลํวงลับไปหลายชั่วอายุคน จนไมํสามารถที่จะจําช่ือได๎ ลูกหลานรุํนหลัง ๆ จึงเรียนเป๕นกลาง 
ๆ วํา ปูุตา ทําไมจึงมีการเลี้ยงปูุตา  การเลี้ยงปูุตา เป๕นการทําบุญอุทิศสํวนกุศลสํงไปให๎บรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎ว
เพราะเมื่อปุูตามีชีวิตอยูํนั้น ได๎สร๎างคุณงานความดไีว๎กับลกูหลาน และสังคมมากมายหลายประการ เชํน ให๎การเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอนให๎เป๕นคนดี สะสมสาธารณสมบัติไว๎เพื่อลูกหลาน เพื่อแสดงถึงกตัญ๒ูกตเวที จึงมีการเลี้ยงปูุตาสืบตํอไป
เป๕นประเพณี 
          ประเพณีการเลี้ยงปูุตาจะกระทําพร๎อมกันทั้งหมูํบ๎าน กําหนดเวลาเลี้ยงปูุตามักจะทําระหวํางเดือน 6 - 7 
ชาวบ๎านจะเลี้ยงปูุตากํอนที่จะเลี้ยงตาแฮก สถานที่เลี้ยงปูุตาก็คือ คอนปูุตา อันเป๕นสถานที่ปูุตาสิงสถิตอยูํ ชาวบ๎าน
แทบทุกหมูํบ๎านจะเลือกปุาไม๎ใกล๎หมูํบ๎านเป๕นที่ปลูกหอหรือโฮงให๎ปูุตาอยูํ ภายในหอปูุตานั้น จะปรกอบด๎วยรูปป๓๗นปูุ
ตา แทํนบูชา ข๎าทาสชายหญิง รูปป๓๗นช๎าง ม๎า วัว ควาย หอก พวงมาลัย ดอกไม๎ ธูปเทียน ผู๎ที่ดูแลรักษาหอปูุตา
เรียกวํา “ เฒําจ้ํา ” คําวํา จ้ํา มาจากคําวํา ประจํา เฒําจ้ํา นอกจากจะมีหน๎าที่ดูแลศาลปูุตาให๎เรียบร๎อยเป๕นประจํา
อยูํแล๎ว ยังมีหน๎าที่ เป๕นคนกลางในการติดตํอระหวํางปูุตากับชาวบ๎าน เฒําจ้ําจึงคล๎ายกับทหารคนสนิทของปูุตา ใคร
ทําอะไรผิดประเพณี ปูุตาโกรธก็จะบอกผํานเฒําจ้ําไปยังบุคคลที่กระทําผิด ปูุตาต๎องการให๎ชาวบ๎านปฏิบัติอยํางไร ก็
จะบอกผํานเฒําจ้ําไป ชาวบ๎านจะติดตํอกับปูุตาโดนตรงไมํได๎ 

ดอนปูุตานั้น จะเป๕นบริเวณปุาสงวนที่ชาวบ๎านเคารพเกรงกลัวมาก ใครจะไปตัดโคํนต๎นไม๎ ยิงสัตว๑ในเขต
ดอนปูุตาไมํได๎ ทํานจะโกรธเพราะถือวําลํวงเกินบริวารทําน ปูุตาจะบันดาลให๎ผู๎ที่ลํวงเกินมีอันเป๕นไป เชํน เจ็บไข๎ได๎
ปุวย ประกอบการงานไร๎ผล ดังนั้น การที่ชาวบ๎านเคารพปุูตา จึงเป๕นการอนุรักษ๑ปุา และอนุรักษ๑สัตว๑ ในเขตดอนปูุตา
ได๎เป๕นอยํางดี พิธีเลี้ยงปูุตา ในระหวํางเดือน 6 - 7 เฒําจ้ําจะเป๕นผู๎กําหนดเอาวันใดวันหนึ่ง ในชํวงนี้เป๕นวันเลี้ยงปูุตา 
เมื่อกําหนดวันได๎แล๎ว เฒําจ้ําก็จะบอกชาวบ๎านให๎ตระเตรยีมอาหารคาวหวานมาเลีย้งปูุตา พร๎อมท้ังแนะนําให๎ชาวบ๎าน
สะเดาะเคราะห๑ร๎ายของครอบครัวตนเองไปให๎พ๎นด๎วย พิธีสะเดาะเคราะห๑นั้นทําได๎โดยมีเครื่องสงเคราะห๑ ซึ่งก็คือ
อาหารหวานคาวบรรจุลงในกระทงกาบกล๎วยรูปสามเหลี่ยม วิธีทํากระทงกาบกล๎วยให๎มีรูปรํางตามที่ต๎องการ ทําได๎
โดยใช๎ไม๎ไผํเป๕นโครง ภายในกระทงจะคั่นให๎เป๕นชํอง 9 ชํอง แตํละชํองจะบรรจุ หมาก 1 คํา บุหรี่ 1 มวน เมี่ยง 1 คํา 
ขนมต๎ม 1 ช้ิน ข๎าวดํา ข๎าวแดงอยํางละก๎อน กระทงรูปสามเหลี่ยมจะเป๕นเครื่องสํงเคราะห๑ร๎ายของครอบครัวไปให๎พ๎น 
เครื่องเซํนปูุตา ได๎แกํ น้ําหอม ดอกไม๎ ธูปเทียน เหล๎าโรง ไกํต๎ม ไขํต๎ม เมื่อถึงวันเลี้ยงปูุตา ในตอนเช๎าชาวบ๎านจะ
รํวมกันบูรณะดอนปูุตาให๎เป๕นระเบียบ เชํน ชํวยกันถางหญ๎า จัดแทํนบูชา เปลี่ยนเครื่องนุํงหํม หรืออาจจะซํอมแซม
หอปูุตาให๎ดีกวําเดิม โดยการเปลี่ยนเสามุงสังกะสีใหมํ เป๕นต๎น เมื่อจะเริ่มพิธีเลี้ยงปูุตา เฒําจ้ําก็จะนําเครื่องเซํนและ
กระทงสงเคราะห๑วางบนแทํนบูชา เสร็จแล๎วเฒําจ้ําจะแบํงอาหารที่ชาวบ๎านนําไปเซํนออกเป๕นสองสํวน สํวนหนึ่งให๎
ลูกหลานเอากลับไปบ๎าน อีกสํวนหนึ่งมอบให๎ปูุตา หลังจากเซํนปูุตาเสร็จแล๎ว ชาวบ๎านก็จะนําน้ําหอมที่บูช าปูุตามา
สาดกัน เพื่อเป๕นสัญลักษณ๑วํา ปูุตาประทานความรํมเย็นมาให๎แล๎ว เมื่อถึงเวลาบําย เฒําจ้ําจะเข๎าไปในหมูํบ๎าน เพื่อ
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เยี่ยมเยียนชาวบ๎านแตํละครัวเรือน เจ๎าของบ๎านที่เฒําจ้ําไปเยี่ยมก็จะสรงน้ําแกํเฒําจ้ํา(ความเช่ือและพิธีกรรม,สืบค๎น 
24 กันยายน 2559) 
 ชาวไทยเชือ้สายเขมรในจังหวัดสุรินทร๑มีความเช่ือวําเมื่อวันดังกลําวเวียนมาถึง ผีบรรพบุรุษคือผู๎ลํวงลับไป
กํอนแล๎ว จะพากันเดินทางมาเยี่ยมเยียนญาติพี่น๎องและลูก ๆหลาน ๆ ที่ยังมีชีวิตอยูํเพื่อรํวมรับประทานอาหารและ
ของหวาน ของคาว เครื่องดื่มตําง ๆ ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป๕นอาหาร ที่บรรพบุรุษเคยชอบ เมื่อยังมีชีวิตอยูํ เมื่อเครื่องเซํน
ไหว๎ทุกอยํางพร๎อมแล๎ว ผู๎อาวุโสในพิธีก็จะถามถึงลูกหลานคนนั้น หลานคนนี้มาหรือยัง เสียงถามเสียงตอบอึงคะนึง 
เมื่อพร๎อมหน๎าเป๕นท่ีพอใจแล๎วก็จะเริ่มเซํนไหว๎โดยจุดธูป เทียน ยกขันห๎าไหว๎และเรียกดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ให๎มา
รับเครื่องเซํนไหว๎และรินน้ําให๎ล๎างมือ รินเครื่องดื่มทั้งหนักและเบา โดยชี้บอกให๎วิญญาณรู๎วํามีเครื่องเซํนไหว๎อะไรบ๎าง 
เสียงเรียกผีของลูกหลาน เซ็งแซํแทบฟ๓งไมํรู๎เรื่อง การเรียกวิญญาณต๎องพยายามออกช่ือคนนั้น คนนี้ให๎ได๎มากที่สุด 
ขณะเดียวกันก็รินเครื่องดื่มเรื่อย ๆ ให๎ได๎ครบสามครั้งในพิธีเชํนนั้นใช๎เวลาประมาณ 10 – 3o นาที จากนั้นก็จะรินน้ํา
ให๎ล๎างมือล๎างปาก เปลี่ยนเสื้อผ๎าอาภรณ๑ให๎ใหมํ ซึ่งได๎จัดไว๎ในพิธีบอกให๎ผีบรรพบุรุษไปวัดเพื่อฟ๓งพระเจริญพระพุทธ
มนต๑รับบุญกุศลตํอไป ผู๎นําในการประกอบพิธีก็กลําวอวยชัยให๎พรลูกหลานที่มารํวมงาน โดยสมมติเป๕นตัวแทนของ
บรรพชน รับประทานเครื่องเซํนไหว๎เป๕นท่ีสนุกสนานรํวมกัน 
 2. คตินิยมเกี่ยวกับเคร่ืองเซ่นไหว้ความเชื่อเกี่ยวกับเคร่ืองเซ่นไหว้ของชาวเขมร 

 ความเช่ือเรื่องการเชํน เครื่องดื่ม การเซํนไหว๎เหล๎าเพราะเช่ือวํา เหล๎าเป๕นเครื่ องดื่มที่บุพการีและผีบรรพ
บุรุษชอบ นํ้าสุรา เพราะเช่ือวํา เมื่อผีบรรพบุรุษได๎รับประทานข๎าวปลาอาหารอิ่มแล๎ว ต๎องดื่มน้ําตามทีหลังอาหาร จะ
ถวายอาหารคาวหวาน ประกอบด๎วย ไกํยําง ปลาปิ๗ง เนื้อยําง ลาบ ก๎อย แกงร๎อน ขนมจีนน้ํายา ยําเนื้อทอด ไขํต๎ม 
ข๎าว ข๎าวต๎ม ขนม ข๎าวโพด มัน ผัก และผลไม๎ โดยเฉพาะ ไกํยําง เช่ือวําเป๕นอาหารที่ดีที่สุดที่หางําย เพราะเป๕นสัตว๑
เลี้ยงในบ๎าน และเป๕นตัวแทนของสัตว๑สองเท๎าที่นํามาเลี้ยงบวงสรวงเซํนไหว๎ ปลาปิ๗ง เพราะเช่ือวําผีบรรพบุรุษจะได๎
ชํวยรักษาข๎าวในนาให๎อุดมสมบูรณ๑ เพราะปลาหามาได๎จากที่นาของตนเอง เซํนไหว๎เนื้อยําง เพราะเช่ือวํา การจัดเซํน
ไหว๎ผีบรรพบุรุษในแตํละปีจะต๎องถวายสัตว๑สี่เท๎าด๎วย จึงจะครบองค๑ประกอบ เซํนไหว๎ สุรา ลาบ ก๎อย แกงร๎อน 
ขนมจีนน้ํายา ยําเนื้อทอด ไขํต๎ม ข๎าว ข๎าวต๎ม ขนม ข๎าวโพด มัน ผัก และผลไม๎ เพราะเช่ือวํา เป๕นอาหารที่บรรพบุรุษ
นิยมรับประทาน และเป๕นอาหารพื้นบ๎านที่ใช๎รับประทานกันมาตลอด เมื่อมีการจัดงานตําง ๆโดยเฉพาะข๎าวต๎มเป๕น
ของหวานที่ใช๎ต๎อนรับแขก ใช๎ถวายพระและเซํนไหว๎ผีบรรพบุรุษ ที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแตํบรรพบุรุษ สํวนหมาก พลู 
และยาสูบ นํามาเซํนไหว๎ด๎วยเพราะมีความเช่ือวํา การต๎อนรับแขกในสมัยโบราณจะต๎องใช๎สิ่งเหลํานี้ เสื้อผ๎า แปูง หวี 
และกระจกเงา นํามาเป๕นเครื่องเซํนไหว๎เพราะเชื่อวํา เป๕นสิ่งของที่ใช๎ในการแตํงตัว การให๎ทานเสื้อผ๎า แกํผู๎ที่มีชีวิตอยูํ 
เมื่อกรวดน้ําอุทิศผลไปให๎ ผีบรรพบุรุษจะได๎จับของเหลํานี้โดยตรง สํวนความเช่ือเกี่ยวกับภาชนะใสํเครื่องเซํนไหว๎
ประกอบด๎วย ถ๎วย จาน และถาด เช่ือวําเป๕นขนบธรรมเนียมของชาวไทยเขมร ที่ใช๎มาตั้งแตํอดีตใช๎ถาดเป๕นภาชนะ
ข๎าวแทนกระด๎ง เพราะเช่ือวําผีบรรพบุรุษเป๕นผีญาติผู๎ใหญํควรแกํการเคารพนับถือภาชนะที่ใช๎จะต๎องเป๕นของที่ซื้อมา
ใหมํ ๆ สําหรับไว๎ต๎อนรับโดยเฉพาะเพื่อให๎สมเกียรติ สําหรับความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งของปูรองภาชนะ ใสํเครื่องเซํนไหว๎ 
ประกอบด๎วย เสื่อ พูก ผ๎าขาว และหมอนเพราะมีความเช่ือวําผีบรรพบุรุษจะเกิดความพอใจ ที่ลูกหลานให๎ความ
เคารพนับถือ และแสดงถึงฐานะความเป๕นอยูํท่ีดีขึ้น(วันทา แกํนวงษ๑คํา, 2539: 120-121) 

3. คตินิยมของการจัดพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ของชาวจังหวัดสุรินทร์ 

พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเซํนไหว๎บรรพบุรุษ ชาวไทยเขมร จะผูกพันกับการนับถือผี มักให๎ความสําคัญและยึด
มั่นในการนับถือผี จะเห็นได๎วําในชีวิตประจําวันของชาวไทยเขมร ยังผูกพันอยูํกับความเช่ือ ประเพณี  และพิธีกรรม
ดั้งเดิมอยูํมากโดยเฉพาะพิธีกรรมแซนโฎนตา ซึ่งถือวํามีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตของชาวไทยเขมร กลําวได๎วําจุดมุํงหมาย
หลักในการทําพิธีนี้ก็คือ ความกตัญ๒ูกตเวทีตํอบรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎ว โดยเช่ือวําคนเราเมื่อตายไปแล๎ว วิญญาณ
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ยังสามารถให๎คุณให๎โทษแกํผู๎ที่ยังมีชีวิตอยูํได๎ หากวิญญาณเหลํานั้นได๎รับการต๎อนรับดี ได๎รับสํวนบุญที่ลูกหลานอุทิศ
ให๎ก็อวยชัยให๎พรให๎ทํามาหากินเจริญรุํงเรือง อยูํเย็นเป๕นสุขและถ๎าครอบครัวใดไมํได๎ทําพิธีนี้ ก็จะเป๕นคนอกตัญ๒ูผี
บรรพบุรุษจะโกรธและสาปแชํง ให๎ประสบกับความทุกข๑ เดือดร๎อน มีอันเป๕นไปตําง ๆนา ๆ ให๎เจ็บไข๎ได๎ปุวย หรือมีอัน
เป๕นไป ทําให๎เกิดผลกระทบทางด๎านจิตใจ เกิดความทุกข๑จิตใจก็จะมีความกังวลเศร๎าหมองและมีผลตํอการทํามาหากิน 
(ประพัฒนพงษ๑ แก๎วไธสงและคณะ, 2550: 85) 

การจัดพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ตามคตินิยมของคนในท้องถิ่น  

การประกอบพิธีกรรมในโอกาสตําง ๆ ที่ได๎กระทํามาแตํในอดีตนั้น เป๕นลักษณะความเช่ือที่สืบทอดและถือ
ปฏิบัติกันมานาน จนกลายเป๕นแบบอยําง ความคิด หรือการกระทํา ที่ได๎สืบทอดกันมา และยังมีอิทธิพลอยูํจนถึง
ป๓จจุบัน (ผํองพันธ๑ มณีรัตน๑, 2528: 1-2) การประกอบพิธีกรรมการเซํนไหว๎ผีบ๎านผีเรือน ผีเจ๎าที่ ผีบรรพบุรุษนั้น ก็
เพราะเชื่อวําเมื่อมีการทําพิธีเซํนไหว๎ผีแล๎ว จะทําให๎ผู๎เซํนไหว๎ไมํมีอันตราย เพราะผีจะชํวยปกปูองคุ๎มครองความเช่ือ
ดังกลําวนี้มักจะเป๕นลักษณะรํวมของคนไทยทุกท๎องถิ่น อันสืบเนื่องมาจากการประสบป๓ญหา ในการดํารงชีวิต
ประจําวันของแตํละบุคคลนั้นเองเชํน เมื่อคนเราประสบป๓ญหาตําง ๆ ที่ไมํสามารถที่จะแก๎ป๓ญหาเหลํานั้นด๎วยตนเอง
ได๎หรือคนอื่นก็มิอาจที่จะชํวยได๎ คนเราจึงหันเหไปหา ความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่เรียกวําเหนือธรรมชาติซึ่งถือวําเป๕น
อํานาจลึกลับ อํานาจเหลํานั้นอาจเป๕นเทพเจ๎า ภูตผี ปีศาจฉะนั้นเพื่อเป๕นการอ๎อนวอนให๎สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลํานั้นได๎
คุ๎มครอง หรือบางทีเข๎าใจวําภัยพิบัติตําง ๆ เกิดขึ้นเพราะอํานาจของสิ่งเหนือธรรมชาติเหลํานั้น จึงมีการอ๎อนวอน
ภาวนาขอให๎ปลอดภัย เมื่อตนเองปลอดภัยแล๎ว ก็จะแสดงความกตัญ๒ูด๎วยการเซํนไหว๎บูชาสิ่งเหลํานั้น หรือประกอบ
พิธีกรรมอื่น ๆ จะเห็นได๎วําในสังคมไทย มีความเช่ือเหลํานี้สืบทอดกันมาจนถึงป๓จจุบัน ซึ่งประเพณีพิธีกรรมของภาค 
ตําง ๆ นั้นก็จะมีความแตกตํางกันไปแล๎วแตํสภาพแวดล๎อมของพื้นที่ 
 ป๎ญหาหรือคุณค่าของการบวงสรวงเซ่นไหว้ด้วยสุราของชาวสุรินทร์ในมุมมองพุทธ 

 จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาจะอยูํที่การเข๎าถึงพระนิพพาน อันเป๕นภาวะที่หมดทุกข๑โดยประการทั้ง
ปวงก็จริง แตํพระพุทธเจ๎าก็ได๎ทรงแสดงจริยธรรมไว๎หลายระดับเพราะพระองค๑ทรงตระหนักดีวําการจะเกณฑ๑ไห๎
มนุษย๑เข๎าถึงนิพพานจนหมดทุกคนนั้นยํอมเป๕นไปไมํได๎ โดยธรรมชาติแล๎วมนุษย๑เป๕นสัตว๑สังคม และรู ปแบบการใช๎
ชีวิตที่แตกตํางกันออก โดยการแสดงออกของวิถีชีวิตนั้นสังเกตได๎จากพฤติกรรม ซึ่งในประเทศไทยนั้น คนไทยแตํละ
ท๎องถิ่นมีวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงออกแตกตํางกันไป ดังมี  “พฤติกรรมที่ปรากฏในประเพณีสารทเดือนสิบด๎าน
จริยธรรมนั้น คือการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมตําง ๆ ที่ผู๎คนทั่วไปนิยมชมชอบหรืองดเว๎นการแสดงพฤติกรรมที่ฝุาฝืน
กฎเกณฑ๑หรือคํานิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเหลํานี้ได๎ปรากฏให๎เห็นในพิธีกรรมตําง ๆ ซึ่งในสํวนนี้เป๕น
การกระทําที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุน เชํน การให๎ทาน การเสียสละเพื่อสํวนรวม และการชํวยเหลือผู๎ตกทุกข๑ได๎
ยาก เป๕นต๎น” (พระอธิการนราวิชญ๑ ญาณสาโร, 10 ธันวาคม 2554) ซึ่งคุณคําของ“จริยธรรมจึงเป๕นสิ่งที่มี
ความสําคัญที่ทุกคนควรได๎รับการพัฒนาเพื่อให๎ตนเองชุมชน เป๕นที่ยอมรับของสังคมและสามารถวางตัวให๎เป๕น
ประโยชน๑ตํอครอบครัวและสังคมได๎เป๕นอยํางดี คือ ความสามัคคีในหมูํคณะ การเสียสละ ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ 
ความกตัญ๒ู ความมีขันติอดทน การปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีทําบุญเดือนสิบ จึงเป๕นเครื่องผูกจิตวิญญาณของคนใน
ชุมชนไว๎กับจริยธรรมที่ดีงาม” (สุธานี เพ็ชรทอง,2547: 94) ดังนั้น พฤติกรรมด๎านจริยธรรมสามารถหลํอหลอมได๎ด๎วย
การจัดกิจกรรมรํวมกันในสังคมโดยเฉพาะการจัดงานประเพณี ซึ่งประเพณีสารทเดือนสิบของชาวไทยเช้ือสายเขมร 
ในจังหวัดสุรินทร๑ก็เป๕นสํวนหน่ึงของการหลํอหลอมคนในสังคมให๎มจีริยธรรม ซึ่งเป๕นสิ่งที่มีคุณคําในการดําเนินชีวิต ใน
ประเด็นของการบวงสรวงเซํนไหว๎ตํอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกพิธีกรรมของชาวสุรินทร๑นั้น คณะผู๎จัดทําได๎ทําการศึกษาและ
วิเคราะห๑คุณคําของการเซํนไหว๎โดยแยกเป๕นประเด็นในแตํละคุณคํา ดังนี้      



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 360 ~ 

1.คุณค่าด้านความสามัคคี ประเพณีการบวงสรวงเซํนไหว๎ มีความสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตชาวไทยเขมรทุกชํวง

ชีวิต ตั้งแตํเกิดจนกระทั่งตาย กลําวคือการประกอบพิธีกรรมใด ๆ ก็ตามชาวไทยเขมรจะมีการเซํนไหว๎บอกกลําวแกํผี
บรรพบุรุษเสมอ ชาวบ๎านเช่ือวําผีบรรพบุรุษเป๕นผู๎มีอํานาจให๎คุณให๎โทษ ถ๎าใครไมํปฏิบัติตามประเพณีพิธีกรรมแซน
โฎนตาจะถูกสังคมลงโทษ กลําวหาวําเป๕นคนอกตัญ๒ูจะมีความล๎มเหลวในชีวิต หาความสุขไมํได๎ ดังนั้นการนับถือผี
บรรพบุรุษเดียวกันจึงเป๕นเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนให๎เป๕นคนที่มีระเบียบวินัยมีศีลธรรม กํอให๎เกิด
ความรักสมัครสมานสามัคคีเป๕นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เชํนการบวงสรวงเซํนไหว๎ประเพณีสารทเดือนสิบนี้ นอกจากเป๕น
การพบปะรวมญาติพี่น๎องแล๎ว ยังเป๕นงานประเพณีที่สร๎างความสามัคคีกลมเกลียวกันในสังคม และแถมด๎วยหลัก
ประชาธิปไตยด๎วย นั่นคือ การจัดตั้งและแบํงเวรกันทําอาหารไปถวายพระตลอด 15 วัน ในชํวง บุญถือศีลหรือ บุญ
เลี้ยงพระ ชาวบ๎านแตํละคุ๎มจะแสดงฝีมือเต็มที่ จะมีการจับสลากเลือกวันเวลาทําอาหาร และเลือกกลุํม แตํละกลุํมจะ
แสดงฝีเมือกันเต็มที่ไมํยอมน๎อยหน๎ากันมกีารเลอืกตัวแทนเจ๎าภาพในแตํละวัน ให๎เป๕นผู๎ตระเตรียมงานตําง ๆ และคอย
ดูแลจัดการธุระตําง ๆ ของพระสงฆ๑ จึงถือวําประเพณีนี้มุํงการเซํนไหว๎ผีบรรพบุรุษเป๕นที่ตั้งแตํมาลงท๎ายด๎วยเรื่อง
ความสามัคคีในหมูํคณะได๎เป๕นอยํางดี” (สุรชัย รัตนพนาวงษ๑, 2554: 25) “การสร๎างความสามัคคีในชุมชนนั้น จะเห็น
ได๎จากเมื่อถึงกําหนดเวลาทําบุญหมูํบ๎านในแตํละปีจะมีชาวบ๎านที่ไปทํางานตํางถิ่นกลับมาบ๎านเพื่อทําบุญรํวมกัน มี
การจัดเตรียมภัตตาหารและถวายป๓จจัยแดํพระภิกษุสงฆ๑ และนําเอาเงินที่บริจาคที่เหลือสะสมไว๎แตํละปีรวมกันเพื่อ
ซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ที่มีความจําเป๕นเข๎าวัดชาวบ๎าน ทุกคนในหมูํบ๎านทั้งเด็กถึงผู๎ใหญํต๎องทํางานชํวยกันอยํางเต็ม
ความสามารถ เชํน เด็ก ๆ จะชํวยกันขนทรายมากํอเจดีย๑ทรายสํวนชาวบ๎านทุกคนก็จะชํวยกันทําความสะอาดบริเวณ
ศาลากลางหมูํบ๎าน เพื่อเตรียมการประกอบ พิธีกรรม จากการรํวมแรงรํวมใจในการตระเตรียมงานและเข๎ารํวม
กิจกรรมดังกลําวแสดงให๎เห็นถึงความเช่ือในประเพณีที่มีบทบาทสําคัญในการสร๎างความสามัคคีของชุมชน เป๕น
แบบอยํางที่ดีงามให๎เยาวชนได๎เป๕นอยํางดี จึงมีความเช่ือและศรัทธาในพิธีกรรมที่รํวมกันประกอบขึ้นด๎วยจิตใจ ด๎วย
ความเชื่อและความรู๎สึกตามคําสอนของบรรพบุรุษ ประกอบกับความเช่ือที่ผู๎รํวมพิธีกรรมมีตํอสิ่งที่เคารพศรัทธา สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติคือศาลปูุตาที่ตั้งกลางหมูํบ๎าน บํอน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ๎านรํวมกันขุดเพื่อบริโภคใช๎
สอยท้ังหมูํบ๎าน สิ่งเหลํานี้เป๕นองค๑ประกอบของโครงสร๎างสําคัญที่กํอให๎เกิดความผูกพันในหมูํสมาชิกของชุมชนเพราะ
เคยได๎รํวมประกอบพิธีกรรมปลกูฝ๓งมาตัง้แตํเดก็ไปสูํวัยหนุํมไปสูํวัยกลางคนและวัยชรา จนกลายเป๕นประเพณีที่ทุกคน
ต๎องรํวมกันทํา ด๎วยหวังวําจะทําให๎ตนเองและคนในหมูํบ๎านประสบความสุขความเจริญ (วรศักดิ์ ป๒ฺญาวุฑฺโฒ ,2551: 
119-120) การเซํนไหว๎ผีบรรพบุรุษประจําสายเลือด สายตระกูลและพระภูมินา (ผีเฝูานา) เป๕นวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะตนอยํางโดดเดํนของกลุํมชาติพันธ๑ไทยเขมร ถือเป๕นบทบาทที่สําคัญในการสร๎างความภาคภูมิใจ และ
รับรู๎ประวัติศาสตร๑ของชุมชน ถึงแม๎จะเป๕นประวัติศาสตร๑จากการบอกเลํา ของบรรพบุรุษก็ตาม แตํก็มีหลักฐานที่สร๎าง
ความภาคภูมิให๎กับชาวบ๎านในรุํนป๓จจุบันบทบาทในการสรา๎งความสามัคคใีห๎แกํชุมชนความสัมพันธ๑ด๎านความเช่ือและ
พิธีกรรมการนับถือผีเนียะตานั้น เป๕นผีบรรพบุรุษประจําหมูํบ๎านมีบทบาทในการสร๎างความสามัคคีให๎แกํชุมชนโดยจะ
เห็นได๎จาก ความเช่ือและการนับถือผีบรรพบุรุษ เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมแซนเนียะตาหรือผีบรรพบุรุษประจํา
หมูํบ๎าน ในแตํละปีจะมีการทําบุญรํวมกัน เพื่อจะนําเงินมาจัดเตรียมภัตตาหารและป๓จจัยสี่ถวายแดํพระภิกษุสงฆ๑ 

2. คุณค่าด้านการเสียสละ ธรรมะเพี่อใช๎ในการละมีนั้น มีอยูํ 4 อยําง เป๕นธรรมชุดคือต๎องมาใช๎รํวมกัน 

ได๎แกํ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ(หมวดฆราวาสธรรมในนวโกวาท) คือธรรมสําหรับฆราวาสโดยตรง ได๎แกํ สัจจะ ความ
จริงใจ, ทมะ การบังคับตัวเอง,ขันติ ความอดกลั้นอดทน, จาคะ การเสียสละแบํงป๓นวัตถุสิ่งของให๎บุคคลอื่น อยํางนี้
ทํานอยําเข๎าใจแตํเพียงวํา เป๕นธรรมะสําหรับฆราวาส ยืนยันวํา เป๕นธรรมะสําหรับทุกคนทีเดียวจะเป๕นบรรพชิต หรือ
ยิ่งกวําบรรพชิตก็ตาม ถ๎าต๎องการจะละอะไรที่ไมํพึงปรารถนาแล๎ว จะต๎องใช๎ธรรมะ 4 อยํางนี้ เป๕นเครื่องมือ “การมี
ทรัพย๑สินมากมายก็เป๕นสิ่งดีแตํจะมีประโยชน๑ตํอผู๎รู๎จักใช๎จําย คือใช๎เมื่อมีงาน ใช๎เมื่อทําทาน หากําทรัพย๑สินที่มีมากไป
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ทําทานเสียหมดจนตนเองขัดสนก็ไมํดีหากมีเทําไหรํก็ทําทานหมดจะทําให๎ตนเองลํมจม เป๕นการทําทานแบบมัวเมา 
ควรรู๎จักประมาณตนเวลาทําทาน ซึ่งการทําทานแบบนี้จะทําให๎เห็นทางสวรรค๑ แม๎เมื่อยังมีชีวิตอยูํก็ไมํยากจนอีกทั้ง
เมื่อจะทําทานนั้นควรแบํงสิ่งของที่จะให๎ทานออกเป๕นสองสํวนสํวนหนึ่งไว๎แจกคนแตํอีกสํวนหนึ่งไว๎ถวายพระ ความ
เชื่อนี้สอดคล๎องกับหลักสัปปุริสทานสูตรที่วําหากมีจิตอนุเคราะห๑ในการให๎ทานแล๎วยํอมทําให๎เป๕นผู๎มั่งคั่ง และหากให๎
ทานโดยไมํเบียดเบียนตนเองและผู๎อื่นยํอมทําให๎เป๕นผู๎มั่งคั่งอีกทั้งจะไมํประสบภัยอันตรายจากไฟ จากน้ํา จาก
พระราชา จากโจร จากคนไมํเป๕นที่รัก จากทายาทในที่ที่ทานนั้นเกิดผล และการที่ตนเองบริโภคอุปโภคเครื่องนุํงหํม
และอาหารเทําใดก็บริจาคทานตามนั้นจะให๎ผลบุญระดับปานกลาง” (เกวลิน ภูมิภาค,2543: 110-111) หลักการของ
พระพุทธศาสนาถือวําบรรดาการให๎ หรือการบริจาคนี้ไมํมีอะไรที่สูงไปกวําการให๎ธรรมะ หรือบริจาคธรรมะการให๎
ธรรมะชนะการให๎ทั้งปวง นี้หมายความวําเราจะต๎องบริจาคความเห็นแกํตัวเหมือนกัน มันจึงจะมีการให๎ธรรมะได๎
แม๎แตํธรรมะบางคนก็ยังหวงการทําดี (เกวลิน ภูมิภาค,2543: 297) 

3. คุณค่าด้านความกตัญํู กตัญ๒ูกตเวที(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายี) , 2538: 20)

ประกอบด๎วยคําสองคําคือ กตัญ๒ู และกตเวที กตัญ๒ูหมายถึง การรู๎คุณที่ผู๎อื่นทําแล๎วแกํตน ได๎แกํ ความเป๕นผู๎มีใจ
กระจําง และมีสติป๓ญญาบริบูรณ๑ จนสามารถรู๎ และตระหนักในอุปการคุณที่ผู๎อื่นกระทําแล๎วแกํตนคือเมื่อได๎รับความ
ชํวยเหลือจากผู๎ใด หรือจากสิ่งใด ไมํวําจะโดยตรงหรือโดยอ๎อมก็ตาม ก็จดจําและตระหนักในพระคุณนั้น กตเวที 
หมายถึง การรู๎จักประกาศ และตอบแทนพระคุณของผู๎ที่มีอุปการคุณแกํตนซึ่งแสดงได๎โดยการเคารพ การเอื้อเฟื๗อ 
การสรรเสริญ และการแสดงน้ําใจอันดีงามตํอผู๎มีพระคุณทั้งนี้มิใชํการใช๎หนี้บุญคุณด๎วยการตีราคา  จากแนวคิดของ
ทํานพุทธทาสภิกขุเกี่ยวกับเรื่องความกตัญ๒ูกตเวทีเป๕นเรื่องที่ต๎องใช๎ป๓ญญาของเราตีความเพื่อให๎รู๎ความหมาย เชํน 
ประเพณีการทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎กับบรรพบุรุษนั้น เกิดมาจากการทําพิธีกรรมตามบรรพบุรุษนั่นเอง “เนื่องจากใน
อดีตมีการทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎กับบรรพบุรุษแสดงวําบรรพบุรุษของเรามีความกตัญ๒ูกตเวที เราจึงได๎รับการ
ถํายทอดเป๕นมรดกคําสอนเรื่องความกตัญ๒ูกตเวทีมาจากบรรพบุรุษ ฉะนั้นคนในป๓จจุบันเมื่อมาทําบุญอุทิศสํวนกุศล
ให๎กับบรรพบุรุษแล๎ว ก็ต๎องระลึกถึงคุณความดีตําง ๆ ท่ีบรรพบุรุษของเราทั้งหลายได๎เคยทํามา มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป
จากสมัยของทํานบ๎าง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแยํลง หากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยํลง เราจะแก๎ไขได๎
อยํางไร เชํนในสมัยกํอนคนเราจะนอนหรือไปไหนก็ไมํต๎องปิดประตูบ๎าน แสดงวํา คนสมัยกํอนมีสุขภาพจิตดีไมํมีการ
เบียดเบียนกัน แตํในป๓จจุบัน แม๎วําจะปิดประตูและใสํกุญแจล็อคบ๎านแล๎ว ก็ยังมีการเบียดเบี ยนกันได๎ แสดงวํา
ศีลธรรมของคนในป๓จจุบันเสื่อมลง เราจึงต๎องกลับมาหวนคิดในงานอุทิศสํวนกุศลให๎กับบรรพบุรุษนั้นวํา เราจะทํา
อยํางไรเพื่อไมํเบียดเบียนผู๎อื่น ไมํเห็นแกํตัวจนมากเกินไป มีจิตใจท่ีดี หากเราทําความดีที่เป๕นกุศลแล๎วบรรพบุรุษของ
เราก็จะสามารถอนุโมทนาได๎ และการทําความดีของเราเทํากับเป๕นการประกาศความดีของบรรพบุรุษของเราด๎วย 
เพราะคนท่ีเห็นในความดีที่เราปฏิบัติก็จะสรรเสริญวําบรรพบุรุษของเราสอนมาดีจริง”พระธรรมโกศาจารย๑ (พุทธทาส
ภิกขุ), 2523: 1-20) “พิธีกรรมบวงสรวงเป๕นพิธีกรรมแกมเซํนไหว๎บังคับ ให๎คนเราแสดงความกตัญ๒ูตํอผู๎มีพระคุณ 
คือ พํอ แมํบรรพบุรุษผู๎กํอกําเนิดชีวิตให๎ลูกหลานแล๎วเลี้ยงดูจนพ่ึงตัวเองได๎ และยังได๎มอบทรัพย๑สมบัติที่ทํานสะสมมา
ด๎วยความทุกข๑ยากลําบากไว๎ไห๎ลูกหลานด๎วย เนื่องจากการสั่งสอนกันธรรมดา ๆ ไมํคํอยได๎ผล คนเรามักละเลยหน๎าที่
ที่จะพึงปฏิบัติตํอพํอ แมํ และบรรพบุรุษ นักปราชญ๑ทางศาสนาทํานจึงใช๎วิธีสอนแบบ เขียนเสือให๎วัวกลัว คือสอนวํา 
พอถึงเทศกาลสารทยมบาลจะปลํอยเปรตมารับสํวนบุญจากลูกหลานญาติพี่น๎องแตํถ๎าไมํได๎รับ เพราะถูกหลานไมํ
ทําบุญอุทิศให๎ ก็จะสาปแชํงลูกหลานวํา เป๕นคนอกตัญ๒ู หาได๎ศอกขอให๎ฉิบหายลงวา ตามหลักมงคลสูตรในพุทธ
ศาสนานั้น พระพุทธเจ๎าตรัสหน๎าท่ีของบุตรธิดาที่จะพึงปฏิบัติตํอบิดามารดาไว๎ 5 ประการ คือ (1) เลี้ยงทํานตอบแทน 
(2) ชํวยทํากิจธุระของพํอแมํ (3) สืบวงศ๑ตระกูลเอาไว๎ (4) ประพฤติตนให๎ดีสมกับที่จะเป๕นผู๎รับมรดก (5) เมื่อพํอแมํ
ลํวงลับไปแล๎วทําบุญอุทิศให๎ทําน (สุเมธ เมธาวิทยกุล, 2532:56) และเมื่อพิจารณาดูหน๎าที่ทั้ง 5 ประการนี้แล๎ว จะ
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เห็นได๎วําลูกต๎องทําคือ ความดีกับพํอแมํ 2 ประเภท ประเภทท่ี 1 คือทําหน๎าที่ป๓จจุบัน คือ ข๎อ 1-4 ให๎ครบบริบูรณ๑ ก็
จะทําให๎พํอแมํขึ้นสวรรค๑ทั้งเป๕น หมายถึง สวรรค๑ในอก ประเภทท่ี 2 เป๕นการทําบุญอุทิศให๎ทํานในอนาคต เพื่อให๎ทําน
เดินทางไปสูํสุคติภพตามความเช่ือในศาสนาที่ตนนับถืออยูํ 
การบวงสรวงเซ่นไหว้ด้วยสุราในมุมมองของชาวพุทธ 

การบวงสรวงด๎วยสุรานั้น เป๕นการทําพิธีการเซํนไหว๎มาแตํช๎านานของชาวสุรินทร๑ ซึ่งจะขาดไมํได๎เลยในการ
ทําพิธีเซํนไหว๎ เพื่อแสดงความเคารพตํอบรรพบุรุษ ที่ตนเองนั้นเคารพมาแตํช๎านาน การบวงสรวงนั้น เป๕นการรักษา
ขนบธรรมเนียมเดิมมาตั้งแตํโบราณ เป๕นประเพณีวัฒนธรรมที่ปรากฏในเขตอิสานใต๎ แตํปรากฏเดํนชัดในจังหวัด
สุรินทร๑เนื่องด๎วยมีประชากรชาวเขมรเป๕นจํานวนมากกวําจังหวัดอื่นๆ การเซํนไหว๎ด๎วยสุรานั้นเป๕นการแสดงความ
เคารพตํอบรรพบุรุษ ไมํวําจะพิธีหรืองานใดก็แล๎วแตํเจ๎าพิธีจํานําสุรามาบวงสรวงทุกๆครั้ง เพราะเช่ือวํา ผีบรรพบุรุษ
นั้น ช่ืนชอบการดื่มด่ําสุราเป๕นพิเศษ และน้ําแหํงสุรานั้นเปรียบเสมือนสายน้ําท่ีนําบุญหลํอเลี้ยงให๎บรรพบุรุษได๎รับรู๎ถึง
อานุภาพของบุญกุศลแม๎จะอยูํในภพภูมิใดก็ตาม ชาวสุรินทร๑จึงมีความเช่ือและศรัทธาในพิธีกรรมใดๆก็แล๎วแตํที่
รํวมกันประกอบขึ้นด๎วยจิตใจ ด๎วยความเช่ือและความรู๎สึกตามคําสอนของบรรพบุรุษ ประกอบกับความเช่ือที่ผู๎รํวม
พิธีกรรมมีตํอสิ่งที่เคารพศรัทธา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ จะขาดไมํได๎เลย นั่นคือ สุรา แม๎วําการทําพิธี
บวงสรวงเซํนไหว๎นั้นจะมีสุราเป๕นหลัก แตํหากมุมมองในทางพระพุทธศาสนาแล๎วจะผิดตํอจริยธรรมทางศาสนา 
เพราะพระพุทธศาสนานั้นสอนสั่งให๎คนหํางจากสิ่งมึนเมา เชํน สุรา เป๕นต๎น แตํวําด๎วยความแสดงความกตัญ๒ูตํอ
บรรพบุรุษก็จะต๎องขาดเสียไมํได๎เลย เพราะเป๕นวัฒนธรรมเกําแกํของชนชาพื้นเมือง เพราะการนับถือผีนั้น มีการนับ
ถือบูชากํอนที่พระพุทธศาสนาจะเจริญเข๎ามาในเขตเมืองสุรินทร๑ ฉะนั้นวัฒนธรรมเดิมที่รักษากันมาช๎านานเป๕นการ
อนุรักษ๑ประเพณีและวัฒนธรรมของท๎องถิ่นเอาไว๎ 

 
การอภิปรายผล 

พิธีกรรมบวงสรวงด๎วยสุราของชาวสุรินทร๑ ควรสืบตํอหรือแก๎ไขในมุมมองของชาวพุทธ จากการศึกษา ผู๎
ศึกษามีข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ ดังนี้ ความเป๕นมาของพิธีกรรมการบวงสรวง จากการศึกษาพบวําการบวงสรวง
นั้นมาตั้งแตํสมัยโบราณแล๎ว เป๕นสิ่งที่ปฏิบัติตํอความเช่ือที่สืบทอดกันมา เป๕นความเช่ือของมนุษย๑ที่ทําเพื่ออุทิศสํวน
บุญสํวนกุศลให๎กับบรรพบุรุษ และเพื่อบูชาตํอเทพเจ๎าพระพรหมเทวดาที่ดูแลคุ๎มครองปูองกันทั้ง 3 โลก ในการ
บวงสรวงน้ันข้ึนอยูํกับแตํละทํานท่ีจะบวงสรวงเพื่ออะไร ก็ตั้งจิตอธิษฐาน อัญเชิญทํานผู๎เป๕นใหญํ ทํานผู๎มีพระคุณ ถ๎า
ศาสนาพราหมณ๑ก็บูชา พระพรหม เทวาอารักษ๑ ถ๎าเป๕นชาวพุทธก็อัญเชิญทํานผู๎เป๕นใหญํสูงสุด คือองค๑พระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ๎า พระป๓จเจกพุทธเจ๎า พระโพธิสัตว๑เจ๎า พระอริยสาวกทุกๆพระองค๑เบื้องบนพระนิพพาน คุณ
บิดามารดาทุกๆชาติ เทพเจ๎าพระพรหมเทวดาที่ดูแลคุ๎มครองปูองกันทั้ง 3 โลก เมื่อพระองค๑ทํานเสด็จมาแล๎วตามที่
เราตั้งใจอัญเชิญด๎วยความเคารพนับถือ ด๎วย ใจจริง ขอให๎ทํานชํวยเหลืองานใหญํๆที่เราจะทํา อาทิเชํนสร๎างวัด สร๎าง
บ๎าน สร๎างตึก เป๕นต๎น ก็ทําให๎ ผีวิญญาณ คนสัตว๑ ได๎เห็นพระทํานมา ได๎โมทนา ยินดี เมื่อได๎เห็นแสงสวํางจากทํานผู๎
บริสุทธ์ิ มีป๓ญญาบารมี มีความสุขสดช่ืน โลกก็ไมํวุํนวายเดือดร๎อนจนเกินไป สรรพสัตว๑ จะอยูํรํวมกันอยํางรํมเย็น การ
บวงสรวงน้ันอาจจะทําขึ้นเพื่อเป๕นการแก๎บนก็ได๎ อาทิเชํนเรื่องที่เราได๎บนบานศาลกลําวเอาไว๎ พอประสบตามความ
ปรารถนาเราก็จัดพิธีบวงสรวงเพื่อแก๎บน กับเรื่องที่เราได๎บนบานศาลกลําวเอาไว๎ เพราะถ๎าไปบวงสรวงแก๎บนก็อาจจะ
ผิดสัจจะที่ได๎ให๎ไว๎กับเทวาอารักษ๑ทั้งหลายที่สิงสถิตอยูํ ณ สถานที่แหํงนั้น และตํอมาอาจจะให๎โทษแกํเราก็ได๎ ใน
พิธีกรรมการบวงสรวงด๎วยการใช๎สุราเป๕นองค๑ประกอบในการบวงสรวงนี้ การบวงสรวงเป๕นขนบธรรม เนียมจารีต
ประเพณี และความเชื่อของคนในจังหวัดสุรินทร๑มาช๎านานแลว๎และที่ต๎องใช๎สุรามาเป๕นเครือ่งบวงสรวงด๎วย ก็เพราะวํา 
สุรานั้นเป๕นเครื่องดื่มที่ทําจากยอดข๎าวซึ่งสะท๎อนกับวิถีชีวิตของชาวสุรินทร๑ที่มีอาชีพทํานาเป๕นหลัก และน้ําสุรินนั้น
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เป๕นน้ําท่ีขาวใสสะอาด และคนสุรินทร๑เช่ือวําสุราเป๕นสิ่งที่บรรพบุรุษของชาวสุรินทร๑ชอบดื่มกิน และจะขาดไมํได๎เลย 
ถ๎าหากเมื่อใดมีการบวงสรวงเซํนไหว๎ไมํวําจะเป๕นงานมงคลหรืองานอวมงคล จะเป๕นงานเล็กหรืองานใหญํ ต๎องมีสุรา
เป๕นองค๑ประกอบหลักของการบวงสรวง ถ๎าไมํจัดสุราด๎วยแล๎ว คนสุรินทร๑มีความเช่ือวํา เทวาอารักษ๑เจ๎าที่เจ๎าทาง
ทั้งหลาย ผีบรรพบุรุษที่สิงสถิตอยูํอาจจะไมํพอใจก็ได๎ เพราะวําทํานเหลํานั้นเคยดื่มกินมากํอน เมื่อลูกหลานมาเซํน
ไหว๎แล๎วไมํเห็นมีสุราทํานอาจจะไมํพอใจ และสาปแชํง จนในท่ีสุดอาจจะให๎โทษแกํลูกหลานก็ได ๎ซึ่งภาษาเขมรเรียกวํา 
“เตือม” แปลวํา คุณไสย๑ เป๕นอํานาจลี้ลับท่ีมองไมํเห็นเมื่อเกิดขึ้นกับผู๎ใดแล๎วอาจจะมีโทษถึงตาย อันนี้คณะผู๎ศึกษาได๎
มีการสัมภาษณ๑อาจารย๑ผู๎ประกอบพิธีวํา เคยมีไหมที่บวงสรวงแล๎วไมํใช๎สุรา แล๎วปรากฏวําการบวงสรวงนั้นไมํสัมฤทธิ์
ผล อาจารย๑ในพิธีบอกวํามี กรณีหญิงชายคูํหนึ่งได๎อยูํด๎วยกันกํอนแตํงแล๎ว บิดามารดา ปูุยํา ตายาย ญาติพี่น๎องให๎เซํน
ไหว๎ หรือแซนขม็อจ แตํสองคนนี้ไมํเช่ือไมํปฏิบัติตามสุดท๎ายก็เกิดภัย เจ็บไข๎ไมํสบายหนักโดยหาสาเหตุไมํได๎ จนใน
ที่สุดต๎องมาเซํนไหว๎ถึงหาย และอีกกรณีหนึ่งเป๕นงานศพของตางุน  ตางุนคนนี้เป๕นคนชอบดื่มสุรามากเมื่อตอนมีชีวิต
อยูํ พอตายไปแล๎วญาติพี่น๎องก็เอาไปเผา ปรากฏวํา เผาตั้งแตํเวลา 12.30 น. – 17.30 น.แล๎ว อัฐิก็ไหม๎ไมํหมดสักที 
เหลือกระดูกเทําทํอนแขน พยายามเอาถํานมาใสํยังไงก็ไมํมอด จนในที่สุดญาติพี่น๎องต๎องเอาสุรามาเซํนไหว๎ ในที่สุด
กระดูกก็มอดไหม๎ทันที 

พิธีกรรมการเซํนไหว๎บวงสรวงบรรพบุรุษเป๕นกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได๎และอํานวยประโยชน๑ให๎แกํบุคคล
ได๎ในชีวิตประจําวัน โดยให๎เขารู๎สึกวําเป๕นเรื่องใกล๎ตัว ที่สามารถประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ ไมํใชํเรื่องที่หํางไกล
และไร๎คุณคํา จนไมํสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวันได๎ ซึ่งเราสามารถท่ีจะ ประมวลได๎ 7 ลักษณะ คือ 

1) เพื่อแสดงความกตัญ๒ูกตเวทีแกํผู๎มีอุปการะหรือญาติผู๎ลํวงลับไปแล๎วก็สามารถทําได๎ โดยถวายทักษิณา
ทานอุทิศสํวนบุญไปให๎ 

2) เพื่ออุทิศสํวนบุญให๎กับเปรต เพราะเป๕นภูมิของสัตว๑ผู๎ต๎องเสวยผลกรรมที่เคยทําไว๎เมื่อครั้งเป๕นมนุษย๑เป๕น
ภูมิที่ไร๎อาชีพ ขาดอาหาร คอยรับสํวนบุญที่เขาอุทิศให๎อยํางเดียวเทําน้ัน 

3) เพื่อการแสดงความอาลัยรัก ผู๎มีอุปการะหรือญาติผู๎ลํวงลับไปด๎วยการร๎องไห๎เศร๎าโศก คร่ําครวญนั้น มิได๎
เกิดประโยชน๑แตํอยํางใดเพราะไมํสามารถจะเรียกร๎องให๎ทํานเหลํานั้นกลับฟื๗นคืนชีพได๎ แตํทักษิณาทานที่บุคคลถวาย
ในพระสงฆ๑เทําน้ัน ยํอมสําเร็จประโยชน๑แกํญาติผู๎ลํวงลับไปแล๎ว 

4) เพื่อเป๕นกุศโลบาย พิธีบวงสรวงนี้ใช๎เป๕นกุศโลบายเพื่อสั่งสอนให๎บุคคล มีจิตใจเสียสละบริจาคทาน เพื่อ
ประโยชน๑สํวนรวม และเพื่อสั่งสมบุญ ไว๎ในภายหน๎า 

5) เพื่อเป๕นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวไทยเช้ือสายเขมรโดยอาศัยบรรพบุรุษรํวมกันกํอให๎เกิดความรัก
ความสามัคคี ในครอบครัวหมูํวงศาคณาญาติและชุมชน 

6) เพื่อสํงเสริมความเป๕นสิริมงคล ตามหลักมงคลสูตรในพระพุทธศาสนาคือ การสํงเสริมให๎เลี้ยงดูบิดา
มารดา เมื่อบิดามารดาลํวงลับไป ลูกหลานก็สมควรที่จะแสดงความกตัญ๒ูกตเวทีด๎วยการท าบุญอุทิศสํวนบุญไปให๎ 
 7) เพื่อเป๕นบรรทัดฐานทางสังคม ให๎คนในสังคมได๎แสดงออกถึงความกตัญ๒ูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณทั้งหลาย 
อาทิ พํอ แมํ บรรพบุรุษผู๎กํอกําเนิดชีวิตลูกหลาน แล๎วเลี้ยงดูอุ๎มชูจนสามารถเลี้ยงดูตนเองได๎และแสดงความเคารพตํอ
ผู๎มีพระคุณตํอตนเอง 

ดังนั้น การบวงสรวงด๎วยสุรานั้นควรสืบตํอหรือไมํ ผู๎ศึกษาเห็นวํา ควรสืบตํอเพราะเป๕นความเช่ือและ
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่มีมาแตํบรรพบุรุษแล๎ว จะผิดหลักพุทธศาสนาหรือไมํนั้นถ๎ามองโดยตรงแล๎วก็ผิดหลัก
ศีล 5  แตํถ๎าเรามองในหลักจริยศาสตร๑ถือวําไมํผิดเพราะการใช๎สุราในการบวงสรวงนั้นไมํได๎ทําไปเพื่อเมามายและ
เบียดเบียนผู๎อื่น เมื่อเสร็จจากการบวงศรวงแล๎วญาติพี่น๎องก็ใช๎สุราในการดื่มกินกันเล็กน๎อย โดยที่การดื่มกินสุรานั้น 
เราดื่มอยํางมีสติ รู๎จักสํารวม กาย วาจา ใจ ไมํให๎ไปเบียดเบียนใครแล๎วก็เป๕นสิ่งที่สามารถทําได๎ 
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บทสรุป 

ป๓ญหาการบวงสรวงเซํนไหว๎ด๎วยสุราของชาวสุรินทร๑ในมุมมองของพระพุทธศาสนานั้น เป๕นการทําพิธีการ
เซํนไหว๎ท่ีปฏิบัติกันมาแตํช๎านานของชาวสุรินทร๑ ซึ่งสุราโดยเฉพาะเหล๎าขาวจะขาดไมํได๎เลยในการทําพิธีเซํนไหว๎ ทั้งนี้
ก็เพื่อแสดงความเคารพตํอบรรพบุรุษ ท่ีตนเองนั้นเคารพมาแตํช๎านาน การบวงสรวงนั้นเป๕นการรักษาขนบธรรมเนียม
เดิมมาตั้งแตํโบราณ เป๕นประเพณีวัฒนธรรมที่ปรากฏในเขตอีสานใต๎ แตํปรากฏเดํนชัดในจังหวัดสุรินทร๑เนื่องด๎วยมี
ประชากรชาวเขมรเป๕นจํานวนมากกวําจังหวัดอื่นๆ การเซํนไหว๎ด๎วยสุรานั้นเป๕นการแสดงความเคารพตํอบรรพบุรุษ 
ไมํวําจะพิธีหรืองานใดก็แล๎วแตํ เจ๎าพิธีจํานําสุรามาบวงสรวงทุกๆครั้ง เพราะเช่ือวํา ผีบรรพบุรุษนั้น ช่ืนชอบการดื่มด่ํา
สุราเป๕นพิเศษ และน้ําแหํงสุรานั้นเปรียบเสมือนสายน้ําท่ีนําบุญหลํอเลี้ยงให๎บรรพบุรุษได๎รับรู๎ถึงอานุภาพของบุญกุศล
แม๎จะอยูํในภพภูมิใดก็ตาม ชาวสุรินทร๑จึงมีความเช่ือและศรัทธาในพิธีกรรมใดๆก็แล๎วแตํที่รํวมกันประกอบขึ้นด๎วย
จิตใจ ด๎วยความเชื่อและความรู๎สึกตามคําสอนของบรรพบุรุษ ประกอบกับความเช่ือที่ผู๎รํวมพิธีกรรมมีตํอสิ่งที่เคารพ
ศรัทธา สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ การทําพิธีบวงสรวงเซํนไหว๎นั้นจะมีสุราเป๕นหลัก แตํหากมุมมองในทาง
พระพุทธศาสนาแล๎วจะผิดตํอจริยธรรมทางศาสนา เพราะพระพุทธศาสนานั้นสอนสั่งให๎คนหํางจากสิ่งมึนเมา เชํน 
สุรา เป๕นต๎น แตํวําด๎วยความแสดงความกตัญ๒ูตํอบรรพบุรุษก็จะต๎องขาดเสียไมํได๎เลย เพราะเป๕นวัฒนธรรมเกําแกํ
ของชนชาพื้นเมือง เพราะการนับถือผีนั้น มีการนับถือบูชากํอนที่พระพุทธศาสนาจะเจริญเข๎ามาในเขตเมืองสุรินทร๑ 
ฉะนั้นวัฒนธรรมเดิมที่รักษากันมาช๎านานเป๕นการอนุรักษ๑ประเพณีและวัฒนธรรมของท๎องถิ่นเอาไว๎ 
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ทัศนะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
Perceived as leader of the Buddhist nature. 

 
พระมหาประพันธ์ สิริปํฺโญ 

ศตวรรษ สงกาผัน 
อาจารย๑ประจาํวิทยาลัยสงฆ๑เลย มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
 
บทคัดย่อ 

 การที่ผู๎นําพร๎อมที่จะยอมรับวําบุคคลอื่น มีความรู๎หรือความเช่ียวชาญมากกวําตนเอง และพร๎อมที่จะขอ
ความรู๎และรับฟ๓งผู๎อื่นทั้งภายในและภายนอกองค๑กร ซึ่งในเรื่องของความปฏิบัตินี้ บางตําราก็เรียกให๎จําเพาะไปเลยวํา
ความถํอมตัวทางป๓ญญา  ทั้งนี้เนื่องจากในป๓จจุบัน ความรู๎ ข๎อมูลตํางๆ มีการแพรํกระจายไปอยํางทั่วถึงและรวดเร็ว 
ทุกๆ คนมีโอกาสในการแสวงหาความรู๎ใหมํๆ เทํากันหมด อีกทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ อยํางรวดเร็ว 
ยํอมเป๕นไปไมํได๎ที่คนท่ีเป๕นผู๎นําสามารถท่ีจะรู๎หรือเรียนรู๎ในทุกสิ่งได๎อยํางรวดเร็วและมากกวําคนอื่น  ดังนั้นความถํอม
ตัวทางป๓ญญานั้นคือการที่ผู๎นํายอมรับวําในหลายๆ เรื่องคนอื่นมีความรู๎มากกวําผู๎นํา ดังนั้นผู๎นําก็พร๎อมที่ยอมรับฟ๓ง
ความคิดเห็นของผู๎อื่น รวมทั้งรู๎จักที่จะใช๎ประโยชน๑จากความรู๎ของผู๎อื่นเพื่อประโยชน๑ขององค๑กร ผู๎นําในยุคป๓จจุบัน
จะต๎องยอมรับวําการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในป๓จจุบันนั้นเร็วเกินกวําที่ผู๎นําเพียงคนเดียวจะสามารถที่จะติดตามและ
เรียนรู๎ทุกอยํางได๎ทันจําเป๕นอยํางยิ่งที่ละเว๎นการปฏิเสธจากผู๎คนรอบข๎าง จึงมองตามหลักพุทธธรรมโดยการถํอมตัว
เพื่อเข๎าแสวงหาข๎อมูลโดยชอบธรรมเพื่อจะพัฒนาตนเองและองค๑กรสืบไป 
ค าส าคัญ: ทัศนะ,ผู๎นํา,หลักพุทธธรรม 

 

Abstract 
  The leader is ready to accept another person. Knowledge or expertise rather than their 
own. And be willing to seek out and listen to others, both inside and outside the organization. The 
subject of this practice. Some texts were referred to a specific moment that intellectual 
humility. This is because the current knowledge, the information is spread evenly and quickly, 
everyone has the opportunity to seek new knowledge as well as on changes in various fields 
quickly, it is impossible for the people. leadership can be learned or learn everything quickly than 
others.So humility is the intellectual leaders recognized that in many ways. I have more 
knowledge than the other leaders. Therefore, the leaders were ready to accept the opinions of 
others. As well as to take advantage of the knowledge of others to benefit the 
organization. Therefore, according to Buddhist doctrines by the humility to seek information in 
order to develop their own rationale and future. 
Keywords : Attitude, leadership, Buddhist minister 
 
บทน า 
  ป๓จจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับป๓ญหาในการที่จะดํารงชีวิตอยูํในโลกทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในยุคเทคโนโลยีแหํงการสื่อสารแบบไร๎พรมแดน เป๕นการคุกคามทางสื่อออนไลน๑ ที่เด็กและเยาวชนกําลังตกเป๕นเหยื่อ 
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ที่เห็นเดํนชัดก็คือเกี่ยวข๎องกับเรื่องอบายมุข 6 โดยเฉพาะเขตพื้นที่ที่เป๕นสังคมเมืองและกําลังขยายวงกว๎างไปสูํสังคม
ชนบท ฉะนั้นความอยูํรอดของประเทศชาติต๎องอาศัยองค๑ประกอบและป๓จจัยหลายๆ ด๎านโดยเฉพาะ ป๓จจัยด๎านการ
ปกครองประเทศและผู๎นําทุกภาคสํวนที่มีความเกี่ยวข๎อง บุคคลที่เป๕นผู๎นําเป๕นชนช้ันปกครองหรือมนุษยชาติทั่วโลก
เห็นวํานอกจากจะต๎องมีความรู๎ความสามารถในการปกครองแล๎ว จะต๎องเป๕นผู๎ที่มีคุณสมบัติของผู๎นําท่ีดี มีจริยธรรมที่
สูงกวําบุคคลทั่วไป เพราะต๎องทําหน๎าที่รับผิดชอบดูแลความทุกข๑ความสุขของประชาชนถ๎าหากบุคคลดังกลําวนี้ขาด
จริยธรรมหรือคุณสมบัติของผู๎นําท่ีดียํอมนําพาประเทศไปสูํหายนะได๎  
  เหตุการณ๑หลายอยํางที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทําให๎คนไทยได๎เรียนรู๎มีประสบการณ๑และเกิดความตระหนักวํา 
คุณสมบัติของผู๎นําคือ จริยธรรม มีความจําเป๕นและมีความสําคัญมากและจริยธรรมกํอให๎เกิดวิกฤตศรัทธาที่มีตํอผู๎นํา
ในฐานะตํางๆ ตลอดจนถึงผู๎นําของประเทศชาติและสํงผลให๎เกิดการลดความขัดแย๎งและเหตุการณ๑รุนแรงตํางๆได๎
มากมายและนําไปสูํความแตกแยกในสังคมอยํางรุนแรงแบบที่ไมํเคยเกิดขึ้นมากํอน ความขัดแย๎งไมํลงรอยของคนใน
ชาติกลายเป๕นเง่ือนไขท่ีทําให๎สถานการณ๑ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวัฒนธรรมตลอดจนความเหลื่อมล้ํา
ทางนานาอารยประเทศและอื่นๆอีกมากมาย เกิดภาวะชะงักงันไมํมีทางออกและกํอให๎เกิดความเสียหายอยํางใหญํ
หลวงตํอประเทศชาติและสํวนรวม ผู๎นําในทุกๆ ระดับจึงเป๕นบุคคลที่มีความสาํคัญที่จะนําพาให๎ไปสูํความเจริญรุํงเรือง
ความรํมเย็นเป๕นสุขอันเป๕นเปูาหมายที่พึงประสงค๑ของบุคคลและสังคมทั่วไป  
  สํวนภาวะผู๎นํา คือ การที่ผู๎นํามีจริยธรรมมีความรู๎ความสามารถมีศิลปะในการนําหมูํคณะเป๕นผู๎นําที่มี
บทบาทและมีอิทธิพลตํอคนท้ังระดับกลุํมยํอยและกลุํมใหญํ ภาวะผู๎นําจึงเป๕นคุณสมบัติที่ไมํสามารถแยกออกจากกัน
ได๎ เนื่องจากมนุษย๑เป๕นสัตว๑สังคมที่นับตั้งแตํกําเนิดมานั้นจําเป๕นต๎องมีผู๎ดูแลคุ๎มครองแม๎เมื่อเติบโตขึ้นมาแล๎ว มนุษย๑
จําเป๕นต๎องมีผู๎แนะนําสั่งสอนและเป๕นแบบอยํางให๎ดําเนินชีวิตในทางที่เหมาะสม ตลอดจนเมื่ออยูํรํวมกันในสังคม
มนุษย๑ก็ยังต๎องมีผู๎นําหรือผู๎ปกครองที่มีความสามารถในการพัฒนาแก๎ไขป๓ญหาและนําไปสูํจุดหมายที่ดีได๎  เมื่อเป๕น
เชํนนี้การมีผู๎นําที่ดีนั้น จึงเป๕นสิ่งที่มีความจําเป๕นอยํางยิ่งสําหรับมนุษย๑ในทุกยุคทุกสมัย พลาโต๎ ( Plato) นักปรัชญา
ตะวันตกก็ได๎กลําวไว๎วํา ผู๎นําหรือผู๎ปกครองที่ดีที่พึงประสงค๑นั้น ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญยิ่งของความเป๕นนักปราชญ๑ 
เป๕นผู๎ที่มีความรู๎และความยุติธรรมเพียบพร๎อมและโดยธรรมชาติของมนุษย๑นั้น มนุษย๑จํานวนมากไมํสามารถปกครอง
ตนเองได๎ ผู๎นําชาวอินเดียและนักตํอสู๎ด๎วยวิธีอหิงสา ทํานมหาตมะคานธี ได๎กลําววํา ผู๎นํายํอมไร๎ประโยชน๑เมื่อเขาทํา
ตรงกันข๎ามกับหิริโอตัปปะของตนเอง แม๎เขาจะอยูํแวดล๎อมด๎วยผู๎คนที่มีทัศนะนานาชนิดก็ตามถ๎าเขาไมํเช่ือมั่นและ
ศรัทธา เขายํอมจะลอยลํองไปเหมือนเรือท่ีไมํมีหางเสือ (พิมพ๑ชนก สืบพงษ๑สังข๑, 2542 : 2) 

 สํวนการยอมรับในเรื่องการปรับตัววําการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว ทําให๎การตัดสินใจที่ผําน
มาอาจจะผิดพลาด และผู๎นําจะต๎องพร๎อมที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจจากข๎อมูลใหมํๆ ที่ได๎รับในอดีต การที่ผู๎นําเปลี่ยน
การตัดสินใจไปมาอาจจะดูแล๎วเป๕นจุดอํอนและผิดหลักของความเป๕นผู๎นําที่ดี แตํในยุคที่การเปลี่ ยนแปลงเกิดอยําง
รวดเร็ว ผู๎นําจะได๎รับข๎อมูลใหมํๆ อยูํตลอดเวลา ดังนั้นความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงและยอมที่
จะเปลี่ยนการตัดสินใจ จากข๎อมูลใหมํๆ ที่เกิดขึ้น โดยไมํมองวําเป๕นจุดอํอนหรือเรื่องนําอายจึงกลายเป๕นคุณสมบัติที่
สําคัญของผู๎นํายุค 4.0 ตลอดจนความสามารถในการมองเห็นถึงทิศทางในระยะไกล แม๎จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
หรือความไมํแนํนอนในระยะสั้น และการมีสํวนรํวม การที่ผู๎นําพร๎อมที่จะสื่อสาร รับฟ๓ง พูดคุย กับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ตํางๆ ท้ังภายในและภายนอกองค๑กร ท้ังนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว ทําให๎การสื่อสารและการมี
สํวนรํวมกลายเป๕นกลไกหนึ่งที่ผู๎นําจะทั้งได๎รับข๎อมูล ความรู๎ใหมํๆ อยูํตลอดเวลา และในทางกลับกันก็เป๕นชํองทางให๎
ผู๎นําได๎สื่อสารถึงทิศทางและการตัดสินใจที่เกิดขึ้น จะเห็นได๎วําผู๎นําท่ีมีคุณสมบัติเพียบพร๎อมที่จะนํามาพาองค๑กรไปสูํ
ความเป๕นเลิศได๎นั้นจะต๎องมีพื้นฐานในหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป๕นเบื้องต๎น 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า 

  ประเสริฐ คําลุน ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู๎นําเกี่ยวกับจริยธรรมการครองตนตามแนวพุทธศาสตร๑ 
ผลการวิจัยพบวํา ผู๎นําเห็นด๎วยเกี่ยวกับจริยธรรมการครองตนตามแนวพุทธศาสตร๑อยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป๕นรายข๎อด๎านสังคม ผู๎นําเห็นวําควรนําหลักศีล 5 มาใช๎ในการครองตน ด๎านเศรษฐกิจ เห็นวําผู๎นําควรจะเป๕น
ตัวอยํางในการเสียภาษีให๎แกํรัฐ ด๎านการปกครอง ผู๎นําเห็นวําควรนําหลักธรรมาธิปไตยมาใช๎ในการของตน เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ โดยภาพรวม ผู๎นํามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับจริยธรรมการครองตนไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป๕นเพราะหลักพุทธธรรม
มีลักษณะเป๕นสากล เหมาะสําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกชนช้ัน ได๎มีการอบรมปลูกฝ๓ง จริยธรรม ตั้งแตํเด็กจน
กระทั้งถึงวัยผู๎ใหญํ ท้ังจากครอบครัว วัดและโรงเรียน จึงทําให๎มีความคิดเห็นที่ถูกต๎องดีงามเหมือนกัน (ประเสริฐ คํา
ลุน, 2550 : 135) 
  พิมพ๑ชนก สืบพงษ๑สังข๑ ได๎ศึกษาวิจัยเรืองภาวะผู๎นําในชาดก ผลการวิจัยพบวํา ผู๎นําคือบุคคลที่มีความสําคัญ
อยํางยิ่งในการนําพาผู๎อื่นให๎ประสบความสุขความสําเร็จในชีวิตตลอดจนเป๕นแบบอยํางท่ีดีงามให๎ผู๎อื่นได๎ประพฤติตาม 
ผู๎นําท่ีพึงประสงค๑ในชาดกนั้นสํวนมากคือตัวของพระโพธิสัตว๑ในชาดกแตํละเรื่องนั้นเอง พระโพธิสัตว๑แม๎จะเกิดในชน
ช้ันวรรณะใด มีสถานภาพเชํนใด มีอาชีพใดจะดํารงเป๕นผู๎นําโดยตําแหนํงหรือไมํก็ตามบุคคลนั้นจะเป๕นผู๎ที่มีจริยธรรม
อยํางเดํนชัดเป๕นท่ียอมรับและสามารถนําพาผู๎อื่นให๎ประสบความสุขความสําเร็จได๎ทั้งคดีโลกและคดีธรรม (พิมพ๑ชนก 
สืบพงษ๑สังข๑, 210) สํวนบุคคลที่เป๕นผู๎นําโดยตําแหนํงเชํน เป๕นกษัตริย๑ เป๕นนักบวช เป๕นอํามาตย๑ เป๕นครู หรืออาชีพ
อื่นๆ แตํไมํมีจริยธรรมในตน บุคคลนั้นยํอมไมํสามารถนําพาประชาชนไปสูํความสุขความรํมเย็นที่แท๎จริงในชีวิตได๎ 
และหากบุคคลดังกลําวมีโอกาสปกครองประเทศชาติเขาก็ยํอมไมํสามารถนําพาประเทศชาติไปสูํความสันติสุขได๎อยําง
แท๎จริงบุคคลนั้นยํอมเป๕นผู๎นําที่ไมํพึงประสงค๑อยํางแนํนอน  
  ศิริชัย พลับพิบูลย๑ (2548)ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมผู๎นําของผู๎บริหารสถานศึกษา
กับผลการดําเนินงานของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามผลการวิจยัพบวํา 1.พฤติกรรมผู๎นํา
ของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน 
พบวําผู๎บริหารมีพฤติกรรมผู๎นําแบบกิจสัมพันธ๑อยูํในระดับมาก ในขณะที่พฤติกรรมผู๎นําแบบมิตรสัมพันธ๑มีการปฏิบัติ
อยูํในระดับปานกลาง 2.ผลการดําเนินงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม อยูํในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎านอยูํในระดับมากในขณะที่การบริหารงานความสัมพันธ๑ระหวํางสถานศึกษากับชุมชนมี
การดําเนินงานอยูํในระดับน๎อย 3.พฤติกรรมผู๎นําของผู๎บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ๑กับผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามในระดับปานกลางในขณะที่พฤติกรรมผู๎นําของผู๎บริหาร
สถานศึกษาแบบกิจสัมพันธ๑มีความสัมพันธ๑กับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในระดับปานกลาง สํวนพฤติกรรมแบบ
มิตรสัมพันธ๑มีความสัมพันธ๑กับผลการดําเนินงานของโรงเรียนในระดับน๎อย 
  อุทัย ดีปาละ (2551) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องการมีสํวนรํวมของผู๎นําชุมชนในการแก๎ไขป๓ญหาการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล๑ของประชาชน อําเภอแมํจริม จังหวัดนํานผลการวิจัยพบวํา 1.การมีสํวนรํวมของผู๎นําชุมชนทั้ง 3 ด๎าน คือ 
ด๎านวางแผน ด๎านการดําเนินงาน และด๎านการติดตามประเมินผลอยูํในระดับปานกลาง 2.ผู๎นําชุมชนมีความรู๎เกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล๑อยูํในระดับพอใช๎ 3.ผู๎นําชุมชนมีความรู๎แตกตํางกันมีสํวนรํวมในการแก๎ไขป๓ญหาการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านการวางแผน ด๎านการดําเนินงาน และด๎านการติดตามประเมินผลแตกตํางกัน
อยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.แนวทางแก๎ไขป๓ญหาที่ยั่งยืนของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ของ
ประชาชน อําเภอแมํจริม จังหวัดนําน ได๎แกํ ควรขยายเครือขํายความรํวมมือในการแก๎ไขป๓ญหาการบริโภคเครื่องดิ่
มแอลกอฮอล๑ไปยังทุกกลุํมวัยในสังคม ผู๎นําชุมชนควรเป๕นแบบอยํางที่ดีด๎านสุขภาพหรือเป๕นบุคคลต๎นแบบด๎าน
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สุขภาพ ควรแก๎ไขป๓ญหาโดยเน๎นหนักไปที่กลุํมเยาวชนโดยเริ่มต๎นที่สถาบันครอบครัว ควรมีการกําหนดสถานที่ในการ
บริโภคเครื่องดิ่มแอลกอฮอล๑ และควรกระทําอยํางตํอเนื่อง 

 สมพงษ๑ เกษมสิน (อ๎างใน เนติธร สอนขํา , 2552) ได๎กลําววํา ผู๎นํา คือ หัวหน๎าของหนํวยงานหรือ
ผู๎บังคับบัญชาสูงสุดในหนํวยงานนั้นเอง โดยเฉพาะผู๎นําในทางการบริหาร (Administrative Leadership) แล๎วประจักษ๑ชัด
วําผู๎นําขององค๑การหรือหนํวยงาน คือผู๎บังคับบัญชาสูงสุดของหนํวยงานนั้นๆ พิจารณาผู๎นําในแงํของกลุํม โดยทํา
หน๎าท่ีเกี่ยวกับการอํานวยการ การจูงใจ การริเริ่มการประนีประนอมและการประสานงานสาํหรับการศึกษาของกลุํมที่
มีพฤติกรรมนั้น จะเน๎นความสําคัญของภาระหน๎าที่ผู๎นําเกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการเป๕นสํวนใหญํ พฤติกรรมของผู๎นํา
ดําเนินไปได๎ก็โดยอาศัยอํานาจหน๎าที่และอํานาจบารมีเป๕นเครื่องมือทั้งในลักษณะที่ เป๕นพิธีการ (Informal) ทั้งนี้เพื่อ
กํอให๎เกิดพลังรํวมกันของกลุํม มุํงให๎การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ 
 กลําวได๎วํา ผู๎นําคือทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอยํางยิ่งที่จะนําพาลูกน๎องและองค๑กรของตนไปสูํ
เปูาหมายที่ตั้งไว๎ได๎ โดยเฉพาะผู๎นําท่ีถูกเลือกตั้งมาหรือผู๎นําที่ถูกแตํงตั้งมา ผู๎นําเหลํานี้ไมํวําจะมาด๎วยวิธีการใดสิ่งหนึ่ง
ที่ผู๎นําจะต๎องมีเป๕นคุณลักษณะติดตัวนั้นก็คือ ภาวะความเป๕นผู๎นํา ฉะนั้นแล๎วภาวะผู๎นําจึงมีความจําเป๕นอยํางยิ่งที่ผู๎นํา
จะต๎องมีอยูํในตัว เชํน เป๕นบุคคลที่มีบุคลิกภาพหน๎าตาดีมีความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงานไมํยํอท๎อตํองานวําจะ
หนักหรือเบามีความรู๎ความสามารถในการปกครองเป๕นที่ยอมรับของสังคมสามารถนําพาลูกน๎องไปสูํเปูาหมายที่ตั้งไว๎
ได๎ และนอกจากมีภาวะความเป๕นผู๎นําแล๎วสิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีผู๎นําจะขาดไมํได๎เลยและจะต๎องมีติดตัวผู๎นําอยูํ
ทุกเมื่อไมํวําผู๎นําจะไปปรากฏตัวอยูํนะที่แหํงหนใดจะอยูํในสังคมหรืออยูํนอกสังคมก็ตามนั้นก็คือคุณธรรมและ
จริยธรรมนั้นเอง 
 
ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า 

  คําวําผู๎นํา และ ภาวะผู๎นํานั้น คําสองคํานี้เป๕นคําที่มีความหมายที่ใกล๎เคียงกันมากและคําสองคํานี้นอกจาก
จะมีความหมายที่ใกล๎เคียงกันแล๎วยังต๎องนํามาใช๎ควบคูํกันอีกด๎วย ด๎วยเหตุดังกลําวผู๎วิจัยจึงจะขอนําเสนอความ
คล๎ายคลึงและความแตกตํางของคําวําผู๎นําและภาวะผู๎นํา ที่นักวิชาการแตํละทํานที่ได๎ให๎ความหมายไว๎ ดังตํอไปนี้ 
ปทานุกรมศัพท๑รัฐสภาและการเมืองไทย ฉบับสมบูรณ๑ ได๎ให๎ความหมาย เกี่ยวกับผู๎นําตํางๆ (คณิน บุญสุวรรณ, 2548 
: 608-610) ดังตํอไปนี้ ผู๎นําฝุายค๎านในสภาผู๎แทนราษฎร หมายถึง สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรผู๎เป๕นหัวหน๎าพรรค
การเมืองใสภาผู๎แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดพรรคของตนมิได๎ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรี และมีจํานวนมากที่สุดใน
บรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดที่มิได๎ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรี แตํไมํน๎อยกวําหนึ่งในห๎าของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทําที่มีอยูํของสภาผู๎แทนราษฎร ตําแหนํงผู๎นําฝุายค๎านในสภาผู๎แทนราษฎรนี้ ก็เชํนเดียวกับตําแหนํง
นายกรัฐมนตรี คือ ต๎องมีพระบรมราชโองการแตํงตั้ง โดยมีประธานสภาผู๎แทนราษฎรเป๕นผู๎ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ 
  ผู๎บริหารท๎องถิ่น หมายถึง ผู๎บริหารในองค๑กรปกครองท๎องถิ่นตามหลักการกระจํายอํานาจสูํท๎องถิ่นที่บัญญัติ
ไว๎ในรัฐธรรมนูญ ผู๎บริหารท๎องถิ่นประกอบด๎วย นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร อําเภอ และ
ตําบล รวมทั้งประธานกรรมการบริหารสํวนตําบล (อบต .) นอกจากนั้น ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร ก็ถือวําเป๕น
ผู๎บริหารท๎องถิ่นด๎วย รัฐธรรมนูญได๎กําหนดหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเง่ือนไขในเรื่องที่มาหรือการเข๎าสูํตําแหนํงของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเอาไว๎อยํางชัดเจน และสอดคล๎องกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕น
ประมุข เริ่มต๎นทีเดียว ผู๎บริหารท๎องถิ่นจะต๎องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท๎องถิ่น จะเป๕นการเลือกตั้งโดยตรง
ก็ได๎ หรือเป๕นการเลือกตั้งโดยอ๎อม คือมาจากความเห็นของสภาท๎องถิ่นก็ได๎ การเลือกตั้งโดยตรงให๎ใช๎วิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยและลับ เมื่อได๎รับเลือกตั้งแล๎ว ให๎มีวาระดํารงตําแหนํงคราวละสี่ปี ผู๎บริหารท๎องถิ่นจะเป๕นข๎าราชการซึ่ง
มีตําแหนํงหรือเงินเดือนประจํา หรือเป๕นพนักงานของหนํวยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไมํได๎   
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  นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของผู๎นําไว๎ตํางๆ กันหลายทัศนะ ดังตํอไปนี้  ธรรมรส โชติกุญชร (อ๎างใน 
ประเสริฐ คําลุน, หน๎า 19) ผู๎นําคือ บุคคลที่ถูกแตํงตั้งขึ้นมาหรือได๎รับการยกยํองขึ้นมาเป๕นหัวหน๎า  มีความรู๎
ความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชาและอาจรักษาผู๎ใต๎ปกครองหรือลูกน๎องไปในทางที่ดีหรือช่ัวก็ได๎  ด๎านกิติ 
ตยัคคานนท๑ ผู๎นําคือ บุคคลที่ได๎รับการแตํงตั้งหรือได๎รับการยกยํองขึ้นเป๕นหัวหน๎าและเป๕นผู๎ตัดสิน เนื่องจากเป๕นผู๎มี
ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและอาจจะพาผู๎ใต๎บังคับบัญชาหรือหมูํชนไปในทางที่ดีหรือช่ัวก็ได๎ 
  วิเชียร วิทยอุดม (2550) ผู๎นํา คือบุคคลที่ได๎รับการยอมรับหรือยกยํองให๎เป๕นผู๎นําและต๎องเป๕นผู๎ที่มี
ความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเอง จนเป๕นท่ียอมรับหรือยกยํองของกลุํมให๎เป๕นผู๎นําและนํากลุํมไปสูํความสําเร็จ
ตามเปูาหมาย 
  สุเทพ พงศ๑ศรีวัฒน๑ (2548) ผู๎นํา คือบุคคลที่ได๎รับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้งหรือแตํงตั้งและเป๕นที่
ยอมรับของสมาชิกให๎มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุํม สามารถที่จะจูงใจชักนํา หรือช้ีนําให๎สมาชิกของกลุํมรวมพลัง
เพื่อปฏิบัติภารกิจตํางๆ ของกลุํมให๎สําเร็จ 
  แนวคิดของ ออร๑ดเว ทีด ได๎กลําวไว๎วํา ผู๎นํา จะต๎องประกอบด๎วยคุณสมบัติ คือ จะต๎องมีพลังกายและ
พลังประสาทเพื่อที่จะเป๕นพลังแหํงการรู๎จุดมุํงหมายและแนวทางที่จะพัฒนาประเทศด๎วยความกระตือรือ ร๎น ความ
เป๕นมิตรและความรัก ความนําเชื่อถือ ความกล๎าตัดสินใจโดยใช๎สติป๓ญญาความรอบรู๎ ซึ่งจะทําให๎เป๕นครูที่ดีมีศรัทธา
และความเชื่อมั่น ตลอดจนมีทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป๕นพิเศษ (ณรงค๑ สินสวัสดิ์, 2537) ด๎วยเหตุดังกลําวผู๎วิจัยจึง
เข๎าใจได๎วํา ผู๎นํา คือบุคคลที่ต๎องมีองค๑ประกอบด๎วยลักษณะตํางๆดังตํอไปนี้ กลําวคือ  ผู๎นํา (Leader) คือบุคคลที่
ได๎รับการยอมรับหรือยกยํองให๎เป๕นหัวหน๎าจากสมาชิกในกลุํม เนื่องจากลักษณะใดลักษณะหนึ่งอันเกิดจาก
บุคลิกลักษณะของเขาในสถานการณ๑หนึ่งๆซึ่งยอมรับในตัวของเขา เชํน เป๕นคนกล๎า  มีความรู๎ความสามารถ มี
สติป๓ญญาฉลาดหลกัแหลมกวําคนอ่ืนแตํตรงกันข๎ามอาจจะไมมํีลกัษณะของความเป๕นผู๎นําหรือมีภาวะผูน๎ําก็ได ๎และอีก
ประการหนึ่งคือ คุณลักษณะ หรือ คุณสมบัติของผู๎นําที่ทําให๎ผู๎นําประสบผลสําเร็จในการนํานั้น ซึ่งได๎แกํ มีจริยธรรม
เป๕นคุณลักษณะหรือข๎อควรปฏิบัติของผู๎นําและความรู๎ ความสามารถในการนําของผู๎นําที่มีอยูํในจิตใจและประพฤติ
ปฏิบัติจนติดตัวเป๕นนิสัย นอกจากน้ันต๎องเป๕นบุคคลที่ได๎รับการยกยํองจากสังคม เป๕นบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ
ในการปกครองสามารถนําพาลูกน๎องไปสูํเปูาหมายได๎และยังต๎องเป๕นบุคคลที่มีบุคลิกรูปรํางหน๎าตาดีอีกด๎วย  
  สํวนภาวะผู๎นํา หมายถึง การที่ผู๎นําใช๎อิทธิพลในความสัมพันธ๑ที่มีอยูํตํอผู๎ใต๎บังคับบัญชาในสถานการณ๑ตํางๆ 
เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยกระบวนการติดตํอซึ่งกันและกันในอันที่จะบรรลุเปูาหมาย หรือภาวะผู๎นําอาจจะ 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะชักจูงผู๎อื่นให๎รํวมมือรํวมใจกับตนดําเนินการไปสูํจุดหมายของตนได๎  (อรุณ รัก
ธรรม, 2550 : 5) นักวิชาการหลายทํานได๎อธิบายความหมายของภาวะความเป๕นผู๎นําไว๎อยํางนําสนใจ ดังตํอไปนี้ (ณัฐ
นรี ศรีทอง, 2552 : 77-78) คูนส๑ และ ไวริช (อ๎างใน ธวัช บุณยมณี, 2550 : 1-2) อธิบายวํา ภาวะความเป๕นผู๎นําเป๕น

เรื่องของศิลปะของบุคคลในการใช๎อิทธิพล หรือกระบวนการใช๎อิทธิพลตํอบุคคลอื่นเพื่อให๎มีความเต็มใจและ
กระตือรือร๎นในการทํางานจนประสบผลสําเร็จตามจุดมุํงหมายของกลุํม และนอกจากน้ัน ภาวะผู๎นํา (Leadership) มี
ผู๎ให๎ความหมายหลายทํานด๎วยกันคือ พระธรรมปิฎก เสนอวํา ภาวะผู๎นํา คือ คุณสมบัติของบุคคล อาทิ สติป๓ญญา 
ความดีงาม ความรู๎ ความสามารถของบุคคลที่ชักนําให๎คนท้ังหลายมาประสานกัน และพากันไปสูํจุดหมายที่ดีงามโดย
ถูกต๎องตามธรรม ด๎วยเหตุดังกลําวท่ีได๎กลําวมาข๎างต๎นผู๎เขียนจึงเข๎าใจได๎วํานอกจากจะเป๕นผู๎นําแล๎วสิ่งหนึ่งที่ผู๎นําต๎อง
มีติดตัวนั้นก็คือ ความมีภาวะผู๎นําในตัวนั้นเอง กลําวคือ ภาวะผู๎นํา (Leadership) หรือความเป๕นผู๎นําจะต๎องมีบุคลิกภาพ
พิเศษหลายอยํางสามารถที่จะบังคับบัญชาผู๎อื่นได๎ โดยอาศัยอํานาจหน๎าที่จากตําแหนํงและอํานาจบารมีที่ได๎จากตัว
ของเขาเองเป๕นเครื่องมือ และจะสามารถจะสร๎างอิทธิพลตํอผูใ๎ต๎บังคับบัญชาให๎มีความเช่ือถือ ยอมรํวมมือหรือยอมรบั
ในตัวของเขาได๎ไมํวําจะเป๕นบุคลิกภาพลักษณะของความเป๕นผู๎นํา ความรู๎ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ 
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ฯลฯ เพื่อให๎บรรลุถึงจุดมุํงหมายของกลุํมหรือขององค๑การได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งในบางขณะคน
ที่ได๎รับการยอมรับหรือยกยํองให๎เป๕นผู๎นํา แตํก็ไมํได๎เป๕นท่ียอมรับของผู๎ใต๎บังคับบัญชา ก็อาจจะพูดได๎วําเขาไมํมีภาวะ
ผู๎นํา ตรงกันข๎ามบางคนไมํได๎เป๕นผู๎นํา แตํกลับได๎รับความเช่ือถือ ยอมรับและรํวมมือปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนํา
ปฏิบัติตาม ซึ่งความแตกตํางดังกลําวสอดคล๎องกลับคําพูดที่วํา “ ผู๎นําอาจจะไมํมีความเป๕นภาวะผู๎นํา ผู๎มีภาวะเป๕น
ผู๎นําอาจจะไมํได๎เป๕นผู๎นํา” ซึ่งเมื่อเราพิจารณาเปรียบเทียบความหมายของคําวํา “ ผู๎นํา” กับ “ ภาวะผู๎นํา” จะเห็นได๎
วํา ผู๎นําหมายถึงบุคคลซึ่งจะเน๎นในเรื่องบุคลิกภาพของตัวคนนั้น แตํภาวะผู๎นําจะเป๕นเรื่องลักษณะหรือคุณสมบัติของ
บุคคลนั้นท่ีจะชํวยสํงเสริมในด๎านการดําเนินการของหมูํคณะให๎เป๕นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 
 
ทัศนะของผู้น าที่มีต่อหลักพุทธธรรม 

  ในคัมภีร๑ชาดกมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู๎นําที่ไมํพึงประสงค๑นี้ให๎ได๎ศึกษาอยํางมากมาย เพื่อให๎เห็นเป๕นตัวอยําง
ของผู๎นําท่ีไมํควรจะลอกเลียนแบบภาวะผู๎นําในชาดกเป๕นความสามารถของพระโพธิสัตว๑ในการนําพาตนเองและผู๎อื่น
ให๎ตั้งอยูํในจริยธรรมและความดี และปฏิบัติตนเพื่อประสบความสําเร็จและความเจริญในชีวิตภาวะผู๎นําของพระ
โพธิสัตว๑เป๕นสิ่งที่ไมํอาจแยกออกจากพระโพธิสัตว๑ได๎บุคคลสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนจากความเป๕นผู๎นําที่ไมํพึง
ประสงค๑ไปสูํความเป๕นผู๎นําที่พึงประสงค๑ได๎ โดยการเรียนรู๎เกี่ยวกับจริยธรรมของผู๎นําที่พึงประสงค๑และพัฒนา
จริยธรรมนั้นๆ ให๎เกิดขึ้นในตนเอง กํอนที่บุคคลจะก๎าวขึ้นสูํความเป๕นผู๎นําในตําแหนํงใดก็ตามในสถาบันใดก็ตาม 
บุคคลนั้นจักต๎องมีความสามารถนําพาตนเองให๎อยูํในศีลธรรมอันดีให๎ได๎เสียกํอน 

  ผู๎นําที่พึงประสงค๑ในชาดก จะต๎องมีคุณลักษณะของความเป๕นผู๎นําที่ดีและดํารงตนอยูํในจริยธรร ม
หลากหลายประการ เชํน ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 ความไมํมีอคติ 4 สัปปุริสธรรม7  
ผู๎นําที่พึงประสงค๑ในชาดก หรือสํวนมากคือพระโพธิสัตว๑นั้นจะแสดงให๎เห็นความสําคัญของธรรมะแตํละข๎อ ซึ่งเมื่อ
บุคคลศึกษาแล๎วยํอมได๎ข๎อคิดและนํามาประยุกต๑ใช๎กับชีวิตของบุคคลทุกๆ คนในทุกๆ สถาบันทางสังคมตั้งแตํสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการเมือง การปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่นๆ ได๎เป๕น
อยํางดี ซึ่งทําให๎ทราบวําธรรมะเป๕นป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎บุคคลดํารงตนเป๕นผู๎นําทางสังคมได๎อยํางยอดเยี่ยม และ
เป๕นไปอยํางถูกครรลองของศีลธรรมอันดี พระโพธิสัตว๑แม๎จะกําเนิดเป๕นมนุษย๑เป๕นเทวดาหรือเป๕นสัตว๑ล๎วนมีบทบาท
ความเป๕นผู๎นําทางศีลธรรมในชาดกแตํละเรื่องอยํางเดํนชัดและมีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของบุคคล
อื่นๆ ให๎ดํารงตนอยูํในศีลธรรมที่ดีเชํนกัน ซึ่งจากชาดกได๎แสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนวํา สัตบุรุษหรือคนดีเทํานั้นจึงจะ
เป๕นผู๎นําท่ีพึงประสงค๑ได๎ 
  จะเห็นได๎วําที่ผํานมาผู๎นําแตํละยุคแตํละสมัยจะมีการปฏิบัติงานท่ีแตกตํางกันโดยเฉพาะผู๎นําทางการเมืองที่
ได๎วางกรอบในการปฏิบัติงานของข๎าราชการประจําโดยวางกฎระเบียบออกมาใช๎ในหนํวยงานข๎าราชการให๎ถือ
ประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะให๎การปฏิบัติงานของข๎าราชการมุํงไปสูํเปูาหมายอยํางชัดเจนและ
รวดเร็วถูกต๎องแมํนยําแตํในทางปฏิบัติไมํเป๕นเชํนนั้นเพราะการปฏิบัติงานของข๎าราชการประจํายังถูกข๎าราชการเมือง
แทรกแซงในการปฏิบัติสํงผลให๎การปฏิบัติงานไมํมีความเป๕นอิสระมากเทําที่ควรการปฏิบัติงานจึงไมํสนองตํอความ
ต๎องการของประชาชนเทําท่ีควรสิ่งที่ผู๎นําควรนําไปคิดพิจารณาตามหลักพุทธธรรมดังตํอไปนี้ 

  1. เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของระบบและคน ถึงแม๎ผู๎นําองค๑กรจะได๎เปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานของ
ข๎าราชการมีโยกย๎ายจัดสรรป๓นสํวนวางระบบให๎ข๎าราชการปฏิบัติงานให๎ตรงกับความชํานาญเฉพาะด๎านแตํก็ยังไมํ ได๎
บรรลุวัตถุประสงค๑เทําที่ควรเพราะข๎าราชการยังยึดติดในระบบเกําๆอยูํจึงยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตัว
ข๎าราชการให๎หันมาปฏิบัติในระบบใหมํเพื่อทันตํอสถานการณ๑ที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยํางรวดเร็วจึงทําให๎
วิธีการทํางานของระบบงานกับระบบของคนไมํมีความสอดคล๎องกันเทําที่ควร 
  2. มุํงให๎ประชาชนศรัทธาตํอระบบราชการ 
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  ภาวะผู๎นํ าของระบบราชการในยุคป๓จจุบันจะเห็นได๎ วําจากการเปลี่ยนแปลงจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย๑มาเป๕นระบอบประชาธิปไตยทําให๎ประชาชนมองระบบราชการมีความมั่นคงแข็งแกรํงสร๎าง
ความศรัทธาให๎กับประชาชนอยํางล๎นหลามตํอระบบราชการแตํสิ่งหนึ่งที่ทําให๎ประชาชนขาดความศรัทธาในระบบ
ราชการก็คือตัวผู๎นําโดยเฉพาะยุคหลังๆได๎มีการเปลี่ยนตัวผู๎นําทางการเมืองบํอยครั้งสํงผลให๎การมองระบบราชการใน
สายตาประชาชนขาดเสถียรภาพในการปกครองประเทศของผู๎นําโดยเฉพาะผู๎นําที่มาจากการยึดอํานาจสํงผลให๎
ประเทศหยุดชะงักในการพัฒนาท้ังระบบประกอบด๎วย เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
  3. มุํงบริการประชาชน 
  ทุกยุคทุกสมัยจะเห็นได๎วําการบริการสาธารณะหรือบริการประชาชนเป๕นอํานาจหน๎าที่ของระบบราชการ
หรือตัวข๎าราชการนั้นเองเพราะอํานาจหน๎าที่ของข๎าราชการต๎องสนองเบื้องพระยุคลบาท ฉะนั้นแล๎วเปูาหมายสูงสุด
ของผู๎ปกครองประเทศจึงมีความหวังอยํางยิ่งที่จะให๎ข๎าราชการเป๕นเครื่องมือในการบริการสาธารณะหรือบริการ
ประชาชนให๎ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของข๎าราชการมากที่สุดแตํจะเห็นได๎วําการปฏิบัติกลับตรงกัน
ข๎ามเพราะระบบข๎าราชการยังเป๕นการยึดรูปแบบเจ๎าขุนมูลนายสํงผลให๎ประชาชนยังมีความเกรงกลั วในอํานาจของ
ข๎าราชการทําให๎เกิดชํองวํางระหวํางข๎าราชการกับประชาชนเข๎าไมํถึงซึ่งกันและกัน การบริการของข๎าราชการที่มีตํอ
ประชาชนจึงทําให๎ขาดประสิทธิภาพไมํบรรลุวัตถุประสงค๑เทําที่ควร 
 4. ใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน๑สงูสุด  
  จะเห็นได๎วําที่ผํานมาหลงัจากการยดึอํานาจเปลี่ยนแปลงคณะผู๎บริหารประเทศ อํานาจในการตรวจสอบของ
ฝุายองค๑กรอิสระก็ลดน๎อยลงไปด๎วย ทรัพยากรตาํงๆที่มีอยูํอยํางจํากัดก็ถูกนํามาใช๎อยํางฟุุมเฟือยสํงผลให๎ประเทศชาติ
เสียหายอยํางมากโดยเฉพาะในวงการราชการที่ขาดการตรวจสอบจากหนํวยงานที่มีความรับผิดชอบเนื่องด๎วยอํานาจ
บางอยํางไปจํากัดอยูํที่คณะปฏิวัติสํงผลให๎การบริหารงานของหนํวยงานราชการไมํเป๕นอิสระต๎องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของคณะปฏิวัติสํงผลกระทบตํอการนําทรัพยากรที่มีอยูํนํามามาใช๎ไมํถูกทางทั้งที่ประโยชน๑สูงสุดจะตกอยูํ
ที่ประชาชนแตํในทางปฏิบัติไมํเป๕นเชํนนั้น 
              (5) สํวนราชการชํวยสนับสนุนภาคประชาชนและธุรกิจเอกชนให๎เข๎มแข็งและเป๕นพื้นฐานรากหญ๎าของการ
พัฒนาประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถึงแม๎จะจับมือกันในการพัฒนาประเทศแตํถึงอยํางไรตามทัศนะของผู๎นําใน
วงการเอกชนก็หนีไมํพ๎นกับคําวําแสวงหากําไรอยูํดี ฉะนั้นความคาดหวังของระบบราชการที่มีตํอภาคเอกชนจึงไมํ
ประสบผลสําเร็จมากเทําท่ีควรสํงผลให๎ภาคประชาชน 
 
บทสรุป 

  ความถํอมตัวซึ่งคือการที่ผู๎นําพร๎อมที่จะยอมรับวําบุคคลอื่น มีความรู๎หรือความเช่ียวชาญมากกวําตนเอง 
และพร๎อมท่ีจะขอความรู๎และรับฟ๓งผู๎อื่นทั้งภายในและภายนอกองค๑กร ซึ่งในเรื่องของความถํอมตัวนี้ หลายๆมุมมอง
ของนักวิชาการอาจจะกลําวหรือเขียนไว๎วํา  ความถํอมตัวทางป๓ญญาทั้งนี้เนื่องในป๓จจุบัน ความรู๎ ข๎อมูลตํางๆ มีการ
แพรํกระจายไปอยํางทั่วถึงและรวดเร็ว ทุกๆ คนมีโอกาสในการแสวงหาความรู๎ใหมํๆ เทํากันหมด อีกทั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ อยํางรวดเร็ว ยํอมเป๕นไปไมํได๎ที่คนที่เป๕นผู๎นําสามารถที่จะรู๎หรือเรียนรู๎ในทุกสิ่งได๎อยําง
รวดเร็วและมากกวําคนอื่น  กลําวได๎วําความถํอมตัวทางป๓ญญานั้นคือการที่ผู๎นํายอมรับวําในหลายๆ เรื่องคนอื่นมี
ความรู๎มากกวําผู๎นํา ซึ่งผู๎นําก็พร๎อมที่ยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่น รวมทั้งรู๎จักที่จะใช๎ประโยชน๑จากความรู๎ของ
ผู๎อื่นเพื่อประโยชน๑ขององค๑กร ผู๎นําในยุคป๓จจุบัน จะต๎องยอมรับวําการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในป๓จจุบันนั้นเร็วเกินกวํา
ที่ผู๎นําเพียงคนเดียวจะสามารถท่ีจะติดตามและเรียนรู๎ทุกอยํางได๎ทันจําเป๕นอยํางยิ่งที่ละเว๎นการปฏิเสธจากผู๎คนรอบ
ข๎าง จึงมองตามหลักพุทธธรรมโดยการถํอมตัวเพื่อเข๎าแสวงหาข๎อมูลโดยชอบธรรมเพื่อจะพัฒนาตนเองและองค๑กร
สืบไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 373 ~ 

  การปรับตัวนั้นหมายถึงการยอมรับวําการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว ทําให๎การตัดสินใจที่ผํานมา

อาจจะผิดพลาด และผู๎นําจะต๎องพร๎อมท่ีจะเปลี่ยนการตัดสินใจจากข๎อมูลใหมํๆ ที่ได๎รับในอดีต การที่ผู๎นําเปลี่ยนการ
ตัดสินใจไปมาอาจจะดูแล๎วเป๕นจุดอํอนและผิดหลักของความเป๕นผู๎นําท่ีดี แตํในยุคท่ีการเปลี่ยนแปลงเกิดอยํางรวดเร็ว 
ผู๎นําจะได๎รับข๎อมูลใหมํๆ อยูํตลอดเวลา ดังนั้นความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงและยอมที่จะ
เปลี่ยนการตัดสินใจ จากข๎อมูลใหมํๆ ที่เกิดขึ้น โดยไมํมองวําเป๕นจุดอํอนหรือเรื่องนําอายจึงกลายเป๕นคุณสมบัติที่
สําคัญของผู๎นํายุคป๓จจุบัน 
  มีวิสัยทัศน์  คือความสามารถในการมองเห็นถึงทิศทางในระยะไกล แม๎จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือ

ความไมํแนํนอนในระยะสั้น ผู๎นําท่ีมีวิสัยทัศน๑จะเป๕นผู๎นําที่ได๎เปรียบองค๑กรอื่นๆที่อยูํรอบด๎านไมํวําจะเจอป๓ญหาและ
อุปสรรคที่คับขันเพียงใดก็ตาม นอกจากนั้นผู้น าที่พึงประสงค์จะต้องกล้าหาญและกล้าตัดสินใจโดยอยู่ในพ้ืนฐาน

หลักคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงการตัดสินใจจะไม่ท าให้สังคมรอบข้างได้รับผลกระทบในสิ่งที่ตนได้สั่งการ แม้จะ

อยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบก็ตาม 

  การมีส่วนร่วม คือการที่ผู๎นําพร๎อมที่จะสื่อสาร รับฟ๓ง พูดคุย กับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องตํางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกองค๑กร ท้ังนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว ทําให๎การสื่อสารและการมีสํวนรํวมกลายเป๕น
กลไกหนึ่งที่ผู๎นําจะทั้งได๎รับข๎อมูล ความรู๎ใหมํๆ อยูํตลอดเวลา และในทางกลับกันก็เป๕นชํองทางให๎ผู๎นําได๎สื่ อสารถึง
ทิศทางและการตัดสินใจที่เกิดขึ้น  นอกเหนือจากคุณลักษณะที่สําคัญทั้งสี่ประการข๎างต๎นแล๎ว ผู๎นําในยุคป๓จจุบันยัง
จะต๎องมีพฤติกรรมที่สําคัญอีกสามประการที่สํงเสริมให๎สามารถบริหารงานในสภาพแวดล๎อมที่ดีอยูํตลอดเวลา ได๎แกํ
การที่ไมํหยุดที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค๑กรตลอดเวลา เพื่อแสวงหาโอกาสและป๓ญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นหรือการใช๎ข๎อมูลและขําวสารตํางๆ ในการตัดสินใจ ทําให๎การตัดสินใจตํางๆ มาจากข๎อเท็จจริงและการ
เคลื่อนไหวและตัดสินใจที่รวดเร็ว โดยให๎ความสําคัญกับความเร็วมากกวําความสมบูรณ๑ 
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กาแฟ: ประโยชน์และโทษในมิติทางพุทธจริยศาสตร์ 
Coffee: the Benefits and Problems in Buddhist Ethics View 

 
Ven Sam ath Suon 

พระอธิการค าผง ขนฺติโก 
พระประจวบ ปรปิุญโญ 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร๑ 

พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ 
อาจารย๑ประจาํหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร๑ 
 
บทคัดย่อ 

  บทความในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ คือ (1) เพื่อศึกษาประวัติของกาแฟ (2) เพื่อศึกษาประโยชน๑และโทษของ
การดื่มกาแฟ และ (3) เพื่อศึกษากาแฟตามหลักพุทธจริยศาสตร๑การดําเนินการจัดทําบทความโดยคณะผู๎จัดทําได๎เก็บ
รวบรวมข๎อมูลเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข๎อง  เชํน พระไตรปิฎก อรรถ
กถา หนังสือวิชาการ วิทยานิพนธ๑ วารสาร สื่อออนไลน๑ และสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ กาแฟ: ประโยชน๑และโทษในมิติ
ทางพุทธจริยศาสตร๑ ในสํวนของประโยชน๑จากการดื่มกาแฟ คือ ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ลดอัตราเสี่ยงของ
การเป๕นเบาหวาน ลดอัตราการเกิดภาวะความจําเสือ่ม ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเรง็ในลําไสใ๎หญํ ลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคมะเร็งตํอมลูกหมาก ลดความเสี่ยงของการเป๕นอัลไซเมอร๑ เป๕นต๎น ในสํวนของโทษของการดื่มกาแฟ  
คือ ทําให๎มีอาการปวดหัวหรือความดันขึ้นตามืดสภาพรํางกายไมํคอยสบาย ทําให๎มีผลกระทบตํอสุขภาพ ทําให๎เพิ่ม
ระดับความดันโลหิตให๎สูงมากขึ้น ทําให๎เกิดแผลในกระเพาะอาหารหนักขึ้น เป๕นต๎น และ กาแฟตามหลักพุทธจริย
ศาสตร๑ ในพระวินัยปิฎกพระพุทธองค๑ทรงอนุญาตให๎พระภิกษุสงฆ๑ ซึ่งเป๕นนักบวช ดื่มหรือฉันได๎บางสิ่งเทํานั้น คือ ดื่ม
น้ําเปลําได๎ ดื่มน้ําปานะได๎ ดื่มเภสัชได๎เมื่อมีเหตุอันสมควร สํวนอาหารทั้งหลาย จะดื่มหรือฉันไมํได๎ ต๎องอาบัติ
ปาจิตตีย๑ ดังนั้น น้ํานม ถั่วเหลือง เป๕นต๎น ไมํใชํน้ําปานะ จัดเป๕นประเภทอาหาร เชํนเดียวกับเมล็ดทานตะวันก็เป๕น
อาหาร เวลาวิกาลภิกษุฉันไมํได๎ ดังนั้น กาแฟเป๕นสิ่งที่ไมํควรของพระภิกษุสงฆ๑ แตํถ๎าพระอนุโลมบริโภคกันในเวลา
วิกาลได๎วําควร ชาวบ๎านไมํดําไมํนินทา คนในสังคมไมํนินทาไมํรังเกียจและชาวบ๎านชอบถวายชอบประเคน กาแฟนั้น
ไมํขัดกับสิ่งที่ไมํควร   
ค าส าคัญ: กาแฟ, ประโยชน๑, โทษ, พุทธจริยศาสตร๑, มุมมอง 
 
Abstract 
  In this article, the objectives were (1) to study the history of coffee (2) to study the health 
benefits of drinking coffee, and (3) to study the principles of Buddhist ethics of coffee is prepared 
by the article, the Group has collected the information tools used to collect data from 
documents and related reports, such as the Tripitaka, commentary, journalism, online media, 
academic theses, books, and other media related to coffee: benefits and blame in the Buddhist 
moral science. The benefits of drinking coffee are reducing the risk of heart disease. Reducing the 
risk of diabetes, a disease rate of memory decline. Reducing the risk of cancer in the colon to 
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reduce the risk of prostate cancer Reduce the risk of Alzheimer's Reduce the risk of cirrhosis. Etc. 
The consequence of drinking coffee is a headache or pressure up dark eyes well, comfortable 
body condition. Causes affecting the health, etc. According to the main Buddhist ethics In the 
Vinaya world allow the monks or priests, which is something I've really only drink water. Pana to 
drink water. Pharmacodynamics of drinking when there is justification. All food is to drink or I'm 
not. Abat pachitti, so must. Soy milk, etc., not the water is classified as a food category Pana as 
well as sunflower seeds are also. At night (time) I have not followed the monks study observe and 
find out knowledge from the Tipitaka. Books, academic journals and other media, online media 
group has taken this analysis and make the cut end of one kind of coffee that is so popular for 
both monk and the householder because they think it is a healthy drink.  
Keywords: Coffee, Benefits, Problems, Buddhist Ethics, View 

 
บทน า 
  การบริโภค (อังกฤษ: Consumption, บาลี: โภค, ปริโภค) (พระมหาโพธิวงศาจารย๑, 2559 : 361)นั้น เป๕น
ความจําเป๕นขั้นพื้นฐานของมนุษย๑ พระพุทธศาสนายอมรับถึงความสําคัญของป๓จจัย 4 ซึ่งประกอบด๎วย อาหาร 
เครื่องนุํงหํม ที่อยูํอาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเป๕นความต๎องการขั้นพื้นฐานของมนุษย๑ แตํในป๓จจุบันการบริโภค 
นอกจากบริโภคอาหารแล๎ว ก็ยังมีการบริโภคเครื่องดื่มประเภทตํางๆ ท่ีไมํใชํอาหารหลัก แตํเป๕นอาหารหรือเครื่องดื่ม
เสริมกําลังหรือสุขภาพ ซึ่งมีการผลิตเพื่อให๎ผู๎ต๎องการบริโภค ได๎เลือกบริโภคตามความต๎องการ และหนึ่งในเครื่องดื่ม
เหลานั้นก็คือกาแฟ ซึ่งกาแฟนี้ เป๕นคําศัพท๑ภาษาอังกฤษวํา Coffee และตรงกับคําบาลีวํา กาผี, กาผีพีช (พระมหา
โพธิวงศาจารย๑, 2559 : 43) กาแฟนี้เป๕นเครื่องดื่มที่มีถิ่นกําเนิดในตํางประเทศ และไมํเคยมีปรากฏในหลักฐานทาง
วรรณคดีของพระพุทธศาสนาเลย แตํในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเริ่มมีการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายสินค๎ากัน
ระหวํางประเทศ กาแฟก็เริ่มกลายเป๕นสินค๎าประเภทหนึ่งที่เข๎ามาในประเทศท่ีมีพระพุทธศาสนาเผยแผํอยูํเชํน อินเดีย 
ไทย กัมพูชา พมํา เป๕นต๎น และพุทธศาสิกชนก็มีจิตศรัทธาและนิยมนํากาแฟมาถวายพระภกิษุสงฆ๑เพื่อฉันในยามวกิาล 
จึงเป๕นประเด็นวํา การบริโภคหรือฉันกาแฟของพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้น มีความเหมาะสมหรือไมํควร อยํางไร 
ดังนั้น คณะผู๎จัดทําจึงได๎กําหนดวัตถุประสงค๑ของบทความช้ินนี้ไว๎ 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเพื่อศึกษาประวัติและ
ความเป๕นมาของกาแฟ ประเด็นที่สองเพื่อศึกษาประโยชน๑และโทษของการดื่มกาแฟ และประเด็นสุดท๎ายคือเพื่อ
ศึกษากาแฟประโยชน๑และโทษตามหลักพุทธจริยศาสตร๑ ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

ประวัติความเปน็มาของกาแฟ 

 กาแฟถูกค๎นพบครั้งแรกโดยเด็กเลี้ยงแพะชาวอาบิสซีเนีย ประเทศเอธิโอเปียในป๓จจุบันช่ือวําคาลดี จากการ
สังเกตพบวํา “เกาะหฺวะหฺ” ในภาษาอาหรับแล๎งเพี้ยนเป๕น กาห๑เวห๑ ในภาษาตุรกีกํอนที่จะกลายเป๕น คอฟฟี๖ใน
ภาษาอังกฤษ และกาแฟในภาษาไทย ชาวอาหรับหวงแหนพันธุ๑กาแฟมากจึงสํงออกเฉพาะเมล็ดกาแฟที่คั่วสุกแล๎ว
เทํานั้น กาแฟไมํใชํพืชดั้งเดิมของประเทศไทย แตํมีการนําเข๎ามาปลูกเพื่อให๎มีผลผลิตสําหรับการบริโภค
ภายในประเทศตํอมาเมื่อมีผลผลิตมากขึ้นจึงมีการสํงออกไปจําหนํายตํางประเทศ ทั้งโรบัสต๎าและ อราบิก๎า ใน
เมืองไทยเป๕นกาแฟเหมือนกัน แตํเส๎นทางเติบโตและการพัฒนาไมํเหมือนกัน โดยภาพรวมหากพูดถึงกาแฟ หลายคนก็
จะนึกถึงกาแฟภาคใต๎ที่เป๕นชนิดโรบัสต๎า และหลายคนก็นึกถึงกลิ่นหอมของกาแฟตอนเช๎าที่มักกินกับขนมป๓ง หรือ
โอยัวะที่กินกับปาทํองโก๐ แตํถ๎าจะพูดถึง กาแฟสด หรือกาแฟคั่วบดที่ชงและกรองกากออก ก็อาจนึกถึงกาแฟ อรา
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บิก๎าในภาคเหนือที่ป๓จจุบันมักเป๕นร๎านกาแฟที่ราคาคํอนข๎างสูง เอาไว๎เป๕นที่พบปะพูดคุย เอาไว๎เป๕นที่ติว เอาไว๎เป๕นที่
เลํนเน็ต...ฯลฯ ต๎องยกความดีให๎กับทํานดีหมุน ชาวไทยมุสลิม ที่ได๎นําเอาเมล็ดกาแฟ โรบัสต๎า ซึ่งคาดวํามาจาก
ประเทศอินโดนีเซีย มาปลูกไว๎ที่อําเภอสะบ๎าย๎อย จังหวัดสงขลา ตั้งแตํปี พ.ศ.2447 และด๎วยความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่และภูมิอากาศ ผนวกกับความเกํงกาจของเกษตรกรไทย ทําให๎ปริมาณการผลิตของโรบัสต๎าเพิ่มมากข้ึน ใน
ปี พ.ศ. 2524 ประเทศไทยจึงได๎สมัครเข๎าเป๕นสมาชิก องค๑การกาแฟโลก หรือ ICO (International Coffee 
Organization) ในฐานะของผู๎ผลิตกาแฟ เพื่อให๎สามารถจําหนํายผลผลิตไปยังประเทศตาํงๆไดม๎ากขึ้น (อาภรณ๑ ธรรม
เขต และวิจิตรา ถนอมถิ่น, 2529 : 174-177) 

  กาแฟ จัดเป๕นอาหารชนิดหนึ่งที่มนุษย๑เรานิยมปริโภคเพื่อยังรํางกายให๎อยูํได๎ตามอัตภาพ กาแฟในป๓จจุบัน 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 197) พ.ศ. 2543  
กาแฟจัดอยูํในประเภทอาหารถูกต๎องตามประมวลกฎหมายมาตราอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ

มาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหํงพระราช บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเป๕นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 
50 ของรัฐธรรมนูญแหํง ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให๎กระทําได๎โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหํงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว๎ ให๎กาแฟที่คั่วแล๎ว เป๕นอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
แบํงออกเป๕น 6 ชนิด ดังตํอไปนี้ 

 (1) กาแฟแท๎ หมายความวํา ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากผลที่แกํจัดของต๎นกาแฟในสกุลคอฟเฟีย (Coffee) 
ผํานกรรมวิธีเอาเมล็ดออก นําเมล็ดมาคั่วจนได๎ที่ และอาจบดให๎ได๎ขนาดตามความต๎องการ 

 (2) กาแฟผสม หมายความวํา ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากกาแฟตาม ที่มีสิ่งอื่นที่ไมํเป๕นอันตรายตํอสุขภาพเป๕น
สํวนผสมอยูํด๎วย  

 (3) กาแฟที่สกัดกาเฟอีนออก หมายความวํา ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากกาแฟตามที่ได๎สกัดเอากาเฟอีนออก 
 (4) กาแฟสําเร็จรูป หมายความวํา ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากผลที่แกํจัดของต๎นกาแฟในสกุล  คอฟเฟียผําน

กรรมวิธีเอาเมล็ดออก นําเมล็ดมาคั่วจนได๎ที่โดยมิได๎มีการผสมสิ่งอื่นใด แล๎วนํามาสกัดด๎วยน้ําเทํานั้น  
 (5) กาแฟสําเร็จรูปผสม หมายความวํา กาแฟสําเร็จรูปตาม ที่มีสิ่งอื่นที่ไมํเป๕นอันตรายตํอสุขภาพเป๕น

สํวนผสมอยูํด๎วย (กร ทัพพะรังสี, 2544) 

ประโยชน์และโทษของกาแฟ 

 ในป ีคริสต๑ศักราช 1583 เลโอนาร๑ด เราวอล๑ฟ แพทย๑ชาวเยอรมัน ได๎บรรยายถึงกาแฟหลังจากทํองเที่ยวใน
ดินแดนตะวันออกใกล๎เป๕นเวลากวําสิบปีไว๎วําดังนี้ เครื่องดื่มที่มีสีดําเหมือนหมึก ใช๎รักษาโรคภัยได๎หลายชนิด 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งโรคที่เกี่ยวกับท๎อง ผู๎ดื่มจะดื่มในตอนเช๎า เป๕นการนําน้ําและผลไม๎จากไม๎พุํมที่เรียกวํา bunnu 

ประโยชน์ของกาแฟ 

  การดื่มกาแฟน้ันหลาย ๆ คนมีความคิดและเชื่อวําการดื่มกาแฟไปแล๎วจะมีผลประโยชน๑มากมายตํอสุขภาพ
รํางกายมากดังตํอไปนี้ 

1. ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจในผู๎หญิง 25% งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของสเปนพบวํา ผู๎หญิงที่ดื่ม
กาแฟ 2–3 แก๎วตํอวันมีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจน๎อยกวําคนท่ีไมํได๎ดื่มและผู๎ชาย 25% 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_1583&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89
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2. ลดอัตราเสี่ยงของการเป๕นเบาหวาน 60% กาแฟมีสารต๎านอนุมูลอิสระ และยังมีสารประกอบที่เรียกวํา 
ควินิน (Quinines) ที่ชํวยให๎รํางกายสามารถผลิตอินซูลินได๎ดีขึ้น 

3. ลดอัตราการเกิดภาวะความจําเสื่อม 65% จากการวิจัยพบวํากาแฟมีสํวนชํวยในการชะลอภาวะความจํา
เสื่อมโดยไปหยุดยั้งหรือต๎านการจับตัวของคอเรสเตอรอล (Cholesterol) ที่เป๕นผลเสียตํอรํางกาย 

4. ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในลําไสใ๎หญํ 50% จากการศึกษาถึง 12 ปีกับผู๎หญิงในญี่ปุุนพบวําคน
ที่ดื่มกาแฟ 3 แก๎วหรือมากกวําตํอวันมีแนวโน๎มในการลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในลําไส๎ใหญํ 

5. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตํอมลูกหมาก จากการศึกษากับผู๎ชายจํานวน 50,000 คนเป๕นเวลา 
20 ปีพบวําคนที่ดื่มกาแฟ 6 แก๎วตํอวันจะมีอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตํอมลูกหมากน๎อยกวําคนท่ีไมํได๎ดื่ม 
 6. ลดความเสี่ยงของการเป๕นอัลไซเมอร๑ (Alzheimer) 65% จากการศึกษากับคนวัยกลางคนในประเทศ
ฟินแลนด๑จํานวน 1,400 พบวําคนท่ีดื่มกาแฟ 5 ถ๎วยตํอวันสามารถลดอัตราเสี่ยงของการเป๕นอัลไซเมอร๑ 65% 

7. ลดความเสี่ยงของการเป๕นตับแข็ง 80% จากการศึกษากับผู๎ดื่มกาแฟจํานวน 125,000 คนพบวําการดื่ม
กาแฟ 1 แก๎วตํอวันทําให๎ความเสี่ยงตํอการเป๕นตับแข็งลดลง 20% ถ๎าดื่ม 4 แก๎วตํอวันจะลดอัตราเสี่ยงได๎ 80% 

8. ลดความเสี่ยงของการเป๕นนิ่วในถุงน้ําดี 50% ผู๎ชายที่ดื่มกาแฟอยํางน๎อย 2 แก๎วตํอวันมีแนวโน๎มในการ
ลดอัตราเสี่ยงของการเป๕นนิ่วในถุงน้ําดี 40%, 25% สําหรับผู๎หญิงที่ดื่มกาแฟในปริมาณที่เทํากัน และ 45% สําหรับ
คนท่ีดื่มมากกวํา 4 แก๎วตํอวัน 

9. ลดความเสี่ยงของการเกิดการอุดตันในเส๎นเลือดในผู๎หญิง 43% จากการศึกษากับนางพยาบาลจํานวน 
83,000 คนท่ีไมํเคยสูบบุหรี่และดื่มกาแฟ 4 แก๎วตํอวันสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดการอุดตันในเส๎นเลือด 43% 

10. ลดความเสี่ยงของการเกิดอาการสั่นของอวัยวะจากระบบปราสาท 
11. ลดอัตราเสี่ยงในการฆําตัวตายของผู๎หญิง 60%  
12. กาแฟมีสารต๎านอนุมูลอิสระสูง จะชํวยซํอมแซมเซลตํางๆในรํางกายที่ถูกทําลายจากอนุมูลอิสระ 
13. กาแฟชํวยให๎เรารู๎สึกไมํงํวงและตื่นตัว 
14. กาแฟชํวยลดความรู๎สึกหนาวได๎เนื่องจากคาเฟอีน (caffeine) 
15. ลดการเกิดโรคหืด 
16. ลดอาการปวดหัว บํอยครั้งที่คาเฟอีน (caffeine) ถูกใช๎เป๕นยาแก๎ปวดหัวโดยเฉพาะอาการปวดหัวจาก

ไมเกรน (migraine) 
17. บรรเทาอาการปวด การดื่มกาแฟ 2 แก๎วอาจชํวยลดอาการปวดกล๎ามเนื้อหลังจากการออกกําลังกายได๎

ประมาณ 58% ยาแก๎ปวดหลายประเภทมีการผสมคาเฟอีน (caffeine) 65 mg เชํน aspirin, ibuprofen, 
acetaminophen และคาเฟอีน (caffeine) สามารถชํวยบรรเทาอาการปวดได๎ 40% 

18. ชํวยทําให๎อารมณ๑แจํมใสขึ้น คาเฟอีน (caffeine) ที่ดื่มเข๎าไปจะชํวยคลายความเครียดและทําให๎
อารมณ๑แจํมใสขึ้น 

19. ชํวยให๎ความสามารถทางการกีฬาสูงขึ้น เพราะคาเฟอีน (caffeine) มีฤทธิ์ชํวยเพิ่มความทนทานและ
ประสิทธิภาพของกล๎ามเนื้อ 

20. ปูองกันฟ๓นผุ สารประกอบที่มีช่ือวํา Trigonelline ซึ่งเป๕นสารที่ทําให๎กาแฟมีกลิ่นหอมและรสขม มี
ประสิทธิภาพชํวยปูองกันแบคทีเรีย และการกํอตัวของแบคทีเรีย โดยเหตุผลนี้กาแฟจึงชํวยปูองกันฟ๓นผุได๎  
(https://health.kapook.com/view4592.html) 

 
 

https://health.kapook.com/view4592.html
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โทษของกาแฟ ในสํวนของโทษของกาแฟนั้นมีหลายประการ ดังมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ได๎ 

1. เพ่ิมระดับความดันโลหิตให้สูงมากขึ้น การดื่มกาแฟจะทําให๎ระดับความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นนานถึง 12 

ช่ัวโมง ผู๎ที่เป๕นโรคความดันโลหิตสูง จึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟในตอนเครียดๆ  
2. คาเฟอีนจะมีผลต่อการดูดซึมแร่ธาตุ คาเฟอีนจากในกาแฟจะมีผลขัดขวางการดูดซึมของแรํธาตุบาง

ชนิด เชํน แคลเซียม สังกะสีและเหล็ก  
3. ท าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารหนักขึ้น โดยเฉพาะผู๎ปุวยโรคกระเพาะอาหาร ควรดื่มกาแฟอยําง

ระมัดระวังจะดีที่สุด เพราะกาแฟจะกระตุ๎นให๎รํางกายผลิตน้ํายํอยออกมามากขึ้น  
  4. เพ่ิมความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุน เนื่องจากคาเฟอีนมีคุณสมบัติชํวยกระตุ๎นการขับป๓สสาวะ 
หากดื่มกาแฟติดตํอกันเป๕นเวลานาน ยํอมทําให๎รํางกายสูญเสียแคลเซียม   

5. หญิงต้ังครรภ์เสี่ยงต่อการแท้งบุตรหรือร่างกายทารกไม่สมบูรณ์ หลายคนได๎ยินข๎อต๎องห๎ามเกี่ยวกับ
การดื่มกาแฟในคุณแมํตั้งครรภ๑อยูํแล๎วแนํนอน  

6. มีผลกระทบต่อการดูดซึมวิตามิน B 1 เป๕นวิตามินที่มีคุณสมบัติชํวยรักษาสมดุลและความมั่นคง
เกี่ยวกับระบบประสาทภายในรํางกาย  

7. ผู้ปุวยโรคหัวใจ หัวใจจะยิ่งเสื่อมเร็ว สําหรับผู๎ที่ปุวยเป๕นโรคหัวใจ ไมํควรดื่มกาแฟอยํางยิ่ง เพราะ
คาเฟอีนจะเข๎าไปกระตุ๎นการทํางานของหัวใจ ทําให๎มีเลือดปริมาณสูงขึ้น 

8. นอนหลับไม่เต็มที่ ขณะที่เรานอนหลับ รํางกายจะได๎รับการแทรกแซงด๎วยคลื่นรบกวนอยํางช๎าๆ ซึ่งเป๕น
ผลมาจากคาเฟอีนจนทําให๎ลึกๆ แล๎ว รํางกายก็ของเราก็ไมํได๎พักผํอนอยํางเต็มที่แท๎จริง 

9. ท าให้น้ าหนักขึ้น สําหรับผู๎ที่ชอบดื่มกาแฟ และดื่มในปริมาณมากตํอวัน ยํอมเสี่ยงตํอการมีน้ําหนัก
สํวนเกินได๎ เพราะน้ําตาล นมและครีมที่เราเติมเข๎าไปเพื่อเพิ่มรสชาติกาแฟให๎อรํอยยิ่งข้ึน  

10. ท าให้หน้าอกเล็กลง การดื่มกาแฟจะชํวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต๎านมได๎แตํขณะเดียวกัน 
ก็จะทําให๎ขนาดเต๎านมหดเล็กลงได๎ด๎วยเชํนกัน โดยเฉพาะสาวๆ 

11. ส่งผลเสียต่อป๎ญหาสุขภาพหลายด้าน หากดื่มกาแฟมาก คาเฟอีนจากกาแฟก็จะกระตุ๎นทําให๎เกิด
อาการกระวนกระวาย มือไม๎สั่น ปวดศีรษะ โกรธงําย ท้ังยังสํงผลกระทบมายังหัวใจ  

12.ติดกาแฟ การดื่มกาแฟอยํางพอดี โดยดื่มประมาณวันละ 1-2 แก๎วเทํานั้นถึงจะไมํเป๕นผลเสียตํอสุขภาพ 
แตํสําหรับใครที่ดื่มกาแฟวันละมากกวํา 1-2 แก๎ว นั่นแปลวํา คุณอาจจะมีอาการติดกาแฟอยํางหนักแล๎วก็เป๕นได๎ 
(https://mahosot.com/โทษของการดื่มกาแฟ.html) 

ประโยชน์และโทษของการบริโภคกาแฟตามหลักทางพุทธจริยศาสตร์ 

  พระวินัยปิฎกพระพุทธองค๑ทรงอนุญาตให๎พระภิกษุสงฆ๑ ดื่มหรือฉันน้ําปานะ และฉันเภสัช ได๎บางชนิดได๎ 
เมื่อมีเหตุอันสมควร แตํเนื่องจากกาแฟ ซึ่งเป๕นเครื่องดื่มที่ไมํได๎มีปรากฏในคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนา จึงไมํมีหลักฐาน
วําพระพุทธองค๑ทรงบัญญัติวํา พระภิกษุควรหรือไมํควรฉันกาแฟโดยเฉพาะในยามวิกาล ดังนั้นในหลักของพุทธจริย
ศาสตร๑ดังนั้นผู๎จัดทําบทความช้ินนี้ได๎เอาหลักธรรมพุทธบัญญัติ มหาประเทศ 4 และกาลิกมาปรับใช๎ให๎ถูกหลักพุทธจริ
ศาสตร๑ดังตํอไปนี้ 

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ มหาประเทศ 4  

  สมัยนั้นภิกษุท้ังหลายเกิดความยําเกรงอยูํในข๎อปฏิบัติบางอยํางวํา “สิ่งใดหนอพระผู๎มีพระภาคทรงอนุญาต
ไว๎ สิ่งใดหนอไมํทรงอนุญาตไว๎” ภิกษุท้ังหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู๎มีพระภาคให๎ทรงทราบ พระผู๎มีพระภาค
ได๎ประทานมหาประเทศไว๎ 4 ข๎อ คือ 
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   1. ภิกษุท้ังหลาย สิ่งใดเราไมํได๎ห๎ามไว๎วํา “สิ่งนี้ไมํควร” ถ๎าสิ่งนั้นอนุโลมเข๎ากับสิ่งที่ไมํควร ขัดกับสิ่ง
ที่ควร สิ่งนั้นไมํควร 
  2. ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเราไมํได๎ห๎ามไว๎วํา “สิ่งนี้ไมํควร” ถ๎าสิ่งนั้นอนุโลมเข๎ากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่
ไมํควร สิ่งนั้นควร 
 3. ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเราไมํได๎อนุญาตไว๎วํา “สิ่งนี้ควร” ถ๎าสิ่งนั้นอนุโลมเข๎ากับสิ่งที่ไมํควร  ขัดกับ
สิ่งที่ควร สิ่งนั้นไมํควร 
  4. ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเราไมํได๎อนุญาตไว๎วํา “สิ่งนั้นควร” ถ๎าสิ่งนั้นอนุโลมเข๎ากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่ง
ที่ไมํควร สิ่งนั้นควร และ พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงอนุญาตกาลิกระคนกัน ทรงอนุญาตน้ําน้ําอัฏฐบาน (น้ําดื่ม 8 
ชนิด) สํวนน้ําดื่มที่นับเนื่องในน้ําอัฏฐบาน 8 ชนิดนั้น เชํน น้ําหวาย น้ําผลมะง่ัว น้ําต๎นเล็บเหยี่ยว และน้ํา
ผลไม๎เล็กเป๕นต๎น แม๎จะไมํได๎ทรงอนุญาตไว๎แตํอนุโลมเข๎ากับน้ําอัฏฐบาน เพราะฉะนั้น จึงเป๕นอันอนุญาตด๎วย 

  กาลิกในพระพุทธศาสนา 

  มาดูน้ําปานะชนิดตําง ๆ ท้ังฉันได๎ และฉันไมํได๎ที่พระองค๑ทรงบัญญัติไว๎ เรียกวํา กาลิกวําโดยกาลเวลา 
1) ยามกาลิก ของที่ภิกษุรับประเคนไว๎แล๎วฉันได๎ช่ัววันหนึ่งกับคืนหนึ่งกํอนอรุณของวันใหมํ คือน้ําปานะ

ได๎แกํ น้ําคั้นผลไม๎ที่ทรงอนุญาต 8 อยําง คือ (1) อัมพปานะ นํ้ามะมํวง (2) ชัมพุปานะ นํ้าหว๎า (3) โจจปานะ นํ้ากล๎วย
มีเมล็ด (4) โมจปานะ น้ํากล๎วยไมํมีเมล็ด  (5) มะธุกปานะ น้ํามะทราง (6) มุททิกปานะ น้ําผลจันทร๑หรือน้ําองํุน (7) 
สาลูกปานะ น้ําเหง๎าบัว (8) ผารุสกปานะ น้ําผลมะปรางหรือน้ําลิ้นจี่และน้ําผลไม๎ทุกชนิด เว๎นน้ําต๎มเมล็ดข๎าวเปลือก, 
น้ําใบไม๎ทุกชนิด เว๎นนํ้าผักดอง, นํ้าดอกไม๎ทุกชนิด เว๎นนํ้าดอกมะทราง, นํ้าอ๎อยสด ฉันได๎” (วิ.ม. (ไทย) 2/396) 

2) สัตตาหกาลิก “ของที่ภิกษุรับประเคนไว๎แล๎วฉันได๎ภายใน 7 วัน คือ เภสัชทั้ง 5 ได๎แกํ (1) สัปปิ เนยใส 

(2) นวนีตัง เนยข๎น (3) เตลัง นํ้ามัน (4) มธุ นํ้าผึ่ง (5) ผาณิต น้ําอ๎อย” 
  3) ยาวชีวิก “ของที่ภิกษุรับประเคนไว๎แล๎ว ฉันได๎ตลอดไป ไมํกํากัดเวลา คือ ของที่ใช๎ปรุงเป๕นยา ได๎แกํ 

หลิททะ ขมิ้น, สิงคิเวระ ขิง, วจะ วํานนํ้า, วจัตถะ วํานเปราะ, อติวิสะ อุตพิด, กฏฺกโรหิณี ขํา, อุสีระ แฝก, ภัททมุตต
กะ แห๎วหมู, เป๕นต๎น (วิ.ม. (ไทย) 2/396) 

พระพุทธองค๑ทรงบัญญัติวํา ก็ ภิกษุใดเคี้ยวของเคี้ยว หรือฉันของฉันที่สะสมไว๎ ต๎องปาจิตตีย๑ที่ช่ือวําของที่
เก็บสะสมไว๎ คือ ของที่ภิกษุรับประเคนในวันนี้ แล๎วฉันในวันอื่น ที่ช่ือวํา ของเคี้ยว คือ ยกเว๎นโภชนะ 5 ยามกาลิก 
สัตตาหกาลิก และยาวชีวิก นอกนั้นช่ือวําของเคี้ยว ท่ีช่ือวํา ของฉัน คือ โภชนะ 5 คือ ข๎าวสุก ขนมกุมมาส ข๎าวตู ปลา 
เนื้อ ภิกษุรับประเคนด๎วยตั้งใจวํา“จะเคี้ยว จะฉัน”ต๎องอาบัติทุกกฎ ฉัน ต๎องอาบัติปาจิตตีย๑ทุก ๆ คํากลืน ของเก็บ
สะสมไว๎ ภิกษุไมํแนํใจ เคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉัน ต๎องอาบัติปาจิตตีย๑ ของเก็บสะสมไว๎ ภิกษุสําคัญวํามิใชํของเก็บ
สะสมไว๎ เคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉัน ต๎องอาบัติปาจิตตีย๑  
  ภิกษุรับประเคนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิกไว๎เป๕นอาหาร ต๎องอาบัติทุกกฎ  ภิกษุฉันต๎องอาบัติทุกกฎ
ทุก ๆ คํากลืน มิใชํของเก็บสะสมไว๎ ภิกษุสําคัญวําเป๕นของเก็บสะสมไว๎ ต๎องอาบัติทุกกฎ มิใชํของเก็บสะสมไว๎ ภิกษุไมํ
แนํใจ ต๎องอาบัติทุกกฎ มิใชํของเก็บสะสมไว๎ ภิกษุสําคัญวํามิใชํเป๕นของเก็บสะสมไว๎ ไมํต๎องอาบัติดังน้ีคือ 
 1.ภิกษุเก็บของที่เป๕นยาวกาลิกไว๎ฉันช่ัวกาล 2.ภิกษุเก็บของที่เป๕นยาวกาลิกไว๎ฉันช่ัวยาม 
 3. ภิกษุเก็บของที่เป๕นสัตตาหกาลิกไว๎ฉันช่ัวสัปดาห๑ 4. ภิกษุฉันของที่เป๕นยาวชีวิกเมื่อมีเหตุผลสมควร 5. 
ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุต๎นบัญญัติ (วิ.ม. (ไทย) 2/253-256/408-409) 
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  ธัญชาติ 7 อย่าง ที่พระองค๑ทรงบัญญัติอีกคือ ข๎าวสาลี ข๎าวเจ๎า หญ๎ากับแก๎ ข๎าวละมาน ลูกเดือย ข๎าว

เหนียว ข๎าวฟุาง เป๕นสิ่งที่ทรงห๎ามฉันในเวลาตั้งแตํเที่ยงวันจนถึงอรุณขึ้นวันใหมํ สํวน มหาผล 9 อยําง คือ ตาล 
มะพร๎าว ผลขนุน ขนุนสําปะลอ บวบ ฟ๓กเขียว แตงกวํา แตงโม ฟ๓กทอง รวมทั้งอรัญชาติทั้งหมด เชํน ถั่วเขียว ถั่ว
ราชมาส งา พืชผักกินหลังภัตตาหาร แม๎จะไมํได๎ทรงห๎ามไว๎ แตํอนุโลมเข๎ากับธัญชาติ 7 อยําง เพราะฉะนั้น จึงทรง
ห๎ามฉันในเวลาตั้งแตํเที่ยงวันจนถึงรุํงอรุณขึ้นวันใหมํเชํนกัน เข๎ากับหลักมหาประเทศข๎อท่ี 2 

อภิปรายผล 

  กาแฟ เป๕นเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ซึ่งเป๕นที่นิยมบริโภคทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ๑เพราะคิดวําเป๕นเครื่องดื่มที่มี
ประโยชน๑ตํอสุขภาพ แตํคนสํวนมากยังไมํนึกถึงผลเสียเทําควร สํวนมากจะเอาประโยชน๑ตรงหน๎าคือการชํวยแก๎งํวง 
หรือดื่มตามรสนิยมของแตํละคนไว๎กํอน ในสํวนของพระพุทธศาสนานั้น กาแฟตามมติทางพุทธศาสนาไมํได๎บัญญัติไว๎
และอนุญาตไว๎กํอนวําควรบริโภคหรือไมํควรบริโภคก็จริงแตํพระพุทธเจ๎าทรงได๎แสดงบอกให๎เอาหลักธรรมวินัยคือ
มหาปเทศ 4 (วิ.ม.(ไทย) 5/305/139-140.) มาวินิจฉัยปรับใช๎ในยุคโลกาวิวัตน๑ ซึ่งประเทศท่ีกําลังพัฒนา หรือประเทศ
ที่มีความเจริญก๎าวหน๎าแล๎วและมีสิ่งใหมํๆ เกิดขึ้นมากหมายซึ่งสมัยพุทธกาลยังไมํมียังไมํเกิด อยํางเชํน กาแฟเป๕น
เครื่องดื่มหรือเรียกวําอาหารชนิดหนึ่งแตํถ๎าสมณะ(นักบวช) ในพระพุทธศาสนานั้นบริโภค (ฉัน) ในเวลากาลก็ดี ใน
เวลาวิกาลก็ดีบริโภคไปแล๎ว มีโทษในทางวินัยหรือไมํ ซึ่งผู๎จัดทําได๎เอาหลักมหาประเทศข๎อท่ี 2 มาวินิจฉัยคือ “...ภิกษุ
ทั้งหลาย สิ่งใดเราไมํได๎ห๎ามไว๎วํา “สิ่งนี้ไมํควร” ถ๎าสิ่งนั้นอนุโลมเข๎ากับสิ่งท่ีควร ขัดกับสิ่งท่ีไมํควร สิ่งนั้นควร...” (วิ.ม.
(ไทย) 5/305/139-140) จริงๆ แล๎วในสมัยพุทธกาล เวลาที่พระพุทธเจ๎าจะบัญญัติหรืออนุญาตต๎องมีผู๎ต๎นบัญญัติคือ
ผู๎กระทํา(ภิกษุ)   ผู๎นินทา (ชาวบ๎าน) ผู๎นําเรื่อง (ทั้งชาวบ๎านและภิกษุ) ไปฟูองพระพุทธเจ๎ากํอน ฉะนั้น กาแฟเป๕นของ
ที่นิยมทั่วโลกดังนั้น กาแฟเป๕นสิ่งที่ไมํควรของพระภิกษุสงฆ๑ แตํถ๎าพระอนุโลมบริโภคกันในเวลาวิกาลได๎วําควร 
ชาวบ๎านไมํตําหนิ หรือไมํนินทา คนในสังคมไมํนินทา ไมํรังเกียจและชาวบ๎านชอบถวายชอบถวาย กาแฟนั้นไมํขัดกับ
สิ่งที่ไมํควร กาแฟน้ันควรบริโภคในเวลาได๎ (สมภาร พรมทา, 2547, หน๎า 111) 
  ในหนังสือ กินในมุมมองของพุทธศาสนา ได๎กลําวไว๎วํา ความบริสุทธ์ิไมํสามารถจะบังคับได๎เพราะอาหารจุด
เปลี่ยนแปลงความคิด บางศาสนาเช่ือวําพืชและสัตว๑ถูกสร๎างมาโดยพระเจ๎าเพื่อประโยชน๑ของมนุษย๑ แตํพุทธศาสนา
นั้นมีระบบจริยธรรมที่อยูํกลึงกลางระหวํางศาสนาอื่น จริยธรรมของพุทธศาสนาให๎ความคุ๎มครองทางศีลธรรมแกํ
มนุษย๑และสัตว๑เทํานั้น (ไมํรวมพืช) ตามทัศนะของพุทธศาสนาการกระทําที่สามารถตั้งคําถามในเชิงจริยธรรมได๎ ที่
พุทธศาสนามีระบบจริยธรรมเชํนนี้ก็เพราะพุทธศาสนาเช่ือวํามนุษย๑และสัตว๑นั้นมีจิตเหมือนกัน แตํพืชไมํมีจิต  และ
 ในศีลข๎อแรกของศีลห๎านั้นมีข๎อความความกลําววํา “พึงงดเว๎นจากการฆําสัตว๑” ซึ่งสัตว๑ในท่ีนี้เป๕นท่ีรู๎จักกันดี
ในหมูํชาวพุทธวํา หมายถึงมนุษย๑และสัตว๑เดรัจฉาน ดังนั้นทางสายกลางในแงํที่เป๕นวินัยนี้อาจเป๕นของใหมํที่เกิดขึ้นใน
สมัยนี้ ที่เรื่องเชํนนี้ไมํปรากฏชัดเจนในสมัยพุทธกาล ก็เพราะสมัยนั้นป๓ญหาสังคมไมํซับซ๎อนมากเทํากับที่เป๕นอยูํใน
ป๓จจุบัน ดังนั้นการบริโภคกาแฟของพระภิกษุสงฆ๑จึงไมํควรถือวําผิดหลักพระธรรมวินัยเพราะมีเหตุผลมาสนับสนุน
ดังนี ้

๑. กาแฟ จัดเป๕นผลิตผลจากพืชชนิดหนึ่ง 
๒. กาแฟ จัดอยูํในประเภทของอาหารตามประมวลกฎหมายมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ 

(10) แหํงพระราช บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522                    
๓. กาแฟ มีผลตํอสุขภาพรํางกาย มากวําผลเสีย 

  4. กาแฟ สํงเสริมเศรษฐกิจและสังคม และค๎าการค๎าระหวํางประเทศ                                                         
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  ในทางชีววิทยา การที่สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติกินกันและกัน (ที่เรียกวําวงจรอาหาร) นั้น ได๎รับการอธิบายวํา
เป๕นกระบวนการปรับความสมดุลในโลกธรรมชาติ โดยกระบวนการทางธรรมชาติเอง การกินกันและกันระหวํางสัตว๑
และพืชนั้น เป๕นระบบทางนิเวศวิทยาก็เป๕นสิ่งที่เราอาจจะเข๎าใจได๎และเห็นตํอไปวํา “มันต๎องเป๕น เชํนนั้น ฯ 

บทสรุป  
 กาแฟถูกค๎นพบครั้งแรกโดยเด็กเลี้ยงแพะชาวอาบิสซีเนีย ประเทศเอธิโอเปียในป๓จจุบัน ช่ือคาลดี จากการ
สังเกตพบวํา “เกาะหฺวะหฺ” ในภาษาอาหรับแล๎งเพี้ยนเป๕น กาห๑เวห๑ ในภาษาตุรกีกํอนที่จะกลายเป๕น คอฟฟี๖ใน
ภาษาอังกฤษ และกาแฟในภาษาไทย ชาวอาหรับหวงแหนพันธุ๑กาแฟมากจึงสํงออกเฉพาะเมล็ดกาแฟที่คั่วสุกแล๎ว
เทํานั้น กาแฟไมํใชํพืชดั้งเดิมของประเทศไทย แตํมีการนําเข๎ามาปลูกเพื่อให๎มีผลผลิตสําหรับการบริโภค
ภายในประเทศ ตํอมาเมื่อมีผลผลิตมากขึ้นจึงมีการสํงออกไปจําหนํายตํางประเทศ ทั้งโรบัสต๎าและ อราบิก๎า ใน
เมืองไทยเป๕นกาแฟเหมือนกัน แตํเส๎นทางเติบโตและการพัฒนาไมํเหมือนกัน โดยภาพรวมหากพูดถึงกาแฟ หลายคนก็
จะนึกถึงกาแฟภาคใต๎ที่เป๕นชนิดโรบัสต๎า และหลายคนก็นึกถึงกลิ่นหอมของกาแฟตอนเช๎าที่มักกินกับขนมป๓ง หรือ
โอยัวะที่กินกับปาทํองโก๐ แตํถ๎าจะพูดถึง กาแฟสด หรือกาแฟคั่วบดที่ชงและกรองกากออก ก็อาจนึกถึงกาแฟอราบิก๎า
ในภาคเหนือที่ป๓จจุบันมักเป๕นร๎านกาแฟที่ราคาคํอนข๎างสูง เอาไว๎เป๕นที่พบปะพูดคุย เอาไว๎เป๕นที่ติว เอาไว๎เป๕นที่เลํน
เน็ต...ฯลฯ ต๎องยกความดีให๎กับทํานดีหมุน ชาวไทยมุสลิม ที่ได๎นําเอาเมล็ดกาแฟ โรบัสต๎า ซึ่ งคาดวํามาจากประเทศ
อินโดนีเซีย มาปลูกไว๎ที่อําเภอสะบ๎าย๎อย จังหวัดสงขลา ตั้งแตํปี พ.ศ.2447 และด๎วยความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
และภูมิอากาศ ผนวกกับความเกํงกาจของเกษตรกรไทย ทําให๎ปริมาณการผลิตของโรบัสต๎าเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 
2524 ประเทศไทยจึงได๎สมัครเข๎าเป๕นสมาชิก องค๑การกาแฟโลก หรือ ICOกาแฟตามหลักพุทธจริยศาสตร๑ คณะ
ผู๎จัดทําได๎ค๎นหาข๎อมูลจากคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนาเชํนพระวินัยปิฎกเพื่อเอามาวิเคราะห๑และปรับใช๎ในยุคป๓จจุบัน 
ตามการศึกษาสังเกตค๎นหาความรู๎ที่และความคิดเห็นของผมเอง กาแฟ: ประโยชน๑และโทษในมิติทางพุทธจริยศาสตร๑    
ที่พระพุทธองค๑ทรงไมํได๎บัญญัติห๎ามไว๎ หรืออนุญาตไว๎แตํกํอนมาวํามีโทษหรือประโยชน๑ฉันได๎หรือไมํไดในมติทางพุทธ 
จึงคณะผู๎จัดทําได๎เอามาวิเคราะห๑และทําการตัดสิ้นกันวํานักบวชในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค๑ทรงอนุญาตให๎
พระภิกษุสงฆ๑ ซึ่งเป๕นนักบวช ดื่มหรือฉันได๎บางสิ่งเทํานั้น เชํน ดื่มน้ําเปลําได๎ ดื่มน้ําปานะได๎ ดื่มเภสัชได๎เมื่อมีเหตุอัน
สมควร สํวนอาหารทั้งหลาย จะดื่มหรือฉันไมํได๎ ต๎องอาบัติปาจิตตีย๑ ดังนั้น น้ํานม ถั่วเหลือง เป๕นต๎น ไมํใชํน้ําปานะ 
จัดเป๕นประเภทอาหาร เชํนเดียวกับเมล็ดทานตะวันก็เป๕นอาหาร เวลาวิกาลภิกษุฉันไมํได๎ แตํกาแฟนั้นเป๕นในเวลา
วิกาลได๎หรือไหม เพราะวํา กาแฟ เป๕นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่แปลงจากเม็ดกาแฟที่มิใชํมหาผลแตํมันเป๕นธัญชาติ ดังนั้น
ผู๎จัดทําบทความช้ินนี้ได๎เอาหลักธรรมพุทธบัญญัติ มหาประเทศ 4 และกาลิกมาปรับใช๎ให๎ถูกหลักพุทธจริศาสตร๑
ดังนี้คือ “สิ่งใดหนอพระผู๎มีพระภาคทรงอนุญาตไว๎ สิ่งใดหนอไมํทรงอนุญาตไว๎” ภิกษุท้ังหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูล
พระผู๎มีพระภาคให๎ทรงทราบ พระผู๎มีพระภาคได๎ประทานมหาประเทศไว๎ 4 ข๎อ จึงผู๎จัดทําได๎เอาหลักมหาประเทศข๎อ
ที่ 2 มาวินิจฉัยคือ “...ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเราไมํได๎ห๎ามไว๎วํา “สิ่งนี้ไมํควร” ถ๎าสิ่งนั้นอนุโลมเข๎ากับสิ่งท่ีควร ขัดกับสิ่งที่
ไมํควร สิ่งนั้นควร...” จริงๆ แล๎วสมัยพุทธกาลเวลาที่จะบัญญัติหรืออนุญาตต๎องมีผู๎ต๎นบัญญัติคือผู๎กระทํา(ภิกษุ) ผู๎
นินทา(ชาวบ๎าน) ผู๎นําเรื่อง(ทั้งชาวบ๎านและภิกษุ)ไปฟองพระพุทธเจ๎ากํอน ฉะนั้นเราคิดวํา กาแฟ เป๕นของที่นิยมทั่ว
โลกดังน้ัน กาแฟเป๕นสิ่งที่ไมํควรของพระภิกษุสงฆ๑ แตํถ๎าพระอนุโลมบริโภคกันในเวลาวิกาลได๎วําควร ชาวบ๎านไมํดาํไมํ
นินทา คนในสังคมไมํนินทาไมํรังเกียจและชาวบ๎านชอบถวายชอบประเคน กาแฟนั้นไมํขัดกับสิ่งที่ไมํควร กาแฟนั้น
ควรบริโภคในเวลาได๎  
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วิธีการขจัดความโกรธในการแกป้๎ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน 
The method to eliminate the anger habit   

on solve problems youth's quarrel 
 

ภารด ี พูลประภาเอี่ยมเจรญิ 
ดิลก  บุญอ่ิม 

อาจารย๑ประจาํหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ๑ลําปาง 

 
บทคัดย่อ  

  ป๓ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนเป๕นป๓ญหาสังคมที่เกิดขึ้นบํอยครั้งในสังคมป๓จจุบัน ในทางทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมและทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคมในสายจิตวิทยามองวํา เกิดมาจากแรงจูงใจในการลอกเลียนแบบและ
ความพยายามสร๎างเอกลักษณ๑ของตน จัดอยูํในทฤษฎีลําดับขั้นความต๎องการของมาสโลว๑ ขั้นที่ 3 คือ ความต๎องการ
ความรักและความต๎องการเป๕นเจ๎าของ หวงแหนสิ่งตํางๆ ไว๎ในความครอบครองของตนเอง และขั้นที่ 4 คือความ
ต๎องการการยอมรับจากผู๎อื่น ในขณะเดียวกันก็ต๎องการมีอํานาจเหนือผู๎อื่นด๎วย  เมื่อมองในมุมมองพระพุทธศาสนา 
รากเหง๎าของป๓ญหานี้เกิดขึ้นมาจากความรู๎สึกพยาบาท โกรธ และผูกโกรธ ความรู๎สึกทั้งสามประการนี้ นับวําเป๕น
สาเหตุสําคัญของการทะเลาะวิวาท สํงผลให๎กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมเป๕นไปในทางเสื่อม ไมํเป๕นประโยชน๑ทั้ง
แกํตนเองและผู๎อื่น  แนวทางการแก๎ไขป๓ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน สามารถทําได๎ด๎วยการอบรม จัดกิจกรรม
และประเมินผลเป๕นประจํา ด๎านวิธีการขจัดความโกรธในการแก๎ป๓ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน ควรเริ่มต๎นจาก 
1) การมีสติรู๎เทําทันอารมณ๑โกรธที่เกิดขึ้น  2) เมื่อรู๎เทํานั้นแล๎วต๎องมีความอดทนอดกลั้นตํออารมณ๑โกรธนั้น และไมํ
จองเวรตํอกัน 3) ยกโทษให๎แกํคนที่เคยผูกโกรธกันไว๎ คือคนท่ีเบียดเบียนและทําร๎ายตนทั้งในอดีตและป๓จจุบัน 4) ฝึก
จิตด๎วยการเจริญเมตตาเป๕นประจํา สร๎างความรัก ความปรารถนาดีตํอสรรพชีวิต ซึ่งการเจริญเมตตานี้จะทําให๎ความ
โกรธเกิดขึ้นได๎ช๎าและเมื่อประสบกับสถานการณ๑เฉพาะหน๎าก็จะสามารถระงับความโกรธได๎เร็ว และ  5) ควรให๎
ความสําคัญตํอการเอื้อเฟื๗อเผื่อแผํแกํกันและกัน เพื่อสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ และปูองกันการทะเลาะวิวาทใน
อนาคตด๎วย 
ค าส าคัญ: การขจัด, ความโกรธ, เยาวชน 

 
Abstract 

  The youth’s quarrel problems are frequently found in the present society. According to 
psychological theories, particularly the behavioral theory and social learning theory, they come 
from motives for imitation and their own identity efforts. According to Maslow’s theory of needs, 
such behavior can be categorized as the 3rd level and the 4th level. That means, in the 3rd level, it 
is the need of love, the sense of belonging, and the will of possession of something, and in the 4th 
level, it is an acceptance requirement from others and a matter of power over others. In the 
Buddhist view, the root of the problem was caused by the 3 Anger i.e., vengeful, anger, and 
resentment. These things are the root-causes of youth quarrel which later on can be developed 
and expressed in into bodily action, verbal action and mental action.  Buddhism and Western 
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psychology say in the same voice that the root-causes of youth quarrel just arise from clinging to 
the one own dearest. 
The solutions to the youth quarrel problems can alternatively be done by providing  training 
courses with various activities and suitable evaluation in order to eliminate the anger defilements 
step by step as following : 1) Be mindful, knowing the true nature of anger.  2) Upon knowing the 
anger, be patient and try to control it. 3) Giving harmless and forgiving to all who used to behave 
harshly and badly to oneself. 4) Developing and cultivating loving-kindness and compassion 
towards all living beings, this kind of mercy will make the anger happen slowly and when faced 
with the immediate situation, it can quickly anger. 5) It should be important to give each other 
generosity. To create unity among the faculty. And prevent future controversy.  
Keyword: eliminate, anger, youth 
 
บทน า 

ป๓จจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด๎านสังคมและวัฒนธรรมอยํางรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการสื่อสาร โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศกํอให๎เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมจากภายนอกเข๎าสูํสังคมไทย
อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ทําให๎คนในสังคมเกิดการเรียนรู๎และรับเอาวัฒนธรรมอื่นเข๎ามาปฏิบัติ โดยขาดการกลั่นกรองที่ดี 
ซึ่งเป๕นป๓ญหามากกับกลุํมเยาวชนท่ีเป๕นวัยรุํน และนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาตํางๆ ทรัพยากรบุคคลเหลํานี้จะ
กลายเป๕นกําลังหลักท่ีสําคัญยิ่งของประเทศไทยในอนาคต และนําเป๕นหํวงวําเยาวชนเหลํานี้กําลังอยูํในชํวงที่จัดได๎วํา
เป๕นระยะที่สําคัญมากที่สุด ศรีเรือน แก๎วกังวาน (2545, น. 336) กลําววํา เนื่องจากเป๕นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ๑สูง อาทิ ความรัก ความชอบ โกรธ อิจฉา ริษยา โอ๎อวด แขํงดี ถือดี เจ๎าทิฐิ อํอนไหว หลงใหลงําย 
เปลี่ยนแปลงงําย ควบคุมอารมณ๑ไมํคํอยดี บางครั้งพลุํงพลําน บางครั้งเก็บกด บางครั้งมั่นใจสูง ดื้อรั้นเอาแตํใจตนเอง 
มีอารมณ๑รุนแรง วํูวาม ฉุนเฉียว หุนหันพลันแลํนหรือเรียกวําเป๕นวัยพายุและความเครียด (Storm and Stress) สุชา 
จันทร๑เอม และสุรางค๑ จันทร๑เอม (2529, น. 113) จึงกลําวได๎วํา อารมณ๑ที่พัฒนามากในชํวงนี้ คือ ความโกรธ ความ
กลัว ความรัก และความริษยา เพราะเป๕นวัยที่เช่ือมตํอระหวํางเด็กและผู๎ใหญํ และเป๕นวัยที่มีพัฒนาการที่ซับซ๎อน ซึ่ง
ต๎องมีการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย อารมณ๑ และสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ๑
นับวําเป๕นพัฒนาการทีม่ีความสําคัญ มีการปรับตัวใหมํๆ ในหลายๆ ด๎าน ประกอบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
รํางกาย ทําให๎เกิดความสับสน ไมํแนํใจ ไมํปลอดภัย ทําให๎อารมณ๑แปรปรวนงําย เพิ่มความรุนแรงข้ึน ขาดการควบคุม 
มักจะแสดงออกอยํางเปิดเผย สํงผลให๎เกิดพฤติกรรมที่เป๕นป๓ญหา เชํน การดําวําทุบตี การทําลายบุคคลหรือสิ่งของ มี
ปฏิกิริยาดุร๎าย  เพราะต๎องรีบระบายความหงุดหงิดเรําร๎อน ขัดเคือง ขุํนเคืองเดือดดาลออกไปอยํางรวดเร็ว และเมื่อ
ทําจนสาแกํใจแล๎ว จะรู๎สึกโลํงใจ สบายใจ หากมีวันวํางได๎นั่งคิด นั่งนึก หรือนั่งตรึกตรองทบทวนสิ่งตํางๆ จากความ
โกรธนี้ จะได๎คําถามขึ้นมามากมายวํา ทําไมต๎องโกรธ  โกรธแล๎วได๎อะไร และจะทําอยํางไรไมํให๎โกรธ คิดหาทางระงับ
ยับยั้งขึ้นในจิตใจ ความรู๎สึกผิดและความโกรธ เป๕นอารมณ๑หนึ่งซึ่งมักกํอให๎เกิดป๓ญหาทางพฤติกรรมมาก และ
กํอให๎เกิดความรุนแรง (หรรษา แก๎วพูลปกรณ๑, 2541, น. 1)  
  Madow (1992, p. 15) ความโกรธของวัยรุํนมีลักษณะจากความไมํพอใจ ความผิดหวังไมํรู๎จะทําอยํางไร จึง
รวมกลุํมกับเพื่อนท่ีมีลักษณะคล๎ายๆ กัน เพื่อการยอบรับและแสดงความเจ็บปวดออกมาได๎อยํางเต็มที่ เชํน แตํงกาย
ด๎วยชุดแปลกประหลาด มีพฤติกรรมลักษณะโกรธแค๎น ตํอต๎านสังคม ชํวงเวลาของการระบายความโกรธของวัยรุํน 
คือ ที่โรงเรียนหรือสถานท่ีตํางๆ ทําให๎วัยรุํนรู๎สึกวํามีอิสระ และได๎รับความพึงพอใจอยํางเต็มที่ ความโกรธของวัยรุํน 
เป๕นผลมาจากความรู๎สึกปลดปลํอยสิ่งที่เก็บกดไว๎ เชํน การทําร๎ายตนเองหรือคนอื่น ทําตามจินตนาการ แสดงอารมณ๑
ตามความรู๎สึก เป๕นต๎น 



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 386 ~ 

  มีนักวิชาการชาวตะวันตกได๎ให๎ความหมายความโกรธไว๎ อาทิ Johnson (1993, p. 273) กลําววํา ความ
โกรธเป๕นอารมณ๑อยํางหนึ่ง ซึ่งมักจะนําไปสูํความขัดแย๎ง เกิดขึ้นเมื่อบุคคลถูกขัดขวาง ถูกรบกวนความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานหรือการกระทําบางสิ่งบางอยําง ทําให๎บุคคลนั้นรู๎สึกวําตัวเองด๎อยคําและถูกปฏิเสธ สํวน Spielberger, C. 
D.,and Sydeman, S. J., (1994, p. 52) กลําววํา ความโกรธเป๕นสภาวะอารมณ๑ที่ประกอบด๎วยความรู๎สึกที่แตกตําง
กันไปในความรุนแรงจากความหงุดหงิดเล็กน๎อยหรือรําคาญจนถึงโกรธอยํางรุนแรง บ๎าคลั่ง  สรุปได๎ในเบื้องต๎นวํา 
ความโกรธในทัศนะของชาวตะวันตก คือ ความโกรธเป๕นอารมณ๑พื้นฐานของมนุษย๑ทุกคน เป๕นพฤติกรรมด๎านลบ 
เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งภายนอกมากระทบขัดขวาง แล๎วทําให๎เกิดความรู๎สึกไมํพอใจ หรือรู๎สึกวําตนเองไมํมีคุณคํา 
  สํวนในทางพระพุทธศาสนา ความโกรธ คือ สภาวะทางจิตมีอาการเดือดดาลที่เรียกวํา โกรธ ตํอผู๎อื่นหรือสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ตามปกติความโกรธจะเริ่มกํอตัวจากความหงุดหงิดหรือความกระทบกระทั่งทางจิตที่เรียกวํา “ปฏิฆะ” ซึ่ง
เป๕นความโกรธระดับอํอน (พุทธทาสภิกขุ, 2529, น.15) โดยมีเหตุเกิดคือ ตัณหา 3 กลําวคือ 1) ความอยากทางกาม
คุณ (กามตัณหา) เมื่อไมํได๎ตามตนต๎องการก็โกรธ 2) ความอยากเป๕นนั่นเป๕นนี่ (ภวตัณหา) เมื่อไมํได๎ก็โกรธ และ 3) 
ความไมํอยากมีไมํอยากเป๕น (วิภวตัณหา) แตํสิ่งนั้นกลับเกิดมีเกิดเป๕นข้ึนมา เชํน ความเจ็บปุวย ความยากจน เป๕นเหตุ
ให๎ความโกรธเกิดขึ้น ความโกรธเป๕นเชํนกับสนิมของศัสตราวุธในโลก (สํ.ส. 15/81/74) มีรากเป๕นพิษ (สํ.ส. 
15/71/79) คือ มีทุกข๑เป๕นวิปาก กลําวคือ เมื่อความโกรธเกิดขึ้นแกํผู๎ใด ผู๎นั้นจะเกิดอาการเดือดดาลภายในใจ เมื่อ
รุนแรงมากขึ้น สติที่จะควบคุมก็ไมํมี ยํอมปิดกั้นป๓ญญา เป๕นเหตุกํอกรรมช่ัว ทําประทุษร๎ายผู๎อื่นด๎วยวาจาบ๎าง ด๎วย
กายบ๎าง ซึ่งจะนําไปสูํความเดือดร๎อนท้ังแกํตนเองและผู๎อื่น  
  ความโกรธ เป๕นสภาวะทางจิตมีอาการคิดประทุษร๎าย คิดทําลาย หรือความคิดที่ทําให๎ผู๎อื่นหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เกิดความพินาศเสียหาย ความคิดดังกลําวนี้ครอบคลุมความคิดด๎านลบทุกชนิด เชํน คิดทําให๎เขาเจ็บใจ ให๎เสีย
ความรู๎สึก อน่ึง ความดุร๎ายเป๕นลักษณะของโทสะ โดยปรากฏอาการเชํนกับความดุร๎ายของงูที่ถูกตี หรือโทสะเป๕นเชํน
กับไฟปุา เพราะเผาไหม๎นิสัยของตนเอง ดังนั้น ผู๎ถูกโทสะครอบงําจึงเกิดอาการรุํมร๎อนภายในจิตใจ เพราะถูกไฟคือ
โทสะแผดเผาจนทําให๎สขุภาพเสือ่มโทรม หน๎าตาบูดบึ้ง อารมณ๑ฉุนเฉียวเป๕นปกติ จนกลายเป๕นคนมองโลกในแงํร๎ายใน
ที่สุด 
  ความรู๎สึกโกรธ เป๕นกิเลสประเภทท่ีทําให๎จิตเกิดอาการเคืองแค๎น ไมํสบอารมณ๑ ชอบความยํอยยับ ตลอดจน
การมองโลกในแงํร๎าย ความรู๎สึกโกรธนี้ มีความดุร๎ายเป๕นลักษณะ เหมือนงูที่ถูกตี (คณะกรรมการแผนกตํารา มหาม
กุฏราชวิทยาลัย, 2535, น. 88) กิเลสประเภทน้ีเรียกวํา “กิเลสฝุายโทสะ” อาจเป๕นเพราะโทสะเป๕นกิเลสที่เดํนและมี
ผลกระทบตํอจิตอยํางรุนแรง ได๎แกํ อรติ คือ ความไมํชอบ ปฏิฆะ คือ ความขัดใจ  โกธะ คือ ความโกรธ พยาบาท คือ 
ความอาฆาต หากจัดเป๕นโทสมูลจิตจัดอยูํในอกุศลกรรมบถ 10 (ธนู จงเลิศจรรยา, 2528, น. 257) คือ กายกรรมมี 2 
คือ ปาณาติบาต และอทินนาทาน วจีกรรม มี 4 คือ มุสาวาท ปิสุณวาท ผรุสวาท และสัมผัปปลาปวาท สํวนมโนกรรม
มีอยํางเดียว คือ พยาบาท โทสมูลจิต คืออกุศลจิตที่เกิดดับพร๎อมกับโทมนัสสเวทนาและสัมปยุตด๎วยปฏิฆะ จัดเป๕น
อสังขาริก คือ โกรธเองโดยไมํมีผู๎ยุยง และเป๕นสสังขาริก คือ มีผู๎ยุยงให๎โกรธ  โทสะเป๕นความคิดประทุษร๎ายหรือ
ทําลายผู๎อื่น ซึ่งเป๕นเหตุกํอเวรภัยตํางๆ อันจะนําความเดือดร๎อนมาสูํตนเองและผู๎อื่น เชํน คิดฆําเขา คิดทําร๎ายคูํอริ 
คิดชั่วตํอผู๎อื่น อนึ่ง กิเลสประเภทน้ีแม๎จะมีโทษมากแตํก็คลายเร็วหรือทําลายงําย 
  โทสะ ความโกรธนั้น มีเหตุเกิดอยํางไร เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป๕นศาสนาแหํงเหตุผล เพราะหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาแสดงความเป๕นเหตุผลของสิ่งทั้งปวง ตามความคิดที่วําสิ่งที่เป๕นสังขารทั้งปวงที่เกิดขึ้น ตั้งอยูํ และดับ
ไป ล๎วนอิงอาศัยกันและกันในลักษณะสัมพันธ๑ตํอกันเป๕นรูปกระแสหรือกระวนการ หามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป๕นปฐมเหตุหรือ
เป๕นจุดเริ่มต๎นของสิ่งทั้งปวงไมํ กิเลสแม๎จะได๎ช่ือวําเป๕นเหตุแหํงความทุกข๑ (อภิ.วิ.35/184/126) ก็ตาม แตํหาได๎เป๕น
ปฐมเหตุแหํงความทุกข๑ไมํ เพราะกิเลสยังเป๕นผลของสิ่งอื่นอีกหรือยังอิงอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นดังความวํา การกําหนด
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หมายวําสิ่งใดงาม (สุภนิมิต) โดยขาดการพิจารณาโดยแยบคาย (อโยนิโสมนสิการ) ราคะที่ยังไมํเกิดขึ้น ยํอมเกิดขึ้น ที่
เกิดขึ้นแล๎ว ยํอมเจริญมากข้ึน การกําหนดหมายสิ่งที่ไมํพอใจ (ปฏิฆนิมิต) โดยขาดการพิจารณาโดยแยบคาย โทสะที่
ยังไมํเกิดขึ้น ยํอมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล๎ว ยํอมเจริญมากข้ึน (องฺ.เอกก.20/508/226) 
  อีกประการหนึ่ง ความโกรธช่ือวําเป๕นสิ่งเนําเหม็น ดังท่ีมหาโควินทพราหมณ๑ทูลถามสนังกุมารพรหมวํา “ใน
บรรดามนุษย๑ พวกไหนมีกลิ่นช่ัวร๎าย และอะไรร๎อยรัด หมูํสัตว๑จึงเหม็นเนําคลุ๎ง ต๎องไปอบาย ปิดทางไปพรหมโลก” 
สนังกุมารพรหมตรัสตอบวํา “โกธะ  (ความโกรธ) โมสวัชชะ (การพูดเท็จ) นิกติ (การโกง) โทพภะ (การประทุษร๎าย
มิตร) กทริยตา (ความตระหนี่) อติมานะ (ความดูหมิ่น) อุสุยา (ความริษยา) อิจฉา (ความปรารถนา) วิจิกิจฉา (ความ
ลังเลสงสัย) ปรเหฐนา (การเบียดเบียนผู๎อื่น) โลภะ (ความอยากได๎) โทสะ (ความคิดประทุษร๎าย) มทะ (ความมัวเมา) 
โมหะ (ความหลง) สัตว๑ผู๎ประกอบด๎วยกิเลสเหลํานี้จัดวําเป๕นผู๎มีกลิ่นช่ัวร๎าย ต๎องไปอบาย ปิดทางไปพรหมโลก” (ที.ม.
10/320/248 – 249) นับได๎วํา ความโกรธเป๕นศัตรูที่คอยขัดขวางไมํให๎เมตตาเกิดขึ้น คนบางคนเป๕นผู๎มักโกรธ พอ
โกรธแล๎ว ก็ต๎องทําอะไรรุนแรงออกไป ทําให๎เกิดความเสียหาย ถ๎าทําไมํได๎ก็หงุดหงิด งํุนงํานทรมานใจตัวอยําง ใน
เวลานั้นเมตตาหลบหายไป ไมํรู๎วําไปซํอนตัวอยูํที่ไหน ไมํยอมปรากฏให๎เห็น สํวนความโกรธทั้งที่ไมํต๎องการ แตํก็ไมํ
ยอมหนีไปไหน บางทีจนป๓ญญาไมํรู๎จะขับหรือกําจัดให๎หมดไปได๎อยํางไร (พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ. ปยุตโต), 2552, 
น. 18) 
  อยํางไรก็ตาม ในชีวิตประจําวัน เรามักจะพานพบเรื่องที่ทําให๎ขุํนเคืองใจหรือโกรธอยูํเสมอ ยากที่จะ
หลีกเลี่ยงได๎ เมื่อถูกกระทบหรือกระตุ๎นแรงเข๎า ความขัดใจจะกลายเป๕นความโกรธ ความโกรธนี้ ยังไมํแสดงออกมา
เป๕นพฤติกรรมชัดเจน เพียงแตํสังเกตให๎เห็นได๎ เชํน หน๎านิ่วคิ้วขมวด ตาแดงก่ํา มือไม๎สั่น หัวใจเต๎นแรง แตํถ๎าระงับไว๎
ไมํอยูํก็จะบันดาลโทสะออกมา ถึงขั้นลงมือหรือดําวําอีกฝุายหนึ่งเสมอ (เสฐียรพงษ๑ วรรณปก, 2545, น. 139) เพราะ
เหตุวํา มนุษย๑ปุถุชนยังไมํสามารถละความโกรธได๎ แตํเพื่อปูองกันมิให๎มันรุนแรงจนกํอเกิดความพินาศเสียหาย ก็ควรมี
วิธีปฏิบัติตํอความโกรธ คือ การควบคุมความโกรธให๎อยูํในวงจํากัดหรือให๎บรรเทาเบาบางลงมิให๎มันออกมาอาละวาด
ตามอําเภอใจ ดังท่ีพระพุทธพจน๑วํา “บุคคลฆําความโกรธได๎จึงอยูํเป๕นสุข ฆําความโกรธได๎จึงไมํเศร๎าโศก เทวดาพระ
อริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆําความโกรธ ซึ่งมีรากเป๕นพิษ มียอดหวาน เพราะบุคคลฆําความโกรธนั้นได๎แล๎ว จึงไมํ
เศร๎าโศก” (สํ.ส.15/71/79) ซึ่งวิธีจะแก๎ความโกรธให๎เกิดผลรวดเร็ว คือ การใช๎ความอดทน มีสติ ซึ่งจะทําให๎เกิด
ป๓ญญา ดังพระพุทธพจน๑วํา “บุคคลฆําความโกรธเสียได๎จึงไมํเศร๎าโศก ฤๅษีทั้งหลายสรรเสริญการละความลบหลูํ 
บุคคลควรอดทนคําหยาบคายที่ทุกคนกลําว สัตบุรุษท้ังหลายกลําวความอดทนนั้นวํา ยอดเยี่ยม” (ขุ.ชา.27/64/605) 
  ในสังคมไทยป๓จจุบัน เหตุการณ๑การทะเลาะวิวาทของเยาวชนในสถานศึกษามีความรุนแรงมากขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันอาชีวศึกษา หรือแม๎กระทั่ง เด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สวนดุสิตโพล ได๎ทําการ
สํารวจความคิดเห็นประชาชนตํอเหตุการณ๑ดังกลําว พบวํา สาเหตุที่ทําให๎เกิดการทะเลาะวิวาท สํวนใหญํร๎อย ละ 
40.18 ช้ีวํามาจากการปลูกฝ๓งคํานิยมที่ผิดๆ จากรุํนพี่สูํรุํนน๎อง เป๕นเรื่องของศักดิ์ศรีระหวํางสถาบัน รองลงมาร๎อยละ 
30.09 ระบุมาจากอารมณ๑ช่ัววูบ ใจร๎อน ขาดสติ ความแค๎นสํวนตัว ไมํชอบหน๎ากัน ไมํถูกกัน และร๎อยละ 11.73 คิด
วําเป๕นการกระทําท่ีเทํ ดูดี มาจากความเช่ือที่ผิด สํวนใหญํเห็นวําต๎องปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาใหมํ ช้ีให๎เห็น
ถึงผลกระทบที่ตามมาภายหลัง รองลงมาเสนอวําต๎องมีกฎหมาย หรือบทลงโทษท่ีเด็ดขาด และผู๎ปกครองต๎องให๎ความ
รัก ดูแลเอาใจใสํบุตรหลานให๎ดี ไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎สังคม แท๎ที่จริง กรณีเยาวชนวัยรุํนในวัยเรียนยกพวกตีกัน
ระหวํางสถาบันมีมานานหลายสิบปีแล๎ว มีการตีกันตั้งแตํระดับโรงเรียนไปจนถึงมหาวิทยาลัย ป๓จจุบันมีมากอยูํแตํใน
ระดับอาชีวศึกษา เป๕นลักษณะเฉพาะที่คงมีเหตุป๓จจัยหลายอยํางประกอบกัน สาเหตุการตีกันในสมัยกํอนมัก
เนื่องมาจากการแขํงขันกีฬา แตํป๓จจุบันโอกาสการชุมนุมรวมกลุํมในท่ีสาธารณะมีหลายรูปแบบ การทะเลาะวิวาทกัน
นั้น มักเกี่ยวกับการเที่ยวเตรํหาความสําราญ เชํน การชมคอนเสิร๑ต  การแสดงงานตามโรงเรียน หรือตาม



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 388 ~ 

ห๎างสรรพสินค๎า การยกพวกตีกันนี้ แม๎วําจะมาจากการรวมกลุํมในสถานการณ๑ที่แตกตํางกัน แตํมีสาเหตุหลักเดียวกัน 
คือ การรักษาหรือปูองกันศักดิ์ศรีของสถาบัน รวมทั้งเรื่องของการรวมกลุํมเพื่อนฝูง และจากระบบนับถือผู๎อาวุโสใน
สถานศึกษา อยํางไรก็ตาม ป๓ญหาการใช๎ความรุนแรงของนักเรียนนั้น ไมํได๎มีลักษณะเฉพาะในหมูํเยาวชนวัยรุํนของ
ไทยเทํานั้น แตํยังเป๕นป๓ญหาความรุนแรงของหมูํเยาวชนวัยรุํนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศพัฒนาแล๎ว เชํน 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป๕นประเทศหนึ่งที่มีป๓ญหาความรุนแรงในเยาวชนวัยรุํนสูงมาก  มีทั้งการเสพยาเสพย๑ติด การค๎า
ยาเสพย๑ติด การกํออาชญากรรม การฆําคน ความรุนแรงในสถานศึกษา ไปจนถึงการตั้งแก๏งกํอกวนสังคม ซึ่งสํวนหนึ่ง
เป๕นผลมาจากกิเลสฝุายโทสะ 
  จะเห็นได๎วํา พฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากโทสะ ความโกรธนี้ เป๕นป๓ญหาสังคมที่แสดงอาการในรูปของความ
ขัดเคือง ไมํพอใจ โดยกํอตัวตั้งแตํขั้นละเอียด ขั้นกลาง จนกระทั่งขั้นหยาบ กลําวคือ ในเบื้องต๎นจะเกิดความไมํพอใจ 
(อรติ) ในสิ่งที่ตนประสบ เมื่อความไมํพอใจรุนแรงขึ้นจะกลายเป๕นความกระทบกระทั่งภายในจิตใจ (ปฏิฆะ) จากนั้น
ความโกรธ (โกธะ) จึงเกิดขึ้น แล๎วก็ความผูกโกรธ (พยาบาท) ก็ติดตามมา ผู๎ที่ถูกโทสะ ความโกรธ ครอบงําเป๕นปกติ
นิสัย เรียกวํา “คนโทสจริต” ซึ่งอาการทางจิตจะรุํมร๎อนแห๎งผาก หรือขาดความชุมช่ืนเหมือนทรายในทะเลที่ถูกแดด
แผดเผาจนร๎อนระอุ นําไปสูํการแก๎ป๓ญหาด๎วยความรุนแรง จนกํอให๎เกิดความหายนะตํางๆ นานาทั้งตํอตนเองและ
ผู๎อื่น (พระมหาธีระพล สุขแสง, 2546, น. 69) เมื่อเป๕นเชํนนี้ ป๓ญหาความรุนแรงตํางๆ ในสังคมจึงเกิดขึ้นอยํางไมํหยุด
หยํอน อน่ึง คนมักโกรธเป๕นปกติยํอมไมํเป๕นท่ีพึงประสงค๑ของสังคม เหมือนทํอนไม๎เผาผีที่ปุาช๎า ซึ่งตรงกลางเปื๗อนคูถ 
สองข๎างติดไฟ (ขุ. อิติ.25/271/279) เมื่อบุคคลจับตรงกลางก็เปื๗อนมือ จะจับสองข๎างก็ร๎อน ทํอนไม๎นั้นยํอมไมํสําเร็จ
ประโยชน๑ท้ังในบ๎านและในปุา จึงถูกนํามาทิ้งที่ปุาช๎า คนมักโกรธก็เชํนกัน เขาเป๕นผู๎ที่ใครติเตียนไมํได๎ แตะต๎องไมํได๎ 
และถูกบัณฑิตผู๎มุํงประโยชน๑ทิ้งเสียแล๎ว 
  จากการศึกษาวิธีการขจัดความโกรธในการแก๎ป๓ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน พบวํา สาเหตุสําคัญของ
การทะเลาะวิวาทของเยาวชนในทางจิตวิทยานั้นสามารถกลําวได๎วํา โทสะในสํวนที่เป๕นความโกรธ จัดอยูํในกลุํมของ 
อิด (Id) ในทฤษฎีจิตวิเคราะห๑ของฟรอยด๑ เป๕นพลังที่ติดตัวมนุษย๑มาตั้งแตํเกิด เป๕นสํวนที่อยูํในจิตไร๎สํานึกเทํานั้น อีก
ทั้งเป๕นแรงผลักดันดั้งเดิมของคนเรา จึงหมายรวมทั้งสัญชาตญาณด๎วย มักเกี่ยวพันกับการสนองความปรารถนาทาง
กาย เป๕นพลังเพื่อให๎ได๎มาซึ่งความพอใจ โดยไมํคิดคํานึงถึงเหตุผลตามความเป๕นจริง หรือความถูกต๎องดีงาม ดังกรณี
การทะเลาะวิวาทของเยาวชนจึงอยูํในผลของพฤติกรรมทางจิตที่ตอบสนองอิดนี้ เพื่อสนองความต๎องการในขั้นที่ 3 
และขั้นที่ 4 ของทฤษฎีลําดับขั้นความต๎องการของมาสโลว๑ กลําวคือขั้นที่ 3 คือความต๎องการความรักและการเป๕น
เจ๎าของ มองหาความรักจากผู๎อื่น ต๎องการที่จะเป๕นจ๎าของสิ่งตํางๆ ที่ตนเองครอบครองอยูํตลอดไป และขั้นที่ 4 คือ
ความต๎องการการยอมรับนับถือจากผู๎อื่น 
  ป๓ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน เป๕นปรากฏการณ๑อยํางหนึ่งอันเนื่องมาจาก โทสะ ความโกรธ เป๕น
ธรรมฝุายไมํดี เป๕นกิเลส โทสะเป๕นกิเลสที่ทําให๎ธรรมอื่นที่เกิดรํวมด๎วยกับโทสะนั้นเศร๎าหมอง  ดังนั้นจึงควรหาแนว
ทางการขจัดโทสะ ในสํวนท่ีเป๕นความโกรธ ให๎หมดออกไปจากจิตใจเพื่อไมํให๎เกิดความเศร๎าหมองแหํงจิตซึ่งเป๕นทาง
แหํงทุกข๑ โดยแนวทางพระพุทธศาสนาได๎เสนอหลักการที่สามารถชํวยให๎ป๓ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนเบาบาง
ลงจนหมดไป ไว๎ 2 แนวทาง คือ แนวทางการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นแล๎วให๎เบาบางหรือให๎หมดไป ณ ขณะนั้น และ
แนวทางการปูองกันไมํให๎โทสะ ความโกรธเกิดขึ้นมาอีกในอนาคต 
  1. แนวทางการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นแล๎วให๎เบาบางหรือให๎หมดไป ณ ขณะนั้น 
  แนวทางการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นแล๎วให๎เบาบางหรือให๎หมดไป ณ ขณะนั้น สามารถนําหลักธรรมตํางๆ 
อาทิ หลักสติ ขันติ และอภัยทาน เป๕นต๎น มาประยุกต๑ใช๎ในสถานการณ๑ที่จะกํอให๎เกิดการทะเลาะวิวาท ดังนี้  
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  ขั้นที่ 1 นําหลักธรรมในเรื่องของการมีสติซึ่งเป๕นประเด็นสําคัญในการดําเนินชีวิตทุกขณะเมื่อเกิดการ
กระทบกระทั่งระหวํางเรากับกลุํมที่เป๕นฝุายตรงข๎าม เราต๎องมีสติรู๎ตัววําอารมณ๑ขุํนเคืองใจเกิดขึ้นในจิตของเรา และ
ต๎องกําหนดจิตนั้นๆ เพื่อจะสามารถแก๎ไขได๎ทันกํอนจะเกิดสถานการณ๑ที่เลวร๎าย  
ขั้นที่ 2 เมื่อมีสติแล๎วยังเกิดแรงกระตุ๎นโทสะจากฝุายตรงข๎ามอยูํอยํางตํอเนื่อง ก็ต๎องใช๎ขันติเข๎ามาชํวยขํมใจอีกทาง
หนึ่งไมํให๎อุปกิเลสฝุายโทสะทั้งหลายเกิดการขยายวงกว๎างและขยายความรุนแรงมากข้ึน  
ขั้นที่ 3 กําจัดอุปกิเลสที่อาจคั่งค๎างสะสมในจิตออกด๎วยอภัยทาน ไมํประทุษร๎ายทั้งทางกาย วาจาและใจ ไมํ
เบียดเบียนแกํชีวิต แกํรํางกาย หรือแกํน้ําใจ ไมํเบียดเบียนเนื้อตัวของใคร ไมํเบียดเบียนจิตใจของใคร ไมํทําลายชีวิต
ของใครทุกระดับ นับตั้งแตํสัตว๑เดรัจฉานข้ึนมา จนถึงมนุษย๑ จนกระทั่งเทวดา หรือพรหม เพื่อไมํให๎เกิดความขัดแย๎งที่
รุนแรงขึ้น 
2. แนวทางการปูองกันไมํให๎โทสะ ความโกรธเกิดขึ้นมาอีกในอนาคต 
แนวทางการปูองกันไมํให๎โทสะ ความโกรธเกิดขึ้นเพื่อปูองกันป๓ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน ให๎เกิดภูมิคุ๎มกัน
หรือเป๕นเครื่องปูองกันจิตให๎พร๎อมบริหารจิตใจไดอ๎ยํางทันทํวงที เมื่อเกิดสถานการณ๑ดงักลําวขึ้น ควรใช๎หลักของความ
เมตตา คือความรัก ความปรารถนาดีตํอกัน เป๕นพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน ด๎วยวํา หลักของความเมตตา 
สํงเสริมการไมํเบียดเบียน ไมํคิดร๎าย ไมํประทุษร๎าย อีกทั้งยังมุํงเน๎นให๎มนุษย๑มีความสัมพันธ๑ที่ดีงาม ชํวยเหลือซึ่งกัน
และกันโดยเฉพาะในยามที่มีป๓ญหา เห็นอกเห็นใจกัน กลําวคือ เป๕นการสร๎างความสันติหรือความสงบสุขในสังคมโดย
เริ่มจากความสงบสุขภายในใจของมนุษย๑กํอน จากนั้นจึงแผํขยายวงกว๎างออกไปยังผู๎ที่ใกล๎ชิด ชํวยเหลือ แบํงป๓น เห็น
อกเห็นใจ หากพบสิ่งที่ไมํดีไมํงามก็กลําวตักเตือนกันด๎วยจิตที่เปี๖ยมไปด๎วยเมตตา การเข๎าใจหลักการเหลํานี้จะทําให๎
มนุษย๑ระลึกถึงกันในทุกกิจกรรมของชีวิต ไมํเอารัดเอาเปรียบกัน แตํจะชํวยกันให๎ประสบกับความเจริญงอกงาม
เรื่อยไป ผลที่ได๎รับไมํเพียงไมํกํอให๎เกิดการทะเลาะวิวาทเทํานั้น แตํยังจะนําความสามัคคี เอื้อเฟื๗อเผื่อแผํ และความ
เป๕นอันหนึ่งอันเดียวกันมาสูํหมูํคณะอีกด๎วย  
               จากการวิเคราะห๑วิธีการขจัดความโกรธในการแก๎ป๓ญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน ทําให๎ทราบถึง
ความหมาย สาเหตุ และโทษของโทสะ ความโกรธ ที่เกิดขึ้นแกํบุคคล โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํมเยาวชนที่มักมีการกํอ
การทะเลาะวิวาท และแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว ด๎วยการใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น ผู๎เขียนจึง
ขอเสนอแนะ ดังนี ้
  1. ควรนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สามารถปูองกันและระงับโทสะ  ไปใช๎แก๎ไขป๓ญหาความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชน 
  2. โรงเรียนและสถานศึกษาทั่วไปควรวางนโยบายแก๎ไขป๓ญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชนอยํางเป๕น
ระบบและมีแบบแผนที่ชัดเจน  สามารถนําไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  3. รัฐบาลควรมีนโยบายวาระแหํงชาติให๎พระสงฆ๑ได๎เข๎ามามีบทบาทชํวยอบรมเด็กและเยาวชนให๎มีจิต
เมตตาเป๕นไปตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เพื่อชํวยแก๎ป๓ญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนอยํางยั่งยืน 
  4. ควรสร๎างนโยบายความรํวมมือระหวํางบ๎าน วัด โรงเรียน เพื่อชํวยสร๎างภูมิคุ๎มกันทางด๎านจิตใจ อารมณ๑
ของเด็กและเยาวชนตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา  เพื่อความสันติสุขของสังคมตํอไป 
 
สรุป  
  คนมีความโกรธเกิดจากความไมํพอใจ ความผิดหวังไมํรู๎จะทําอยํางไร จึงรวมกลุํมกับเพื่อนที่มีลักษณะ
คล๎ายๆ กัน เพื่อการยอบรับและแสดงความเจ็บปวดออกมาได๎อยํางเต็มที่ ความโกรธของวัยรุํน เป๕นผลมาจาก
ความรู๎สึกปลดปลํอยสิ่งที่เก็บกดไว๎ เชํน การทําร๎ายตนเองหรือคนอื่น ทําตามจินตนาการ แสดงอารมณ๑ตามความรู๎สึก 
มีนักวิชาการชาวตะวันตกได๎ให๎ความหมายของความโกรธไว๎วํา ความโกรธเป๕นอารมณ๑อยํางหนึ่ง ซึ่งมักจะนําไปสูํความ
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ขัดแย๎ง เกิดขึ้นเมื่อบุคคลถูกขัดขวาง ถูกรบกวนความตั้งใจในการปฏิบัติงานหรือการกระทําบางสิ่งบางอยําง ทําให๎
บุคคลนั้นรู๎สึกวําตัวเองด๎อยคํา สํวนในทางพระพุทธศาสนา ความโกรธ คือ สภาวะทางจิตมีอาการเดือดดาลที่ตํอผู๎อื่น
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความโกรธนี้ เป๕นสภาวะทางจิตมีอาการคิดประทุษร๎าย คิดทําลาย หรือความคิดที่ทําให๎ผู๎อื่นหรือสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งเกิดความพินาศเสียหาย ความคิดดังกลําวนี้ครอบคลุมความคิดด๎านลบทุกชนิด ผู๎ถูกโทสะ ความโกรธ
ครอบงํา ยํอมเกิดอาการรุํมร๎อนภายในจิตใจ เพราะถูกไฟคือโทสะแผดเผาจนทําให๎สุขภาพเสื่อมโทรม หน๎าตาบูดบึ้ง 
อารมณ๑ฉุนเฉียวเป๕นปกติ จนกลายเป๕นคนมองโลกในแงํร๎ายในท่ีสุด มนุษย๑ปุถุชนยังไมํสามารถละความโกรธได๎ แตํเพื่อ
ปูองกันมิให๎มันรุนแรงจนกํอเกิดความพินาศเสียหาย ก็ควรมีวิธีปฏิบัติตํอความโกรธ คือ การควบคุมความโกรธให๎อยูํ
ในวงจํากัดหรือให๎บรรเทาเบาบางลงมิให๎มันออกมาอาละวาดตามอําเภอใจ โดยการใช๎ความอดทน มีสติ ซึ่งจะทําให๎
เกิดป๓ญญารู๎เทําทันสภาวธรรมตามความเป๕นจริง` 
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ป๎ญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาป๓ญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู 2) เพื่อเปรียบเทียบป๓ญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 3) เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวลําภู กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ บุคลากรในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก กําหนดขนาดกลุํมตัวอยําง
ประชากรโดยใช๎ตารางของเครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan) ได๎กลุํมตัวอยําง จํานวน 280 คน สถิติที่ใช๎ใน
การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณได๎แกํ ความถี่ (Frequency)  คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคําที (t-test) และการวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One -Way 
ANOVA) โดยใช๎การทดสอบคําเอฟ  (F-test) และหากพบการแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบ
ด๎วยการวิเคราะห๑เปรียบเทียบรายคูํด๎วยวิธีของเชฟเฟุ (Scheffe) และสถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพโดยใช๎การ
วิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis)  
  ผลการวิจัยพบวํา 
  1) ป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด
หนองบัวลําภู โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ 1) ด๎านการบริหารจัดการ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด๎านบุคลากร 3) ด๎านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4) ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 5) ด๎านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล๎อม และความปลอดภัย และ6) ด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจาก
ทุกภาคสํวน  
  2) ผลการเปรียบเทียบป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามระดับการศึกษา ตําแหนํงหน๎าที่ ประสบการณ๑ในการทํางานและ
หนํวยงานที่สังกัดโดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน แตํเมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎านพบวําด๎านตําแหนํงหน๎าที่ จําแนกตาม
ประสบการณ๑ในการทํางาน และหนํวยงานต๎นสังกัด มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
  3) แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด
หนองบัวลําภู สรุปได๎ดังนี้ 1) ด๎านการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการกําหนดนโยบาย แผนและ
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งบประมาณประจําปี จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนํง มีการนิ เทศ กํากับติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยํางเป๕นระบบ 2) ด๎านบุคลากร ควรจัดหาบุคลากรทางการศึกษาให๎มีจํานวนเพียงพอและ
สอดคล๎องกับจํานวนเด็ก  มีคุณสมบัติและความเหมาะสมตรงตามตําแหนํงหน๎าที่ 3) ด๎านอาคารสถานที่สิ่งแวดล๎อม
และความปลอดภัย  ควรจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุงซํอมแซมอาคารสถานที่สิ่งแวดล๎อมให๎มีความปลอดภัยและ
เพียงพอ 4) ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ควรสํงเสริมให๎บุคลากรมีความรู๎เกี่ยวกับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎มากขึ้น เชํนการจัดทําแผน การทําวิจัย การสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ การสอนแบบโครงงาน
และควรมีหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ามาประเมินการจัดการศึกษาให๎ไดม๎าตรฐานตรงตามหลักสตูรแกนกลางท่ีกําหนด 5) 
ด๎านการมีสํวนรํวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน ควรให๎คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎นําชุมชน ผู๎ปกครอง
นักเรียน ชุมชน นักเรียน มีสํวนรํวมมือในการจัดกิจกรรมตํางๆ มีการสร๎างเครือขํายหรอืคณะกรรรมการศูนย๑ฯเพื่อเข๎า
มามีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆอยํางตํอเนื่อง 6) ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ควรมีการสํงเสริมให๎ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กมีการสร๎างเครือขํายทั้งระดับตําบล อําเภอและจังหวัด มีการสํงเสริมให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กดําเนินงาน
อยํางมีคุณภาพและได๎มาตรฐาน. 
ค าส าคัญ: ป๓ญหา, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก, องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 

Abstract 

The objectives of this research were : 1) to study problems of early childhood 
educational management of the childhood development centers under local government 
organizations in Nong Bua Lum Phu Province 2) to compare the problems of early childhood 
educational management of the childhood development centers under local government 
organizations in Nong Bua Lum Phu Province  according to opinions of personnel in the  centers 
and 3) to investigated the guidelines of early childhood educational management of the 
childhood development centers under local government organizations in Nong Bua Lum Phu 
Province . The samples of this research were total 280 persons who were working in the centers, 
selected from a total population through the table of Krejecie and Morgan. The instrument of the 
research used to collect data was the rating-scale questionnaire with the entire validity of 0.981. 
The statistics used to analyze the data were comprised of frequency, percentage, mean, standard 
deviation. The t-test for independent samples and the one-way analysis of variance (ANOVA) by 
using F-test. In case paired differences were found, the Scheffe’s method was utilized. The data 
obtained from the interview were analyzed by content analysis. 
  The research findings were found as follows:  

  1. The problems of early childhood educational management of the childhood 
development centers under local government organizations in Nong Bua Lum Phu Province were 
overall found at moderate level. The problems were ranged in descending order by their mean 
values as follows: 1) the management of the Child Development Center 2) the personnel 3) the 
academic and curriculum activities 4) followed by the network to promote early childhood 
development 5) the building and environment and safety 6) participation and support of all 
sectors respectively. 
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  2. The comparison of the problems, classified by their educational levels, positions, 
working experiences, school type. The samples had no overall difference and in each aspect. 
However, considered each aspect, classified by school type and working experience was found to 
be different at a statistically significant level of .05. 
  3. The guidelines of early childhood educational management as follows: 1) for the 
aspect of the center management, should provide a policy, annual plan and budgets and 
supervise and monitor the personnel’s performance systematically 2) for the aspect of the 
personnel, should provide a sufficient educational personnel  and  appropriate to his position 3) 
for the aspect of   the building, should Provide a plan for developing and restoring the buildings 
and environment to be safe and enough to amount of the students 4) for aspect of  the 
environment and safety, should provide more knowledge  about educational curriculum and 
learning process such as making a plan, research ,innovation, project-based teaching to the 
personnel and  should be assessed by the related  education  agencies according to the core 
curriculum 5) for the aspect of  the academic , should give the school educational committees, 
community leaders, students’ parents and students have participation in the activities of the 
centers and 6) for the aspect of the curriculum activities, should encourage the child 
development center to create a network at the all levels: sub-district, districts and province 
.Encouraged the centers  to work with a  standardized quality. 
KEYWORDS: State, Problem, Child Development Centre, Local government 
 

ภูมิหลัง 

   จากสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงในป๓จจุบันทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและ
ทางด๎านการศึกษาที่จะต๎องเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํการเป๕นสมาคมอาเซียน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2554 – 2559 จึงได๎มุํงเน๎นการพัฒนาคนทุกชํวงวัยให๎เข๎าสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางยั่งยืน ให๎ความสําคัญกับการนําหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร๎างศักยภาพของ
คนในทุกมิติ ทั้งด๎านรํางกายที่สมบูรณ๑แข็งแรง มีสติป๓ญญาที่รอบรู๎ และมีจิตใจท่ีสํานึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และความเพียร มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมในสังคม และหนุนเสริมสถาบัน
ทางสังคมให๎แข็งแกรํงและเอื้อตํอการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู๎
สูํการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง มีการสั่งสมทุนทางป๓ญญา เช่ือมโยงการค๎นคว๎าวิจัยและพัฒนาสูํการเสริมสร๎างขีด
ความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ และการดํารงชีวิตที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัย  พัฒนาเด็กปฐมวัยอยํางเป๕น
องค๑รวมทั้งด๎านสติป๓ญญา อารมณ๑ คุณธรรม และจริยธรรม โดยสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพศูนย๑เด็กเล็กทั้งในชุมชน 
สถานประกอบการ และ หนํวยงานภาครัฐให๎มีมาตรฐานสอดคล๎องกับภูมิสังคม โดยให๎ความสําคัญกับคุณภาพของ
ผู๎ดูแลเด็ก และการสนับสนุนให๎ผู๎สูงอายุที่มีศักยภาพมีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างพัฒนาการของเด็ก เพื่อสร๎าง
สัมพันธภาพที่ดีระหวํางคนสามวัย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 11, หน๎า 77-78) 
  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได๎กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ ในหมวดที่ 5 
มาตรา 49 วํา บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยไมํเก็บคําใช๎จําย มาตรา 80 (3) และ (4) รัฐต๎องดําเนินการตามนโยบายฯ วํา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
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การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให๎มี
แผนการศึกษาแหํงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให๎ก๎าวหน๎าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให๎มีแผนการศึกษาแหํงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ก๎าวหน๎าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก รวมทั้งปลูกฝ๓งให๎ผู๎เรียนมีจิตสํานึกของความเป๕นไทย มีระเบียบ คํานึงถึงประโยชน๑สํวนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป๕นประมุข  สํงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อ
เป๕นการปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน องค๑กรศาสนา และเอกชนสอดคล๎องกับนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไข  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได๎บัญญัติให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
สิทธิจัดการศึกษาระดับใดได๎ตามความพร๎อม ความเหมาะสมและความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นนั้น ๆ อีกทั้ง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํการปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
บัญญัติให๎เทศบาลเมืองพัทยาและองค๑การบริหารสํวนตําบลมีอํานาจหน๎าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน๑ของ
ประชาชนในท๎องถิ่นตนเอง เด็กที่มีความสมบูรณ๑พร๎อมท้ังทางด๎านรํางกาย จิตใจและมีพัฒนาการทุกด๎านที่เหมาะสม
กับวัย ไมํวําจะเป๕นด๎านรํางกาย อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม จะเป๕นผู๎ที่สามารถ
ดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสขุ และเป๕นประโยชน๑ตํอสังคมและประเทศชาติ เด็กในวัยแรกเริ่มของชีวิต หรือที่
เรียกวํา “เด็กปฐมวัย” จัดวําเป๕นระยะที่สําคัญที่สุดของชีวิต เด็กสามารถเรียนรู๎สิ่งตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็ว เป๕นวัยแหํง
การพัฒนา ทั้งนี้เพราะการพัฒนาท้ังด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ๑ด๎านสังคม สติป๓ญญา และบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งด๎านสติป๓ญญาจะสามารถเจริญและหลํอหลอมได๎ดีในชํวงวัยนี้ พัฒนาการใดๆ ที่เกิดขึ้นในวัยนี้จะเป๕นพื้นฐานที่
สําคัญตํอการพัฒนาการในชํวงอื่น ๆของชีวิตเป๕นอยํางมากเด็กอายุ 3-5 ปี เป๕นวัยที่รํางกายและสมองของเด็กกําลัง
เจริญเติบโต เด็กต๎องการความรักความเอาใจใสํ ดูแลอยํางใกล๎ชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรู๎จากการใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง
ห๎าได๎สํารวจสร๎างสรรค๑ เลํน ทดลอง ค๎นพบด๎วยตนเอง ได๎มีโอกาสคิดแก๎ป๓ญหา เลือกตัดสินใจใช๎ภาษาสื่อความหมาย 
คิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ และอยูํรวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข ผู๎ที่รับผิดชอบจึงมีหน๎าที่ในการอบรมเลี้ ยงดูและจัด
ประสบการณ๑ให๎เด็กได๎พัฒนาเต็มศักยภาพ สํงเสริมให๎เด็กสังเกต สํารวจสร๎างสรรค๑และยิ่งเด็กมีความกระตือรือร๎นยิ่ง
ทําให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ ผู๎รับผิดชอบจึงต๎องสํงเสริม สนับสนุนให๎ความรัก ความเข๎าใจ ความเอาใจใสํเด็กวัยนี้เป๕น
พิเศษ เพราะจะเป๕นพื้นฐานที่ชํวยเตรียมความพร๎อมให๎เด็กประสบความสําเร็จในการเรียนและในชีวิตของเด็กตํอไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน๎า ก) 
  สถานการณ๑ป๓จจุบันจะเห็นได๎วําการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ดําเนินการโดยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
ความแตกตํางกันในด๎านมาตรฐานการศึกษาจากการศึกษาข๎อมลูของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบข๎อเท็จจรงิ
จากการประเมินสถานการณ๑และทดสอบพัฒนาการอยํางคัดกรองในเด็กปฐมวัย  (0-5 ปี)ซึ่งพบวําโดยภาพรวมเด็ก
ปฐมวัยมีแนวโน๎มพัฒนาการลําช๎าในด๎านรํางกายอารมณ๑จิตใจสังคมสติป๓ญญาและจริยธรรมซึ่งสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาสรุปประเด็นป๓ญหาและสาเหตุของป๓ญหาด๎านคุณภาพผู๎เรียนได๎แกํเด็กไมํได๎รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเด็กไมํได๎รับการเตรียมความพร๎อมอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพกํอนเข๎าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากความไมํพร๎อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีไมํเพียงพอที่จะให๎บริการในการเตรียมความ
พร๎อมและพัฒนาเด็กปฐมวัยได๎อยํ างทั่ วถึ งขาดหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ดู แลการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการพํอแมํผู๎ปกครองและครูขาดความรู๎ความเข๎าใจในการพัฒนาเด็กตามวัยที่ถูกต๎องเหมาะสมและ
เด็กบางสํวนมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกันทําให๎ขาดโอกาสในการรับบริการการจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิภาพนั้นจะต๎องมีองค๑ประกอบหลายประการอาทิด๎านบุคลากรด๎าน
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งบประมาณด๎านวัสดุอุปกรณ๑ด๎านกระบวนการบริหารจัดการซึ่งองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละแหํงล๎วนมีความ
แตกตํางกันจึงสํงผลตํอคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พุทธศักราช 
2542 มาตรา 16, 17 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค๑การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 2537 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  
5) พ.ศ. 2546 มาตรา 66, 67 (5) ได๎บัญญัติอํานาจและหน๎าที่ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกประเภทรับผิดชอบ
การจัดบริการสาธารณะให๎แกํประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาด๎วย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งเป๕นกฎหมายแมํบททางการศึกษาก็ได๎บัญญัติไว๎ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษาระดับใดก็ได๎ ตามความพร๎อมความเหมาะสม และความต๎องการของประชนในท๎องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ให๎ถําย
โอนภารกิจให๎บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูํให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย , ม.ป.ป., 
หน๎า 2) 
  การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎เริ่มดําเนินการตั้งแตํการจัดการศึกษาปฐมวัย
ถือเป๕นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ เนื่องจากเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวําง 3-5 ปี จะเป๕นชํวงอายุที่สามารถ
พัฒนาความพร๎อมด๎านรํางกาย อารมณ๑จิตใจ สังคมและสติป๓ญญาได๎เต็มที่ หากไมํได๎รับการสํงเสริมให๎พัฒนาในชํวงนี้ 
อาจจะมีผลให๎การพัฒนาการด๎านตํางๆ เป๕นไปอยํางเช่ืองช๎า ซึ่งจะกระทบตํอการเจริญเติบโตในอนาคต (กรมสํงเสริม
การปกครองสํวนท๎องถิน่, 2548, หน๎า 1) 
  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรับผิดชอบการดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่รับการถํายโอนจากสํวนราชการ
ตํางๆ และที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง การดูแลรับผิดชอบศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กถือเป๕นภารกิจที่สําคัญขอ
องค๑องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ีจะต๎องจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน โดยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ทําหน๎าที่บริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป๕นการกระจายโอกาสการเตรียมความพร๎อม และพัฒนาเด็กทั้ง
ทางด๎านรํางกายจิตใจ อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญาอยํางเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ สามารถเตรี ยม
ความพร๎อมเด็กเล็กเพื่อให๎เด็กมีความพร๎อมทางวุฒิภาวะ และแบํงเบาภาระการดูแลเด็กให๎พํอแมํผู๎ปกครองสามารถ
ประกอบอาชีพได๎อยํางผาสุกหมดความกังวลใจ (กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป.,หน๎า 1) 
  ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวําการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ ก สังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภูมีป๓ญหามากน๎อยเพียงใด และหาข๎อเสนอแนะแนวทางในการจัด
การศึกษาจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเพื่อเป๕นข๎อมูลในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหรือผู๎บริหารจะได๎นําไป
ปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาที่พบในการจัดการศึกษาปฐมวัยและนําข๎อเสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษาไปปรับปรุง
พัฒนาหนํวยงานของตนเองตํอไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  

  1. เพื่อศึกษาป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวลําภู  
  2. เพื่อเปรียบเทียบป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตําแหนํงหน๎าที่ ประสบการณ๑ในการทํางานและหนํวยงานท่ีสังกัด 
  3. เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวลําภู 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

  การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับป๓ญหาและแนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นกําหนด ซึ่งประกอบด๎วย  6 ด๎านดังตํอไปนี้ 1) 
ด๎านการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด๎านบุคลากร 3) ด๎านอาคารสถานที่สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย 4) 
ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด๎านการมีสํวนรํวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน และ6) ด๎าน
สํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครองสํวนท๎องถิ่น, 2553, หน๎า 4-53) ตาม
แผนภาพท่ี 1        

ตัวแปรต้น                        ตัวแปรตาม 

      (Independent Variable)                       (Dependent Variable)  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                  

ตารางภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 

  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเปูาหมาย   

  1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู 

จํานวน 1,052 คน ประกอบด๎วยหัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน๎าศูนย๑, ครูผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ชํวยครู
ผู๎ดูแลเด็ก  
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ บุคลากรศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด

หนองบัวลําภู จํานวน 280 คน กําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้โดยใช๎ตารางของเครจซี่และ
มอร๑แกน (Krejcie and Morgan(1970 : 607-610)  

สถานภาพ 
1.ระดับการศึกษา 
  1) ต่ํากวําปริญญาตรี 
  2) ปริญญาตรีขึ้นไป 
2. ต าแหน่งหน้าที ่
  1) หัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก/รักษาการแทน 
  2) ครูผู๎ดูแลเด็ก 
  3) ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก 
3. ประสบการณ์ในการท างาน 
  1) ต่ํากวํา 5 ปี 
  2) 5–10 ปี     
  3) มากกวํา10 ปี 
4. หน่วยงานที่สังกัด 
  1) เทศบาล 
  2) องค๑การบริหารสํวนตําบล                                                 

ป๎ญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภู 
1. ด๎านการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ด๎านบุคลากร 
3 . ด๎ านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล๎อมและความ
ปลอดภัย 
4. ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
5. ด๎านการมีสํวนรํวม และการสนับสนุนจากทุก
ภาคสํวน 
6. ดา๎นสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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  3. กลุํมเปูาหมาย สําหรับการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth interview) ใช๎วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เนื่องจากเป๕นผู๎เกี่ยวข๎องและมีสํวนรํวมในการพัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก โดยเลือกเฉพาะผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ 
(Key information) จํานวน 8 คนประกอบด๎วยบุคคล 8 กลุํมดังนี้ 1) ผู๎บริหารสํวนท๎องถิ่น 2) ปลัดสํวนท๎องถิ่น 3) 
ผู๎อํานวยการ/หัวหน๎ากองการศึกษา 4 ) หัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 5) ครูผู๎ดูแลเด็ก 6) ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก 7) 
ผู๎ทรงคุณวุฒิ  8) ผู๎แทนผู๎ปกครอง 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

  เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในครั้งนี้แบํงออกเป๕น 2 ชนิด คือ 
  1. แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบํงออกเป๕น 2 ตอน ดังนี ้  
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป๕นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ประกอบด๎วย วุฒิการศึกษา ตําแหนํงหน๎าท่ี ประสบการณ๑ในการทํางานและหนํวยงานท่ีสังกัด 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีลักษณะเป๕นแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคําความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทํากับ .985 
  2. แบบสัมภาษณ๑จํานวน 1 ฉบับ โดยสัมภาษณ๑เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก และข๎อเสนอแนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวลําภูโดยประเด็นการสัมภาษณ๑ครอบคลุม 6 ด๎านคือ 1) ด๎านการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 2) 
ด๎านบุคลากร 3) ด๎านอาคารสถานที่สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย 4) ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) 
ด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน 6) ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชํนเดียวกันใน
แบบสอบถาม มีลักษณะเป๕นแบบสัมภาษณ๑กึ่งมีโครงสร๎าง (Semi-structure interview) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

  ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวบข๎อมูล ดังตํอไปนี้ 
  1. เครื่องมือท่ีเป๕นแบบสอบถาม  
   1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
เพื่อขออนุญาตและขอความรํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลกับบุคลากรศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู 
   1.2 สํงแบบสอบถามพร๎อมหนังสือขอความรํวมมือไปยังบุคลากรศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภูที่เป๕นกลุํมตัวอยําง เพื่อขอความอนุเคราะห๑ในการตอบแบบสอบถาม 
   1.3 ผู๎วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด๎วยตนเอง และบางสํวนให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามสํงทางไปรษณีย๑ 
โดยผู๎วิจัยได๎อํานวยความสะดวกในการจัดสํงคืน 
   1.4 ผู๎วิจัยตรวจสอบความถูกต๎องสมบูรณ๑ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากเก็บรวบรวมข๎อมูล 
   1.5 นําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ข๎อมูลตามวิธีทางสถิติตามจุดประสงค๑ของการวิจัย 
  2 เครื่องมือท่ีเป๕นแบบสัมภาษณ๑ 
  ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
    1) ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
เพื่อขออนุญาตและขอความรํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลกับบุคลากรศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู 
   2) ติดตํอประสานงานกลุํมเปูาหมายเพื่อนัดหมาย วัน เวลาและสถานท่ีการสัมภาษณ๑ 
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   3) ดําเนินการสัมภาษณ๑โดยยึดหลักการสัมภาษณ๑ที่ดี 
   4) เมื่อสัมภาษณ๑ครบและครอบคลมุทุกประเด็น ผู๎วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ๑ของแบบสัมภาษณ๑
ทุกชุดขณะสัมภาษณ๑ ระหวํางสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยทําการตรวจสอบสามเส๎า (Triangulation) 
    5) ปิดการสัมภาษณ๑ด๎วยการกลําวท่ีแสดงวําข๎อมูลที่ได๎รับมีคุณคําตํอการวิจัยครั้งนี้ 
   6) นําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑เนื้อหา 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. การวิเคราะห๑จากแบบสอบถาม ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ผํานการตรวจความถูกต๎องและ
ความสมบูรณ๑ นํามาจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลงรหัส แล๎วประมวลผลและวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ โดยใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูป ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข๎อมูลสถานภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามวิเคราะห๑โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) แล๎วนํามาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   ตอนท่ี 2 ข๎อมูลป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู ใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห๑โดยการหาคําเฉลี่ย (Mean) 
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) รายข๎อ รายด๎านและโดยรวมแล๎วนํามาแปรผลตามเกณฑ๑  
   ตอนที่ 3 เปรียบเทียบป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามระดับการศึกษา ตําแหนํงหน๎าที่ ประสบการณ๑ในการทํางาน
และหนํวยงานท่ีสังกัด ใช๎การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยใช๎การทดสอบคําเอฟ (F-
test) หากพบความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยเป๕นรายคูํ 
(Multiple comparison) ด๎วยวิธีของ Scheffe’ 
  2. การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ ผู๎วิจัยใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอ
ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห๑ (Descriptive analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย  

  จากการศึกษาป๓ญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู ผู๎วิจัยสรุปผลได๎ดังนี้ 
  1. สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้น
ไป  เป๕นครูผู๎ดูแลเด็ก มีประสบการณ๑ในการทํางานอยูํระหวําง 5-10 ปี  และสํวนใหญํอยูํในสังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบล 
  2. ป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด
หนองบัวลําภู โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยเรียงคําเฉลี่ยที่มีคํามากสุดไปหาน๎อยสุดดังนี้ 1) ด๎านการบริหาร
จัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด๎านบุคลากร 3) ด๎านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4) ด๎านสํงเสริมเครือขํายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 5) ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อม และความปลอดภัย 6) ด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุน
จากทุกภาคสํวน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎านดังน้ี 
   2.1  ด๎านการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป๕นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากท่ีสุดคือผู๎บริหารมีนโยบายแผนและจัดตั้งงบประมาณเพื่อการดําเนินงานท่ีชัดเจน
ในการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย๑เด็กเล็กให๎มีคุณภาพ  รองลงมาคือ ผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 399 ~ 

บทบาทในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและรายข๎อที่มีป๓ญหาน๎อยที่สุดคือผู๎บริหาร
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีระเบียบหรือข๎อบังคับในการดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  
   2.2 ด๎านบุคลากรโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป๕นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มี
คําเฉลี่ยมากท่ีสุดคือหัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเลก็/รกัษาการแทนหัวหน๎าศูนย๑ ครูและผู๎ดูแลเด็กได๎มีการอบรมเพื่อพัฒนา
ให๎ความรู๎ทักษะการดูแลเด็กปฐมวัยอยํางตํอเนื่อง รองลงมาคือหัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของทํานเป๕นผู๎ที่มีสุขภาพจิต
ดีและสุขภาพรํางกายแข็งแรงและรายข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ ครูและผู๎ดูแลเด็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของทํานมี
ความรู๎ความสามารถและมีวุฒิการศึกษาด๎านปฐมวัย  
   2.3 ด๎านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป๕น
รายข๎อพบวําข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผนประสบการณ๑ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรและ
ท๎องถิ่น รองลงมาคือผู๎ปกครองนักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนการสอนของครูและผู๎ดูแลเด็กและข๎อที่
มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎ให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมประสบการณ๑การ
เรียนรู๎ 
   2.4 ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป๕นรายข๎อพบวําข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยมากที่สุดคอืศูนย๑พัฒนาเดก็เล็กมีการประสานงานระหวํางเครือขํายศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
กับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในระดับจังหวัด  รองลงมาคือหัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหนศูนย๑ ครูและ
ผู๎ดูแลเด็กมีความเข๎าใจเกี่ยวกับการสํงเสริมเครือขํายพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดและข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ
หัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก/รักษาการแทนหัวหน๎าศูนย๑ ครูและผู๎ดูแลเด็กมีความเข๎าใจเกี่ยวกับการสํงเสริมเครือขําย
พัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับตําบล 
   2.5 ด๎านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัยโดยภาพรวมอยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณา
เป๕นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการล๏อคประตูในการเข๎า -ออก นอกบริเวณ
อาคารสําหรับเจ๎าหน๎าที่เปิด-ปิด มีกริ่งสัญญาณเรียกไว๎ที่หน๎าประตู สําหรับห๎องครัวหรือประกอบอาหารมีประตูปิด-
ปิดที่ปลอดภัย เด็กเข๎าไปไมํได๎ รองลงมาคืออํางล๎างหน๎าเพียงพอตํอเด็กนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและรายข๎อที่มี
คําเฉลี่ยน๎อยท่ีสุดคือศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของทํานห๎องเรียนมีแสงสวํางเพียงพอและอากาศถํายเทได๎สะดวก 
   2.6 การมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสํวนโดยภาพรวมอยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณา
เป๕นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎รับความรํวมมือจากชุมชนในการรํวมคิดรํวม
วางแผน รํวมปฏิบัติ เพื่อการรํวมปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาคือศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเป๕นแหลํง
เรียนรู๎และให๎บริการด๎านอื่นๆแกํชุมชน เชํน ด๎านอาคารสถานท่ี ด๎านวัสดุครุภัณฑ๑ตํางๆ ด๎านวิชาการ สารสนเทศและ
แหลํงเรียนรู๎ด๎านการเผยแพรํความรู๎ให๎กับชุมชนและข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือชุมชน และผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือ
ในการจัดกิจกรรมภายในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  
  3.  ผลการเปรียบเทียบป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามระดับการศึกษา ตําแหนํงหน๎าที่ ประสบการณ๑ในการทํางานและหนํวยงาน
ที่สังกัด ทั้งโดยภาพรวมและรายด๎าน ดังนี้ 
   3.1 ป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
   3.2 ป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามตําแหนํงหน๎าที่ โดยภาพรวมพบวําไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎านพบวํา
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แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 3 ด๎าน และแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
จํานวน 1 ด๎าน ซึ่งเป๕นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ นอกนั้นไมํแตกตํางกัน 
   3.3 ป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามประสบการณ๑ในการทํางาน โดยภาพรวมพบวําไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป๕นราย
ด๎านพบวํา มี 1 ด๎านคือ ด๎านอาคารสถานที่สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัยแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นอกนั้นไมํแตกตํางกัน 
   3.4 ป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามหนํวยงานท่ีสังกัด โดยภาพรวมพบวําไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํเป๕นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว๎ เมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎านพบวํา มี 1 ด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด๎านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย นอกนั้นไมํแตกตํางกัน 
  4. ผลการศึกษาความคิดเห็นจากการสัมภาษณ๑กลุํมเปูาหมายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลําภู  ผู๎วิจัยได๎สรุปผลการศึกษาเฉพาะใน
ประเด็นท่ีสําคัญได๎ดังนี้ 
   4.1 ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการศึกษา พบวํา ควรจัดอบรมให๎ความรู๎ เรื่องการจัด
การศึกษาให๎ถูกต๎อง และศึกษาดูงานจากหนํวยงานต๎นสังกัดที่ประสบความสําเร็จด๎านการจัด ควรสํงเสริมให๎หัวหน๎า
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เข๎ารับการฝึกอบรมในเรื่องการบริหารงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการ ศึกษาตาม
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   4.2 ด๎านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย พบวํา ผู๎บริหารควรจัดสรรงบประมาณใน
การกํอสร๎างห๎องเรียนและห๎องกิจกรรมให๎เพียงพอตํอจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น จัดหาเครื่องเลํนสนามให๎เพียงพอ
หลากหลายได๎มาตรฐานและปลอดภัยให๎กับเด็ก และควรมีเกณฑ๑ การจัดอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความ
ปลอดภัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กท่ีชัดเจนและเป๕นต๎นแบบ 
   4.3 ด๎านกิจกรรมและการพัฒนาหลักสูตร พบวํา ควรจัดบริการให๎ความรู๎ ความเข๎าใจกับพํอแมํ 
ผู๎ปกครองในเรื่องจิตวิทยาเด็กปฐมวัยและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กทุกคนในสภาวะตําง ๆกันอยํางถูกต๎องเหมาะสมตาม
วัย ควรให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎สอดคล๎องกับ
ชุมชนและท๎องถิ่นของตนเอง และควรจัดให๎มีวิธีการประเมินผลการพัฒนาการเด็กปฐมวัยและคูํมือในการสังเกต
พัฒนาการของเด็กแบบงําย ท่ีพํอแมํผู๎ปกครอง ผู๎เลี้ยงดูเด็ก สามารถใช๎สังเกตพัฒนาการของเด็กได๎ 
   4.4 ด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากชุมชน พบวํา ควรสํงเสริม ผู๎บริหารควรให๎
ความสําคัญในการจัด 

การศึกษาปฐมวัย และจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎ชัดเจนเหมาะสมและตํอเนื่อง 
และควรสํงเสริมให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มากขึ้นเพื่อให๎ชุมชนและท๎องถิ่นเป๕นขุมกําลังที่ชํวย
ดูแลเด็กได๎อยํางตํอเนื่องและมีคุณภาพ 
   4.5 ด๎านการมีสํวนรํวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน พบวําควรให๎คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู๎นําชุมชน ผู๎ปกครองนักเรียน ชุมชน นักเรียน มีสํวนรํวมมือในการจัดกิจกรรมตาํงๆ มีการสร๎างเครือขําย
หรือคณะกรรรมการศูนย๑ฯเพื่อเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆอยํางตํอเนื่อง  
   4.6 ด๎านการสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวําควรมีการสํงเสริมให๎ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีการสร๎างเครือขํายทั้งระดับตําบล อําเภอและจังหวัด มีการสํงเสริมให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กดําเนินงานอยํางมี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน.ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมตําง ๆ ด๎วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ควรมีการวาง
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แผนการจัดกิจกรรมตําง ๆ ด๎วยการศึกษาดูงาน และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมที่เป๕นทีมงานท่ีพร๎อมกําหนด
ภารกิจหน๎าท่ีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

  จากการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยนําประเด็นท่ีนําสนใจมาอภิปรายผลดังนี้ 
  1. ป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด
หนองบัวลําภู โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ 1) ด๎านการบริหารจัดการ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 2) ด๎านบุคลากร 3) ด๎านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4) ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 5) ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อม และความปลอดภัย 6) ด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากทุก
ภาคสํวน ทั้งนี้อาจเป๕นเพราะวําผู๎บริหารขาดการกําหนดนโยบายแผนและจัดตั้งงบประมาณเพื่อการดําเนินงานที่
ชัดเจนในการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย๑เด็กเล็กให๎มีคุณภาพเทําที่ควร ครูและผู๎ดูแลเด็กขาดการเข๎ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาให๎ความรู๎ทักษะการดูแลเด็กปฐมวัยอยํางตํอเนื่องและขาดการจัดทําแผนประสบการณ๑ที่สอดคล๎อง
กับหลักสูตรและท๎องถิ่น ผู๎ปกครองขาดความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนการสอนของครูและผู๎ดูแลเด็ก ขาดการ
ประสานงานระหวํางเครือขํายศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กกับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในระดับจังหวัดสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
เบญจวรรณ ศรศรี (2559) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ในเขตอําเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตร พบวํา ด๎านการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ด๎านบุคลากร ด๎านอาคาร
สถานท่ีสิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย ด๎านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุน
จากทุกภาคสํวน และด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง และยังสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ รัชนี ธาดา (2555) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี พบวําหัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู๎ดูแลเด็กมี
ความเห็นตํอการบริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดาเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในภาพรวม
อยูํในระดับ ปานกลาง และสอดคล๎องกับการศึกษาของวาสินี สารบรรณ (2555) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ
และป๓ญหาของการดําเนินการดูแลเด็กเล็ก ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
พบวํา สภาพการปฏิบัติงานการดําเนินการดูแลเด็กเล็ก ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลางสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของอุษารัตน์  สาบา (2557) ผลการศึกษาระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค๑การบริหารสํวนตําบล จังหวัดยะลา ตามมาตรฐานศูนย๑เด็กเล็กแหํงชาติ ภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยูํใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป๕นรายด๎าน พบวํา สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 
ด๎านได๎แกํ ด๎านการบริหารจัดการศูนย๑เด็กเล็ก ด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมพัฒนาการเด็ก และด๎าน
คุณภาพเด็ก มีสภาพการจัดการศึกษาอยูํในระดับปานกลางทั้งสิ้น ซึ่งด๎านการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการเด็กมีคําเฉลี่ยสูงสุด สํวนด๎านการบริหารจัดการศูนย๑เด็กเล็ก มีคําเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ธันย์ธิชา  ใต้อุดม (2556) ที่ได๎ทําการศึกษาป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการดําเนินงาน ของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก พบวําภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป๕นรายด๎านพบวํามีด๎านที่มีป๓ญหาสูงสุด 3 ด๎านได๎แกํด๎านบุคลากร รองลงมาคือด๎านอาคารสถานที่สิ่งแวดล๎อมและ
ความปลอดภัยและด๎านการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและด๎านที่มีป๓ญหาต่ําสุดคือ ด๎านสํงเสริมเครือขํายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย   
  เมื่อพิจารณาป๓ญหาและแนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู เป๕นรายด๎านดังน้ี 
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  1. ด๎านการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  อยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป๕นเพราะวําสถานที่ตั้งของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสํวนใหญํตั้งอยูํรํวมกับโรงเรียนทําให๎การบริหารจัดการด๎านงบประมาณลําช๎า  สํงผลให๎ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กไมํได๎รับการพัฒนาให๎เป๕นไปตามนโยบายของ กระทวงศึกษาธิการ (2554) ที่ให๎สถานศึกษาและสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทุกหนํวยงาน ทุกสังกัด ได๎ใช๎เป๕นแนวทางในการจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและเป๕นมาตรฐานเดียวกัน 
สร๎างเสริมให๎เด็กปฐมวัยได๎เติบโตและมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเหมาะสมกับวัย เป๕นคนดี  คนเกํง มีความสุข
และเติบโตเป๕นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพตํอไปสอดคล๎องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ  ศรศรี (2556) การบริหารจัดการ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  อุษารัตน์  สาบา (2557) 
ผลการศึกษาระดับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล จังหวัด
ยะลา  ธันย์ธิชา  ใต้อุดม (2556)ที่ได๎ทําการศึกษาป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการดําเนินงาน ของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก  กิตติศัพท์  ใจทน (2555) ได๎ศึกษาการ
ดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงรายและแนวทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลําภู ได๎แกํ จัด
อบรมให๎ความรู๎เรื่องการจัดการศึกษาให๎ถูกต๎อง และศึกษาดูงานจากหนํวยงานต๎นสังกัดที่ประสบความสําเร็จด๎านการ
จัดการศึกษา ควรสํงเสริมให๎ผู๎ดูแลเด็กได๎รับทุนการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยทุกคน ควรสํงเสริมให๎
หัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เข๎ารับการฝึกอบรมในเรื่องการบริหารงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการศึกษา
ตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  2. ด๎านบุคลากร โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป๕นเพราะบุคลากรดังกลําวมีสํวนสําคัญในการ
บริหารจัดการ ซึ่งองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป๕นผู๎รับผิดชอบจัดหาหรือจัดจ๎างบุคลากรทางการศึกษาเป๕นหัวหน๎า
ศูนย๑และแตํงตั้งคณะกรรมการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ทําหน๎าที่บริหารจัดการ งานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 ด๎านและด๎าน
ธุรการ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงานเพื่อให๎ศูนย๑ฯมีระบบ ได๎มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่ กรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นกําหนด (2553) สอดคล๎องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ศรศรี (2556) การบริหารจัดการ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร งานวิจัยของสุนัน  ขันทะ
สิทธ์ิ (2552) การศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดเลย 
งานวิจัยของรัชนี  ธาดา (2555) การบริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี กิตติศัพท์ ใจทน (2555) ได๎ศึกษาการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงรายและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลําภู ได๎แกํ ผู๎บริหารควรมีความเข๎าใจและมีความตระหนักใน
ความสําคัญของการดําเนินงานด๎านการจัดการศึกษาปฐมวัยและการพัฒนาเด็กเล็กอยํางมีคุณภาพ เข๎ามากํากับ ดูแล
และควบคุมการดําเนินงานในการจัดการศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎มีคุณภาพและถูกต๎องตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การสํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎ดูแลเด็กได๎รับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ หัวหน๎าศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กควรมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไป สาขาวิชาเอกอนุบาลหรือปฐมวัย เป๕นผู๎ที่มีวิสัยทัศน๑
และมีภาวะผู๎นํา มีความรู๎เรื่องโภชนาการและอาหารเป๕นอยํางดี เป๕นผู๎ที่มีสุขภาพจิตดีและสุขภาพรํางกายแข็งแรง 
ผู๎ดูแลเด็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กควรมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและบรรจุลงในแผนพัฒนาของเทศบาล/องค๑การบริหารสํวนตําบล จัด
ประสบการณ๑ให๎เด็กมีพัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ๑ สังคมและสติป๓ญญาเหมาะสมตามวั ย และมีจํานวน
เพียงพอและสอดคล๎องกับจํานวนเด็ก 
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  3. ด๎านอาคารสถานที่สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัยโดยภาพรวมอยูํในระดับน๎อย  ทั้งนี้อาจเป๕นเพราะ
หนํวยงานได๎คํานึงถึง/เอาใจใสํ จัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อมเป๕นไปตามเกณฑ๑ของกรมสํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ที่ได๎กําหนดให๎สํวนงานที่จัดการศึกษาดําเนินการสอดคล๎องกับงานวิจัยของวาสินี สารบรรณ (2555 ) ได๎
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและป๓ญหาของการดําเนินการดูแลเด็กเล็ก ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  ธันย์ธิชา  ใต้อุดม(2556) ที่ได๎ทําการศึกษาป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
มาตรฐานการดําเนินงาน ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก และสุดารัตน์  
อึ้งสกุล(2551) สภาพและป๓ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสกลนครและแนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลําภู ได๎แกํ กําหนด
ที่ตั้งของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎อยูํในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม และปลอดภัยกับเด็กเล็ก มีจํานวนช้ันไมํเกิน 2 ช้ันนับ
จากพื้นดิน มีมาตรการปูองกันอัคคีภัย อุบัติภัยตําง ๆ อยํางรัดกุม ห๎องเรียนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กควรมีแสงสวําง
อยํางเพียงพอและมีอากาศถํายเทได๎สะดวก มีน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภคและบริโภคอยํางเพียงพอกับจํานวนเด็ก มี
จํานวนห๎องส๎วมเพียงพอกับจํานวนเด็ก สะอาด และถูกสุขลักษณะ จัดที่แปรงฟ๓นสําหรับเด็กให๎มีจํานวนเพียงพอและ
ไมํลื่น พื้นที่ห๎องส๎วมของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สําหรับเด็กควรมีพื้นที่เหมาะสมกับตัวเด็กและพื้นไมํลื่น จัดให๎มีอุปกรณ๑
เครื่องใช๎สําหรับเด็กอยํางเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนเด็ก จัดให๎มีการฝึกซ๎อมสําหรับการปูองกันอุบัติภัยอยําง
สม่ําเสมออยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง จัดพื้นที่เลํนกลางแจ๎ง ที่เหมาะสมกับจํานวนเด็ก และมีเครื่องเลํนกลางแจ๎งที่
ปลอดภัยและเพียงพอกับจํานวนเด็ก 
   4. ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป๕นเพราะ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสํวนใหญํเป๕นศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่มีขนาดเล็ก ทําให๎มีบุคลากรใน
การปฏิบัติงานและงบประมาณมีจํากัด จึงเป๕นสาเหตุทําให๎การปฏิบัติอยูํในระดับปานกลางสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
รัชนี  ธาดา(2555) การบริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี  กิตติศัพท์  ใจทน(2555) ได๎ศึกษาการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในอําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงรายและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลําภู ควรสํงเสริม ผู๎บริหารควรให๎ความสําคัญในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎ชัดเจนเหมาะสมและตํอเนื่อง และควรสํงเสริมให๎ชุมชน
มีสํวนรํวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มากขึ้นเพื่อให๎ชุมชนและท๎องถิ่นเป๕นขุมกําลังท่ีชํวยดูแลเด็กได๎อยํางตํอเนื่องและ
มีคุณภาพและจัดให๎มีวิธีการประเมินผลการพัฒนาการเด็กปฐมวัยและคูมํือในการสงัเกตพัฒนาการของเดก็แบบงําย ที่
พํอแมํผู๎ปกครอง ผู๎เลี้ยงดูเด็ก สามารถใช๎สังเกตพัฒนาการของเด็กได๎ 
  5. ด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสํวนโดยภาพรวมพบวํา อยูํในระดับน๎อย ทั้งนี้อาจเป๕น
เพราะศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเป๕นแหลํงเรียนรู๎และบริการด๎านการศึกษาในระดับปฐมวัยในการจัดการศึกษาของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการประชุมช้ีแจงให๎ประชาชน  ชุมชน ให๎เห็นความสําคัญของการศึกษาและประโยชน๑ที่ชุมชน
จะได๎รับ โดยมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา เพื่อท่ีจะได๎รับความรํวมมือจากชุมชนในด๎านงบประมาณและเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ๎ง สอดคล๎องกับงานวิจัยของวาสินี สารบรรณ (2555 ) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและป๓ญหาของการ
ดําเนินการดูแลเด็กเล็ก ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีและแนวทางการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลําภู ได๎แกํ 
ประชาสัมพันธ๑ให๎ชุมชนทราบถึงการดําเนินงานและกิจกรรมตําง ๆ ในการจัดการศึกษาปฐมวัย สํงเสริมให๎ผู๎ดูแลเด็ก
สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับชุมชน โดยเฉพาะผู๎ปกครองเด็กเล็ก จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ๑ระหวํางศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กและชุมชนอยํางตํอเนื่อง สํงเสริมให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมทําประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนา
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การศึกษาของท๎องถิ่น จัดอบรมให๎ความรู๎ประชาชนในท๎องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับการดําเนินงานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กควรให๎คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎นําชุมชน ผู๎ปกครองนักเรียน ชุมชน นักเรียน มี
สํวนรํวมมือในการจัดกิจกรรมตํางๆ มีการสร๎างเครือขํายหรือคณะกรรรมการศูนย๑ฯเพื่อเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรม
ตํางๆอยํางตํอเนื่องจัดให๎มีการติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กจากภาคสํวนตําง ๆ ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านวิชาการและ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็ก ให๎โอกาสผู๎ปกครองและชุมชนในการมีสํวนรํวมชํวยเหลือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กโดยการบริจาคทรัพย๑ วัสดุอุปกรณ๑ เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็ก 
และจัดให๎มีกองทุนสํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อระดมทรัพยากรในชุมชนและ
หนํวยงานองค๑กรตําง ๆ 
  6. ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมพบวํา อยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป๕น
เพราะมีการจัดประชุมทางวิชาการและปฏิบัติการรํวมกันในระดับตําบล อําเภอ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีการจัด
กิจกรรมสํงเสริมการสร๎างเครือขํายในระดับตําบล และอําเภออยํางตํอเนื่อง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของรัชนี  ธาดา 
(2555) การบริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี กิตติศัพท์  ใจทน (2555) ได๎ศึกษาการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในอําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงรายและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลําภู ควรมีการสํงเสริมให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการสร๎างเครือขํายทั้งระดับ
ตําบล อําเภอและจังหวัด มีการสํงเสริมให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กดําเนินงานอยํางมีคุณภาพและได๎มาตรฐาน.ควรมีการ
วางแผนการจัดกิจกรรมตําง ๆ ด๎วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมตําง ๆ ด๎วย
การศึกษาดูงาน และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมที่เป๕นทีมงานที่พร๎อมกําหนดภารกิจหน๎าที่ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 

ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาป๓ญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลําภู ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

      1. ควรจะนําผลการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ในด๎านการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ด๎านบุคลากร ด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความ
ปลอดภัย  ด๎านวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร  ด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน ด๎านสํงเสริม
เครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให๎ป๓ญหาในการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กนั้นน๎อยลงและมีแนวทางใน
การแก๎ไขป๓ญหา ได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
   2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดอบรม/ศึกษาดูงานให๎แกํครูผู๎ดูแลเด็กเกี่ยวกับการประเมิน
ภายนอกและการบริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจตามมาตรฐานตัวบํงช้ีของการประเมิน
ภายนอก มีความพร๎อมรองรับการประเมิน และควรจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นโปรํงใส
สามารถตรวจสอบได๎ 
   3. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบตําแหนํงภารโรงและยามรักษาความปลอดภัย
โดยตรงควรจัดสรรงบประมาณในการจัดจ๎าง หัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กควรมีการนิเทศ สํงเสริมสนับสนุนการจัด
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ของครูผู๎ดูแลเด็ก สํงเสริมบุคลากรให๎รํวมมือกันพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในศูนย๑พัฒนาเด็ก
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เล็ก สํงเสริมบุคลากรให๎รํวมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สํงเสริมบุคลากรให๎ปฏิบัติหน๎าที่ตาม
ความรับผิดชอบและเหมาะสมกับตําแหนํง สํงเสริมให๎ธุรการ/การเงิน/พัสดุ ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติหน๎าที่ตาม
ระเบียบของทางราชการและหนังสือสั่งการ สํงเสริมบุคลากรให๎ทุํมเทและเสียสละในการปฏิบัติหน๎าที่ สํงเสริม
บุคลากรให๎มีการประชุมรํวมกัน เพื่อพัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
   4. บุคลากรที่เกี่ยวข๎องควรรํวมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก จัดให๎มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยโดยการติดตั้งระบบและอุปกรณ๑ในการรักษาความปลอดภัย มีมาตรการ
เตรียมความพร๎อมรับสถานการณ๑ฉุกเฉิน จัดให๎มีห๎องน้ําห๎องสุขาเพียงพอ สะอาดถูกสุขอนามัยและปลอดภัย จัด
สภาพสิ่งแวดล๎อมภายนอกอาคาร มีรั้วกั้นเป๕นสัดสํวน สนามเด็กเลํนพื้นที่กลางแจ๎งมีความปลอดภัย จัดให๎มีที่เก็บสิ่ง
ปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกอาคารเพียงพอและถูกสุขลักษณะ จัดให๎มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กอยําง
เหมาะสม จัดให๎มีสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดเป๕นระเบียบถูกสุขอนามัย ดูแลให๎
อาคารเรียนอยูํในสภาพแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย 
   5. ควรจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาสื่ออยํางหลากหลายทันสมัยและเหมาะสม หัวหน๎าศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กควรสนับสนุนด๎านงานวิจัยและการผลิตสื่อนวัตกรรมใหมํๆ เพื่อสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยํางมี
คุณภาพ มีการนิเทศการศึกษาชํวยเหลือแนะนําอยํางสม่ําเสมอเป๕นระบบ มีการศึกษา วิเคราะห๑หลักสูตรปฐมวัยเพื่อ
จัดทําหลักสูตรศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก มีการประเมินคุณภาพภายใน 
   6. ควรเชิญวิทยากรภายนอกในชุมชนมาให๎ความรู๎เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับภูมิป๓ญญาใน
ท๎องถิ่นทุกภาคสํวนควรให๎การสนับสนุนแหลํงเรียนรู๎ การเฝูาระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย๑สิน การระดม
ทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนา งานวิชาการ งานอาคารสถานท่ี งบประมาณ งานบุคลากร และความสัมพันธ๑กับชุมชน 
การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม การพบปะเพื่อรับฟ๓งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การให๎คําแนะนําปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมากกวําเดิม 
   7. ควรมีการจัดประชุมทางวิชาการและปฏิบัติการรํวมกันในระดับตําบล อําเภอ องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นควรจัดกิจกรรมสํงเสรมิการสรา๎งเครือขํายในระดับตาํบล และอําเภออยํางตํอเนื่อง หัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีการประเมินผลการดําเนินงานของเครือขํายและนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาเครือขําย มีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานเครือขํายศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก มีการสํงเสริมสนับสนุนจัดประชุมเพื่อสร๎างเครือขํายศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดทําแผนความรํวมมือ เพื่อสร๎างเครือขํายการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กรํวมกัน มีการ
ประสานความรํวมมือกับทุกองค๑กรที่เกี่ยวข๎องในการสร๎างเครือขํายมีการจัดตั้งชมรม และคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติงานของเครือขําย ใช๎กิจกรรมเครือขํายเพื่อการพัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กรํวมกัน มีการดําเนินการเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑งานพัฒนาเครือขําย 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการวิจัยการศึกษารูปแบบการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่
เหมาะสมกับชุมชน ภายใต๎การกํากับดูแลขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   2. ควรมีการวิจัยการศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อศึกษาข๎อเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎วยแบบสอบถามและการสนทนากลุํม กลุํมเปูาหมาย จํานวน 95 คน  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป๕น
แบบสอบถามชนิดมาตราสํวนประมาณคําและการสนทนากลุํม  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถี่ คําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาํที และใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา พบวํา 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าทีใ่นการบริหารงาน โดยภาพรวมและตัวแปรอยูใํนระดบัมาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการ
บริหารงานทั่วไปและ  ด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด๎านการบริหารวิชาการ  2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ โดยภาพรวมและรายด๎านมีระดับการปฏิบัติตามบทบาท
หน๎าที่ แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจําแนกตามอายุพบวํา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน  3) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีความตระหนักในบทบาทหน๎าที่ มีสํวนรํวมในการให๎ข๎อเสนอแนะรํวมวางแผน 
รํวมกําหนดนโยบาย และการเสนอโครงการตํางๆ ตามกรอบงานด๎านตํางๆ ของโรงเรียน มีการประชุม อบรมสัมมนา เพื่อให๎รู๎
และเข๎าใจบทบาท ศึกษาดูงาน  เพื่อเปิดโลกทัศน๑ นํากลยุทธ๑ใหมํๆ กลับมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งควรได๎มีสํวนรํวม
ในการรํวมคิด รํวมวางแผน รํวมทํา รํวมประเมิน และรํวมช่ืนชมกับความสําเร็จของโรงเรียน 
ค าส าคัญ : การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ี  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนในศูนย๑เครือขํายพัฒนา  

               คุณภาพนากลาง 3 
Abstract 

 The purposes of this research were: 1) to study the level and compare the practicing of 
duties by the school board and to study suggestion and guidelines for increasing efficiency in the 
practicing of duties by the school board by focus group discussion. The sample group consisted of 
95 person. The instruments used to collect data included rating scale questionnaires and group 
discussion. The statistics used to analyze data included frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and Content Analysis.The research results were found that: 
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1)The practicing of duties by the school board and the factors in overall were rated at a high 
level. The aspect at the highest average was general administration, the aspect at the lowest 
average was academic administration. 2) In comparison of the practicing of duties of basic 
educational institution board, it was found that the practicing of duties by the school board 
classified by characteristics, when classified by education, it was found that the practicing of duties 
by the school board in overall and each aspect, it was different with statistically significant level at 
.01, when classified by age, it was found that the practicing of duties by the school board in 
overall was not different. 3) On guidelines for increasing efficiency in the practicing of duties by 
the school board by focus group discussion, it was found that the basic educational institution 
board suggested guidelines for increasing efficiency in the practicing of duties by the school board 
as follows : The board should be aware of the duties, involved in suggestions, planning, policy and 
project proposals according to frameworks of schools. There should be meeting, training and 
seminars to understand and aware of duties, visual education to open worldviews, application of 
new strategies to improve the quality of education as well as participation in co-thinking, co-
planning, co-action, co-evaluation and co-appreciation of the success of the schools. 
KEYWORDS : PRACTICING  OF DUTIES   THE SCHOOL  BOARD  IN  SCHOOLS    SCHOOLS  IN      
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บทน า 

  การศึกษาเป๕นกลไกและกระบวนการสําคัญในการอบรม กลํอมเกลาให๎บุคลากรของชาติมีความรู๎ 
ความสามารถ ความชาญฉลาด เป๕นคนดี คนเกํง มีรํางกายแข็งแรงพร๎อมที่จะเป๕นรากฐานของชีวิต การศึกษาจะมี
คุณภาพและประสิทธิภาพได๎ มิได๎จํากัดอยูํภายใต๎ระบบการศึกษาเทํานั้น แตํยังมีความสัมพันธ๑กับระบบอื่นในสังคม
ด๎วย ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนจําเป๕นต๎องพึ่งพาอาศัยกันและกัน โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องและผู๎มี
สํวนได๎เสียได๎มีสํวนรํวมในการบริหารตัดสินใจการทีบุ่คคลมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ภายใต๎ความเช่ือที่วําโรงเรียน
เป๕นหนํวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542, น. 181- 202) โดยเลือกตัวแทน
จากบุคคลที่ เกี่ยวข๎องเข๎าไปเป๕นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรํวมกันดําเนินงานของโรงเรียน 
คณะกรรมการจะชํวยให๎โรงเรียนดําเนินกิจกรรมไปอยาํงรอบคอบและเหมาะสม ตรงตามความต๎องการของชุมชนและ
ท๎องถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ , 2543, น. 13 -14) และจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 40 กําหนดไว๎วํา “ให๎มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 18 (1) และ (3)” และ
มาตราที่ 57 “ให๎หนํวยงานทางการศึกษา ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ดังนั้นทุก
โรงเรียนจึงได๎มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 เพื่อเป๕นตัวแทนของประชาชนผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูํในชุมชน  
  จากท่ีผํานมา สภาพการเป๕นองค๑คณะบุคคลที่เข๎ามามีสํวนรํวมกับสถานศึกษา ท่ีเป๕นป๓ญหาอุปสรรคตํอการ
บริหารจัดการแบบองค๑คณะบุคคลในระดับสถานศึกษาสรุปได๎วํา 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความ
ชัดเจนเรื่องบทบาทหน๎าที่วําตนเองจะทําอะไร  ทําอยํางไร  และทําเพื่ออะไร 2)บุคคลที่เข๎ารํวมเป๕นคณะกรรมการสํวนใหญํ  
ได๎รับการร๎องขอจากสถานศึกษามากกวําได๎รับการคัดสรรจากกลุํมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องอยํางแท๎จริง  ทําให๎ขาดความ
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กระตือรือร๎นในการทําหน๎าที่ของคณะกรรมการ 3)วิธีการทํางานรํวมกันของคณะกรรมการยังขาดทักษะและประสบการณ๑ 
4) สถานศึกษาเป๕นสํวนหนึ่งยังคิดวําคณะกรรมการฯ เป๕นเพียงผู๎สนับสนุนด๎านทรัพยากรทางการศึกษามากกวําเป๕นผู๎รํวม
คิด รํวมตัดสินใจ รํวมดําเนินงานรํวมรับผลที่เกิดขึ้น 5) กรรมการสถานศึกษาสํวนหนึ่งยังคิดวํา การบริหารจัดการศึกษาเป๕น
หน๎าที่ของสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป๕นเพียงที่ปรึกษาหรือเป๕นผู๎ปฏิบัติตามการร๎องขอจาก
สถานศึกษา 6) กรรมการสถานศึกษาแตํละคนมีภาระงานมาก การประชุมจึงขาดความตํอเนื่องและพร๎อมเพรียง 7) ระบบ
ข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขาดคุณภาพ จึงเป๕นจุดอํอนที่สําคัญของการบริหารจัดการการนําข๎อมูลไปใช๎ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการเพื่อการตัดสินใจ การแก๎ป๓ญหาหรือพัฒนางานการศึกษา  สํวนใหญํจึงอยูํบนพ้ืนฐานของ
ความรู๎สึกและประสบการณ๑เดิม และ 8) ในอดีตสถานศึกษาขาดความคลํองตัวในการบริหาร  ป๓จจุบันสถานศึกษาเป๕นนิติ
บุคคล  มีความคลํองตัวสูง สามารถบริหารกิจการได๎ด๎วยตนเอง  แตํกรรมการสถานศึกษาบางสํวน   ยังขาดความชัดเจนใน
บทบาทที่จะต๎องมีการกํากับ สํงเสริมและสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาอยํางใกล๎ชิด (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2547, น. 21-22) ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยหลายเรื่องที่ค๎นพบป๓ญหาในการบริหารจัดการศึกษา 
เกี่ยวกับการองค๑คณะบุคคลในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข๎ามามีสํวนรํวมหรือบทบาทหน๎าที่ในการ
บริหารการศึกษา เชํน ในงานวิจัยของ อิสรพล  ปิ๖นขจร (2556) ศึกษาป๓ญหาและสาเหตุของป๓ญหาการมีสํวนรํวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ๑ เขต 3 และเขต 2 พบวําสาเหตุของป๓ญหา คือ การขาดความ เข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตนเอง ไมํมีแรงจูงใจใน
การเข๎ามามีสํวนรํวม และไมํมีเวลาเข๎ามารํวม เข๎าใจวําการจัดการศึกษาเป๕นหน๎าที่ของคณะครูในสถานศึกษา สถานศึกษา
ไมํได๎เปิดโอกาสให๎เข๎ามามีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง ขาดระบบการติดตํอประสานงานหรือการให๎ข๎อมูล สารสนเทศที่ดี และขาด
งบประมาณสํงเสริมสนับสนุน  ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีบริบทแตกตํางกัน มีผลงานดีเดํนเฉพาะในแตํละโรงเรียน แตํยังมีบางโรงเรียนมีผล
การประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ในรอบที่ 3 ไมํผําน 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 , 2558)  และผู๎วิจัยฐานะที่เป๕นผู๎บริหารสถานศึกษา ใน
ฐานะเป๕นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และในฐานะเป๕นคณะกรรมการศูนย๑เครือขํายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา นากลาง 3  จึงต๎องการศึกษาผลการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในศูนย๑เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นากลาง 3  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

             1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามประเภท
ของคณะกรรมการ  วุฒิการศึกษา และอายุ   
 3. เพื่อศึกษาข๎อเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับข๎องกับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวมถึงบริบทของ
โรงเรียนที่เป๕นพ้ืนท่ีที่ศึกษา จึงได๎นํามากําหนดเป๕นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1.1 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 3 “ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0”       
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  วทิยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

~ 411 ~ 

ตัวแปรต้น (Independent variable)                    ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป๕นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ที่ใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลทั้งเชิงปริมาณ และ              
เชิงคุณภาพ (Qualitative  research) โดยผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน  ดังนี้   
 1.ประชากรและกลุ่มเปูาหมาย  

  ประชากร ได๎แกํ คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนในศูนย๑เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 3 

จํานวน 95 คน 
  กลุ่มเปูาหมาย ได๎แกํ  ตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน ตัวแทนของ

คณะกรรมการในศูนย๑เครือขํายมีจํานวน 4 คน และนอกศูนย๑เครือขํายมีจํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 10 คน  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชนิด ดังน้ี 

     2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณ ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถาม 

(Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ แบํงเป๕น 2 ตอน ดังนี้ 

สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา  
1. ประเภทของคณะกรรมการ 
   1.1 กลุํมผู๎เกี่ยวข๎องโดยตรง 
   1.2 กลุํมผู๎เกี่ยวข๎องโดยอ๎อม 
2. วุฒิการศึกษา 
  2.1 ต่ํากวําปริญญาตรี  
  2.2 ปริญญาตรีขึ้นไป 
3. อายุ 
  3.1 น๎อยกวํา 50 ปี   
 3.2 50 ปี ขึ้นไป 

 

ข๎อเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการ                   

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภ ู

เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียน  ในศูนย๑เครือขําย
พัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 3 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ในโรงเรียน สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาหนองบัวล าภู เขต 2 กรณีศึกษา
โรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษานากลาง 3 มี 4 ด้าน ได้แก่ 
1. ด๎านวิชาการ         
2. ด๎านงบประมาณ 
3. ด๎านการบริหารงานบุคคล 
4. ด๎านการบริหารทั่วไป 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดใน
การวิจัย 
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   ตอนที ่1 เป๕นแบบสอบถามสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป๕นแบบ ตรวจสอบรายการ 

(Check list) ถามเกี่ยวกับประเภทของคณะกรรมการ วุฒิการศึกษาและอายุ 
                ตอนที่ 2 เป๕นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เป๕นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale)  5 ระดับ ของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.166)  
  2.2 การสนทนากลุ่ม ( Focus  Group  Discussion ) ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงคุณภาพ มีดังนี้1) 

ประเด็นคําถามในการจัดการสนทนากลุํม  2) แบบบันทึกการสนทนากลุํม 3) เครื่องมือ อุปกรณ๑ ท่ีใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมลู ประกอบด๎วย เทปบันทึกเสียง กล๎องถํายรูป 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ    

   3.1.1 วิเคราะห๑เกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ ประเภทของคณะกรรมการ วุฒิ
การศึกษา และอายุของกลุํมเปูาหมายที่ตอบแบบสอบถามโดยหาความถี่ (Freguency) และร๎อยละ (Percentage)  
    3.1.2 การวิเคราะห๑ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยการหาคําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จําแนกเป๕นรายข๎อ รายด๎านและโดย
ภาพรวม แล๎วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ๑แปลความหมายดังนี้ (ผกามาศ จุดรัมย๑, 2552, น. 84) 
    3.1.3 การวิเคราะห๑เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยจําแนกตามประเภทของคณะกรรมการ วุฒิการศึกษา และอายุ  โดยใช๎สถิต ิทดสอบคําที (t-test)  
  3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

    3.2.1 จัดลําดับคําถามและประเด็นคําถามที่ใช๎ในการสนทนา 
    3.2.2 จับประเด็นท่ีได๎จากการสนทนากลุํมแล๎วบันทึก 
    3.2.3 ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลซ้ําซึ่งอาจเกิดขึ้นในกระบวนการกลุํมหรือเกิดขึ้นภายหลัง
โดยการให๎สมาชิกตรวจสอบรายงานข๎อเขียนจากบันทึกสนทนา 
   3.2.4 นําข๎อมูลจากการจดบันทึกและการถอดเทป จากข๎อความสนทนาทั้งหมดมาเรียบเรียงและ
สังเคราะห๑ความเห็น (Content analysis) แล๎วจึงสรุปเป๕นความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนในศูนย๑เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นากลาง 3 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

    4.1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําสถิติความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ 
(Percentage) คําเฉลี่ย ( ) และเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) การทดสอบคําที (t-test) สําหรับบรรยายข๎อมูลทั่วไป 

    4.1.2 สถิติอนุมานหรืออ๎างอิง (Inferential Statistics) ได๎แกํ การทดสอบที (t-test)  
ผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะห๑ระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนก

ตามประเภทของคณะกรรมการ พบวํา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ในการ
บริหารงานท้ัง 4 ด๎าน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารงานท่ัวไปอยูํในระดับ
มากที่สุด สํวนด๎านอื่นๆ อยูํในระดับมาก 
 2. ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตาม

ประเภทของคณะกรรมการ พบวํา การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ โดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 3. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบวํา การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่โดยภาพรวมแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 4. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนก
ตามอายุ พบวํา การการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ี  โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน 
  5.  ข๎อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สรุปผลตามการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีในผํายงานตํางๆ ดังน้ี  
  5.1  ด๎านวิชาการ พบวํา คณะกรรมการควรเข๎ามามีสวํนรํวมในการให๎ข๎อเสนอแนะ รํวมวางแผน รํวมกําหนดนโยบาย 
และการเสนอโครงการตํางๆ  ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพและแก๎ไขป๓ญหาการอํานเขียนของผู๎เรียน และมีสํวนรํวมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
  5.2 ด๎านงบประมาณ พบวํา คณะกรรมการควรเข๎ามามีสํวนรํวม ให๎ข๎อเสนอแนะให๎ความเห็นชอบและอนุมัติ
แผนการใช๎จํายงบประมาณ ควบคุมการใช๎เงินงบประมาณให๎เป๕นไปตามแผนการใช๎จํายแตํละปี  และให๎ถูกต๎องตามระเบียบ และ
เกิดผลประโยชน๑ตํอผูเ๎รียนให๎มากที่สุด ประสานหางบประมาณจากองค๑กรและชุมชนเพือ่พัฒนาโรงเรียน มีสํวนสําคัญในการจัดหา
ทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน 
  5.3 ด๎านการบริหารงานบุคคล พบวํา คณะกรรมการควรเข๎ามามีสํวนรํวมในการให๎ข๎อเสนอแนะในการกําหนดและ
วางแผนเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล  กรอบอัตรากําลัง ให๎ข๎อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สํงเสริมบุคลากรให๎มี
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพพัฒนาความรู๎ตามความสามารถของบุคลากร ให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎เต็มที่ เต็มความสามารถ 
สํงเสริมการปฏิบัติหน๎าที่ให๎ถูกต๎องตามความถนัดความสามารถให๎คณะกรรมการมีสํวนรํวมในการประเมินโรงเรียนทุกครั้ง 
 5.4 ด๎านการบริหารทั่วไป พบวาํ คณะกรรมการควรเข๎ามามีสํวนรํวมให๎คําแนะนําคําปรึกษาการจัดทํานโยบายตํางๆ
ของโรงเรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีสํวนรํวมในการดูแลรักษาทรัพย๑สินของโรงเรียนมีสํวน
รํวมในการประชาสัมพันธ๑ผลงานของโรงเรียนสูํชุมชน ชํวยสนับสนุนการจัดสภาพแวดล๎อม ดูแลอาคารสถานที่ให๎นําอยูํ สํงเสริม
และสนับสนุนให๎ชุมชนเข๎ามารํวมพัฒนาโรงเรียน 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 

  1. ผลการวิจัยครั้งนี้ เป๕นไปตามสมมุติฐาน จํานวน 2 ข๎อคือ ข๎อที่ 1 และข๎อที่ 2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่อยูํในประเภทของคณะกรรมการตํางกัน และที่มีวุฒิทางการศึกษาตํางกัน  มีการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่
แตกตํางกัน สํวนข๎อที่ 3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีอายุตํางกัน  มีการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ไมํ
แตกตํางกัน จากการวิเคราะห๑พบวํา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ในการ
บริหารงานทั้ง 4 ด๎าน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป๕นเพราะวําพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 
2542 ได๎กําหนดมาตราที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาซึ่งมีข๎อกําหนดให๎ คณะกรรมการสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐานเข๎ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา ดังเชํน มาตรา 40 กําหนดไว๎วํา ให๎มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สถานศึกษาทําหน๎าที่กํากับ และสํงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด๎วย ผู๎แทนผู๎ปกครอง 
ผู๎แทนครู ผู๎แทนองค๑กรเอกชน  ผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ผู๎แทนศิษย๑เกําของสถานศึกษา ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ๑ 
และหรือผู๎แทนองค๑กรศาสนาอื่นในพื้นที่และผู๎ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะเห็นได๎วํา การจัดการศึกษาเป๕นสิ่งที่จะต๎องดึงภาคีเครือขําย
เข๎ามารํวมจัดการศึกษา โดยเฉพาะในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูํ ต๎องมีคณะกรรมการเข๎ามารํวมจัดการศึกษาเพื่อกํากับ  
สํงเสริม และสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  สอดคล๎องกับคําเฉลี่ยโดย
ภาพรวมกับงานวิจัยของ วรวุฒิ  ต๏ะคําวรรณ  (2558) พบวํา การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยรวมทั้ง 4 ด๎าน อยูํใน ระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัย ของ บุญมี คําทอง (2559) พบวํา การมีสํวนรํวมในการ
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ปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ในการกํากับและสํงเสริมกิจการสถาน ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอผา
ขาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   โดยภาพรวมและรายด๎านทุกด๎านอยูํในระดับมาก  
  2. ผลการเปรียบเทียบ การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม
และรายด๎าน จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการ พบวํา โดยภาพรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูํในกลุํมผู๎เกี่ยวข๎องโดยตรง มีความคิดเห็นสูงกวํา ทั้งนี้อาจ
เป๕นเพราะกลุํมผู๎เกี่ยวข๎องโดยตรง ซึ่งประกอบด๎วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎แทนผู๎ปกครอง 
ผู๎แทนครู และผู๎แทนศิษย๑เกํา ซึ่งเป๕นผู๎ที่เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข๎องที่สําคัญนั่น
คือ ผู๎อํานวยการสถานศึกษา อาศัยอํานาจและหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม มาตรา 26 แหํง
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
และแก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให๎เข๎ามามีบทบาทในการบริหารการจัดการศึกษา จึงทําให๎กลุํมบุคคล
ดังกลําวมีความคิดเห็นที่มากกวํา สอดคล๎องกับงานวิจัยของ  นุจรินทร๑  อิ่มเสถียร (2559) ศึกษาเรื่อง การมีสํวนรํวม
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาอําเภอเมืองปทุมธานี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ผลการศึกษา พบวํา การเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จําแนกตามกลุํมผู๎แทนของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานพบวํา ด๎านการบริหารงานบุคคลแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  3. ผลการเปรียบเทียบ การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา พบวํา แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยูํในกลุํมวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  มีความคิดเห็นสูงกวํา ท้ังนี้อาจเป๕นเพราะ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเป๕นองค๑คณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสํวนรํวม จะต๎องอาศัยผู๎มีความรู๎  ความเช่ียวชาญ
ในสาขาตํางๆ และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานต๎องเข๎าใจ งานฝุายตํางๆ เชํนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ การวัดผล ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เป๕นต๎น เหลํานี้เป๕นสิ่งท่ีต๎องอาศัยผู๎มีความรู๎ ดังนั้น การศึกษามีสํวนสําคัญในการพัฒนาองค๑ความรู๎ตํางๆ 
จึงอาจสํงผลให๎กลุํมที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีระดับการปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีสูงกวํา 
  4  ผลการเปรียบเทียบ การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตาม
อายุของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวํา ไมํแตกตํางกัน ทั้งนี้อาจเป๕นเพราะคนที่ได๎คัดเลือกเข๎ามาเป๕น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทุกคนตํางมีความตระหนักเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ และได๎ปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่ที่
ได๎รับโดยไมํมีข๎อแม๎วําอายุจะเทําไรจึงสํงผลให๎มีคําเฉลี่ยในทั้งสองกลุํม ไมํแตกตํางกัน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ พุมรินทร๑ ไฝชู (2557) ศึกษาเรื่อง การมีสํวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น  ํพื้นฐานตํอการ บริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบวํา การมีสํวนรํวมของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตํอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มีอายุตํางกันมีสํวนรํวมตํอการบริหารงาน วิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณผู๎เช่ียวชาญทุกทําน คณะผู๎ทรงคุณวุฒิ  ที่ทําให๎งานวิจัยสมบูรณ๑และตอบวัตถุประสงค๑ได๎ 
คุณคําและประโยชน๑ท่ีพึงเกิดจากการวิจัยในครั้งนี้ ขอมอบแดํบุพการี ตลอดจนครู อาจารย๑ ที่มีสํวนในการสนับสนุนแกํผู๎วิจัย 
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