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บทบรรณาธิการ 
 
 

ในสภาวะที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบ ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้กับโลกเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน จนเกิดเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เรียกกันว่า “New 
Normal” การน าองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่
สร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตในอนาคตที่เรียกกันว่า “Next Normal” วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์ไทย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเพ่ือให้เกิดการ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19 รับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตที่เรียกกันว่า “Next Normal” จึงได้ก าหนดจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “พุทธศาสนาเพ่ือเยียวยาโลกแห่ง
อนาคต” The 4th National and the 1st International Conference on “Buddhism for Healing the World 
of the Future” (MCU.RK.2022) โดยเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ สู่การน าไปใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการในสังคมในการรับมือ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานและเผยแพร่งานวิชาการแก่สาธารณะชนสู่การน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสังคมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นี้ มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธศาสนาเพ่ือการเยียวยาโลก
แห่งอนาคต” โดยพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การเสวนา
วิชาการ การน าเสนอผลงานวิชาการ และการแสดงผลงานและผลผลิตจากโครงการปฏิบัติสร้างความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม (CCS) โดยมีผลงานผ่านการน าเสนอกว่า 179 ผลงาน จาก 37 หน่วยงาน ในส่วนการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  ครั้งที่ 1 มีการปาฐกถาพิเศษ (ภาคภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ "Buddhism for healing the world of the 
future" โดย Prof.Dr.Lalji Shravak, India  การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "Buddhism for healing the world of 
the future" การน าเสนอผลงานวิชาการจาก 6 ประเทศ คือ  Bhutan, USA, Singapore, Philippines, India, 
Burma,  มีผลงานผ่านการพิจารณาให้น าเสนอจ านวน 15 ผลงาน โดยการประชุมดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดผ่าน 
MCU TV และช่องทางออนไลน์ อาทิ youtube  Facebook อย่างแพร่หลาย 

ขออนุโมทนาขอบพระคุณ ขอบคุณทุกท่านทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่น าเสนอผลงาน ที่ท่านเข้าร่วมรับ
ฟัง และท่านที่ได้มีส่วนร่วมให้การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ในนามคณะกรรมการด าเนินงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกท่านเช่นนี้ต่อไป หากกิจกรรมนี้มีข้อผิดพลาดประการใด  
ทางคณะกรรมการด าเนินงานต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณส าหรับเมตตาธรรมค านี้แนะต่าง ๆ 
เพ่ือจะน าไปปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในคราวต่อไป 
 
 
 

(พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร.) 
บรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 
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โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 

ในหัวข้อ “พุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคต” 
The 4th National and the 1st International Conference  

on “Buddhism for Healing the World of the Future” (MCU.RK.2022) 
(การประชุมแบบออนไลน์)  

 ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 

โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธป๎ญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
********************************** 

1. ชื่อโครงการ   :  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  
  เรื่อง “พุทธศาสนาเพ่ือเยียวยาโลกแห่งอนาคต” (MCU.RK.2022) 
  The 4th National and the 1st International Conference on “Buddhism for 

   Healing the World of the Future” (MCU.RK.2022) 

2. ส่วนงานหลักที่รับผิดชอบ    

  : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3. ภาคีเครือข่าย/หน่วยงานที่เข้าร่วม  :  (ท้ังน าเสนอผลงานและเข้าร่วมรับฟัง) 
 1) หน่วยงานภายใน  
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร คณะครุศาสตร์ มจร  
 วิทยาเขตหนองคาย มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ มจร  
 วิทยาเขตขอนแก่น มจร วิทยาเขตสุรินทร์ มจร  
 วิทยาลัยสงฆ์เพชรบูรณ์ มจร วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี มจร  
 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง มจร วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี มจร 
 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มจร 
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มจร 
 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มจร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ มจร 
 หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี มจร 
 2) หน่วยงานภายนอก  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย มมร 
  วิทยาเขตอีสาน มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มมร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น  
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  สถาบันพระบรมมราชชนก โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
  สถาบันรัชต์ภาคย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุรินทร์คชสาร 
  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวังดิน  
  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลแม่ปุ  กลุ่มบ้านจัดการขยะต้นแบบชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง 
 3) หน่วยงานจากต่างประเทศ 
  Pali and Buddhist Studies Banaras Hindu University, India 
  Buddhavihan Oxford, England 
  Duquesne University Pittsburgh, Pennsylvania , USA 
  Buddhist Studies, Bhutan 
  National University of Singapore, Singapore 
  Shan Stage Buddhist University, Myanmar 

4. สนับสนุนและสอดคล้อง:   
 สนับสนุนพันธกิจ:  ด้านวิจัยและพัฒนา/ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม  
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ :  ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณค่า 
เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคม 

5. หลักการและเหตุผล : 
  พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษย์ชาติ  อันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่
แห่งพระสัทธรรมคือองค์ความรู้ที่ชื่อว่า "พุทธ" ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้เพ่ือประโยชน์สุขที่
ยั่งยืนแห่งมวลมนุษย์ชาตินั้น หลักการและกระบวนการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานพุทธธรรมสามารถใช้เป็นกลไก
การพัฒนาที่ควบคู่กับโลกที่หมุนไปแต่ละยุคสมัย แม้จะล่วงเลยเวลามาแล้วกว่า 2500 ปี กระแสการพัฒนาของ
สังคมโลกก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักการทางพระพุทธศาสนากับแนวคิดการพัฒนาสมัยใหม่ 
ดังที่ท่านสมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ (ป.อ.ปยุโต) ได้ให้ทัศนะถึงการพัฒนาที่อยู่บนฐานพุทธธรรมว่าเป็นระบบ
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะเป็นแนวทางการพัฒนาด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทา ไตรสิกขา และ
หลักอัปปมาทธรรม ที่เป็นกระบวนการพัฒนาระบบการด าเนินชีวิตของทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
อย่างบูรณาการภายใต้ระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลกลมกลืนกับ
ธรรมชาติและยกระดับสู่ความสุขสมดุลที่ยั่งยืนต่อไป แม้ในสภาวะที่เกิดวิกฤตต่าง ๆ เช่นกับวิกฤตการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้สร้างความเสียหายให้กับโลกอย่างหนักในทุกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน ความร่วมแรงร่วมใจของทุเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
โดยเฉพาะมาตรการของรัฐในการอยู่บ้านเพ่ือหยุดการแพร่และรับเชื้อ และการเอ้ืออาทรกันในสังคม และมี
ค าถามส าคัญที่ตามมาคือ เมื่อวิกฤตครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้ว โลกใบนี้จะแปลไปอย่างไร การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Delocalization) จะมีความเข้มข้นมากขึ้นโซ่อุปทานโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจริงหรือ ปัญหาเชิง
โครงสร้างโดยเฉพะด้านสาธารณสุขจะได้รับการแก้ไขให้ทั่วถึงและเสมอภาคมากขึ้นจริงหรือ สังคมจะก้าวเข้าสู่
ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพ่ือให้ทันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจริงหรือ การพัฒนางานวิจัย
และงานวิชาการท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมตามยุคสมัยจึงถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคมประเทศชาติแม้ในยามปกติหรือยามที่ต้องรับมือกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ  จึงเป็นภารกิจส าคัญที่
สถาบันการศึกษาที่ต้องผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เอ้ือต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงวิชาการ
เพ่ือขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 
จังหวัดนครปฐม ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิต
และเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเยียวยาและการพัฒนาสังคม
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน จนเกิดเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เรียกกันว่า "New Normal" การน าองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตในอนาคตที่เรียกกันว่า "Next Normal" จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะได้ร่วมมือกัน
สร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในโลกยุคที่วิถีชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปนี้ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาร
วดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย จึงได้ก าหนดจัดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ 
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ"พุทธศาสนาเพื่อเยียวยาโลกแห่งอนาคต" The 4th National and the 1th 
International Conference on “Buddhism for healing the world of the future” (MCU.RK.2022)  
เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวทิยาลัยสงฆ์ในการผลติและเผยแพร่งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ท่ีมี
คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ร่วมกับเครื่อข่ายสถาบันการศึกษา นักวิชาการ และ
ชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างกันก่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและเชิงพัฒนา
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพด้านการพัฒนางานวิชาการของ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีและเป็นการยกระดับการยอมรับในแวดวงวิชาการยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นเวทีน าเสนอ
ผลงานและนวัตกรรมที่เป็นผลจากการศึกษาวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือเยียวยาโลกแห่งอนาคตต่อไป 

6. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ สู่การน าไปใช้

ประโยชน์เชิงบูรณาการในสังคมในการรับมือสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ในโลกยุคปัจจุบัน
และอนาคต  

2) เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ทั้งด้านพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ทวารวดีศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม สห
วิทยาการศึกษา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานและเผยแพร่
งานวิชาการแก่สาธารณะชนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

7. กิจกรรมในงาน 
 1) การประชุมวิชาการระดับชาติ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
   การปาฐกถาพิเศษ (ภาคภาษาไทย) เรื่อง “พุทธศาสนาเพ่ือการเยียวยาโลกแห่งอนาคต” โดย          
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  การเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “พุทธศาสนาเพ่ือการเยียวยาโลกแห่งอนาคต” โดย พระมหาบุญ
เลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
  การน าเสนอผลงานวิชาการของผู้ผ่านการพิจารณาให้น าเสนอ จ านวน  4 ห้องย่อย 
  การน าเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และ การแสดงผลงานและผลผลิตจากโครงการ
ปฏิบัติสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม (CCS) จ านวน 1 ห้องย่อย 
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 2) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
  การปาฐกถาพิเศษ (ภาคภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ "Buddhism for healing the world of the 
future" โดย Prof.Dr.Lalji Shravak, Former Head Department of Pali and Buddhist Studies Banaras 
Hindu University, India 
  การเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "Buddhism for healing the world of the future" โดย ศ.ดร.
พระค าหมาย ธมฺมสามี, ประเทศพมา่ Lama Sonam Doji, ประเทศภูฏาน และรองศาสตราจารย์โกนิฏฐ์ ศรี
ทอง ประเทศไทย 
  การน าเสนอผลงานวิชาการภาคภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ห้อง 

8. ผลส าเร็จ 
 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 
1) มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม 10 หน่วยงาน 37 หน่วยงาน 
2) มีผลงานเข้าร่วมน าเสนอ (ระดับชาติ) 100 ผลงาน 179 ผลงาน 
3) มีผลงานเข้าร่วมน าเสนอ (ระดับนานาชาติ) 10 ผลงาน 15 ผลงาน 
4) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม 3.85 4.50 

9. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1) วิทยาลัยสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ สู่การน าไปใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการในสังคมในการรับมือสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต  
 2) วิทยาลัยสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ทางด้าน
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และด้านทวารวดีศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม ด้านสาขาสหวิทยาการศึกษาท้ังระดับชาติและนานาชาติ  

3) วิทยาลัยสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท างานและเผยแพร่งานวิชาการแก่สาธารณะชนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ 

4) วิทยาลัยสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ให้ผู้สนใจได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า
ร่วมอนุรักษแ์ละสืบสานน าไปใช้ประโยชน์ให้คงอยู่คู่ประเทศชาติสืบไป 
 

********************** 
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คณะกองบรรณาธิการ 
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คณะผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ 
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ก าหนดการในงาน 
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ก าหนดการน าเสนอผลงาน 

 



 

Proceedings งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (MCU.RK.2022) 

 

 



 

Proceedings งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (MCU.RK.2022) 

สารบัญผลงาน 
 
 

ที่ ชื่อผลงาน  หน้า 

1. การด าเนินชีวิตแบบ New normal ตามหลักพุทธธรรมในยุคโควิค 19 
โดย พระครูสถิตธรรมาลังการ 

 1-14 

2. การบริหารไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
โดย อ านาจ สาเขตร์, ฐิญาภัณณ์ วงษา และ พระมหาประเวศ ปํฺญาทีโป 

 15-24 

3. การใช้โพชฌงค์ 7 เพื่อลดป๎ญหาภาวะซึมเศร้าส าหรับวัยท างานในโลกแห่งอนาคต 
โดย สายน้ าผึ้ง รัตนงาม, พระมหาสาทร ธมฺมาทโร, พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนฺทูปโม,  
และวันไชย์ กิ่งแก้ว 

 25-36 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงพุทธ 
โดย พระเฉลย อิ้มทับ, ทัศนีย์ เนื่องดัด และ พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ ์

 37-47 

5. การศึกษากิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล จังหวัดนนทบุรี 
โดย พระใบฏีกาภาณุวัฒน ์ ปภสฺสโร 

 48-66 

6. ตัวแบบการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วมของครูบาศรีวิชัย 
โดย นฤพันธ์ สมเจริญ 

 67-78 

7. หลักธรรมที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติวิป๎สสนาภาวนา ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
โดย พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ 

 79-90 

8. การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของคนไทยองในต าบลประตูป่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน 
โดย พระธรรมะรม ฐานวุฑโฒ 

 91-106 

9. หลักการแนวคิดการบริหารตามหลักพุทธวิธี 
โดย พระครูใบฏีกาศักดิ์ดนัย เนตรพระ 

 107-119 

10. ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธศาสนา  
โดย เอกมงคล เพ็ชรวงษ์ 

 120-131 

11. ประเพณีก๋วยสลาก: ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 
โดย พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ  ภูริวฑฺฒโน 

 132-145 

12. มวลสารศักดิ์สิทธิ์ : การสร้างคุณค่าพระเครื่องเมืองไทย  
โดย พระครูโสภณวีรานุวัตร 

 146-162 

13. การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
โดย เขมจิรา พิทักราษฎร์ 

 163-176 

14. แนวทางเพื่อการเยียวยาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าด้วยธรรมะ: ธรรมชาติตามแนววิถีพุทธ 
โดย พระปลัดมนู  ฐานจาโร 

 177-190 

15. พุทธวิธีในการสอนคนของพระพุทธเจ้า 
โดย แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม และธวัช หอมทวนลม 

 191-205 

16. ไตรลักษณ์กับผู้สูงอายุ 
โดย พระมหาน าเกียรติ วิสุทฺโธ 

 206-219 

17. การพัฒนาจิตแบบเซน 
โดย เยาวลักษณ์ กุลพานิช และ สุวิญ รักสัตย ์

 220-231 
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18. การใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพ 
โดย ละมัย อยู่เย็น 

 232-242 

19. ศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์สุขาวดีวยุหสูตรพุทธศาสนามหายาน 
โดย พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโต 

 243-250 

20. ประสิทธิผลของการใช้แพลตฟอร์ม Zoom ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พระพุทธศาสนา 
โดย สุทธิดา สายธน,ู อ าพล บุดดาสาร และ ธเนศ ตั้งจิตรเจริญเลิศ 

 251-261 

21. คติการสร้างพระพุทธรูปไม้โบราณในวัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
โดย ธันยพงศ์ สารรัตน์, โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ,์ วุฒิชัย นาคเขียว, แนวรบ ยวงปรางค์,  
และ อภิสิทธิ์ ศรีวะรมย์ 

 262-279 

22. พุทธปรัชญาอริยสัจ 4 ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก 
โดย วิระวัลย์ ดีเลิศ, วนิสา ข าวิลัย และ ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา 

 280-293 

23. หน้าที่พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยตามหลักพุทธธรรม 
โดย อัญธิษฐา อักษรศรี และวันชัย แสงสุวรรณ 

 294-305 

24. สุพรรณภูมิ : รัฐราชาธิราช ฐานรากแห่งอ านาจทางการเมืองของอาณาจักรอยุธยา 
โดย วรพร พรหมใจรักษ์ 

 306-319 

25. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสถานการณ์โควิด 19 
โดย พระมหาจักรพันธ์ จกฺกวโร, วีระ จุฑาคุปต์ และพระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ 

 320-328 

26. ภาวะการตัดสินใจของนักการเมืองไทยในป๎จจุบันและอนาคต 
โดย พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญโญ 

 329-339 

27. ป๎ญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวใน
จังหวัดชลบุรี 
โดย ณรงค์ เชื้อบัวเย็น 

 340-356 

28. การบริหารจัดการทุนทางสังคมเสริมสร้างความมั่นคงขององค์กร 
โดย พระครูโกวิทบุญเขต, อ านาจ ทาปิน, พระครูประภาตป๎ญญาธร  
และ พระสมุห์ชาติศักดิ์ ปริชาโน 

 357-366 

29. มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ในยุคป๎จจุบัน  
โดย บุญเตือน ทรัพย์เพชร, พนมพร เมฆพัฒน์ และพระครูสุจิตพัฒนพิธาน 

 367-376 

30. การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของการปกครองส่วนท้องถิ่น: อ าเภอเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย 
โดย คิด วรุณดี, พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, พระมหาจ านงค์ สิริวณโณ, พระเดชขจร ขนฺ
ติธโร, และอภิวัฒชัย พุทธจร 

 377-387 

31. การบริหารการพัฒนาสาธารณูปการในศตวรรษที่ 21 
โดย พระใบฎีกาธวัชชัย จรณธมฺโม, พระครูประภาตป๎ญญาธร, พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์,  
และพระมหาประเวศ ปํฺญาทีโป 

 388-398 

32. แนวทางการบริหารและพัฒนาตนเองในสังคมไทยป๎จจุบัน 
โดยพระครูรัตนสุตาภรณ์ 

 399-408 

33. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบท าผังมโนทัศน์  
เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระซองสามัคคี

 409-419 
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วิทยา ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
โดย ณลิณ ควรคร,ู ปาณจิตร สุกุมาลย์, และพระครูวินัยธรปุณณภูรีวัฒน์ 

34. กระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
โดย ปรางทิพย์ มั่นธร 

 420-432 

35. การพัฒนารูปแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดย ศักดิ์ดา งานหมั่น, ชวาล   ศิริวัฒน์, พระสมุห์สามารถ จตฺตมโล และพิชิต เชาว์ชาญ 

 433-446 

36. การศึกษาไทยในรูปแบบการเรียนการสอนหลังโควิด-19 
โดย สุรชัย แก้วคูณ, พระยุทธนา มาลาว โส, พระปลัดสมลักษณ์ ติกฺขปํฺโญ  
และ ศักดิ์ดา งานหมั่น 

 447-459 

37. มิจฉาทิฏฐิ : เหตุท าให้เกิดป๎ญหาชีวิตและสังคมโลกป๎จจุบันและอนาคต 
โดย เจริญ มณีจักร์, พระครูรัตนสุตาภรณ์, และ พระครูพิพิธจารุธรรม 

 460-468 

38. สุขภาวะพระสงฆ์: กระบวนการในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ไทย  
โดย สุพัฒน ์ ชัยวรรณ,์ พระมหากิตติ กิตฺติเมธี, พระมหาจักรกฤษ ทินฺนปํฺโญ,  
พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุทนฺโต,  และ พระสมุห์นพดล อตฺถยุตฺโต 

 469-483 

39. การศึกษาเชิงวิเคราะห์การเขียนค าอ่านค าในภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5 : กรณีศึกษา
การเขียนค าอ่านค าในภาษาอังกฤษในนิราศหนองคาย 
โดย วัฒนา มุลเมืองแสน, วิวัฒน์ ทองวาด, สุกันต์ แสงโชติ, พระธีรศักดิ์  ธมฺมวโร  
และ กัมพล นะวัน 

 484-497 

40. ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ตามแนววิถีพุทธ 
โดย พระมหาตุ๋ย  ขนฺติธมฺโม, พระสมุห์พุฒิพงษ์ พุทฺธิว โส , และ พระครูอุเทศธรรมสาทิส 

 498-514 

41. คุณธรรมจริยธรรมการบริหารภาคเอกชน 
โดย พระปลัดพีระพงศ์ ฐิตธมฺโมและ พระมหาธวัชชัย ธมฺมร สี 

 515-526 

42. การบริหารการพัฒนากับการพัฒนาเมือง 
โดย แสนสุริยา รักเสมอ 

 527-539 

43. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเกลือ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดย อัจฉรา  แก้วอินทนิน 

 540-553 

44. การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  
โดย ประคอง มาโต, พระครูอุทิตปริยัติสุนทร, และ พระครูอุทิศธรรมพินัย 

 554-562 

45. แนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักอปริยนิยธรรม 7 
โดย ศศินา หงส์เวียงจันทร์ และ โยตะ ชัยวรมันกุล 

 563-573 

46. การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้าน
ห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดย ศิวดล  อมาตยกุล และคณะ 

 574-590 

47. หลักธรรมาภิบาลกับการปราบปรามคอร์รัปชั่น 
โดย เครือวัลย์ มโนรัตน์ 

 591-602 

48. ป๎จจัยความส าเร็จในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนต้นแบบในประเทศไท 
โดย วารีญา ม่วงเกลี้ยง และ พระปลัดเวชยันต์ ฐิตสทฺโธ 
 

 603-615 
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49. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตลาดน้ าของชุมชน ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี 
โดย นิฤมนต์ ทัพภะพยัคฆ์, สายน้ าผึ้ง รัตนงาม และ ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา 

 616-633 

50. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจ าวันรูปแบบใหม่ New Normal ในภาวการณ์แพร่ระบาดของ 
Covid-19 ของนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน 
โดย ญดา อังศุพาณิชย์ ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา และ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ 

 634-648 

51. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
โดย ว่าที่ร้อยตรี สงกรานต์ ใจปินตา ชลวิทย์ เจียรจิตต์ และพระปลัดประพจน์ สุปภาโต 

 649-663 

52. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของชุมชน ต าบลพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
โดย ภัทรภร ป๎ณชญาธนาดุล ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา และพระมหาประกาศิต สิริเมโธ 

 664-682 

53. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ของชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
โดย ศุภวิชญ์ แสนค ามูล พระมหาประกาศิต สิริเมโธและ ภูริวัจน์ ปุณยวุฒปิรีดา  

 683-693 

54. รูปแบบการแก้ไขป๎ญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 
โดย ศุภกิจ ม่วงลี ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา และพระมหาประกาศิต สิริเมโธ 

 694-708 

55. การปฏิบัติวิป๎สสนากัมมัฏฐานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  COVID-19 ของ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธป๎ญญาศรีทวารวดี 
โดย พระครูปฐมธีรวัฒน์ ทองดี อรุณโณ และ ธนาวัลย์ ทบมาตร 

 709-717 

56. กฎหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
โดย พัชราวลัย ศุภภะ  และ ณัชชา ณัชโชติภคิน 

 718-728 

57. การเปลี่ยนวัสดุที่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศให้เป็นมูลค่าทางอาชีพของชุมชนแก่งระเบิด  
ต าบลกระแจะ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย นวรัตน์ อังศุพาณิชย์, ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา และ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ 

 729-742 

58. กลยุทธ์การสร้างชุมชนเข้มแข็งชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
โดย ธรปพล วานิชานนท์, สายน้ าผึ้ง รัตนงาม, และ ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 

 743-756 

59. การเพิ่มขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 
โดย ว่าที่ร้อยตรี ทวีศิลป์ ปาละปิน ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา และพระมหาประกาศิต สิริเมโธ 

 757-769 

60. วิพากษ์ศีลธรรม: ว่าด้วยค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่บทอาขยานของนักเรียนไทย 
โดย พระมหาอิศเรศ ญิตจิตฺโต, และวารีญา ม่วงเกลี้ยง 

 770-779 

61. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
โดย เกศแก้ว คงคล้าย 

 780-791 

62. ลักษณะของบันเทิงคดีในสารคดี เรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร 
โดย วิภาพ คัญทัพ 
 

 792-805 
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63. การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีใน วันทอง 2021  
โดย ดาราวรรณ เกตวัลห์ 

 806-815 

64. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร 
โดย บานชื่น  นักการเรียน, มานพ นักการเรียน และวันไชย์ กิ่งแก้ว 

 816-825 

65. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร 
โดย จุฑารัตน์ พวงสมบัติ และ ศุภกาญจน์ วิชานาติ 

 826-837 

66. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง  
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดย ชุตินันท์  มูณีสุวรรณ 

 838-851 

67. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
โดย อภิชา พรเจริญกิจกุล 

 852-867 

68. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลจันดี  อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โดย ณัฐ วงศ์ศิริกุล 

 868-882 

69. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นาแว อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย พรหมเทพ  แก้วโชติ 

 883-899 

70. ขวัญแลละก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลจันดี อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
โดย พิชญาณัฎฐ์ วงศ์ศิริกุล 

 900-911 

71. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก  อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
โดย ศิวรางค ์ เอี่ยมคง 

 912-926 

72. แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา : วิชาพระพุทธศาสนา 
โดย พลพีระ วงศ์พรประทีป 

 927-942 

73. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีผลต่อการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย วิวัติ เถารัตระกุล, ธนภาค บุ้งจันทร์ และ สุรกาญจน์ บุญกาวิน 

 943-959 

74. รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
โดย ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล, ธนภาค บุ้งจันทร์ และกนกพันธุ์ อาชาพงศ์วัฒนา 

 960-976 

75. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
โดย ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล และ วัฒนะ โรจนสุวรรณ์ 

 977-993 

76. มาตรการป้องกันการทุจริตที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
โดย วัฒนะ โรจนสุวรรณ์, ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล และ ธนภาค บุ้งจันทร์ 

 994-1012 

77. ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์กับชุมชนในพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
โดย ณัฐนนท์  จิรกิจนิมิตร 
 

 1013-1027 
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78. การประเมินการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตร 
ของสถาบันการประชาสัมพันธ ์
โดย พวงมาลัย  ทีหนองสังข์ , มนวิภา วงรุจิระ และ ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ 

 1028-1040 

79. ทวารวดี: ยุคทองของแก่นธรรม 
โดย พระมหาพุฒิแผน พูนพัด, พระสุวรรณา เหือน, ศรัญญา เทิมแพงพันธ์ และ ผจญ ค าชู
สังข์ 

 1041-1056 

80. ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีเข้าสู่ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้อย่างไร 
โดย พระครูวินัยธรภาณุมาศ ภาณุปาโณ, พระปลัดศานิตย์ นิจฺจฺงคุโณ  
และพระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท 

 1057-1072 

81. วิเคราะห์ลัทธิความเชื่อและศาสนาสมัยทวารวดีในเมืองโบราณศรีเทพ 
โดย พระมหากิตติณัฏฐ์ สุกิตฺติเมธี, แม่ชีจิราภรณ ์ขนาดนิด, พันต ารวจเอกหญิง ทัดดาว  
โฉมลักษณ์ และ พระมหาสาทร บุญชูยะ 

 1073-1087 

82. ตามรอยทวารวดีเมืองโบราณนครปฐม 
โดย พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทว โส, ทษมน เอี่ยมสะอาด, ปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม,  
และ พระมหาสาทร บุญชูยะ 

 1088-1101 

83. คุณค่าพุทธศิลป์ ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับพระพุทธรูปยุคทวารวดี ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย ธนัชพร เกตุคง, พระเจริญชาโอมสาธุ ชุตินธโร, พระศิระ จิตฺตสุโภ, และ โยตะ  
ชัยวรมันกุล 

 1102-1114 

84. นครปฐม:ศูนย์กลางพุทธเถรวาทในอาณาจักรทวารวดี 
โดย พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจ,นัยนา เมืองฉิม, นิรัช พืชเพ็ง และไตรทศ โถวสกุล 

 1115-1126 

85. สังคมและศิลปะวัฒนธรรมยุคทวารวดีที่เมืองจันเสน 
โดย พระสมุห์นพดล อตฺถยุตฺโต, พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุทนฺโต และ พิเชษฐ์ สมุทวรานนท ์                               

 1127-1140 

86. ตามรอยทวารวดีจากการศึกษาอักษรโบราณ       
โดย พระครูสมุห์อานนท์  อานนฺโท, พระธงชัย อกฺกวีโร และ ร้อยต ารวจโท สุชาติ  
ริมตระกูล                                

 1141-1152 

87. คติความเชื่อการสร้างรูปสลักศิลาตอนปฐมเทศนา พุทธประติมากรรมยุคทวารวดี 
โดย พระครูพิศาลบุญญากร, พระครูสังฆกิจารักษ์, พระครูปลัดไพศาล กมฺพูสิริ  
และวันไชย์ กิ่งแก้ว 

 1153-1165 

88. พุทธวิธีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 
โดย พระครูปลัดสุรัตน์ ธมฺมสุทฺโธ (ภู่มาลี) และคณะ 

 1166-1178 

89. พุทธวิธีตื่นรู้เพื่อจัดการความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
โดย พระครูสังฆรักษ์ศิริวัฒน์ รกฺขิโต (ปานน้อย) , โยตะ ชัยวรมันกุล และธวัช หอมทวนลม 

 1179-1193 

90. วิเคราะห์พุทธอัตลักษณ์ที่ปรากฎในชุมชนไทยทรงด าตามหลักพระพุทธศาสนาในต าบล
หนองสองห้อง อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
โดย พระครูสมุห์สุรสิทธิ์ สุรสิทฺธิ,โยตะ ชัยวรมันกุล และ ธวัช หอมทวนลม 

 1194-1212 

91. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกอง
ประจ าการ โรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดย ณัฐทนันฑ์ ดวงภุมเมศร์, พระปลัดประพจน์ สุปภาโต และ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ 

 1213-1226 
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92. การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย พระมหาสมจิตร วรปํฺโญ (ระเบียบ) 

 1227-1240 

93. การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการจัดการในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
โดย กิตติ กรวัชรกิจ 

 1241-1251 

94. แนวทางการบริหารความขัดแย้งในสังคมป๎จจุบันตามหลักเมตตาธรรม 
โดย พระอธิการศรีชาติ ชาคโร (ตะเคียนแดง) และคณะ 

 1252-1265 

95. วิเคราะห์ความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
โดย พระสมพร ธมฺมปํฺ, ธวัช หอมทวนลม และ โยตะ ชัยวรมันกุล 

 1266-1279 

96. สารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม วัดสุทธาวาส ต าบลลาดหลุมแก้ว  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
โดย พระเพียร ฐานธมฺโม, ธวัช หอมทวนลม และกฤติยา ถ้ าทอง 

 1280-1290 

97. การปลูกฝ๎งคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาช่อง ต าบลเขาสามสิบหาบ  
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย พระครูปลัดเฉลิม โชติกโร และ โยตะ ชัยวรมันกุล 

 1291-1302 

98. ภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระเทพปริยัติโสภณ  
(ป๎ญญา วิสุทฺธิปํฺโญ) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย พระปลัดกิตติศักดิ์ ฐานจาโร และคณะ 

 1302-1315 

99. บทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
โดย พระปลัดเกรียงไกร กิตฺติสาโร และคณะ 

 1316-1331 
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บทคัดย่อ  

การดำเนินชีวิตแบบ New normal โดยการฝึกพิจารณาทบทวนสถานการณ์ เตือนใจให้
ตระหนักว่า ในระหว่างการใช้ชีวิตแบบ New normal เราจำเป็นต้องต้ังคำถาม เพ่ือหาความสำคัญและ
ความจำเป็นของส่ิงต่าง ๆ  อยู่เสมอ ทำให้เราสามารถแยกแยะความต้องการ และความสำคัญออกจากกัน 
เมื่อเราเจอความสำคัญของส่ิงส่ิงนั้นแล้ว เราก็จะรู้สึกถึงคุณค่าของส่ิงส่ิงนั้นมากข้ึน ด้วยเหตุท่ีเราต้องอยู่
กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019)  นี้ไปอีกนาน แม้เวลาผ่านพ้นไป ก็อาจมีโรคชนิดใหม่
เกิดข้ึนอีก เราสามารถใช้วิกฤตการณ์เช่นนี้ให้เป็นโอกาส สร้างภูมิคุ้มทางกายและสร้างภูมคุ้ิมกันทางจิตใจ 
เตรียมความพร้อมในการรับมือในวันข้างหน้า ฝึกการคิดแบบทางบวกใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ พัฒนาตนเอง 
โดยยึดหลักพุทธธรรม ได้แก่ การต้ังสติใคร่ครวญเนื้อหาอย่างมีเหตุและผล ดำรงชีวิตแบบทางสายกลาง 
แบบสันโดษอยู่อย่างสันติสุขต่อไป 

 
คำสำคัญ :  การดำเนินชีวิตแบบ New normal,  หลักพุทธธรรมพระพุทธศาสนา,  ยุคโควิค 19 
 
Abstract  

The COVID-19 pandemic has radically changed the way we live, from our work 
to our learning to our social lives. Our new reality poses a unique set of challenges for 
all of us. New normal life by practicing and learning all hard situation as remind them to 
be aware that during a minimalist lifestyle. We always need to ask some questions to 
find out the important and necessary things, allowing us to make a difference in two 
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things as “need and important apart of us. Then, we find the importance thing, of course, 
we will have a great value of that good and we feel happy, appreciate and optimism and 
everything so good. Unfortunately, we seemed have no choice to live with this corona 
virus pandemic (Covid 2019) for a long time, even after the time has gone and there may 
be another new disease appear into this world. We can adapt our life and take these 
crises to be as opportunities, more physical immunity and mental. To be prepared and 
dealing with all bad situation in the future, thinking in a positive way, living in a good life, 
self-confident by adhering to Buddhist Principles. Therefore, a rational reflection on 
content, living in the middle way and isolated, the right of peaceful assembly.  

 
Keywords: New normal life, Buddhist principles, Covic 19 era 
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บทนำ  
การดําเนินชีวิตหรือการดำรงชีวิตเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ปัจจัยส่ี 

ประกอบด้วย อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ประโยชน์เบ้ืองหน้าหรือประโยชน์สังคม 
คือ เมื่อมนุษย์มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน จากการมีปัจจัยส่ีมาจุนเจือตามอัตภาพแล้ว ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง
ก็คือ ความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง เช่น การต้องการช่ือเสียง ยศ ฐานะในสังคม เป็นต้น ปัจจุบันนี้ จะ
เป็นไปทางด้านวัตถุนิยมเป็นส่วนมาก เป็นการดํารงชีวิตเป็นแบบเสพบริโภค ผลิต มาและกระตุ้นให้
มนุษย์บริโภคจนเกินความจําเป็น เพ่ือจะสนองตอบกับความอยาก (ตัณหา) ของเรา ย่ิงมีทรัพย์มากเท่าไร
คิดว่า จะมีความสุขมากเท่านั้น ก็พยายามหาทรัพย์ไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ได้มาโดยทุจริต ปล้นจี้
ฉกชิงว่ิงราวขอให้ได้ทรัพย์มาเป็นของตนเอง มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ส่ิงเหล่านี้ เป็นทางตรงกันข้าม
กับทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมเป็นจํานวนมากท่ีส่งเสริมให้บุคคลรู้จักแสวงหาและใช้จ่ ายทรัพย์
อย่างถูกต้อง เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข หลักธรรมท่ีเป็นแกนนําตามทางสายกลาง
ก็คือ หลักสัมมาอาชีวะ การเล้ียงชีพชอบ และหลักธรรมทำให้ได้ประโยชน์ในปัจจุบัน คือ ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ( พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต), 2547) ท่ีมนุษย์สามารถ เข้าถึงได้ นําหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตนั้น ต้องรับรู้ในปัญหาของตนเอง เข้าใจหลักความจริง และนําไปปฏิบัติโดย
การลงมือทําเองจึงจะสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 
2019) เป็นแนวทางท่ีหลาย ๆ คนจะต้องปรับเปล่ียนชุดพฤติกรรม เปล่ียนการดำเนินชีวิตเราไปอีกนาน 
ทำให้เราต้องปรับเปล่ียนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันท่ัวโลก ปรับวิถีใหม่ในการดำรงชีวิต ซ่ึงเมื่อเราจำต้อง
ปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความพอใจ ในท่ีสุดท้ังหมดนี้ก็ได้กลายเป็น New 
Normal ในสังคมของเรานั่นเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงจำเป็นต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสำคัญ
โดยตรงกันได้แก่ ปธาน 4 มาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ทำใ ห้
เราต้องปรับตัวและมีสติรู้ รู้ความบกพร่องของตัวเองแล้วแก้ไข พยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลงนำมาใช้ใน
วิถีชีวิตใหม่  

สังคมแห่งความปกติใหม่- ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ราชบัณฑ ิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ "New Normal" ( รศ.มาลี บุญศิร ิพันธ์ ( เ ว็บไซน์ 

29/06/2020) ได้อธิบาย เอาไว้ ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่าง
ใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางส่ิงมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสัง คม
คุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปล่ียนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐาน
ใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีส่ือสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ
การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดข้ึนหลังจากเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำ
ให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีด้ังเดิมหรือหวนหาถึงอดีต  
“New Normal” ด้านสาธารณสุขไทย สำหรับ “New Normal” ในบริบท “COVID-19” นั้นเห็นได้
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ชัดเจนท่ีสุดในด้านของการสาธารณสุขของเมืองไทย โดยทาง ศบค. มีการประกาศมาตรการการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโควิด-19 ท่ีทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไ ด้แก่   
1) สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ  2) ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร  3) ล้างมือบ่อย ๆ  พกเจล
แอลกอฮอล์  4) หลีกเล่ียงสถานท่ีแออัด 5) หลีกเล่ียงกลุ่มเส่ียงหรือผู้ท่ีมีอาการป่วย "New Normal" 
ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ ในบริบทของการทำธุรกิจ ค้าขาย รวมถึงภาพใหญ่ ในระบบเศรษฐกิจของไทย 
พบว่าผู้คนยุคโควิด-19 จำเป็นต้องอยู่บ้านมากข้ึน เกิดเทรนด์การทำงานรูป แบบใหม่คือ Work from 
Home ส่วนนักเรียนก็ต้องปรับตัวสู่การเรียนท่ีบ้านผ่านการ “เรียนออนไลน์”การจับจ่ายซ้ือของต่างๆ ก็
ต้องซ้ือออนไลน์กันมากข้ึน ดังนั้นธุรกิจหรือการค้าขายในความปกติรูปแบบใหม่จึงหนีไม่พ้นการทำธุรกิจ
ออนไลน์ โดยเฉพาะธุรกิจขายสินค้าและจัดส่งแบบ “เดลิเวอร่ี” ท่ีพบว่า เติบโตข้ึนอย่างมากในช่วงนี้  
ส่วนร้านอาหารก็ต้องปรับตัวสู่ New Normal เช่นกัน มีท้ังขายแบบเดลิเวอร่ี หรือบาง ร้านท่ีเปิดให้
รับประทานท่ีร้านได้แล้ว ก็ต้องมีการก้ันฉากให้ลูกค้าแต่ละคน ไม่ให้ลูกค้าใกล้ชิดหรือแออัดกัน และเว้น
ระยะห่างของการนั่งระหว่างโต๊ะอาหาร เป็นต้น 

"New Normal" ด้านในมิติการใช้ชีวิตประจำวันท่ีเราต้องปรับตัวสู่ ไลฟ์สไตล์และความบัน
เมิงต่างๆ ก่อนหน้านี้ท่ีมีการล็อคดาวน์ และประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้ต้องงด "ดูหนัง" ในโรงหนัง  
งดการจัดคอนเสิร์ต และงดจัดแสดงมหรสพต่าง ๆ ท่ีเป็นการรวมตัวของฝูงชนจำนวนมาก ล่าสุด เมื่อมี
มาตรการ "ผ่อนคลาย ระยะท่ี 3" ทำให้โรงภาพยนตร์สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว รวมถึงอนุญาต
ให้เปิดโรงละคร โรงมหรสพ โรงลิเกและลำตัดได้ (แต่ยังงดการจัดคอนเสิร์ตต่อไป) โดยต้องมีข้ันตอนใน
การควบคุมและป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารสุขอย่างเคร่งครัด ซ่ึงทางผู้ให้บริการโรง
ภาพยนตร์บางเจ้าก็ได้ออกมาตรการและคู่มือการปฏิบัติตัวในโรงหนังตามแนวทาง New Normal มาให้
ทราบกันแล้ว ดังนี้  

1) Screening : ตรวจคัดกรองลูกค้าทุกคน วัดอุณหภูมิ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอลล์  

2) Social Distancing : เข้าแถวรอคิว เว้นระยะห่าง 1 เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างท่ีนัง่ 
ทุก 2 ท่ีนั่งในแถวเดียวกัน และแถวเว้นแถว  

3) Cleaning: ทำความสะอาดทุกจุดพ้ืนท่ีและภายในโรงภาพยนตร์ก่อนเข้าฉายแต่ละเ ร่ือง 
"ทุกรอบ" 

4) Cashless : ให้ลูกค้าใช้จ่ายโดยไม่ใช้เงินสด  
5) Tracking: ติดตามและตรวจสอบ ทุกโรงจะมีการเช็คอิน-เช็คเอาท์ เพ่ือสะดวกในการ

ติดตามกรณีพบผู้ป่วย "New Normal" ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาไทย พบว่า เด็กๆ ในยุคโควิด 19 
ต้องปรับเปล่ียนวิธีการเรียนใหม่ สะท้อน "New Normal" ท่ีไม่ค่อยจะสะดวกท้ังกับผู้ปกครองและกับตัว
เด็กเอง นั่นคือ“เรียนออนไลน์” ผ่านทางช่องทีวีดาวเทียม DLTV และเรียนผ่านแอพฯ เว็บไซต์ และช่อง 
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Youtube ของDLTV ได้เช่นกัน แต่ปรากฏว่าเด็กๆ ประสบปัญหาการเรียนออนไลน์มากมายหลายอย่าง 
เช่น การจูนหาสัญญาณช่องไม่เจอ การโหลดแอปฯ ไม่ได้ หรือแม้แต่ปัญหาเร่ืองอุปกรณ์อย่างแล็ปท็อป 
มือถือ แท็ปเล็ตและการติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น 

"New Normal" ด้านการท่องเท่ียวไทย ส่วนในด้านการท่องเท่ียว พบว่า ผู้ให้บริการต่าง ๆ 
เก่ียวกับการท่องเท่ียว รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวเอง ก็เร่ิมปรับตัวสู่ New Normal สอดรับกับยุคโควิด 19 
มากข้ึนยกตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกท่ีประเทศไทยพบการระบาดของโควิด-19 ท่ีรุนแรง จนทางการ
ประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์ และประกาศ พ.ร.บ.ฉุกเฉิน ทำให้เราต้องงดออกนอกบ้าน และงดเท่ียว
ไปโดยปริยายแต่ช่วงนั้นก็เร่ิมมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้คนหายเหงา ด้วยการเปิดตัว "การท่องเท่ียว
เสมือนจริง"ผ่านเทคโนโลยี ต่อมาพอถึงช่วงมาตรการผ่อนคลายระยะท่ี 2 ก็เร่ิมประกาศให้ "ท่ีเท่ียว" บาง
แห่งกลับมาเปิดให้คนไทยไปเท่ียวได้แล้ว เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, อุทยานประวัติศาสตร์, หอสมุด
แห่งชาติ,หอจดหมายเหตุ แต่ท้ังนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การสวม
หน้ากากอนามัย,ล้างมือ, เว้นระยะห่าง เป็นต้น (Thai PBS NEWS, 2563) 

การดำรงชีวิตด้วยหลักธรรมในสังคมแห่งความปกติใหม่ (New Normal) 
ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักการดำรงชีวิต อยู่ใน พระสุตตันตปิฏก อัง คุตตร

นิกาย จตุกกนิบาต เร่ืองจักรสูตร ว่าด้วยจักร 4 ว่า “ภิกษุท้ังหลาย  จักร 4  ประการนี้  ท่ีเป็นเหตุใ ห้
เทวดาและมนุษย์ท้ังหลายผู้เพียบพร้อมแล้วย่อมมีผล  เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ท้ังหลายผู้เพียบพร้อม
แล้ว  ถึงความย่ิงใหญ่ความไพบูลย์ในโภคทรัพย์ท้ังหลายไม่นานเลย  จักร 4 ประการ  คือ ปฏิรูปเทสวา
สะ (ความอยู่ในถ่ินท่ีเหมาะ) 1  สัปปุริสูปัสสยะ (ความพ่ึงพิงสัตบุรุษ) 1 อัตตสัมมาปณิธิ (ความต้ังตนไว้
ชอบ)  1  ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้มีความดีอันได้ทำไว้ก่อน)  1. จักร 4  นี้ ท่ีเป็นเหตุให้เทวดาและ
มนุษย์ท้ังหลายผู้เพียบพร้อมแล้วย่อมมีผล  เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ท้ังหลายผู้เพียบพร้อมแล้วถึง
ความย่ิงใหญ่ความไพบูลย์ในโภคทรัพย์ท้ังหลายไม่นานเลย.  

นรชนพึงอยู่ในถ่ินท่ีเหมาะพึงทำอารยชนให้เป็นมิตรถึงพร้อมด้วยความต้ังตนไว้ชอบมีความ
ดีอันได้ทำไว้ก่อนแล้ว  ข้าวเปลือก  ทรัพย์ยศเกียรติ  และความสุขย่อมพร่ังพรูมาสู่นรชนผู้นั้น.(องฺ.จตุกฺก. 
35/31/119.)  จากหลักจักร 4 ในพระสูตรข้างต้น สามารถนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นหลักท่ีสร้าง
คุณประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน  ทำให้ปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพสูง ข้ึน 
ซ่ึงต้องประกอบด้วย  1.ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่ในถ่ินท่ีดี)  จะอยู่ท่ีไหนต้องเลือก โดยใช้หลักความเจริญ
ของคนเราเป็นเกณฑ์ คือทรัพย์เจริญ ชีวิตเจริญ  และคุณความดีเจริญ  เพราะบางแห่งทำมาหากินคล่อง 
แต่มีส่ิงเป็นภัยแก่สุขภาพ และชีวิตก็ไม่ดี พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เลือกเพราะมันไม่เ ท่า กัน แต่เมื่อ
วิเคราะห์จริง ๆ แล้ว ทรงเน้นถึงการมีศีลธรรม การมีน้ำใจของผู้คนเป็นสำคัญ จัดเป็นถ่ินท่ีดี ย่อมส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน  2.สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ) หมายถึง การไปเสวนาคบหา
กับผู้มีธรรมดี มีจิตใจท่ีความคิดดี และพูดดี ย่อมเป็นบุคคลต้นแบบในสังคม หรือในโลกของคนฝ่ายดี คือ
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เป็นผู้ท่ีได้ถูกพัฒนาจนสมบูรณ์แล้ว เจริญสติและปัญญา จึงเป็นบุคคลท่ีควรคบหาหรือเป็นมิตรท่ีดี ย่อม
ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตนเองให้ดีย่ิงข้ึน ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือตนเอง เพ่ืออนาคตของครอบครัว 
และสังคม  3.อัตตสัมมาปณิธิ (การต้ังตนไว้ชอบ) หมายถึงการดำรงตนมั่นอยู่ในธรรม และทางดำเนิน
ชีวิตท่ีถูกต้อง ต้ังเป้าหมายชีวิต และการงานให้ดีงามแน่ชัด และนำตนไปสู่จุดหมาย แน่วแน่ มั่นคง   4.
ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้ว มีพ้ืนเดิมดี ได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อม ไว้
แต่ต้น) หมายถึง การทำความดีตามคำสอนในศาสนา ความดี คุณความดี คุณงามความดี  

ฉะนั้นหลักธรรมในดำรงชีวิตสังคมแห่งความปกติใหม่ (New Normal)  ในยุคโควิค 19 ใน
หมู่มนุษย์ท่ัวโลก หากใครไม่ระมัดระวังการดำเนินชีวิต ช่ือว่ามีความประมาทมาก ๆ ความประมาท คือ 
ความเลินเล่อ เผลอสติ ไม่สำรวมระวัง กาย วาจา ใจ ส่วนความไม่ประมาทมีวินัยตรงกันข้าม ได้แก่ ความ
รอบคอบ มีสติคอยกำกับการกระทำวาจา ใจ สติ  คือ ความระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอจำเ ป็น ต้องใ ช้ใน
กิจกรรมทุกอย่าง ต้ังแต่การทำการงานตามปกติพระพุทธเจ้าตรัสสอน เร่ืองความไม่ประมาท เป็นพระ
โอวาทสุดท้าย  ในท่ีอ่ืนทรงส่ังสอนว่า กุศลธรรมท้ังหมด  รวมลงในความไม่ประมาท  เหมือนรอยเท้าสัตว์
เดินดินต่าง ๆ รวมลงในรอยเท้าช้างฉะนั้น  ความไม่ประมาท จะเป็นเหตุให้เราเตือนใจ  ตามคำสอนท่ี
ทรงเตือนไว้ว่า  "วันคืนล่วงไป ๆ บัดน้ี เราทำอะไรอยู่"  เราจะได้หมั่นพิจารณาดูตนและ หาโอกาส
เพ่ิมพูนคุณงามความดี ละความช่ัวให้ลดน้อยลง ความไม่ประมาทจะเตือนไม่ให้เราลืมตน เห็นเป็นจริง
เป็นจังกับชีวิตในโลก  ในขณะท่ีมีชีวิตอยู่  จึงควรต้ังอยู่ในความไม่ประมาท  ถือเอาสาระจากชีวิตท่ีเน่า
เป่ือย ไม่มีสาระนี้ ไว้ให้ได้ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี  บำเพ็ญประโยชน์ท่าน ให้สมบูรณ์เถิด (เสถียร
พงษ์ วรรณปก, 2544) ประโยชน์ของความไม่ประมาท พระพุทธองค์ตรัสว่า ความไม่ประมาทเป็นบิดา 
ของธรรมะท้ังปวง ธรรมะข้อไม่ประมาท จึงเป็นธรรมท่ีใหญ่กว่าธรรมะท้ังหลาย ถ้าไม่ประมาท ความช่ัว
อย่างอ่ืนก็เกิดข้ึนไม่ได้ ความไม่ประมาทจึงมีประโยชน์ต่อบุคคล เมื่อบุคคลใดดำเนินชีวิตด้วยความไม่
ประมาท ทุกส่ิงท่ีทำพูด คิด ก็เป็นไปด้วยความไม่ประมาท ผลท่ีเกิดข้ึนคือความถูกต้องจากการกระทำพูด 
คิด แล้วผลนั้นก็ส่งผลให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญ และส่งผลต่อสังคมอีกด้วยประโยชน์ของ ความไม่
ประมาทต่อการดำเนินชีวิตและสังคมเช่น 1. ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตส่วนบุคคล ความไม่ประมาทมี
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีและการดำเนินชีวิต เช่น ในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการดำเนินชีวิตท่ีมีความ
เส่ียง ต่ออุบัติภัยมาก  ในการทำงานท่ีละเอียดประณีต ในการครองเรือน ในการป้องกันโรค 2.ประโยชน์
ต่อสังคม  การป้องกันประเทศ การป้องกันอาชญากรรม การวางแผนเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่าง ประเทศ 3.ประโยชน์ในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาจะต้องมี
ความไม่ประมาท  กล่าวคือมีสติกำกับอยู่ เสมอ การรักษาศีล การเจริญสมาธิหรือการทำกรรมฐาน การ
เจริญปัญญาสิ่งที ่ก่อให้เ กิดความประมาท 1)  ความเป็นหนุ ่มสาว ทำให้บุคคลเพลิดเพลินในความ
สนุกสนานในภาวะของหนุ่มสาว ทำให้ทำพูด คิด ในส่ิงต่าง ๆ  ตามประสาอารมณ์ของวัยรุ่น ไม่คำนึงถึง
ความถูกต้องดีงาม บางรายต้องสูญเสียอนาคต ชีวิต ไป เพราะความประมาท พระพุทธศาสนาจึงสอนให้
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ไม่ประมาทในวัย (โยพนมัตตัง) 2) ความไม่มีโรคทำให้บุคคลลุ่มหลงในชีวิต ลืมนึกถึงโรคภัยไข้เจ็บท่ี
จะต้องเกิดข้ึนเป็นธรรมดา เมื่อโรคภัยเกิดข้ึนแล้ว ก็ไม่อาจทำความดีได้ เมื่อตอนแข็งแรงอยู่ไม่ได้ทำไ ว้ 
จึงตกอยู่ในภาวะของคนประมาท (อโรคยมัตตัง) 3) ความมีทรัพย์ ทำให้คนหลงเพลิดเพลินในทรัพย์ โดย
ไม่ใส่ใจในการทำความดี หลงใหลคล่ังไคล้ในวัตถุนิยม คิดว่ามีเงินแล้วจะทำดีเมื่อใดก็ได้ เมื่อเพลิดเพลิน
ไปมาก จิตใจก็ถอยห่างจากความดีไปเร่ือยๆ สุดท้าย เมื่อก่อนจะเสียชีวิตนึกเสียดายท่ีได้ทำความดีไว้น้อย
เวลา การท่ีประมาทในเวลา โดยคิดว่า มีเวลาทำดีอยู่มาก หรือบางคนบอกว่า รอให้แก่ก่อน แล้วจึงค่อย
ทำบุญกุศล ถ้าเกิดเป็นอะไรไปเสียก่อน หรือเมื่อแก่แล้วก็ทำดีไม่ได้สะดวก เพราะไม่ได้ส่ังสมพฤติกรรม
การทำดีมา (พฤติกรรมเคยชิน) จึงทำดีได้ไม่เท่าท่ีควรวิธีการสร้างความไม่ประมาทเช่น1.มีสติระลึก ก่อน
จะทำ พูด คิด ในทุกส่ิง หากส่ิงทำไปแล้วเป็นทุกข์ เป็นโทษ เดือดร้อน ก็ไม่ทำส่ิงใดท่ีทำแล้ว ก่อ
ประโยชน์ ก่อสุข ก็พึงทำในส่ิงนั้น2. ตระหนักในผลของการกระทำท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง และผู้อ่ืนรอบ
ข้าง 3.ระลึกอยู่ในคุณงามความดีเสมอ เอาคุณธรรมความดีมาผูกไว้ ท่ีใจ เหมือนคนโบราณเอาพระมา
แขวนไว้ท่ีคอ เพ่ือให้เตือนสติตนเองให้ทำความดีทุกลมหายใจ หรือทุกวินาที (ที.ปา. 11/378/290 ; องฺ. 
ทุกฺก. 20/424/119) 

การดำรงชีวิตตามแนวพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มนุษย์เกิดมาย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยคุณภาพชีวิตจะเกิดข้ึนได้ต้องมีความสุข

เกิดข้ึนก่อนความสุขท่ีแท้จริงต้องเกิดจากความรู้สึกพอใจในตนเอง รู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่ามีความหมาย ซ่ึง
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นมนุษย์ต้องรู้จักพัฒนาตนเองท้ัง 4 ด้าน คือ กาย ศีล จิต และปัญญา มนุษย์ทุก
คนล้วนต้องการความสุขในชีวิต ไม่อยากมีความทุกข์ เพราะความทุกข์ทำให้เกิดความไม่สบายใจ บ่ัน
ทอนต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ส่งผลแย่ท้ังทางกายและใจ และทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง คนในสังคมไทย
เมื่อเกิดทุกข์ก็มักจะมุ่งหน้าเข้าหาวัด ท้ังท่ีอาจไม่เคยเข้าวัดมาก่อน เพราะเมื่อเกิดความทุกข์ถึงระดับหนึง่ 
ก็ต้องการท่ีพ่ึง ท่ีหาความสุขทางใจ ท่ีมิใช่ความสุขจากเงินทอง ทรัพย์สิน เกียรติยศช่ือเสียง ฯลฯ แล้ว
อะไรล่ะคือความสุขของมนุษย์ท่ีแท้จริง เพ่ือท่ีจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เงินเป็นล้าน ๆ บ้านหลัง
ใหญ่โต ความไม่เป็นโรค การศึกษาระดับสูง หรือการทำงานท่ีดี จากความต้องการท่ีหลากหลาย เมื่อ
ไม่ได้ส่ิงท่ีต้องการมาครอบครองก็เกิดความผิดหวัง เกิดความเสียใจ ความกลัว ทำให้มีการพ่ึงพิงศาสนา
ซ่ึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของจิตใจมากข้ึน หากศึกษาดูให้ดีจะเห็นว่าในสมัยก่อน ศาสนาเกิดข้ึนจากความ
กลัวของมนุษย์ท่ีประสบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น พายุพัด ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ไฟ
ป่า เป็นต้น เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีและความรู้เก่ียวกับปรากฏการณ์เหล่านี้ มนุษย์จึงเกรง
กลัว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น มนุษย์จึงแสวงหาส่ิงท่ีจะมาคุ้มครองป้องกันตน
จากภัยอันตรายท่ีคิดว่าจะได้รับจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสามารถคุ้มครองให้มีชีวิตท่ีเป็นสุข ด้วย
เหตุนี้ จึงเกิดเป็นความเช่ือท่ียอมรับนับถือพลังลึกลับทางธรรมชาติว่าเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือมนุษย์ และ
ได้สร้างพิธีกรรมต่าง ๆ ข้ึน จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็ได้มีวิวัฒนาการมาจนเกิดเป็นศาสนา  (ชลพรรษ ดวงนภา , 
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2563:6) การดำรงชีวิตนับว่าเป็นเร่ืองใหญ่ เพราะจะต้องต่อสู้กับปัญหาน้อยใหญ่นานัปการ ท้ังปัญหาการ
ครองชีวิต ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาสุขภาพอนามัย ซ่ึงแต่ละคนก็มีปัญหาท่ีแตกต่าง
กันไปคนละหลายปัญหา 

ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างมีความสุข เมื่อคนท่ีเคยรู้จักคุ้นเคยเคยพบกัน คำถามประโยคท่ีสอง
หลังจากกล่าวคำว่า สวัสดีเป็นการทักทายคือ สบายดีไหม? “คำว่าสบายดี” ในความหมายก็คือ มี
ความสุขเพราะมนุษย์โดยท่ัวไปพากันแสวงหาความสุข ความสุขจึงเป็นเป้าหมายใหญ่ของชีวิต ความสุขมี
ท้ังสุขแบบโลก และสุขแบบธรรม สุขแบบโลกเป็นความสุขของชาวโลก หรือชาวบ้านซ่ึงได้แก่พวกคฤหัสถ์ 
หรือฆราวาสจะพึงมีส่วนสุขแบบธรรมเป็นความสุขเกิดจากฌานสมบัติ และภาวะท่ีไม่มีกิเลส หรือ
ปราศจากความทุกข์ทางใจ 

ความสุขของคฤหาสถ์หรือชาวบ้านท่ัว ๆ ไปมี 4 อย่างคือ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุต
โต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์)  1) อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ ว่าตนมีโภค
ทรัพย์ท่ีได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม 2) โภคสุข สุขเกิดจากการ
ใช้จ่ายทรัพย์ คือความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจว่าตนได้ใช้ทรัพย์ท่ีได้มาโดยชอบนั้น เล้ียงชีพ เล้ียงผู้ควรเล้ียง และ
บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณะ 3) อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ คือความภูมิใจเอิบอ่ิมใจว่า ตน
เป็นไทไม่มีหนี้สินติดค้างใคร 4) อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือความภูมิใจเอิบอ่ิมใจว่า
ตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครๆ ติเตียน ไม่ได้ท้ังทางกายวาจาใจ 

ความสุขเกิดจากความสันโดษ คำว่า สันโดษ แปลว่า ความยินดี คือความพอใจ ความยินดี
ด้วยของของตน ซ่ึงได้มาด้วยเร่ืองแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยส่ี ตามมีตามได้ 
ความรู้จักอ่ิมรู้จักพอ มีความเข้าใจผิดกันว่า สันโดษ คือความไม่กระตือรือร้น งอมืองอเท้าไม่ ด้ินรน
ขวนขวายหาทรัพย์ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาถึงกับในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ไม่เห็นด้วยท่ี
จะให้พระสงฆ์เทศน์เ รื ่องความสันโดษเพราะว่าประชาชนจะไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒ นา แต่
ความหมายของสันโดษมิได้เป็นไปในลักษณะนั้น เป็นหลักธรรมท่ีให้คนย้ังคิดถึงความถูก ต้องเ พ่ือให้มี
ความสุขในการดำรงชีวิต  

สันโดษมี 3 อย่าง คือ 1) ยถาลาภสันโดษ คือความยินดีตามท่ีได้ยินดีตามท่ีพ่ึงได้ คือตนได้
ส่ิงใดมาหรือเพียรหาส่ิงใดมาได้เมื่อเป็นส่ิงท่ีตนพ่ึงได้ ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหนก็ยินดีพอใจด้วย
ส่ิงนั้น 2) ยถาพลสันโดษ คือยินดีตามกำลัง ยินดีแต่พอแก่กำลังร่างกายสุขภาพและวิสัยแห่งการใ ช้สอย
ของตน ไม่ยินดีอยากได้เกินกำลังตนมี หรือยากได้ส่ิงใดมาอันไม่ถูกกับกำลังร่างกาย หรือสุขภาพ 3) ยถา
สารุปปสันโดษ คือยินดีตามสมควร ยินดีตามท่ีเหมาะสมกับตนอันสมควรแก่ภาวะฐานะ แนวทางชีวิต 
และจุดมุ่งหมายแห่งการบำเพ็ญกิจของตนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนา 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเป็นส่ิงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ เพราะมนุษย์
เป็นปัจจ ัยที ่สำคัญยิ ่งต่อการพัฒนาส่ิงต่าง ๆ  ดังน ั ้น  จ ึงจำเป็นที ่จะต้องสร้างคนให้มีความรู ้มี
ความสามารถมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจท่ีดีงาม มีความพร้อมท่ีจะต่อสู้เพ่ือตนเองและ
สังคม มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เ พ่ือท่ีจะให้ไ ด้พัฒนา
ไปในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม และเจริญย่ิงข้ึนไป จึงเป็นส่ิงจำเป็นต่อชีวิตของคนเราอีกประการหนึ่ง ท่ี
นอกเหนือจากปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ  หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงหมายถึง คุณงาม
ความดี  การกระทำความดี เพื ่อสร้างสมคุณงามความดีต่าง ๆ  ให้งอกงามไพบูลย์  สร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตตลอดจนถึงการทำมาหาเล้ียงชีพ  และยังได้เอ้ืออำนวยแก่การทำกิจต่าง ๆ ท่ีดี
ย่ิง ๆ ข้ึนไป  พร้อมกันนั้น  ก็ยังเป็นการฝึกอบรมชีวิตด้านกาย และวาจา ใจ ของบุคคลนั้น  ให้มีความ
พร้อมย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเน้นถึงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคม  คือ  การอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  ในสภาพท่ีเก้ือกูลกัน  สมาชิกแต่ละคนนอกจากจะสามารถดำรงตนอยู่ไ ด้
ด้วยดีแล้ว  ยังมีโอกาสท่ีจะกระทำส่ิงดีงามหรือเข้าถึงส่ิงมีค่าสูงข้ึนไปอีกด้วย  คุณภาพชีวิต  แปลว่า  
ลักษณะของชีวิตท่ีมีคุณภาพ หรือคุณสมบัติของชีวิตท่ีดี  หรือส่ิงท่ีทำให้ชีวิตมีคุณภาพ  หรือคุณสมบัติ
ของชีวิตท่ีดี  หรือส่ิงท่ีทำให้ชีวิตมีคุณภาพ  หมายถึงองค์ประกอบและลักษณะต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงสภาพ
ของชีวิตท่ีดำรงอยู่ด้วยดี  เป็นส่วนร่วมท่ีเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  สังคมและธรรมชาติมีความพร้อม  และ
สามารถท่ีจะพัฒนาตัวเองให้เจริญงอกงามสู่ความสันติสุขและอิสรภาพสมบูรณ์หากกล่าวถึงคุณภาพชีวิต
ในศาสนาพุทธนั้นจะต้องมีการพัฒนาท้ัง 4 ด้านได้แก่  1) การพัฒนากาย (กายภาวนา) คือ การพัฒนา
อินทรีย์ 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ซ่ึงเป็นส่ิงเช่ือมต่อกับอารมณ์ท้ัง 6 ได้แก่ รูป เสียง กล่ิน รส 
สัมผัส อารมณ์ท่ีใจรับรู้ การพัฒนาอินทรีย์ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนในด้านการใช้งาน คือทำให้อินทรีย์
เหล่านั้น มีความเฉียบคม มีความละเอียดมีความคล่องแคล่ว มีความจัดเจน ฝึกฝนในด้านการเลือกส่ิงท่ีมี
คุณค่า และมีประโยชน์มากท่ีสุด (พ.ต. เสริบศักด์ิ แสงสุข 2557 ) ขณะเดียวกันก็มีวิธีหลีกเว้นจากส่ิง ท่ี
เป็นภัย เป็นโทษหรือส่ิงไม่ดีต่าง ๆ  ไม่ให้ทะลักเข้ามาสู่อินทรีย์ โดยมีใจเป็นตัวรับรู้ท้ังหมด 2) การพัฒนา
ศีล (สีลภาวนา) คือ การฝึกฝนด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายและวาจา โดยการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี มีความเก้ือกูล พ่ึงพาอาศัยกันไม่เบียดเบียน ไม่ทำลายกัน เพ่ือให้บุคคลสามารถอยู่
ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุข  3) การพัฒนาจิต (จิตภาวนา) คือ การฝึกฝนด้านคุณภาพของจิต การ
ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง มั่นคงแน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี มีสมาธิ มีกำลังใจสูง ให้เป็นจิตท่ีสงบ ผ่องใส ปราศจาก
ส่ิงรบกวน หรือทำให้เศร้าหมอง โดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างลึกซ้ึง และตรงตามความเป็นจริง   4) การ
พัฒนาด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสรรพส่ิงท้ังปวงตาม
ความเป็นจริง จนกระท่ังหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ เมื่อปัญญาท่ี บริสุทธ์ิรู้
เห็นตามเป็นจริงนี้เกิดข้ึนแล้ว ก็จะช่วยให้จิตนั้น สงบ มั่นคง บริสุทธ์ิ ผ่องใสย่ิงข้ึน บริสุทธ์ิรู้เห็นตามเป็น
จริงนี้เกิดข้ึนแล้ว ก็จะช่วยให้จิตนั้น สงบ มั่นคง บริสุทธ์ิ ผ่องใสย่ิงข้ึน 
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การดำเนินชีวิตวิถีพุทธในยุควิถีใหม่ 
การดำเนินชิวิตวิถีพุทธสามารถแบ่งเป็นส่วนใหญ่ได้ 3 ด้าน คือ 
1) ด้านการพัฒนาตนเอง  ในการดำเนินชีวิตในช่วงโรคระบาดนี้ควรปฏิบัติตนเอง โดยต้อง 

พัฒนา ต้องเร่ิมท่ีใจคน เพ่ือเกิดผลพัฒนาท่ีถาวร" หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความสอดคล้อง ท่ี
สามารถฝึกฝนการพัฒนาตนเอง คือ สิกขา 3 หรือไตรสิกขา เป็นข้อท่ีจะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติท่ีเป็นหลัก
สำหรับศึกษา คือในการฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญาให้ย่ิง ๆ  ข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด
คือพระนิพพาน ได้แก่ 1) อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันย่ิง ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติ
อย่างสูง  2) อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันย่ิง ข้อปฏิบัติฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่าง
สูง และ3) อธิปัญญาสิกขา สิกขาคือปัญญาอันย่ิง ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้ง
อย่างสูง เรียกง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ และปัญญา (ที.ปา.11/228/231) ดังมีพุทธพจน์ท่ีเน้นย้ำหลักการ
ฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์ และเร้าเตือน พร้อมท้ังส่งเสริมกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่นในการฝึกศึกษาพัฒนา
ตนจนถึงที่ สุด เช่น วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สิน ฺธวา กุญ ฺชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต 
วรํ "อัสดร สินธพ อาชาไนย กุญชร และช้างหลวงฝึกแล้วล้วนดีเลิศแต่คนท่ีฝึกตนแล้วประเส ริฐก ว่า  
(ท้ังหมด)นั้น" (ขุ.ธ.25/33/57) ทนฺโต  เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ. "ในหมู่มนุษย์ผู้ประเสริฐสุดคือคน ท่ีฝึกแล้ ว"   
( ขุ.ธ. 25/33/57) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ทำให้หลาย ๆ บ้านเร่ิมดูแลตัวเอง
ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สร้างระยะห่างระหว่างตัวเองกับผู้อ่ืน เช่น ไม่ออก
นอกบ้านโดยไม่จำเป็น หลีกเล่ียงการใช้ขนส่งสาธารณะ บางคนก็เร่ิมทยอยเข้าสู่โหมด Work from 
home เปล่ียนมาทำงานท่ีบ้านกันแล้ว รวมถึงเด็ก ๆ ท่ีต้องหยุดอยู่บ้านจากการปิดโรงเรียน เราจึงมี วิธี
ดูแลตัวเองและคนท่ีรักข้ันพ้ืนฐานเพ่ือดูแลสุขอนามัยทุกคนในบ้าน ท่ีสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์มา
แบ่งปันกัน 1.ล้างมือบ่อย ๆ  ด้วยสบู่  2.ควรด่ืมน้ำ 6-8 แก้วต่อวัน แค่การด่ืมน้ำหรือจิบน้ำบ่อย ๆ ตลอด
วัน ก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายให้ทำงานได้เป็นปกติ ส่งผลให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มท่ี 3.กินอาหารมากวิตามิน เพ่ือช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย ลดโอกาสเจ็บป่วย 4.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 5.ทำอารมณ์ให้แจ่มใส   

ท้ังหมดนี้เป็นวิธีพ้ืนฐานสำหรับการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย ท่ีทุกคนในครอบครัวควร
ปฏิบัติ โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ส่ิงสำคัญคือ    ต้องมีหลักธรรมคือศีลได้แก่
ความปรกติทาง กาย วาจา และใจ เป็นหลักธรรมในเบ้ืองต้นกำกับเสมอ  ทำให้ตนเองสะอาด ทางกาย 
วาจา และมีจิตใจแจ่มใสบริสุทธ์ิ เท่านี้ ก็เท่ากับว่า เราปฏบัติตนทันสมัย ทันยุคสมัยอย่างแน่นอน  

2) ด้านครอบครัว  ครอบครัวเปรียบเสมือนอู่แห่งการสร้างคน จะสร้างให้คนมีคุณธรรม
หรือมีจิตใจสูงเพียงไร ล้วนมีพ่อแม่เป็นจุดกำเนิดแห่งการปลูกฝังท้ังส้ิน กระนั้นเองหากสังคมและทุกภาค
ส่วนมีความเข้มแข็ง ก็จะช่วยสนับสนุนให้ภารกิจแห่งการสร้างคนลุล่วงไปได้โดยง่าย และผลพลอยได้ท่ี
จะตามมาดุจวัฏจักรหมุนวนก็คงไม่พ้นประเทศชาติ ท่ีจะเติบโตแข็งแรง เพราะมีประชากรคุณภาพเป็น
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รากฐานอันมั่นคงของชาติในท่ีสุด เราควรจะรักษาศีลให้มากข้อมากท่ีสุด  คนเราอายุจะยืนมากแค่ไหนถ้า
ไม่มีศีลธรรมก็ไม่มีความหมาย  ศีลห้าเป็นศีลท่ีน้อยท่ีสุดจึงควรรักษาไว้ให้ครบทุกข้อ  เราควรมีการเจริญ
ศีลเจริญธรรมมากข้ึนเร่ือยๆ ย่ิงสังคมมีความเจริญเท่าไร  เทคโนโยลีเจริญมากข้ึนเท่าไร ก็ควรเจริญสติให้
มากข้ึนเท่านั้น  รวมไปถึงการทำความดีด้วย  การกระทำใดท่ีลดความ โลภ  โกรธ หลง ลงไปได้  ถือเป็น
การกระทำท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงก็คือ การทำทานนั่นเอง ท่ีสำคัญหลักของการให้ครอบครัวมีความสุข ครอบครัว
นั้นต้องประกอบด้วยหลักธรรมท่ีช่ือว่า  ใช้ธรรมะเข้าช่วยในการฝึกจิต  ในการรู้จักสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัว 
การตามดูความคิด ตามดูจิต พอเราทำไปเร่ือย ๆ เราจะรู้สึกว่าเราทันความรู้สึกของตนเอง ต่อส่ิง เ ร้า 
ภรรยามีความสุขมาก พอมีความสุขก็มีกำลังใจ จากนั้นเราก็มาทำหน้าท่ีพ่อ ทำให้ครอบครัวมีความสุข
โดยใช้ประโยชน์ปัจจุบัน คือ ขยัน รู้จักกินรู้จักใช้ คบมิตรท่ีดี ทำตัวเองให้สม่ำเสมอ และมีหัวใจเหล็ก เรา
ต้องสร้างเครือข่ายครอบครัว  ต้องสร้างชุมชน  ไม่ใช่ชุมชนหมู่บ้าน แต่เป็นชุมชนท่ีทำงาน  เพ่ือให้ช่วยดู
เด็กท่ีตามพ่อแม่ไปตามท่ีต่างๆ เช่น ตามพ่อแม่ไปท่ีทำงาน พ่อแม่ต้องชวนลูกๆ ไปวัด ไปนั่งสมาธิ เวลามี
ภัยพิบัติก็ชวนเขาไปบริจาคทาน เขาก็จะเกิดการเรียนรู้  คนว่ายน้ำเป็น แม้ไม่ได้ว่ายมานาน ตกน้ำก็ยัง
ว่ายเป็น คนข่ีจักรยานแต่ไม่ได้ข่ีนานก็ยังข่ีเป็น คนท่ีเจริญสติภาวนาได้ไม่ได้ทำมานาน พอกลับมาทำก็ทำ
ได้ แต่คนท่ีไม่ค่อยอยากจะเรียนรู้ พอมีปัญหาก็อยากฆ่าตัวตาย หากมีการฝึกเจริญสติจะเป็นส่ิง ท่ี ค้ำ
ประกันว่าจะไม่ทำส่ิงนี้ จะสามารถใช้สติในการแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นเราต้องฝึกในการมีเคร่ืองมือในการ
ป้องกันทุกข์ แก่ทุกข์ต่างๆ ท่ีจะเกิดในครอบครัวพวกเราทุกคนให้ผ่านพ้นกับวิกฤติด้วยการใ ช้ชี วิตแบบ
แนววิธีพุทธหรือพุทธวิถี สังคมครอบครัวก็จะมีความสุขท้ังครอบครัวรอบนอกอีกด้วย 

3) ด้านสังคม การดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นส่ิงท่ีสำคัญมาก เพราะคนเรา
จะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ร่วมกันในคนหมู่มาก ฉะนั้นทุกคนต้องพัฒนาตนให้เ ป็นคน ดีฝึกฝน
ตนเองเสมอจะเป็นท่ีพีงของสังคมได้ ดังมีพุทธพจน์ว่า มีตนท่ีฝึกดีแล้วนั่นแหละ คือได้ท่ีพ่ึงซ่ึงหาได้ยาก 
(ขุ.ธ. 25/22/36) คนเรานั้นสามารถฝึกฝนได้ซ่ึงสามารถเตือนตนเองได้อยู่เสมอว่า เราสามารถฝึกฝนและ
พัฒนาตนเองได้อยู่เสมอ ฝึกในด้านของพฤติกรรม มีการฝึกฝนตนเองท่ีดี สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองได้อยู่เสมอ ฝึกในด้านสมาธิ การควบคุมจิตใจ พัฒนาในด้านคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต เช่นความ
เพียรพยายาม ความรับผิดชอบ มีสติ และสมาธิ สามารถระลึกได้อยู่เสมอจนสามารถพัฒนา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของสุขภาพจิตให้ดีข้ึนเร่ือยไป ฝึกในด้านปัญญา เป็นการพัฒนาในการรับรู้ความจริง  รู้ใน
ส่ิงท่ีเป็นจริงมีเหตุมีผล รู้จักในการวินิจฉัย ตลอดจนการรู้แจ้งถึงความจริงท่ีเป็นสากลของส่ิงท้ังปวงรู้เท่า
ทันในส่ิงธรรมดาของโลกและชีวิต ได้อย่างต่อเนื่อง ดังคำท่ีว่า "ชีวิตสมบูรณ์ ความสุขก็สมบูรณ์ สังคมก็
สุขสมบูรณ์ เพราะจิตเป็นอิสระด้วยปัญญา ท่ีถึงการพัฒนาอย่างสมบูรณ์"  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป
ยุตฺโต), 2556)  

หากทุกคนนำหลักธรรมง่ายๆ ดังท่ีกล่าวไว้ในเบ้ืองตน ในการพัฒนาตน ฝึกตน ย่อมต่อสู้กับ
การระบาดของโรคโควิด 19  มีการใช้ชีวิตแบบยุควิถีใหม่ และปรับเปลียนมาตรการตามในการปฏิบัติ
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ของกระทรวงสาธารณสุข เพราะโรคนี้เป็นโรคระบาดท่ีเก่ียวข้องกับคนหมู่มาก ติดจากคนไปสู่คน และ
ไวรัสเป็นเช้ือโรคท่ีมองไม่เห็นตัว ติดต่อง่าย ทำให้เราต้องคิดอยู่เสมอว่า เราป้องกันเขา เขาป้องกันเรา วิถี
ชีวิตใหม่นี้จะทำให้เราคุ้นชิน และอยู่กับเราต่อไป เราใส่หน้ากากผ้าหรือหน้าการอนามัยก็เพ่ือป้องกันเขา 
และป้องกันเรา เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคร้ังถ้าเราคิดว่าป้องกันเขา ผลลัพธ์ก็จะมาเป็นการป้องกันเรา 

การปฏิบัติในสังคมบางอย่าง บางคร้ังเหมือนว่า มีการละเมิดสิทธ์ิส่วนบุคคล ท้ังนี้ ก็เ พ่ือ
ป้องกันเขา และป้องกันเรา การใส่หน้ากาก การเว้นระยะห่าง การทำ Social distancing การเชกอิน 
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม ชัยชนะ ก็เป็นการป้องกันเขา และป้องกันเรา อย่าคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลในยุควิถีใหม่ ต้องยอมรับว่า เราอาจจะถูกบังคับสิทธิบ้าง เช่นในการระบาดหนัก ต้องให้อยู่
บ้าน ก็ป้องกันเพ่ือส่วนรวม ต้องคำนึงถึงท้ังสิทธิส่วนตัว และสิทธิส่วนรวม ไม่ใช่เห็นความสำคัญของตัว 
มากกว่าความสำคัญของส่วนรวม สังคมตะวันตก เน้นสิทธิเสรีภาพ ส่วนบุคคลมาก ปัญหาการระบาดจึง
ควบคุมได้ยาก และสร้างความเสียหายสูง 

ถ้าทุกคนเคร่งครัด ปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินชีวิตวิถีพุทธ มีธรรมเป็นหลักกำกับ ใ ห้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่รอให้เป็นหน้าท่ีของทางการอย่างเดียว ช่วยเหลือกันและกันในยามยาก ผู้ท่ี
มีพอจะแบ่งปันได้ จะต้องช่วยเหลือผู้ยากไร้ การปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมและ ตาม
มาตรการของรัฐ จะช่วยให้ปัญหาจบลงได้ ก็จำทำให้สังคมสงบสุขอย่างแน่นอน 

บทสรุป   
จากการศึกษาหลักธรรมท้ังหมดดังกล่าว ในฐานะเป็นหลักธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จึงมีประโยชน์ท่ีนำหลักธรรมท้ังท้ังหลายมาพิจารณา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในด้านตนเอง 
ด้านครอบครัว และด้านสังคม ด้วยการใช้ชีวิตแบบพุทธวิถีตามหลักธรรม พัฒนาทางร่างกาย และจิตใจ  
ทำให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต มีสภาพชีวิตท่ีปราศจากโทษ จึงเป็นหลักท่ีสร้างคุณประโยชน์ใน
ทุก ๆ ด้าน ทำให้ปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพสูงข้ึน หลักการท่ีทำให้
ชีวิตดีข้ึนมีความสุข มีความสมบูรณ์ท้ังด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต สุขภาพทางสังคมอันประกอบ
อาชีพคือ มีรายได้สามารถเล้ียงตนเองและครอบครัว เป็นต้น  รวมท้ังมีความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ
ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิต และท่ีมีส่วนสำคัญมากท่ีสุด คือบุคคลสามารถดำรงตนเ องให้เป็น
ประโยชน์ท้ังต่อตนเอง  และสังคม รู้จักการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และไม่ทำตนให้เป็นภาระท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาสังคม.โดยเฉพาะในในยุควิถีใหม่มีฐานวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ ท่ี
แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางส่ิงมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุ้นเคย
อย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปล่ียนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ท่ีไม่
คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีส่ือสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการการใ ช้
ชีวิตแบบใหม่เกิดข้ึนหลังจากเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้
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มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีด้ังเดิม ในบริบท “COVID-
19” หากมีหลักพุทธธรรมดังกล่าวควบคุมอยู่ สังคมท้ังมวลคงมีความสุขอย่างแน่นอน 

เหตุการณ์นี้นับว่า เป็นวิกฤติของโลกคร้ังใหญ่ท่ีกระทบท้ังวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ท่ีต้อง
เผชิญกับวิกฤติท่ีไม่ได้เตรียมพร้อมต้ังรับมาก่อน เพราะมนุษย์ได้เพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตแบบเสพบริโภค
ความเจริญทางเทคโนโลยี มีความสุขจากการใฝ่บริโภคจนเคยชิน ทำให้รู้สึกว่า ความสุขท่ีเกิดจาก
ภายนอกหายไป ท้ังเกิดภาวะเศรษฐกิจหยุดชะงัก การตกงาน การว่างงาน การสูญเสีย การเจ็บป่วย ฯลฯ 
ล้วนทำให้เกิดความทุกข์ทางใจท้ังส้ิน พระพุทธศาสนาได้อธิบายปรากฏการณ์เก่ียวกับความทุกข์และการ
ปฏิบัติเพ่ือความไม่ทุกข์ไว้อย่างชัดเจน หลักธรรมในพระพุทธศาสนามุ่งสร้างความเข้าใจต่อโลกและชีวิตท่ี
ถูกต้องตามความเป็นจริง มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความทุกข์และความดับทุกข์ ดังพุทธพจน์
ท่ีว่า “ท้ังในกาลก่อนและในกาลบัดนี้ เราบัญญัติทุกข์และการดับทุกข์” เราจะเห็นได้ว่า อาการความ
โศกเศร้าจะลดลงมากน้อยเพียงใด ข้ึนกับว่าเรายอมรับความจริงมากน้อยแค่ไหน ย่ิงเราฝึกพิจารณา ทำ
ความเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกบ่อยคร้ังเพียงใด จิตใจ เราจะพร้อมท่ีจะยอมรับความเปล่ียนแปลง
ได้มากย่ิงข้ึน ว่าทุกส่ิงทุกอย่างในท่ีเกิดข้ึนในโลก ล้วนเป็นส่ิงไม่แน่นอน  แต่อย่างไรก็ตาม เราควรหัน
กลับมาใฝ่รู้ภายในจิตใจ หันมาพัฒนาใจ เรียนรู้จากประสบการณ์ภายใน ต้ังคำถามชีวิตคืออะไร ชีวิตเพ่ือ
อะไร เพ่ือเป้าหมายอะไร ทำให้อย่างไรให้เกิดการพัฒนาปัญญา พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งไ ด้อย่ างไร 
ความสุขกับความทุกข์เป็นส่ิงท่ีคู่กัน เราปกป้องกันทุกข์ได้อย่างไร ถ้าต้องการความสุข เราจะทำปฏิบัติ
อย่างไร เมื่อมีความสุขเกิดข้ึน เราจะเสริมสร้างความสุขอย่างไร ฉะนั้นการรับมือสถานการณ์ด้วยการใ ช้
วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เข้มแข็ง สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตด้วยหัวใจความเบิกบานใจ การกำหนด
สติ การต้ังสติ และการใช้สติ ในการดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 

 

เอกสารอ้างอิง  
ชลพรรษ ดวงนภา. พุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมไทย 2563. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563. จาก

http://province.m-culture.go.th/trat/w2553/w2553/1aug53.pdf 
พระเก้ือพงศ์  ปียธมฺโม (พิมพ์พร). (2552). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ของหลักพหุการธรรม 4  ใน

ฐานะเป็นหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต). (2549). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2541). ธรรมกับการพัฒนาชีวิต. พิมพ์คร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
พุทธธรรม. 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2556). ชีวิตท่ีสมบูรณ์. นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน. 



- 14 -  

 

สงวนสิทธ์ิในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 4 และนานาชาติ คร้ังที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). (2549). ธรรมนูญชีวิต พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล
ธรรม.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด.  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). (2549). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์คร้ังท่ี 11. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ (20). ข่าวสด. (21 มิถุนายน 2551) : 
31. 

มานพ นักการเรียน. (2563). พระพุทธศาสนากับแนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิต. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 
2563. จาก http://src.ac.th/web/index.php?option 

ฤทัยรัตน์ วรกิจโจดม. (2554). วิถีไทยในการพัฒนาท่ีย่ังยืน . สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563. จาก 
https://sites.google.com/site/thaistudie/ 

ฤทัยรัตน์ วรกิจโจดม. (2563). พุทธศาสนากับการมีชีวิตยืนยาว. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563 . 
จากhttps://news.thaipbs.or.th/content/292126 

สุภกิจ กิจนามวา. (2563). พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563. จาก
http://www.learners.in.th/blogs/posts/336359 

No Ota. (2553). เพื ่อช ีวิตที ่ม ีคุณค่าควรปฏิบัติตามหล ักศาสนาพุทธอย่างไร.  สืบค้นเมื ่อ 15 
พฤศจิกายน 2563. จาก http://board.palungjit.com/f10/ 

Thai PBS NEWS. (2563). รู้จัก "New Normal" ฉบับราชบัณฑิตยสภา. สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 
2563. จาก https://news.thaipbs.or.th/content/292126 

https://news.thaipbs.or.th/content/292126


 

 

การบริหารไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ADMINISTRATION OF THAILAND 4.0 WITH BUDDHIST PRINCIPLES 

 
อำนาจ สาเขตร์1, ฐิญาภัณณ์ วงษา1 และพระมหาประเวศ ปญญฺาทโีป2 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Umnart Sakhet1, Thiyaphan Wongsa1 and Phramahaprawet Panyadheepo2 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

natik2327@hotmail.com1 
 
 
บทคัดย่อ  

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรปูประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้จัดระบบปรับทิศทาง และ
สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและรุนแรงศตวรรษท่ี 21 ได้ โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้มากขึ้น นอกจากจำทำการบริหารทางด้านตะวันตก เช่น 
องค์การแห่งการเรียนรู้แล้วองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาอย่างทุกวิธีเพื ่อให้ได้รับความเชื ่อถือมีภาพพจน์ที ่ดี อันจะนำมาซึ่งชื ่อเสียง เกียรติยศ 
ความก้าวหน้าในระยะยาว และความผาสุกของบุคคลในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรจึงมีความ
จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ผสมผสานเข้าด้วยกันกับหลักการทางพระพุทธศาสนาและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ทันกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
คำสำคัญ :  ไทยแลนด์ 4.0, หลักธรรม, การบริหาร 
 

Abstract  
Thailand This is a vision of the government's economic development policy, 

pakrayuth chanocha. Prime minister, who will manage the country's vision of "stability, 
prosperity and sustainability" He has an important task to promote all aspects of reform. 
And the path of national development to meet new challenges and threats in the rapidly 
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changing century. Twenty first, its basic idea is from "commodity". Innovative products 
from industry driven innovative technologies In addition, management in the west, such 
as Learning organization is a very necessary guiding principle for managing and solving 
problems. Obtaining good reputation and good image will bring good reputation, honor 
and long-term progress. The happiness of people in the organization. Therefore, 
organizational management is a necessary modern management principle and Buddhist 
principle. Application in organizational management to adapt to the changing society.
  
Keywords: Thailand 4.0, Dharma principles, Administration 
 

บทนำ  

กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ประเทศไทย 4.0” ซึ ่งเป็นโนบายที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ รัฐบาลนั้น เพื่อให้เข้าใจประเทศไทย 4.0 ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 
ประเทศไทยได้ผ่านการพัฒนาเป็นสำดับขั้นอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ประเทศ 1.0 การดำรงอยู่และการ
พัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น การผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน เป็นต้น ประเทศไทย 2.0 
นอกจากเกษตรกรรมก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า 
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ประเทศไทย 3.0 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน
เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขายเหล็กกล้า กลั่นน้ำมัน แยกก๊าซ
ธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยยุค 1.0, 2.0, 3.0  รายได้ประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งประเทศจะต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เราก้าวข้ามจาก 3.0  ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  ให้ได้  (พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) สาระสำคัญที่สุดย่อมอยู่ที่การพัฒนาคนให้มีศักยภาพหรือคุณภาพในการที่จะไป
พัฒนาในภาคส่วนต่างๆ จะต้องสร้างคนไทยให้มีวัฒนธรรมของความใฝ่รู้ -สู่สิ ่งยากขึ้นมาเพื่อพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าและต้องไม่มองเห็นเฉพาะประโยชน์ของตัวเองของพวกพ้องเท่านั้น แต่จะต้อง
มองถึงการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอีกด้วย นั่นคือการที่จะสร้างสรรค์ได้นั้นจะต้องมีการใฝ่รู้ในสิ่งต่างๆอยู่
เสมอ เมื่อเกิดปัญหาที่แท้จริงแล้วเราก็จะมาช่วยแก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมได้ การพัฒนาสังคมไทยที่จะ
ก้าวไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความสามารถไปสู่การแข่งขันในเวลาที่โลกจึง
จำเป็นที่จะต้องนำเอาหลักธรรม และแนวคิดทางรพระพุทธศาสนามาปรับใช้ โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรม
แห่งความใฝ่รู้ ซึ่งจะต้องใช้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพต้องปรับตัวในการเรียนรู้เท่าทันสื่อสารและการ
เปลี่ยนแปลง 
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ก่อนท่ีจะบริหารไทยแลนด์ 4.0 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ได้นั้นจำเป็นจะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารองค์การและสังคมได้มีหลักการนำไปเรียนรู้
และปฏิบัติตาม ในที่น้ีจะขอนำการบริหารทั้งส่วนของตะวันตกและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใน
ด้านการบริหารมาผสมผสานใช้เพื่อเป็นแนวทางให้ประสบความสำเร็จในการงานได้ง่ายขึ้น ดังจะเสนอ
หลักการเรียนรู้และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการบริหารไทยแลนด์ ๔.๐ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ในหัวข้อต่อไป 

 

การบริหารองค์การแนวใหม่ 
โดยทั่วไปในการบริหารงานใดๆก็ตามจะต้องสร้างบุคลากรองค์การได้รับรู้ เข้าใจ และมี

ส่วนร่วมจึงควรสร้างการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆให้กับผู้บริหารและบุคลากรเสียก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินการการบริหารคนและงานต่อไป โดยการนำองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
มีผู้กล่าวถึงองค์การเรียนรู้ว่าจะต้องมีการมองสิ่งใหม่ๆ ถึงบทบาทและทักษะของผู้นำในองค์การรวมถึง
เครื่องมือท่ีจะช่วยจัดการหรือควบคุมภายในองค์การและการกระตุน้สิ่งท่ีมีอิทธิพลอย่างมากในการเรียนรู้
ขององค์การ ซึ่งความเกี่ยวข้องระหว่างทฤษฎีที่นำมาเผยแพร่และทฤษฎีที่นำไปใช้ สามารถอธิบายการ
เรียนรู้ได้ดังนี้ 

1. สามารถตอบสนองความหลากหลายของวัตถุประสงค์ และจัดการกับความหลากหลาย
ของรูปแบบการเรียนรู้การปรับตัว (Adaptive learning)จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ความเข้าใจและ
ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เหล่านี้จะนำมาซึ่งการวิเคราะห์สิ่งที่ผ่าน
มาแล้ว เพื่อที่จะมองถึงการปรับปรุงและการแก้ไขเพื่อให้บรรลุความต้องการใหม่ๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
คำถามที่ว่า (1) เรากำลังทำอะไร (2) ลักษณะที่ดีที่สุดคืออะไร (3) อะไรคือสิ่งที่สามารถทำให้ดีที่สุด เรา
จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งการเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเลือกใหม่ๆ ในการมองถึงงาน
และรายละเอียดขององค์การ ซึ่งถือเป็นการก้าวไปข้างหน้าการเรียนรู้เป็นการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ๆ 
ในการทำงาน การเรียนรู ้เพื ่อสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ในการทำงาน (Generative learning) ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับคำถามที่ว่า (1) พวกเราต้องทำอะไรบ้าง (2) ปัญหานั้นคืออะไร (๓) ทางเลือกที่เราสามารถ
ทำได้คืออะไร (3) ทางเลือกที่เราสามารถทำได้คืออะไร 

2. ทำให้เกิดผลลัพธ์จากความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ
การวิเคราะห์การปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

3. ควรจะให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการเช่นเดียวกันกับภาระหน้าที่และ
ผลลัพธ์ในองค์การ โดยผู้บริหารจะสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ใช่เรื่องที่จะปฏิบัติในฐานะที่เป็นผู้นำที่มี
ความสามารถ แต่จะปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาวการณท์ี่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน  
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ซึ่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลนั้นจะทำให้สามารถสร้างความรู้สึกที่เป็นเจ้าของในกิจการได้ และจะทำให้
สามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมมากข้ึน 

4. ควรจะพัฒนาวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ ่งผู ้บริหารจำเป็นต้องให้การ
สนับสนุนการจำแนกความสามารถ และการประเมินหลักเกณฑ์ของโมเดลเกี่ยวกับจิตวิทยา (Mental 
models) ซึ่งได้แก่ ความเช่ือ (Beliefs) ข้อสมมติฐาน (Assumptions) ค่านิยม (Values) และทฤษฎี 
(Theories) ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยจำแนกหลักการของทฤษฎีออกจากการนำ
ทฤษฎีไปใช้ ซึ่งจะทำให้บุคคลมีความเชื่อมั่นและมีความสามารถที่จะคิดอย่างรอบคอบและมีหลักเกณฑ์
ของตนเอง ซึ่งในบางครั้งหลักในการดึงดูดความสนใจของพนักงาน คือ การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ
ที่ชัดเจน 

โดยวิสัยทัศน์นี้จะเป็นข้อความที่บรรยายถึงลักษณะหรือแนวคิดที่สำคัญขององค์การซึ่ง
ต้องการจะเป็นในอนาคตมากกว่าสิ่งเป็นอยู่ ได้แก่ 

 (1) ทิศทางในการปฏิบัติงานขององค์การและการกระตุ้นการเรียนรู้ของบุคคล ซึ่ง
เป็นการมุ่งการเรียนรู้หรือมุ่งพัฒนาสมาชิกภายในองค์การ 

 (2) เป็นการเน้นสมาชิกทั่วทั้งองค์การมากกว่าที่จะมุ่งเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งภายใน
องค์การ ซึ่งแนวความคิดนั้นจะเป็นการเรียนรู้ของบุคคลในระบบการทำงานร่วมกัน ซึ่งองค์การจะทำการ
ทดสอบเพื่อจำกัดการเรียนรู้ของพนักงาน 

 (3) มีการกำหนดว่าองค์การมีกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และมี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในขณะเดียวกับการ
เรียนรู้ของบุคคล 

 (4) ทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่า ไม่มีคำตอบใดที่ถูกต้องที่สุดในการเรียนรู ้ของ
บุคคลโดยตรง ซึ่งการเรียนรู้ของบุคคลนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 

 (5) ไม่มีสูตรสำเร็จใดที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จได้เพียงลำพัง ดังนั้น
องค์การจึงจำเป็นต้องเปิดเผยวิถีทางในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

 ซึง่จะเห็นได้ว่าลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้มีดังนี้ 
 (1) กลยุทธ์ (Strategy) ประกอบด้วย 1) องค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อกำหนดกลยทุธ์ 

(Learning organization to strategy) เพื่อให้ทราบว่านโยบายและรูปแบบของบริษัทเป็นอย่างไร โดย
การประเมินและมีการปรับปรุงโครงสร้างของกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น 2) การ
มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนร่วมนี้จะรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสยีในบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ลูกค้า 
ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต และเจ้าของ จะมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ร่วมกับคณะกรรมการของ
บริษัท 
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 (2) การมุ่ งภายใน (Looking in) ประกอบด้วยมิต ิต ่างๆ ค ือ (1) การกำหนด
สารสนเทศ (Information) ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบอกหรืออนุญาตให้บุคคล
สามารถกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงสารสนเทศในระบบเปิด (2) 
รูปแบบทางการบัญชีและการควบคุม ซึ่งเป็นระบบในการสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการเพิ่มมูลค่า การ
กระตุ้นบุคคลในการทำงานภายในธุรกิจและการคิดเกี ่ยวกับลูกค้าและ (๓) การแลกเปลี่ยนภายใน
ระหว่างหน่วยงานและแผนก เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงการเจรจา
ต่อรองกาทำข้อตกลงและการให้ข้อมูลป้อนกลับทางด้านสินค้าและบริการที่ได้รับ ซึ่งเป็นลักษณะของ
การร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน (๔) ความยืดหยุ่นของรางวัล 

 (3) การมุ ่งภายนอก (Looking out) ประกอบด้วย 1) การกำหนดขอบเขตของ
พนักงานจากสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า เพื่อนำมาใช้ภายในองค์การ 2) การ
เรียนรู้ระหว่างบริษัท ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบ เช่น การร่วมมือ การ
ทำการค้าร่วมกัน การลงทุนร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนงานกันทำ 3) โอกาสในการเรียนรู้ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับประเพณีนิยมในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ในความแตกต่างกันทางด้านอายุ เพศ และสีผิว เป็นต้น ซึ่ง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดภายในองค์การได้ 4) การพัฒนาตนเองสำหรับทุกสิ่ง ซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับสมาชิกทั้งหมด คือ พนักงานทุกระดับขององค์การ และผู้มีส่วนได้เสียขององค์การทั้ง
ภายในและภายนอก (รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์, รศ.สมชาย หิรัญกิตติ และอาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ , 
2545) 

 

การบริหารองค์กรเชิงพุทธ 
การบริหารองค์กร (Organization Management) ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ ่งในการ

นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในการบริหารองค์กรนั้นจะต้องมีการบริหาร 4 ด้าน คือ 1.การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.การบริหารงบประมาณ 3.การบริหารวัสดุอุปกรณ ์และ 4.การบริหารงาน และ
จะมีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ฉะนั้น การนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จนั้นไม่ง่ายจึงจะต้องมีการ
บริหารอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซึ่งหลักการบริหารในตะวันตกได้เสนอไว้
หลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎี POSDCORB  ทฤษฎีองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) เป็นต้น 
แต่ในบทความนี้จะเสนอแนวทางการบริหารองค์กรตามแนวคิดทางตะวันออก คือ การนำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ แม้จะผ่านมาแล้วกว่า 
2,600 ปี แต่ยังสามารถนำมาใช้สำหรับการบริหารในปัจจุบันได้ ซึ่งในการบริหารองค์กรผู้เขียนจึงขอ
เสนอหลักธรรมพอสังเขป ดังนี้ 
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อริยสัจ 4 ถือว่าเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับพระพุทธศาสนา และถือ
ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของชาวพุทธที่ยึดถือปฏิบัติตามเพื่อใช้แก้สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตและ
สังคม เพราะหลักอริยสัจ 4 เป็นหลักที่ เป็นเหตุเป็นผลสามารถนำมาปรับใช้เพื ่อเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นท้ังในสังคมและบริหารจัดการในองค์กร 

สัปปุริสธรรม คือ คุณธรรมคุณงามความดีเป็นตัวคอยกำหนดให้ผู ้บริหารในฐานะเป็น
หัวหน้าต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาสมควรต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กั บบุคคลากรอื่นและ
จะต้องบังคับใจตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) , 2538:276)  
1.ธัมมัญญุตา รู้หลักการ เมื่อดำรงตำแหน่งมีฐานะหรือจะทำอะไรก็ตามต้องรู้หลักการรู้งานรู้หน้าที่  
2.อัตถัญญุตา รู้จุดหมาย ผู้นำถ้าไม่รู้ว่าจะนำคนและกิจการไปในทิศทางใด 3.อัตตัญญุตา รู้ตน คือต้องรู้
ตนเองคือใครมีภาวะเป็นอะไรอยู ่ในสถานะใดมีคุณสมบัติมีความพร้อมมีความถนัดสติปัญญา
ความสามารถอย่างไร 4.มัตตัญญุตา รูประมาณ คือรู้จักความพอดีหมายความว่าจะต้องรู้จักขอบเขต
ขีดขั้นความพอเหมาะที่จะจัดทำในเรื่องต่างๆ 5.กาลัญญุตา รู้กาลคือ รู้จักเวลา รู้จักการวางแผนงาน  
6.ปริสัญญุตา ร ู ้ช ุมชนคือ ร ู ้ส ังคมเพื ่อสนองความต้องการได้ถูกต้องหรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  
7.ปุคคลัญญุตา รู้บุคคลคือ รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ร่วมงานเพื่อการปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม 

ดังนั้น เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารไม่ว่าจะองค์กรประเภทใดหรือระดับใดก็ตาม
จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง อันเป็นผลที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโลก
ข้อมูลข่าวสาร ภาวการณ์แข่งขันที่ไร้พรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสภาวะที่มีทรัพยากรจำกัด 
ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้ศักยภาพ 
ทำงานให้เกิดผลสูงสุด เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ สร้างพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ซึ่งบุคลากรในองค์กรนั้นถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน องค์กรจะประสบความสำเร็จบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือช่วยกันทำงานของบุคลากรหรือคนงานที่
ทำงานในองค์กร 

 

หลักธรรมเพื่อการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 
หลักปาปณิกธรรม 3 เพื่อการบริหารตน 

 การบริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนและงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหาร ผู้บริหารจึง
เป็นบุคคลซึ่งมีอิทธิพลที่จะทำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และบรรลุวัตถุประสงค์นั้นด้วยกันเป็น
บุคคลที่ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าและบรรลุผลสำเร็จ และการที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อนำพาไปสู่การมี
ประสิทธิภาพสูงนั้นได้ผู้บริหารต้องมีหลักในการบริหารตนเองเสียก่อน ซึ่งสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือ
หลักธรรมของผู้นำ ได้แก่ ปาปณิกธรรม 3 (อง.ติก. 20/459/146) โดยที่หลักปาปณิกธรรมนั้น สามารถ
นำมาปรับใช้กับผู้นำได้ ดังเช่น พระธรรมโกศาจารย์ (2549) ได้อธิบายรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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 1. จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการไกล เช่นถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจต้องรู้ว่า
อนาคตเศรษฐกิจหรือตลาดจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร สามารถคาดการณ์อนาคตในการดำเนินธุรกิจได้
แม่นยำจากการอาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผลโดยอาจใช้ประสบการณ์ในอดีตร่วมในการ
ตัดสินใจและวางแผนด้วย ซึ่งคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า Conceptual Skill คือ การ
ชำนาญในการใช้ความคิดหรือ ทักษะทางด้านความคิด 
 2. วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่นนักการเงินต้องมีความรู้
และความเชี่ยวชาญทางการเงินสามารถคำนวณอัตราผลตอบแทนต่างๆได้หรือเข้าใจในงบการเงินที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจได้ เป็นต้น คุณลักษณะนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษคำว่า Techaical Skill คือ 
ความชำนาญด้านเทคนิค หรือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน 
 3. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ ่งพาอาศัยคนอื ่นได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมี
ความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที ่กำหนดมี
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถประสานผูกใจคนให้เป็นที่รักของคนโดยสามารถทำให้พนักงานแต่
ละคนปฏิบัติงานตามคำสั่งด้วยความเต็มใจได้ เป็นต้น คุณลักษณะนี้ตรงกับคำว่า Human Relation 
Skill คือความชำนาญด้านมนุษย์สัมพันธ์ หรือทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
 กล่าวโดยสรุปว่า ผู้บริหารหรือนักบริหารจำต้องบริหารตนเองให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญ
การเสียก่อน ทั้งนี้คุณลักษณะทั้งสามประการนั้นมีความสำคัญมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับของ
นักบริหาร ถ้าเป็นนักบริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจำนวนมาก สำหรับ
นักบริหารระดับกลางต้องมีความชำนาญเฉพาะด้านและมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดีต่อเพื ่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต้องมองภาพกว้างและไกลเพื่อเตรียมตัวสำหรับเป็นนักบริหารระดับสูง 
นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการสื่อสารประสานงานในการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์จาก
ผู้บริหารระดับสูงมาสู่การปฏิบัติในผู้บริหารและพนักงานระดับล่างและนำผลการดำเนินงานที่ได้จาก
ปฏิบัติงานมาสรุปและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 

 หลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อการบริหารคน 
 ในยุคที่มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปอย่างรวดเร็วสังคมการ
ทำงานในปัจจุบันจึงประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานในองค์กรซึ่ง
ปัจจัยประการหนึ่งที่สำคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานในองค์กรของบุคคลคือ ผู้บริหารที่มีความสามารถ
นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นอกจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญในกิจการงานต่างๆ แล้ว ผู้บริหารยัง
ต้องมีความเสมอภาค การให้ความมั่นคงในงานแก่บุคลากร ความยุติธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติในการ
บริหารงานบุคคล และการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของหลักการสงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน หลักการยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นน้ัน คือ 
สังคหวัตถุธรรม ซึ่งพระมหาบุญเพียร ปุญฺญวิริโย (2539) ได้ให้ความหมายและองค์ประกอบของ สังคห
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วัตถุธรรม หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็น
หลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 
 1. ทาน คือ การให้ปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสียสละ แบ่งปัน ช่วยสงเคราะห์ ตลอดจนให้
ความรู้ความเข้าใจ และศิลปวิทยาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น คุณธรรมข้อน้ีจะช่วยให้ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว 
 2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพ ที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ 
แนะนำในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ มีเหตุมีผล ชักจูงในทางที่ดีงาม แสดงความเห็นอกเห็นใจ เป็นกำลังใจ รู้จัก
พูดให้เกิดความเข้าใจอันดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทำให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่พูด
หยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้
ความช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายกิจการต่างๆ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไข
ปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม 
 4. สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายให้
ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ำเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไข
ปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่น ไม่โลเล 
รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้ผู้อื่นอีกด้วย 

 หลักอิทธิบาทเพื่อการบริหารงาน 
 การทำงานที่จะให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ มากมาย แต่สิ่งที่
สำคัญและขาดไม่ได้ คือคุณธรรม สำหรับผู้บริหารในการบรหิารงานต้องมีการส่งเสริมผูป้ฏิบัตงิานให้ได้ใช้
ศักยภาพที่มีในการทำงานอย่างเต็มที่ บุคคลจำนวนมากที่ทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จและทำงาน
แล้วไม่มีประสิทธิภาพ เพราะสิ ่งที ่ชาดไปนั ่น คือการนำหลักธรรมมาใช้สนับสนุนในการทำงาน  
ซึ ่งหลักธรรมที่เกี ่ยวกับการทำงานในพระพุทธศาสนา เรียกว่า อิทธิบาท 4 หลักแห่งความสำเร็จ 
หลักธรรมนี้เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน ในขณะเดียวกัน พระมหาวุฒิชัย วชิร
เมธี (2551) ได้กล่าวถึง การทำงานให้ประสบความสำเร็จตามแนวพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแนะให้
ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 อิทธิบาท แปลว่า หลักพื้นฐานแห่งความสำเร็จ หรือทางสู่ความสำเร็จ  
มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 
 1. ฉันทะ คือ มีใจรัก ทำงานด้วยใจรักงาน 
 2. วิริยะ คือ พากเพียรทำ รักแล้วต้องขยัน ความขยันคือ ภาคปฏิบัติการของความรัก 
ความรักในงานจะทำให้เรารู้ว่าควรทำงานอะไร ส่วนความขยันจะทำให้งานนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จการ
ทำงานถ้าขาดความขยัน ความชำนาญก็จะไม่เกิด 
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 3. จิตตะ คือ จดจำจ่อจิต หมายความว่า ทำอะไรก็ตามให้เจาะลงไป ปักใจลงไปในสิ่งนั้น
อย่างลึกซึ้ง อย่างมุ่งมั่น อย่างจริงจัง และอย่างทุ่มเท ใครก็ตามที่ทำงานด้วยการเอาใจจดจ่ออยู่กับงาน
นั้น คนนั้นจะประสบความสำเร็จ 
 4. วิมังสา คือ วินิจฉัย ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนานั่นเอง 
 เมื่อเราทำงานอะไรก็ตามให้พินิจพิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนา พระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่าง
ของนักวิจัยชั้นยอดของโลกพระองค์ทรงสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์ที่คนทั้งหลายมอง
ไม่เห็นว่าเป็นทางมาของปัญญาได้อยา่งไร หากเราจำพุทธประวัติได้ก็จะพบว่า สาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจา้
แต่เมื่อยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักใช้ปัญญาในเชิงสร้างสรรค์
อันได้แก่ การรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ 
  

บทสรุป 
 การบริหาร คือ การที ่หัวหน้าองค์การนั ้นปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่กำหนด หรือ การทำงานต่างๆ เสร็จลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้นำ  (บรรยงค์ โตจินดา, 
2545) ซึ่งการบริหารองค์การนั้นจะต้องมีหลักในการบริหาร 4 ด้านคือ คน, เงิน, วัสดุอุปกรณ์ และการ
บริหารงาน หรือกล่าวโดยรวมว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคนและงาน ซึ่งผู้บริหารที่มีความสามารถ
นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นอกจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญในกิจการงานต่างๆ แล้ว ผู้บริหารยัง
ต้องมีความเสมอภาค ความยุติธรรม และเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมด้วยการสร้างการเรียนรู้ใน
หลักการใหม่ๆของยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล 
 การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรจะช่วยให้องค์กร
ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ ผู้บริหารต้องมีหลักในการบริหาร
ตนเองเสียก่อน ซึ่งสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือหลักธรรมของผู้นำ ได้แก่ ปาปณิกธรรม 3 และการบริหาร
คนที่สำคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานในองค์กร ผู้บริหารต้องมีหลักการยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นนั้น คือ 
สังคหวัตถุธรรม นอกจากนี้ในการบริหารงานให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน พระพุทธเจ้าทรงแนะให้
ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาทธรรม แปลว่า หลักพื้นฐานแห่งความสำเร็จหรือทางสู่ความสำเร็จ ดังนั้น การ
บริหารจัดการองค์กรจึงมีความจำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ผสมผสานเข้าด้วยกั นกับ
หลักการทางพระพุทธศาสนาและนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ต่อไป 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้โพชฌงค์ 7 เพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าสำหรับ
วัยทำงานในโลกแห่งอนาคต พบว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาสติ สมาธิ และปัญญา เพื่อให้วัย
ทำงานรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้โพชฌงค์ 7 เพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้า ที่จะส่งผลกระทบ
อย่างมากกับการปฏิบัติงาน ภายใต้ความกดดัน ความเครียด การเปลี ่ยนแปลงวิถีชีวิต วิธีการ
ติดต่อสื่อสาร จากที่เคยพบหน้า สนทนา ประสานงานเรื่องต่าง ๆ ในที่ทำงานบนโลกกายภาพ ไปพบกัน
ในโลกอินเทอร์เน็ตกับทุกคน ทุกที่ ทั่วโลก และทุกเวลา ทำให้พฤติกรรมวัยทำงานหลายอย่างเปลี่ยนไป 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของวัยทำงาน บทความวิชาการนี้ ผู้เขียนจะนำเสนอ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1)  
วัยทำงาน ผู้เป็นกำลังแรงงาน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 60ปี ที่ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับโลก
แห่งอนาคต (2)  ภาวะซึมเศร้า เป็นอารมณ์ของวัยทำงานท่ีจะเศร้า เป็นอารมณ์ทางลบ ส่งผลให้ไม่ค่อยมี
ความสุข โดยเป็นผลเสียต่อสติ สมาธิ และปัญญาของวัยทำงาน (3)  โลกแห่งอนาคต เป็นโลกที่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของวัยทำงาน ที่ต้องนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาใช้งานมากขึ้น และ (4)  
โพชฌงค์ 7 หลักธรรมที่มีส่วนช่วยวัยทำงานให้มีสติ ธรรมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา 
ส่งเสริมให้วัยทำงานตระหนักถึงการเกิดปัญหาภาวะซึมเศร้า และเหตุที่จะป้องกันได้ องค์ความรู้จาก
บทความนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวัยทำงานท่ีเป็นกำลังหลักสำหรับการพัฒนาประเทศ การใช้โพชฌงค์ 
7 เพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าสำหรับวัยทำงานในโลกแห่งอนาคต ยังประโยชน์แก่วัยทำงานเข้มแข็ง ด้วย
สติ สมาธิ และปัญญา 

คำสำคัญ :  วัยทำงาน ภาวะซึมเศร้า โลกแห่งอนาคต โพชฌงค์ 7 
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Abstract  
This Academic Article aims to study Using of Phochong 7 to reduce the 

Problem of Depression for Working Age in the Future World, it was found that it was an 
important tool to help develop mindfulness, concentration, and intelligence in order for 
the working age to recognize and understand the importance of using of Phochong 7 to 
reduce the problem of depression that will greatly affect the day-to-day operations; 
under pressure, stress, lifestyle changes, communication method from meeting faces, 
chatting, coordinating various matters at work in the physical world. Let's meet in the 
internet with anyone, anywhere, around the world and anytime. It’s causing many 
behaviors of working age to change affect the health of the working age this academic 
article The authors will present four main themes: 1) A working age, a labor force; who 
are 15 - 60 years who have to change the way of working in accordance with the future 
world. 2) Depression is the mood of working people to be sad. a negative emotion 
resulting in less happiness This is a detrimental effect on the mindfulness, concentration 
and intelligence of the working age. 3) The future world is a world that changes the 
working patterns of working people. that need to bring more technology to use. And 4) 
Phochong 7 Dharma principles that help the working age to be mindful, Dhammavichaya, 
Viriya, Piti, Passatthi, Concentrate and Upekkha promote working age to be aware of the 
problem of depression. and reasons to be prevented. Knowledge from this article, it is 
especially beneficial to the working age who is the main force for the country's 
development. The use of phochong 7 to reduce the problem of depression for working 
age in the future world. It is also beneficial to working age to be strong with mindfulness, 
concentration and wisdom.  
Keywords: Working Age, Depression, Future World, Phochong 7 
 

บทนำ  
ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย ตามมุมมองของนักจิตวิทยาได้กล่าวถึง

อาการของโรคซึมเศร้าอย่างเข้าใจง่ายว่า “ซึมเศร้า” เป็นอารมณ์ของบุคคลนั้นท่ีจะเศร้า เป็นอารมณ์ทาง
ลบ ส่งผลให้ไม่ค่อยมีความสุข เมื่อความสุขหายไปจะส่งผลเสียหลายอย่าง ตั้งแต่ความสนใจสิ่งรอบตัว
ลดลง ความสุขในสิ่งท่ีเคยมีเคยเป็นเริ่มลดลง จากนั้นอาการอื่น ๆ จะปรากฏสืบเนื่องตามมา ตั้งแต่ความ
วิตกกังวลที่มากเกินไป ทำให้ขาดสมาธิ และไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ท้ายสุด จะเริ่มอาการไม่
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อยากเข้าสังคม ไม่อยากอยู่กับใคร รู้สึกว่าตนเองแย่ อยู่ในอารมณ์ที่ไม่อยากคุยกับใคร เมื่อถอยห่างจาก
คนอ่ืนไปเรื่อย ๆ จะมีอาการที่ว่าตนเองไร้ค่า พัฒนาไปสู่ความสิ้นหวัง นำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ นอกจากน้ี 
ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าอาจมีการทานผิดปกติ ในบางครั้งผู้ที่มีอาการจะพบว่าตนเองทานน้อยลง หรือทาน
เยอะขึ้น หรือนอนไม่หลับ นอนหลับยากข้ึน หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ แสดงถึงอาการของภาวะซึมเศร้าด้วย ถ้า
พบว่าตนเองมีอาการต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ควรไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีเหตุการณ์ ณ ขณะนั้น เช่น ผู้ที่รัก
เสียชีวิตจะเกิดความเศร้าได้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเศร้าแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตในทางที่แย่ลง อาจต้อง
ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี ่ยวชาญ (บุรชัย อัศวทวีบุญ , 2562) จากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) เป็นตัวเร่งให้วัยทำงานต้องเร่งศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ควบคู่กับการทำงาน
ในโลกแห่งอนาคต ที่สามารถทำงานได้จากทุกที่ที่มีระบบอินเทอร์เน็ต ใน 7 ประเภท ได้แก่ (1)  ความ
ปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) ที่ต้องระมัดระวังการโจรกรรมข้อมูล การถูกโจมตีจากมัลแวร์
คอมพิวเตอร์ และการรั่วไหลของข้อมูล (2)  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัย
ทำงานมากขึ้น (3)  เมตาเวิร์สที่เกิดเร็วขึ้นในระยะเวลา 2 ปี (2563 - 2564) ภูมิทัศน์ของโลกดิจิทัล
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาของ Bain & Co. คาดการณ์ว่าภายในปี 2564 ประชากร 70 
ล้านคน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นผู้บริโภคดิจิทัล และเกือบแปดในสิบคน (ร้อยละ 
78) ของประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป จะกลายเป็นผู้บริโภคดิจิทัล (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2565) (4)  การทำธุรกรรมบนโลกดิจิทัล (บล็อกเชน) ที่ธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นปลอดภัย
จากการปลอมแปลงข้อมูลและตรวจสอบได้ เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม (5)  คริปโทเคอร์เรนซีที่สามารถ
ทำเงินได้แค่ลงทุนและได้รับผลตอบแทน แต่ต้องระมัดระวังและศึกษาให้ดี เพราะการลงทุนย่อมมีความ
เสี่ยง (6)  NFT เป็นรูปของสินทรัพย์บนโลกดิจิทัล นำไปใช้ในการยืนยันกรรมสิทธิ์เฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัล
เท่านั้น และเป็นช่องทางสร้างรายได้ช่องทางใหม่ของวัยทำงาน และ (7)  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) จากบิ๊ก ดาต้า (Big Data) วัยทำงานต้องมีกระบวนการ ทักษะ และการจัดการข้อมูลที่ดี 
(กมลวรรณ วิชัยรัตน์, 2564) เพื่อตอบสนองการทำงานของวัยทำงานในโลกแห่งอนาคต ที่ต้องเปลี่ยน
วิธีการทำงาน วิธีการติดต่อสื่อสาร จากที่เคยพบหน้า สนทนา ประสานงานเรื่องต่าง ๆ ในที่ทำงานบน
โลกกายภาพ เป็นการพบปะในโลกอินเทอร์เน็ตกับทุกคน ทุกที่ ทั่วโลก และทุกเวลา ส่งผลกระทบให้เกิด
ความเครียดจากการทำงานได้ง่ายขึ้น รู้สึกกดดันมากยิ่งข้ึน เนื่องจากการทำงานไม่เป็นเวลา ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพจิต และต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองกับวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป จนนำไปสู่
ภาวะซึมเศร้าในวัยทำงานได้มากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากสาเหตุในเหตุการณ์ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งในที่ทำงาน 
ดังนี ้ มีรายได้ที ่ได้รับขัดแย้งกับปริมาณงานที่มากจนเกินไป มีเวลาให้กับตนเองน้อยลง พักผ่อนไม่
เพียงพอ ขาดการทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ มีแนวคิดที่แตกต่างกับบริษัท แต่ยังอดทนทำงานอยู่ที่เดิม 
ฝืนทำงานที่มีอยู่แม้ว่าจะไม่ใช่สายงานที่ตัวเองชื่นชอบ ต้องทำงานที่ตนเองไม่ถนัด ถูกต่อว่าอยู่บ่อยครั้ง 
ขาดคำแนะนำที่ถูกต้อง ขาดกำลังใจทำงาน เข้ากับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ได้ยาก โดนกลั่นแกล้งกัน
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ภายในองค์กรหรือจากลูกค้า และขาดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี (พบแพทย์ , ม.ป.ป.) อาการ
ดังกล่าวนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า ได้แก่ ประสาทสัมผัสเริ่มช้า ทำสิ่งต่าง ๆ ได้เชื่องช้าลงอย่างเห็นได้ชัด มี
ปัญหาด้านการนอน ต้องใช้เวลานอนนานกว่าปกติ หรือนอนไม่หลับ อาการง่วงซึมระหว่างทำงานหรือ
ขอบตาที่ดำคล้ำมากขึ้น โทษตัวเองบ่อย รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า สมาธิสั้น มีอาการเหม่อลอย และตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ได้ช้าลง อ่อนเพลียง่ายกว่าปกติ มีอารมณ์แปรปรวนง่าย มีอาการหงุดหงิด เศร้า หรือโมโหได้
ตลอดทั้งวัน เบื่อง่าย รู้สึกไม่สนุกกับสิ่งท่ีชอบเหมือนเดิม รู้สึกเบื่ออาหาร หรืออยากอาหารมากเป็นพิเศษ 
สังเกตได้จากน้ำหนักตัวท่ีลดลง หรือเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่อยากมีชีวิตอยู่ และคิดเรื่องความตายอยู่
บ่อยครั้ง (ซิกน่า ประกันภัย, ม.ป.ป.) สัญญาณเตือนที่นำไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้า มี 11 ประการที่
น่าสนใจ ได้แก่ (1)  รู้สึกวิตกกังวลมากขึ้น เมื่อคิดเรื่องงานตลอดเวลาแม้ไม่อยู่ในที่ทำงาน หรือต้อง
จัดการกับงานในสถานการณ์ที่ตึงเครียด (2)  รู้สึกเบื่องาน เมื่อขาดความพอใจในงานท่ีทำ (3)  รู้สึกเศร้า 
เมื่อต้องทำงานเกินเวลาติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยส่งผลกระทบต่อเวลาทำกิจกรรมอื่น ๆ (4)  รู้สึกไม่
สนใจในงานเท่าที่เคย เมื่อต้องทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ หรือขาดความตื่นเต้นในงานที่ทำ (5)  รู้สึกสิ้นหวัง 
เมื่อได้รับผลกระทบทางลบด้านใดดา้นหนึ่งหรือจากหลายด้านในงานท่ีทำ (6)  รู้สึกขาดสมาธิกับงาน เมื่อ
เกิดความใส่ใจกับงานลดน้อยลง (7)  รู้สึกเกิดข้อผิดพลาดกับงานมากขึ้น เมื่อขาดความละเอียด รอบ
ครอบ หรือไตร่ตรองในงานที่ทำ (8)  รู้สึกปวดศีรษะ เมื่อมาสายหรือขาด อยากเลิกงานหรือกลับบ้าน
ก่อนเวลาเป็นประจำ (9)  รู้สึกว่าความสามารถการควบคุมอารมณ์ลดลง รู้สึกหงุดหงิดง่าย เมื่อมีความ
อดทนในที่ทำงานต่ำลง (10)  รู้สึกมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ เมื่อต้องครุ่นคิดเกี่ยวกับปัญหาในงานที่
ทำ และ (11)  รู้สึกต้องพึ่งยานอนหลับ หรือดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเกิดความเครียดในงานท่ีทำ (ชาวิท ตันวี
ระชัยสกุล, 2564) 

ปัญหาภาวะซึมเศร้าสำหรับวัยทำงานในโลกแห่งอนาคต ส่งผลกระทบอย่างมากกับการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทำให้พฤติกรรมวัยทำงานหลายอย่างเปลี่ยนไป ผลกระทบ
ของสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ (1)  เกิดนิ้วล็อค จากการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ นานเกินไป นิ้วอาจล็อค 
อักเสบ อาจเป็นตะคริวท่ีมือ ข้อมือ และแขนได้ (2)  -เกิดมีกระดูกต้นคอเสื่อม เพราะการดูจอภาพจะอยู่
ในท่าโน้มศีรษะ หรือก้มคอดูโทรศัพท์อยู่เป็นเวลานาน ๆ (3)  เกิดออฟฟิศซินโดรม เพราะการใช้โทรศัพท์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ทำให้เกิดการอักเสบที่คอ ไหล่ หลัง และเจ็บหมอนรองกระดูกได้ ( 4)  
เกิดโรคอ้วน เพราะต้องอยู่กับโลกเสมือน จนกิจกรรมต่าง ๆ ลดน้อยลง ร่างกายออกแรงน้อยลง เดินทาง 
และออกไปใช้ชีวิตเปลี่ยนไป มีโอกาสทานเยอะและถี่ขึ้น และสุดท้าย (5)  เกิดภาวะซึมเศร้า เวลาอยู่ใน
โลกออนไลน์นาน เสพสื่อโดยไม่รู้เท่าทันอาจทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่รู้ตัว ทำให้
รู้สึกหดหู่ เบื่อหน่าย ไม่มีความสุขในโลกของความเป็นจริง (กรุงเทพดุสิตเวชการ , 2564) ซึ่งมีผลอย่าง
มากกับสติ สมาธิ และปัญญา 
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การใช้โพชฌงค์ 7 เพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าสำหรับวัยทำงานในโลกแห่งอนาคต มีส่วน
ช่วยวัยทำงานให้มี (1)  สติ ที่มาจากการรับรู้กายและความรู้ตัวทั ่วร่างกาย ทั้งภายในและภายนอก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ทางอายตนะ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) (2)  ธรรมวิจยะ ด้วยการสังเกตสิ่ง
ที่อยู่ในจิต สามารถแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรมในโลกแห่งอนาคต และพิจารณาเลือกข้อปฏิบัติให้
ถูกต้อง หรือการเลือกเฟ้นธรรม (3)  วิริยะ เป็นความเพียรหรือการประคองการปฏิบัติ จิตเห็นภาวนามย
ปัญญา (4)  ปีติ ปัสสัทธิ และสมาธิ เป็นอาการที่เกิดขึ้นมากขึ้น (5)  ปัสสัทธิ มีความสงบระงับที่เย็นกาย
และเย็นใจ (6)  สมาธิ เป็นความสงบท่ีตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน มีอารมณ์เดียว และ (7)  อุเบกขา เป็นความสงบ
ที่วางเฉยหรือเป็นกลาง มีความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์ (ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ , 2563) วัยทำงานจะมีจิตที่มี
ความสงบยิ่ง ไม่กระเพื่อมไปตามสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ รัก ชัง กล้า กลัว ยินดี 
ยินร้าย ฯลฯ ซึ่งจะเป็นจิตที่มีความประณีต ละเอียด สามารถต่อสู้กับการเกิดภาวะซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี 

บทความนี้นำเสนอในประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับการใช้โพชฌงค์ 7 เพื่อลดปัญหาภาวะ
ซึมเศร้าสำหรับวัยทำงานในโลกแห่งอนาคต โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วนท่ีสำคัญในบทความ ได้แก่ (1)  วัย
ทำงาน (2)  ภาวะซึมเศร้า (3)  โลกแห่งอนาคต และ (4)  โพชฌงค์ 7 ที่ส่งผลกระทบต่อการลดปัญหา
ภาวะซึมเศร้าสำหรับวัยทำงาน บทความนี้ให้ความสำคัญถึงการเป็นเครื่องมือสร้างสติและปัญญา ให้
คุณค่าโดยสะท้อนถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาภาวะซึมเศร้าสำหรับวัยทำงานในโลกแห่ง
อนาคต 
 

หัวข้อที่ 1 วัยทำงาน 
 1.1 วัยทำงาน 
 วัยทำงาน คือ กำลังแรงงาน เป็นผู ้ที ่ม ีอายุ 15 ปีขึ ้นไป จากสถิติแรงงานรายเดือน
พฤศจิกายน 2564 พบว่า ในไตรมาสที ่3/2564 กำลังแรงงานรวม จำนวน 38.64 ล้านคน แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ (1)  ผู้มีงานทำ จำนวน 37.71 ล้านคน ประกอบด้วย (1.1)  ภาคเกษตร จำนวน 12.68 
ล้านคน และ (1.2)  นอกภาคเกษตร จำนวน 25.03 ล้านคน และ (2)  ผู้ว่างงาน จำนวน 8.71 แสนคน 
 กลุ่มวัยทำงานเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ในช่วงวัย 15 - 60 ปี ในป ีพ.ศ. 2540 ประเทศไทยมี
ประชากรในวัยนี้ถึง 38.97 ล้านคน จำนวนการตายของประชากรในกลุ่มนี้ จะสูงมากในช่วงอายุ 25 - 29 
ปี (ร้อยละ 6.7) รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 30 - 34 ปี (ร้อยละ 6.5) และในวัย 55 - 59 ปี (ร้อยละ 6.2) 
โดยที่เพศชายเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิงประมาณ 3 เท่า 
 สำหรับกลุ่มประชากรสตรีในช่วงวัยนี้ ยังได้แบ่งออกเป็น กลุ่มวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 - 44 
ปี และกลุ่มวัยหลังเจริญพันธ์ุ อาย ุ45 - 59 ปี ซึ่งจะต้องมีการดูแลส่งเสรมิสขุภาพท่ีแตกตา่งกัน เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกาย ตามวัย โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพประชากรกลุ่มนี้  เพื ่อให้
ประชากรวัยทำงานมีความรู้  และมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง ทั้งในครอบครัว ชุมชน และในสถาน
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ประกอบการ มีสุขภาพดีตามมาตรฐาน และมีพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้อง สตรีได้รับ
บริการวางแผนครอบครัวตามความเหมาะสม ได้แก่ การใช้ห่วงอนามัย การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด การทำ
หมันชาย/หญิง การฉีดยาคุมกำเนิด การฝังยาคุมกำเนิด และการใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น รวมทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านอ่ืน ได้แก่ ภาวะโภชนาการ การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพฟัน เป็นต้น 
 จากการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง วัยทำงาน ผู้วิจัยได้นำ “วัยทำงาน” มาใช้ประโยชน์ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เกี่ยวกับการเกิดปัญหาภาวะซึมเศร้า เนื่องจากความเครียด ความกดดัน 
ไม่พบทางออกของปัญหา เพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าสำหรับวัยทำงานในโลกแห่งอนาคต 
  

หัวข้อที่ 2 ภาวะซึมเศร้า 
 2.1 ภาวะซึมเศร้า 
 ภาวะซึมเศร้า (Depression) ต่างจากความเศร้าปกติ อาจเกิดจากการคาดการณ์ล่วงหน้า 
ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์จริง แต่ถ้าเกิดจากเหตุการณ์สูญเสียจริง จะมีอาการเศร้ามากเกินควรและมีเวลานาน
กว่าปกติ อาการจะไม่ดีขึ ้น รู ้สึกด้อยค่า รู ้สึกผิด อยากตาย และพบบ่อยว่าส่งผลกระทบต่อกิจวัตร
ประจำวัน หน้าที่การงาน และการสังคมทั่วไป รายที่รุนแรงจะมีอาการทางกายด้วย เช่น เบื่ออาหาร 
น้ำหนักลด อยากอาหารมากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น เกิดความผิดปกติของการนอน (นอนมากเกินไปหรือ
นอนไม่หลับ) 
 ภาวะซึมเศร้า สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ 4 ประการ ดังน้ี 
  (1) ภาวะซึมเศร้า ไม่ใช่ความอ่อนแอทางจิตใจ แต่เป็นอาการของโรคซึมเศร้า ถือเป็น 
ภัยเงียบด้านสุขภาพ 
  (2) ภาวะซึมเศร้า เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งไม่ใช่
เพียงอารมณ์เบื่อเซ็ง ท้อแท้ หดหู่ เศร้า และเหงา 
 (3) ภาวะซึมเศร้า มีอาการที่สำคัญ คือ มีอารมณ์เศร้า ท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวังอย่างรุนแรง 
เกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งวันติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ร่วมกับเบื่อหน่าย หมดความสนใจในการงานหรือ
กิจกรรมที่ชอบทำ 
 (4) ภาวะซึมเศร้า ที่มีอาการรุนแรง อาจจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายได้มากกว่า 20 เท่า 
 2.2 สาเหตุปัญหาภาวะซึมเศร้าสำหรับวัยทำงาน 
 สาเหตุปัญหาภาวะซึมเศร้าสำหรับวัยทำงานเกิดขึ้นได้จาก 3 ปัจจัย ได้แก่  
 (1) กรรมพันธ์ุ มีสมาชิกในครอบครัวที่มีประวัติภาวะซมึเศรา้หรืออาการทางจิต ส่งต่อถึงรุ่น
ลูกรุ่นหลานให้เป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าร้อยละ 20 
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  (2) การหลั่งของเคมีในสมอง เกิดจากสภาพร่างกายนั้นหลั่งสารที่มีชื่อว่า “เซโรโทนิน 
(Serotonin)” และ “นอร์เอพิเนฟริน (Norepinephrine)” ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดความเครียดหลั่งออกมา
มากผิดปกติ ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในที่สุด 
  (3) สภาพแวดล้อม นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก เมื ่ออยู่
ภายใต้ความกดดันหรือมีความเครียดสูง ย่อมมีโอกาสทำให้ผู้นั้นเกิดความเครียดสะสม จนกลายเป็น
ภาวะซึมเศร้าได้ เช่น ความเครียดในที่ทำงาน เป็นต้น 
 2.3 การป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าสำหรับวัยทำงาน  
  (1) สนทนากับผู้ที่ไว้ใจเกี่ยวกับอารมณ์เศร้า และเรื่องที่ทำให้เศร้า 
  (2) ทำกิจกรรมที่มีความสุข 
  (3) พบปะพูดคุยกับเพื่อน และครอบครัวบ่อย ๆ และสม่ำเสมอ 
  (4) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
  (5) รับประทานอาหารที่ดี และพักผ่อนให้เป็นเวลา 
  (6) ทำใจกับอาการซึมเศร้าว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนเป็นได้ ลดความคาดหวังในสิ่งต่าง ๆ ที่
อาจจะไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น 
  (7) งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามใช้ยาเสพติด เพราะทำให้อาการซึมเศร้าเพิ่มมากข้ึน 
  (8) พบแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา หรือบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงท ีและเป็นการเริ่มต้นการรักษาที่ดี 
  (9) รีบขอความช่วยเหลือจากบุคลากรสาธารณสุขโดยด่วน หากคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ หรือ
อยากทำร้ายตนเอง 
  (10) ระลึกอยู่เสมอว่า การได้รับดูแลรักษาที่ถูกวิธี จะทำให้อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
หายขาด 
 จากการทบทวนวรรณกรรม เรื ่อง ภาวะซึมเศร้า ผู ้วิจัยได้นำ “ภาวะซึมเศร้า” มาใช้
ประโยชน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงาน ที่มีความเครียดจากการทำงาน เพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้า
สำหรับวัยทำงานในโลกแห่งอนาคต 
   

หัวข้อที่ 3 โลกแห่งอนาคต 
  3.1 โลกแห่งอนาคต 
  ปัจจุบันความสำเร็จของธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาและถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ธุรกิจในยุค
อดีตเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าต้องทยอยปิดตัวลง วิธีดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
ปัจจุบันได้ ธุรกิจเกือบทั้งหมดในทุกอุตสาหกรรมบนโลกต้องปรับและเร่งเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน
ให้เป็นดิจิทัล หรือ Digitalization เพื่อการทำงานที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ ไร้ข้อผิดพลาดที่อาจสร้าง
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ความเสียหายกับองค์กร ตั้งแต่สินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่น เครื่องจักร ที่ดิน หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 
อย่างช่ือเสียงท่ีไม่สามารถตีมูลค่าเป็นจำนวนเงินได้ 
  การแข่งขันในธุรกิจย่อมมีผู้แพ้ ผู้ชนะ ซึ่งจะเห็นมูลค่าตลาดของบริษัทจดทะเบียนแบ่งแยก
เป็นสองขั้ว ผู้ชนะย่อมเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงและไม่ยึดติดกับระบบการทำงานแบบเดิม ส่วนผู้
แพ้เป็นผู้ที่ไม่ยอมรับการปรับตัวที่ล้วนต้องปิดตัวลงตามกัน กุญแจสำคัญเพื่อดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมี
เทคโนโลยี โดยหนึ่งในกลยุทธ์การขายที่ปฏิวัติการค้าโลก คือ การขายจากออฟไลน์สู ่ออนไลน์ โดย
สถาบันการเงินช้ันนำของโลกประเมินไว้ว่า “ปริมาณการซื้อขายในตลาดออนไลน์จากปัจจุบันจะพุ่งขึ้นถงึ 
12 เท่าในป ี2025” 
  ความก้าวหน้าในเทคโนโลยียังห่างไกลคำว่าเตม็ศักยภาพ เนื่องจากบทบาทและความสำคญั
การใช้ดิจิทัลยังไม่สิ้นสุด ปัจจุบันโลกแห่งอนาคตส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก 
หน้าท่ีผู้บริหารที่ดีควรปรับทิศทางตามสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ เพราะผู้บริโภค
พร้อมท่ีจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่งได้เสมอ (ศิริพร สุวรรณการ, 2562) 
 3.2 ทักษะการทำงานในโลกแห่งอนาคต 
  ทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่  21 ประกอบด้วย 3 ทักษะสำคัญ 
ได้แก่ (1)  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (2)  ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ (3)  ทักษะชีวิต
และอาชีพ 
  1) ทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม ประกอบด้วย คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี และเต็มใจร่วมมือ 
  2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ประกอบด้วย อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ 
รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และฉลาดสื่อสาร 
  3) ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดแูล
ตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบหน้าที่ พัฒนาอาชีพ และหมั่นหา
ความรู้รอบด้าน (สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน, 2562) 
 3.3 อาชีพวัยทำงานในโลกแห่งอนาคต 
  ปัจจุบันมีหลายตำแหน่งงานที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  สะท้อนว่า 
Digital Disruption เป็นเรื่องสำคัญที่จะมาเปลี่ยนวิถีการทำงานของมนุษย์อย่างสิ้นเชิง  
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิว
เจอร์เทลส์ แล็บ ได้ร่วมกันจัดทำ รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2573(Futures 
and Beyond: Navigating Thailand toward 2030) ในหัวข้อ “การทำงานในอีก 10 ปีข้างหน้า” 
เพื่อให้เตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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  ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2563 เผยว่า ปัจจุบันผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน จำนวน 
38.21 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 37.33 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 4.9 แสนคน 
ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคบริการและการค้า 17.5 ล้านคน ภาคเกษตรกรรม 11.28 ล้านคน และภาค
การผลิต 8.55 ล้านคน โดยผู้มีงานทำร้อยละ 84.3 ทำงานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ผู้ที่ทำงาน
น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีร้อยละ 13.8 และผู้ที่ไม่ได้ทำงานในสัปดาห์แห่งการสำรวจ มีร้อยละ 
1.9 งานวิจัยขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คาดการณ์ว่า ใน 20 ปีข้างหน้า ตำแหน่งงานและ
การจ้างงานในไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 44 (กว่า 17 ล้านตำแหน่ง) มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่โดยระบบ
อัตโนมัติ โดยกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ แรงงานในภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และ
แรงงานทักษะต่ำ 
  ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน งานท่ีวัยทำงาน
ทำในปัจจุบันจะแตกต่างจากเดิมร้อยละ 50 - 70 หลายอาชีพกำลังจะสูญหายไป อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และมนุษย์ทำงานร่วมกันจะก่อให้เกิดทีมและผลลพัธ์การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ระบบการทำงานท่ีใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) จะเปลี่ยนแปลง
การทำงานในสาขาและวิชาชีพท่ีเน้นด้านความรู้ เช่น การเงิน การแพทย์ ความเป็นผู้นำ และกฎหมาย 
  AI จะช่วยเสริมการทำงานของผู้เชี ่ยวชาญ และระบบปฏิบัติการให้มีความแม่นยำ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วให้มากยิ่งขึ้น จริยธรรมทางเทคโนโลยีจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น จะเกิด
การถกเถียงประเด็นทางศีลธรรม และการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา และการใช้ AI จะกลายเป็น
ประเด็นท่ีถูกกล่าวถึงอย่างมากในอนาคต 
  สิ่งที่จะตามมา คือ เครือข่าย 6G ที่คาดการณ์ว่าจะมีความเร็วมากกว่า 5G ถึง 8,000 เท่า 
สามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ทั้งหมด สามารถเร่งการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซ
อัจฉริยะ การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
  เมื่อเข้าสู่โลกแห่งอนาคต ความต้องการทักษะที่หลากหลายย่อมเปลี่ยนไป ประการแรก คือ 
อาชีพด้าน STEM เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม หรือคณิตศาสตร์ 
เพื่อพยายามทำความเข้าใจว่ากระบวนการทำงานของโลก วิธีการแก้ปัญหา มีบทบาทสำคัญต่อวิธีการ
ทำงานของโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  นัยหนึ่งคาดการณ์ว่า วุฒิการศึกษาจะมีความจำเป็นน้อยลงต่อการพิจารณารับเข้าทำงาน 
โดยองค์กรจะมุ่งเน้นการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานจากทักษะและความสามารถที่มี และตรงกับ
ความต้องการของงานในตำแหน่งนั้น และจะใช้วิธีการทดสอบระดับความสามารถของทักษะต่าง ๆ 
  การทำงานออนไลน์คาดว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารที่
ก้าวหน้า หลายอาชีพสามารถทำงานได้ทุกท่ี มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากน้ี โลกยังจะให้ความสำคัญ
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กับชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น เพื่อให้วัยทำงานสามารถเริ่มต้นและสิ้นสุดวันทำงานได้ตามต้องการ ช่วย
ให้สามารถจัดตารางการทำงานในช่วงเวลาที่เหมาะกับตนเอง เพื่อทำงานให้สำเร็จมากขึ้น  
  วัยทำงานรุ่นใหม่จำนวนมาก ตั้งเป้าที่จะเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย แทนท่ีจะประกอบอาชีพ
ที่ประสบความสำเร็จ พยายามสะสมเงินออมให้เพียงพอ เพื่อให้มีอิสระทางการเงินไปตลอดชีวิต  การ
ทำงานเพื่อสร้างรายได้และความมั่งคั่ง ไม่ใช่ปัจจัยหลักของความสุข วัยทำงานรุ่นใหม่จะให้ความสำคัญ
กับ “คุณค่าของเวลาว่าง (Valuing Free Time)” มากกว่าการเติบโตในสายอาชีพ เน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต องค์กรที่ต้องการรับวัยทำงานท่ีมีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่น จำเป็นต้อง
เพิ่มการลงทุนในความหมายและความยืดหยุ่นในการทำงาน 
  เมื่อเทคโนโลยีและโลกแห่งอนาคตเปลี่ยนแปลงไป องค์กรส่วนใหญ่มีนโยบายการฝึกอบรม 
เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็นต่ออนาคต เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในงาน อีกสิ่งที่คาดว่าจะตามมา คือ “ระบบ
เศรษฐกิจแบบงานชั่วคราว และงานพาร์ทไทม์ หรือ Gig Economy” ตลอดจนงานอิสระ หรือสัญญา
ตามโครงการ จะกลายเป็นเรื่องปกติของตลาดงาน การทำงานภายใต้โมเดล Gig Economy ถือว่ามีความ
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยเน้นการทำงานท่ีใช้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทุกฝ่าย 
  นอกจากการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้กับ SMEs ของประเทศแล้ว NIA ยังให้
ความสำคัญกับ “การสร้างงานแห่งอนาคต” ด้วยการปั้นคลื่นลูกใหม่ทางเศรษฐกิจอย่างสตาร์ทอัพ ซึ่ง
เป็นโมเดลธุรกิจที่เติบโตได้รวดเร็ว เพราะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยความแตกต่าง พร้อมเปิดรับการระดมทุน
จากนักลงทุน โดยปัจจุบันมีสตาร์ทอัพกว่า 1,700 ราย ช่วยยกระดับการจ้างงาน และทำให้มูลค่า
เศรษฐกิจ-คุณภาพชีวิตของคนในประเทศเติบโตยิ่งขึ้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2564) 
  จากการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง โลกแห่งอนาคต ผู้วิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับโลกแห่ง
อนาคต ทักษะการทำงานในโลกแห่งอนาคต และอาชีพวัยทำงานในโลกแห่งอนาคตมาใช้ประโยชน์ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัยทำงาน เพื่อเป็นองค์ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจถึงอาชีพของวัยทำงานในโลก
แห่งอนาคต 
 

หัวข้อที่ 4 โพชฌงค์ 7 
  โพชฌงค์ 7 ตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต) ให้ความหมายไว้ดังน้ี  
 โพชฌงค ์คือ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์ของผู้ตรัสรู้มี 7 ประการ คือ 
  (1)  สติ - ความระลึกได้ (2)  ธัมมวิจยะ - การสอดส่องเลือกเฟ้นธรรม การวิจัยธรรม  
ซึ่งเป็นปัญญา (3)  วิริยะ - ความพากเพียร (4)  ปีติ - ความอิ่มใจ ความดื่มด่ำในใจ ม ี5 ชนิด คือ (4.1) ขุ
ททกาปีติ ปีติเล็กน้อยพอขนชันน้ำตาไหล (4.2)  ขณิกาปีติ ปีติชั่วขณะ รู้สึกแปลบ ๆ ดุจฟ้าแลบ (4.3)  
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โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นระลอก รู้สึกซู่ลงมา ๆ ดุจคลื่นซัดฝั่ง (4.4)  อุพเพคาปีติ ปีติโลดลอย ให้ใจฟูตัวเบา 
หรืออุทานออกมา และ (4.5) ผรณาปีติ ปีติซาบซ่าน เอิบอาบไปท่ัวสรรพางค์ เป็นของประกอบกับสมาธิ 
(5)  ปัสสัทธิ - ความสงบกายสงบใจ ความสงบใจและอารมณ์ ความสงบเย็น ความผ่อนคลายกายใจ (6)  
สมาธิ - ความตั้งใจมั่น จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ซัดส่ายไปในอารมณ์ต่าง ๆ และ (7)  อุเบกขา - ความที่จิตมี
ความสงบระงับเป็นอย่างยิ่ง ไม่กระเพื่อมไหวไปตามสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ รัก 
ชัง กล้า กลัว ยินดี ยินร้าย ฯลฯ ซึ่งจะเป็นจิตที่มีความประณีต ละเอียดอ่อน ปลอดโปร่ง เบาสบาย เป็น
อย่างยิ่ง เมื่อธรรมทั้ง 7 อย่างเกิดขึ้น จิตจะมีทั้งกำลัง (จากวิริยะ และสมาธิ) ความเฉลียวฉลาด (จากธัมม
วิจยะ) ความเบาสบาย (จากปีติ ปัสสัทธิ และอุเบกขา) ความเป็นกลาง ไม่ลำเอียง (จากอุเบกขา) โดยมี
สติและปัญญา (ธัมมวิจยะ) เป็นเครื ่องนำทาง คอยขจัด จึงเป็นฐานที่สำคัญของการบรรลุธรรม ซึ่ง
แน่นอนว่าจิตที่มีสภาพเช่นน้ี เมื่อจะน้อมไปเพื่อทำประโยชน์สิ่งใด ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเลย 
  จากการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง โพชฌงค์ 7 ผู้วิจัยได้นำ “โพชฌงค ์7” มาใช้ประโยชน์ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการลดภาวะซึมเศร้าของวัยทำงาน เนื่องจากความเครียด ปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ 
เพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าสำหรับวัยทำงานในโลกแห่งอนาคต 
  

บทสรุป 
 บทความนี้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการใช้โพชฌงค์ 7 เพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าสำหรับวัย
ทำงานในโลกแห่งอนาคตที่สำคัญ คือ การปฏิบัติให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญาสำหรับวัยทำงานในโลกแหง่
อนาคต เพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าที่จะเกิดขึ้นจากการเปลีย่นวิธีการทำงาน โดยการใช้โพชฌงค์ 7 อย่าง
มีสติรับรู้ขณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ ย่อมช่วยลดการเกิดปัญหาภาวะซึมเศร้าที่จะเข้ามากระทบกับวัย
ทำงานที่ต้องเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตการทำงาน
มากขึ้น โดยวัยทำงานควรให้ความสำคัญกับสติ สมาธิ และปัญญาเป็นหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพของ
จิตใจให้เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับวัยทำงานในโลกแห่งอนาคต 
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บทคัดย่อ  

กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความจำเป็นท่ีจะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
สู่ห้องเรียน คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม กระบวนการเรียนการสอนได้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีทั้ง 2 ประเภท ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตที่นำมาใช้งานท่ีชัดเจน
ที่สุด ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ดังเห็นได้จากการศึกษาทางไกล
ผ่านระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการแพร่กระจายของข้อมูล
ข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเพื่อ การศึกษาอย่างเป็น
กระบวนการ ได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างแท้จริง และหาความรู้ได้ด้วยตนเองทั้ง
นอกและในโรงเรียน เช่น  E-Classroom, E-Learning เป็นต้น แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเข้ามามี
บทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนการสอน แต่การอบรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม คือ หลักหัวใจ
นักปราชญ์ ( สุ จิ ปุ ลิ ) คือ การฟัง การคิด การจินตนาการ สร้างสรรค์ การสอบถาม  ค้นคว้า  และการ
เขียน จดบันทึก ดังคำกล่าวไว้ว่า (ฟังให้หมดจดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด) “เรียนให้จริง เรียนให้รู้ 
ตามครูสอน ทุกขั้นตอน ต้องเข้าใจ สงสัยถามอย่าเรียนเล่น เรียนหลอก นอกเนื้อความ หากเรียนตามไม่
ทัน ต้องขยันเรียน” 

คำสำคัญ :  เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเรียนการสอน, พุทธศาสนา 
 

Abstract  
The present teaching and learning process is necessary to bring information 

technology into the classroom, namely computer technology. and telecommunication 
technology the teaching and learning process makes extensive use of both types of 
technology. Especially the Internet that is used for the most obvious applications. In 
today's information technology has influenced learning This can be seen from distance 
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education through the network. Electronic mail communications and the dissemination 
of information on the Internet and various websites, and encourage students to use 
educational materials in a process Gain knowledge from real self-study and can find 
knowledge on their own both outside and in schools such as E-Classroom, E-Learning, 
etc. Although information technology will play an important role in the teaching and 
learning process But moral and ethical training is the heart of the philosopher (Suji Puli) 
which is listening, thinking, imagining, creativity, questioning, researching and writing and 
taking notes, as the saying goes (listen to it all, take a lot of it, your mouth must be quick. 
must think) “Study for real, learn to learn, follow the teacher at every step. You must 
understand, ask questions, don't learn to play, learn to deceive outside the text, if you 
can't keep up. I have to study hard”. 

Keywords: Information Technology, Teaching, Buddhism 
 

บทนำ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญกับระบบการศึกษาด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำ

ให้การศึกษาต้องเริ่มเรียนรู้รับสิ่งใหม่ๆที่พัฒนาให้ทันสมัยรวดเร็วต่อเหตุการณ์ ดังนั้นผู้เขียนมองว่าการ
เรียนการสอนจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาขอ้มูล
จากนอกห้องเรียนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง
และหลากหลายรูปแบบอย่างอิสระ เช่น ห้องสมุดออนไลน์ (E-Library) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
books) การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เป็นต้น แต่ทั้งนี้ผู้เขียนมองเห็นว่า การเรียนการสอนแบบ
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสู่ระบบเป็นการศึกษาแบบกว้างขวางไร้ขอบเขตไร้พรมแดน เป็น
การศึกษาที่ทันสมัยรับรู้เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว บางครั้งศึกษาแบบไม่มีครูอาจารย์คอยชี้แนะและให้
คำปรึกษา ดังที่เราพบข่าวอาชญากรรมที่เกิดจากเด็กที่ติดเกมส์มีความก้าวร้า วใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหา บทความนี้ จึงขอนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงพุทธ ใน
รูปแบบการาเรียนการสอนผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ (E-Library) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) 
การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เรียนการสอนจากรระบบเดิม โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานร่วมกัน เช่น อินเทอร์เน็ต เพื่อให้
นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับตัวเองได้เสมอ (ปราวีณยา สุวรรณ
ณัฐโชติ และปรัชญนันท์ นิลสุข, 2548) “การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี” พัฒนาเทคนิคศึกษา. 
การเรียนท่ีเรียกว่า การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - learning) เป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ที่
กำลังได้รับความสนใจและสร้างมิตใิหม่ของการเรยีนรู้ที่เปิดกว้างกระจายไปถึงผูค้นไดท้ั่วโลก สร้างโอกาส
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ของการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตและการเรียนในสิ่งท่ีต้องการเรยีนรู้ดว้ยการเข้าถึงฐานความรู้ได้อย่าง
กว้างขวางไร้ขอบเขตจำกัด 
 

E-learning 
 E-Learning (Electronic learning) คือ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของ                       
E-learning ถูกตีความต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน แต่มีส่วนที่เหมือนกันคือใช้เทคโนโลยี                  
เป็นเครื ่องมือในการเรียนรู ้ โดยมีการพัฒนาตลอดเวลา ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนั้น
ความหมายของ E-learning คือ "การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียนการ
สอน ให้เกิดประสิทธิผล" คำว่า E นั้นย่อมาจาก Electronic ส่วนคำว่า learning มีความหมายตรงตัวว่า
การเรียนรู้ เมื ่อนำมารวมกันหมายถึงการเรียนรู ้โดยใช้ electronic หรือ internet เป็นสื่อ คำที่มี
ความหมายใกล้เคียง เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI = Computer Assisted Instruction) หรือ การ
สอนบนเว็บ (WBI = Web-based Instruction) 1. อีเลินร์นิ่ง คือ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ โดยมีการพัฒนา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตลอดเวลา 2. อีเลิร์นนิ่ง คือ การเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 3. อีเลิร์นนิ่ง คือ การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิผล E-Learning คือการเรียนการสอนทางไกลที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง World 
Wide Web ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลมากมายที่มีอยู่ทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขต ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมหรือแบบฝึกปฏิบัติต่างๆ 
แบบออนไลน์โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกอยู่ใน WWW เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ที่
ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทาง เวลา และสถานท่ี  
          - e-Learning เป็นสื่อเสริม (Supplementary) ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกัน
นี้ในลักษณะอื่น ๆ เช่น จากเอกสาร(ชี้ท) ประกอบการสอน จากวิดีทัศน์ (Videotape) ฯลฯ การใช้ e-
Learning ในลักษณะนี้เท่ากับว่าผู้สอนเพียงต้องการใช้ e-Learning เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้เรียน
ในการเข้าถึงเนื้อหาเพื่อให้ประสบการณ์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนเท่านั้น 
          - e-Learning เป็นสื่อเติม (Complementary) เพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะ
อื่น ๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหา
เพิ่มเติมจาก e-Learning โดยเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนจาก e-Learning ผู้สอนไม่จำเป็นต้องสอนซ้ำอีก แต่
สามารถใช้เวลาในชั้นเรียนในการอธิบายในเนื้อหาที่เข้าใจได้ยาก ค่อนข้างซับซ้อน หรือเป็นคำถามที่มี
ความเข้าใจผิดบ่อย ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิด
วิเคราะห์แทนได้ ในความคิดของผู้เขียนแล้ว ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา เมื่อได้มีการลงทุนในการ
นำ e-Learning ไปใช้กับการเรียนการสอนแล้ว อย่างน้อยควรตั้งวัตถุประสงค์ในลักษณะของสื่อเติม 
(Complementary) มากกว่าแค่เพ ียงเป็นส ื ่อเสร ิม (Supplementary) เพื ่อให ้เก ิดความคุ ้มทุน 
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นอกจากน้ีอาจยังไม่เหมาะสมที่จะใช้ในลักษณะแทนท่ีผู้สอน (Replacement) ตัวอย่างการใช้ในลักษณะ
สื่อเติม เช่น ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองจาก e-Learning ในวัตถุประสงค์ใด
วัตถุประสงค์หนึ่งก่อนหรือหลังการเข้าชั้นเรียน รวมทั้ง ให้กำหนดกิจกรรมที่ทดสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียนในเนื้อหาดังกล่าวใน session การเรียนตามปรกติ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของ
ผู้เรียนของเรา ซึ่งยังต้องการคำแนะนำจากครูผู้สอน รวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดการปลูกฝังให้มี
ความใฝ่รู้โดยธรรมชาติ 
          - e-Learning เป ็นส ื ่อหล ัก (Comprehensive Replacement)  ใช ้ในล ักษณะ
แทนที่การบรรยายในห้องเรียน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ และโต้ตอบกับเพื่อนและ
ผู้เรียนอื่น ๆ ในชั้นเรียนผ่านทางเครื่องมือติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ที่ e-Learning จัดเตรียมไว้ ในปัจจุบัน
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ e-Learning ในต่างประเทศจะอยู่ในลักษณะ learning through technology 
ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการเรียนในลักษณะมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้สอน 
ผู้เรียน และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ (Collaborative Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยีในการนำเสนอเนื้อหา 
และกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องการการโต้ตอบผ่านเครื่องมือสื่อสารตลอด โดยไม่เน้นทางด้านของการเรียนรู้
รายบุคคลผ่านสื่อ (courseware) มากนัก ในขณะที่ในประเทศไทยการใช้ e-Learning ในลักษณะสื่อ
หลักเช่นเดียวกับต่างประเทศนั้น จะอยู่ในวงจำกัด แต่การใช้ส่วนใหญ่จะยังคงเป็นในลักษณะของ 
learning with technology ซึ่งหมายถึง การใช้ e-Learning เป็นเสมือนเครื ่องมือทางเลือกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น สนุกสนาน พร้อมไปกับการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า อีเลิร์นนิ่ง (e – Learning ) คือ
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิ่ง หมายถึง การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี (Technology 
based learning) ซึ ่งครองคลุมวิธ ีการเรียนรู ้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเร ียนรู ้คอมพิวเตอร์ 
(computer-bsed learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (virtual classrooms) และความร่วมมือดิจิตอล 
(digital collaboration) เป ็นต ้น ผ ู ้ เร ียนสามารถเร ียนร ู ้  ผ ่านส ื ่ออ ิ เล ็กทรอนิกส ์  ท ุกประเภท  
อาทิ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต การถ่ายทอด ผ่านดาวเทียม (satellite broadcast) แถบ
บันทึกเสียงและวีดิทัศน์ (audio/video tape) โทรทัศน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้ (interactive TV) และ 
ซีรอม 
 สุรสิทธ์ิ วรรณไกรโรจน์ (2550) ได้ให้คำจำกัดความของ e-Learning ไว้ว่า การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ หรือ e-learning คือ การศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต
เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของ
บทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน 
web Brower โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น ระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่
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ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียนสำหรับทุกคนเรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ 
(Learn for all: anyone, anywhere and anytime) 
 สรุป ความหมายของ e-Learning หมายถึง การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต 
มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายที่
สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกคน สามารถประเมิน ติดตามพฤติกรรมผู้เรียนได้เสมือนการเรียน
ในห้องเรียนจริง หรือ รูปแบบของการเรียนรู ้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ  
สื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 
1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์ได้   
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สานิตย์ กายาผาด (2542) กล่าวว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการ

ประมวลผลสารสนเทศได้แก่ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลคำ และเครื่องที่สามารถประมวลผล
ได้โดยอัตโนมัติอื่น ๆ เครื่องสมองกลเหล่านี้เป็นนวัตกรรมของมนุษย์ที่สร้างสรรขึ้นมา เพื่อรวบรวมผลิต
สื่อสาร บันทึก เรียบเรียงใหม่แสดงผลประโยชน์จากสารสนเทศ 
 ครรชิต มาลัยวงศ์ (2540) ได้กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)                
ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีกลุ่มหนึ่งที ่มีประโยชน์ในการจัดทำสารสนเทศและส่ง
สารสนเทศนั้นให้ถึงมือผู้รับ 
 ดร.สงบ ลักษณะ กล่าวว่า ในภาวะปัจจุบัน ประเทศเรากําลังอยู่ในช่วงของการปฏิรูป
การศึกษาครั ้งใหญ่อีกครั ้งหนึ่ ง ภายใต้กระแสการเปลี ่ยนแปลงอย่างมากมายทั ้งภายนอกและ
ภายในประเทศ และทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology : ICT) เพราะในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เป็นไปอย่างรวดเร็วทางบวกและทางลบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของบุคคล อย่างรุนแรง บุคคลจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความคิด และทักษะ
ชีวิตให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยสังคมมสี่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเพื่อนำมาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา โดยทุกประเทศต่างมุ่งสร้างสังคม
ใหม่ให้เป็นสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge Based Society) 
 



- 42 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 สินีนาถ ชาตะกาญจน์  กล่าวว่า ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เราเร่งพัฒนาการศึกษาให้
การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
จึงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบ
โรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และจัดการเทคโนโลยี
เพื่อช่วยการเรียนการสอนจะเห็นได้ว่าในการจดัการศึกษาในปัจจุบันนั้นจะมกีารนำเอาเทคโนโลยมีาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จนในปัจจุบันนี้ระบบงาน
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของของระบบการศึกษา 
 นิคม พวงรัตน์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา กล่าวไว้ว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแสวงหาความ รู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าเทคโนโลยี สื่อสารมวลชนเทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุอุดมการณ์การศึกษาตลอดชีวิต สำหรับ
ทุกคน 
  วาสนา สุขกระสานติ (2541) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศว่า หมายถึง กระบวนการ
ต่าง ๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการโดยจะรวมถึง 1) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  
ซึ่งส่วนมากแล้วจะหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้ง
ซอฟแวร์ทั ้งแบบสำเร็จรูป และแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน ซึ ่งเครื ่องมือเหล่านี้จัดเป็น
เครื่องมือสมัยใหม่และใช้เทคโนโลยีระดับสงู (High Technology) 2) กระบวนการในการนำเอาเครื่องมอื
ต่าง ๆ มาใช้งาน เพื่อรวบรวมจัดเก็บ ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป พิจารณาจากคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้น เมื่อมองสภาพวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม มี
บทบาทเป็นอย่างมากสำหรับโลกแห่งข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน 

 

การเรียนการสอน 
  จุไรรัตน นิพัทธสัจก (2529) ไดกลาวถึง การเรียนการสอน ว่า ผู้สอนจะตองกําหนดแบบ
หรือกิจกรรมการสอนแกนักเรียนเพื่อให้การสอนบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไวสิ่งที่จะตองคํานึงถงึสําคัญ
ในการสอน คือความตองการของผู้เรียน การจูงใจการฝกทักษะการจัดลําดับกอนหลังใหสัมพันธกัน การ
แจงผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอร่วมทั้งครูผู้สอนจะตองเขาใจดวยวาประสิทธิผลในการสอนแบบตางๆที่
เคยใช เช่น การสอนแบบบรรยายอภิปราย ทดลองและคนควาดวยตนเอง พิจารณาวาการสอนแบบใด
เกิดผลดีแกผู้เรียนมากที่สุด 
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 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน (2537) ใหความหมายไวเป็น 2 คำ คือการสอน หมายถึงการ
ถ่ายทอดความรู้จากครูไปสูนักเรียน และการเรียนการสอน มีความหมายกวางกวาการสอน หมายถึง 
กิจกรรมที่เกี ่ยวของกับการสอน เชน การใชสื่อการสอน การจัดกิจกรรมระหว่างสอน การทดสอบ  
เปนตน 
 ธีรพงศ แกนอินทร (2539) อธิบายความหมาย การเรียนการสอนวา หมายถึง กระบวนการ
ของความพยายามที่จะช่วยเหลือ สรางและชักจูงผู้เรียนไปสูเปาหมายบางประการวิธีสอนแบบต่างๆ 
 พระพุทธเจ้าได้รับยกย่องว่า ทรงเป็น “พระบรมครู”  หรือ “ศาสดาเอก” ในโลกเพราะ
พระองค์ทรงมีวิธีสอนท่ีดีเยี่ยม ทำให้ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง  มีคำกล่าวว่า ถ้าพระพุทธองค์ทรงตัดสินพระทัย
จะแสดงธรรมโปรดใคร เขาผู้นั้นย่อมได้บรรลุมรรคผลไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่ง ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึง
วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม คือ แจ่มแจ้ง อธิบายแจ่มแจ้งดุจนำมาวางให้
ตรงหน้า จูงใจ พูดจูงใจอยากปฏิบัติตามที่สอน หาญกล้า ทำให้ผู้ฟังเกิดความกล้าหาญ มั่นใจที่จะปฏิบัติ
ตาม ร่าเริง ให้ผู้ฟังเกิดฉันทะในการฟัง  สนุกสนานไปกับการสอน ไม่เบื่อ 

 

วิธีสอนของพระพุทธเจ้า  
1. แบบสากัจฉา หรือสนนทนา วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีท่ีทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใดๆ โดยเฉพาะ

ในเมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้น ยังไม่ได้เลื่อมใสในพระศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจหลักธรรม 
           2. แบบบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ น่าจะทรงใช้ในที่ประชุมใหญ่ ในการแสดงธรรมประจำวัน 
ซึ่งมีประชาชน หรือพระสงฆ์จำนวนมาก และส่วนมากเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีความเลื่อมใส
ศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพื่อหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็นคน
ประเภทและระดับใกลเ้คียงกัน พอจะใช้วิธีบรรยายอันเป็นแบบกว้างๆ ได้ เช่น ท่ีวัดพระเชตวันมหาวิหาร  
พระองค์จะเสด็จลงแสดงธรรมเทศนาในช่วงบ่ายของทุกวัน  เมื่อครั้งแสดงธรรมครั้งแรกคือโปรด  ปัญจ
วัคคีย์ทรงใช้วิธีบรรยายตั้งแต่ต้นจนจบ 
           3. แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้น นอกจากผู้ที่มีความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่างๆ 
แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืน บ้างก็มาถามเพื่อต้องการรู้คำสอนทางฝ่ายพระพุทธศาสนา หรือ
เทียบเคียงกับคำสอนในลัทธิของตน บ้างก็มาถามเพื่อลองภูมิ บ้างก็เตรียมมาถามเพื่อข่มปรามให้จน หรือ
ให้ได้รับความอับอาย 
           4. แบบวางกฎข้อบังคับ ในการสอนแบบนี้พึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท
โดยความเห็นชอบของสงฆ์ หมายความว่า ทรงบัญญัติ โดยชี้แจงให้เห็นแล้วว่าถ้าไม่รับจะเกิดผลเสีย
อย่างไร เมื่อรับจะมีผลดีอย่างไร จนสงฆ์รับคำของพระองค์ว่า ดีแล้ว ไม่ทรงบังคับเอาโดยพลการ 
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 5. แบบสนทนา แบบน้ีทรงใช้บ่อยมาก อาจเพราะผู้ฟังมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ทำให้
การเรียนการสอนสนุก ผู้ฟังมีความรู้สึกว่าตนกำลังสนทนากับผู้สอน ไม่ใช่ “ถูกสอน” ในการสนทนา
พระพุทธเจ้าทรงทำหน้าท่ีซักถาม โยนประเด็นปัญหาให้ขบคิดแล้วทรงสรุปให้เข้าใจ 
 

เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ้า  
  ทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรม หรือ “ทรงทำของยากให้ง ่าย” ธรรมะเป็นนามธรรม
ละเอียดอ่อนเข้าใจยาก พระองค์ทรงมีเทคนิควิธีทำให้ง่ายขึ้น ซึ่งทำได้หลายวิธี   
           - ใช้อุปมาอุปไมย  บางเรื่องที่พึงรู้ได้ด้วยอุปมาอุปไมย พระองค์ทรงใช้ เช่น ตรัสบอก
เหล่าสาวกของพระองค์ว่า ธรรมะที่ทรงตรัสรู้นั้นมีมากดุจใบไม้ในป่า  แต่ทรงนำมานิดเดียวเฉพาะที่
จำเป็นจะต้องรู้ดจุใบไม้ในกำมือดังนี้ เป็นต้น 
          - ยกนิทานประกอบ ทรงยกนิทานชาดก (เรื่องราวของพระองค์เมื่อครั ้งเป็นพระ
โพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีในชาติก่อนๆ) เช่น พระเวสสันดรชาดก หรือทรงนำนิทานพ้ืนบ้านโบราณมาเล่าให้
ฟัง ดังเรื ่อง ตาบอดคลำช้างแปดคน ต่างคนต่างคลำแต่ละส่วนของช้าง แล้วเข้าใจว่าตนรู้จักช้างดี  
จึงทะเลาะทุบตีกัน แล้วสรุปว่า “คนที ่ร ู ้เห็นเพียงบางแง่มุมมักจะทะเลาะทุ ่มเถียงกันเพราะทิฐิ  
(ความเห็น )” 
 

สื่อการสอนของพระพุทธเจ้า 
 พระองค์ทรงใช้สื่อการสอนเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนขึ้น  ดังทรงสอนสามเณรราหุล  เรื่อง
โทษของการพูดเท็จท้ังที่รู้ โดยทรงใช้ขันตักน้ำเทลงทีละนิดจนหมดขันแล้วคว่ำขันลง แล้วทรงยกขันเปล่า
ขึ้น ตรัสสอนว่า คนที่พูดเท็จทั้งที่รู้ย่อมเทความดีงามออกทีละนิดจนหมดไปในที่สุด อีกครั้งหนึ่งทรงใช้
แว่นส่องหน้าเป็นสื่อในการสอนเรื่อง สติสัมปชัญญะ แว่นมีไว้ส่องดูใบหน้าฉันใด สติสัมปชัญญะก็มีไว้
กำกับตนเพื่อส่องดูเรื่องที่คิด การที่ทำและคำที่พูดฉันนั้น 
 สาธิตให้ดูหรือทำให้ดู ดังเมื่อครั้งพระองค์ทรงสั่งให้พระอานนท์ผสมน้ำอุ่น แล้วทรงใช้ผ้า
ชุบน้ำอุ่นเช็ดร่างกายของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ป่วยด้วยโรคพุพอง มีหนองไหลเยิ้ม ไม่มีเพื่อนภิกษุดูแล ทรง
ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วตรัสสอนว่า “พวกเธอมาบวชในศาสนาของตถาคต ไม่มีพ่อไม่มีแม่ เมื่อพวกเธอ
ไม่ดูแลกันเองในยามป่วยไข้ แล้วใครจะดูแล” 
 

 หลักธรรมพุทธศาสนา 
 หลักหัวใจนักปราชญ์ (คือ สุ จิ ปุ ลิ)  
 สุ. คือ สุต การฟัง ได้แก่ การแสวงหาความรู้  เพราะการเล่าเรียนในสมัยโบราณต้องอาศัย
การฟังเป็นพื้นฐาน เพราะการใช้หนังสือยังไม่แพร่หลาย จึงจัดเอาการฟังเป็นหัวข้อสำคัญ คนที่จะเป็น
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นักปราชญ์ได้ต้องฟังมามาก ซึ่งเรียกว่า “พหูสูตร” คือ ผู้ฟังมาก แต่สมัยนี้วิชาหนังสือแพร่หลายทั่วไป จึง
ควรนับ การอ่านเข้าไปในข้อ พหูสูต นี้ด้วย คือ รวมความว่าผู้ที่เป็นนักปราชญ์จะต้องฟังมากและอ่าน
มากด้วย 
 จิ. คือ จินตนะ แปลว่า ความคิด เป็นศัพท์พวกเดียวกับ “จิต” ว่าเครื่องคิด คือ ใจเรานี้เอง 
คำว่า จิ. คือความคิด ในที่น้ีท่านหมายความว่า “ให้ใช้ความคิด” ซึ่งเป็นข้ันท่ี ๒ รองจากการฟังหรือ การ
อ่าน กล่าวคือ เมื่อเราฟังหรืออ่านเรื่องราวใดๆ เราต้องคิดตามไปด้วย ไม่ใช่ปล่อยจิตไปตามยถากรรม
อย่างฟังเสียงนกเสียงกา ถ้าพบข้อความแม้จนคำพูดที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย ก็ผูกจิตไว้ตรึกตรองภายหลัง 
เพราะถ้าจะเอามาตรึกตรองเวลานั้น ก็จะไม่ได้ฟังเรื่องต่อไปหรือจะจดย่อๆ ก็ได้...  เพราะฉะนั้นเราจึง
ควรใช้ความคิดในการอ่านให้เหมาะสมแก่ฐานะที่เราเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาจึงจะเหมาะ กล่าวคือต้องใช้ 
จิ. ไปด้วยให้ได้รับความรู้สมค่าที่ลงทุนอ่าน 
 ปุ. คือ ปุจฉา การถาม ผู้ที ่จะเป็นนักปราชญ์ต้องพยายามแสวงหาความรู้ในการถาม 
กล่าวคือเมื่อเราฟังหรืออ่าน ถ้าพบข้อความหรือถ้อยคำที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ ก็ผูกจิตไว้ตรึกตรองและ
ค้นคว้าหาความเข้าใจ โดยการสอบถามผู้ที่เรามั่นใจว่าเขารู้ดี ไม่กระดากอายในการไต่ถามสิ่งที่เราไม่รู้ 
เพราะการทะนงตัวว่าเรารู้มาก ดูถูกผู้อื่นว่าไม่รู้และการถือเกียรติว่าไม่ควรถามผู้ที่ต่ำต้อยกว่าตน ทั้ง ๓ 
ประการนี้เป็นมารที่จะรั้งเราให้ลงจากฐานะเป็นนักปราชญ์ แต่ต้องรักษาจริยวัตรในการถามให้มากๆ คือ 
แสดงให้เขาทราบว่า ถามเพื่อต้องการความรู้จริง ด้วยความเคารพจริงๆ ไม่ใช่การถามเพื่อสอบไล่เขาหรือ
ถามเพือ่ขัดคอเขาหรือเพื่อข่มเขาให้อาย 
 ลิ. คือ ลิขิต แปลว่า เขียนไว้ ลิ. นี้สำคัญกว่าอื่น เพราะเป็นการแสดงผลของการฟัง การ
อ่าน การใช้ความคิด การถาม ในสมัยโบราณการบันทึกข้อความนับว่าสำคัญมาก เพราะมีผู้รู้หนังสือน้อย 
ท่านจึงตั้งไว้เป็นหัวใจข้อสุดท้ายของนักปราชญ์ เพราะสำคัญที่สุด 
 การนำพระธรรมคำสั่งสอน (พระธรรมกิตติวงศ์ : 2548) ของพระองค์มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน หัวใจนักปราชญ์ "สุ จิ ปุ ลิ วินิมุตโต กถัง โส ปํณฑิโต ภเว" แปลว่า ผู้ปราศจาก สุ จิ  ปุ ลิ 
จะเป็นบัณฑิตได้อย่างไร นี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญในการเรียนรู้ของคนเรา 4 ขั้นตอน เริ่มจากการฟัง เกิด
ความคิด และคำถามตามมา และลงท้ายด้วยการเขียน – จดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละครั้ง จึงจะเป็น
การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

บทสรุป 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นนวัตกรรมที่สำคัญมากในการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนา
นักเรียนแบบไร้พรหมแดน ในภาวะปัจจุบัน ประเทศเรากำลังอยู่ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้
กระแส การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ และทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ( Information and Communication Technology : ICT) 
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เพราะในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางบวกและทางลบ ดังนั้นบุคคลจึง
จำเป็นต้องพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความคิด สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
และเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยทุกประเทศต่างมุ่งสร้างสังคมใหม่ให้
เป็นสังคมที ่ใช้ความรู ้เป็นฐาน (Knowledge Based Society) สอดคล้องกับ (ดร.สงบ ลักษณะ) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาด้านการศึกษาได้มาก ส่งเสริมการเรียนการสอนนอก
ระบบและตามอัธยาศัย ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการศึกษา สอดคล้องกับ สินีนาถ ชาตะกาญจน์ ที่กล่าวว่า ในยุคปฎิรูปการศึกษาต้องเร่ง
การพัฒนาสู่คน เพื่อคนจะได้พัฒนาประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เขียนไว้ว่า 
ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้และทกัษะ
เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ไม่ว่าเทคโนโลยี สื่อสารมวลชนเทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการ
ช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุอุดมการณ์การศึกษาตลอดชีวิต วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบันจะ
เห็นได้ว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม มีบทบาทเป็นอย่างมากสำหรับโลก
แห่งข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน แม้การเรียนการสอนจะผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ผู้สอน
จะต้องกําหนดแบบหรือกิจกรรมการสอนแกนักเรียนเพื่อให้การสอนบรรลุจุดประสงค์ที่กําหนดไวสิ่งที่
จะตองคํานึงถึงสําคัญในการสอน คือความตองการของผู้เรียน การจูงใจการ ฝกทักษะ การจัดลําดับกอน
หลังใหสัมพันธกัน การแจงผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอร่วมทั้งครูผู้สอนจะตอง เขาใจดวยวาประสิทธผิล
ในการสอนแบบใด เช่น การสอนแบบบรรยายอภิปราย ทดลองและคนควาดวยตนเอง การถ่ายทอด
ความรู้จากครูไปสูนักเรียน และการเรียนการสอนที่ใช้สื่อการสอน การจัดกิจกรรมระหว่างสอน การ
ทดสอบ เปนต้น กระบวนการหรือกิจกรรมสรางและชักจูงผู ้เรียนไปสูเปหมาย เริ ่มจากการฟัง เกิด
ความคิด และคำถามตามมา และลงท้ายด้วยการเขียน – จดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละครั้ง จึงจะเป็น
การเรียนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคำสั่งสอน (พระธรรมกิตติวงศ์) หัวใจนักปราชญ์ "สุ จิ ปุ ลิ วินิ
มุตโต กถัง โส ปํณฑิโต ภเว" แปลว่า ผู้ปราศจาก สุ จิ ปุ ลิ จะเป็นบัณฑิตได้อย่างไร 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล สัง กัด
สําน ักงานเขตพื้นที ่ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 2)  เพื ่อศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษานนทบุรี เขต 2 และ 3) เ พ่ือ
เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้ศึกษาการจัดกิจกรรมตาม
แนววิถีพุทธ และระดับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จํานวน 
200 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา นําเสนอข้อมูลในรูปแบบ ตารางร้อยละ ความถ่ี และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การจัดกิจกรรมตามแนววิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล มีการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและมีการจัดกิจกรรมกระจายตลอดท้ังปี โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
พอสมควร และนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับปานกลาง 2) ระดับพฤติกรรมเชิง
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเร ียนวัดตาล ในภาพรวมพบว่า ม ีระดับพฤติกรรมเชิงคุณธรรม
จริยธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
5 ด้าน ได้แก่ ด้านรับผิดชอบ ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านกตัญญ ด้านซ่ือสัตย์สุจริต และด้านจิตอาสา 3) ข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามแนววิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล ดังนี้ ด้านรับผิดชอบ ครู
ควรยอมรับและให้ความไว้วางใจเด็ก เพ่ือให้เด็กได้ใช้ความคิดท่ีจะพิจารณาระเบียบวินัยต่างๆ ท่ีเขาต้อง
ปฏิบัติตาม และครูควรทําหน้าท่ีเป็นผู้นําเด็กเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ ด้านใฝ่เรียนรู้ สร้างกิจกรรมและแรงจูงใจกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียน และยก
ย่องให้ขวัญและกําลังใจกับนักเรียนท่ีมีความสนใจใฝ่รู้ ด้านกตัญญู ควรจัดกิจกรรมท่ีใ ห้นักเ รียนไ ด้
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แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ด้านซ่ือสัตย์ ควรยกย่องสรรเสริญ ให้ขวัญและกําลังใจกับ
นักเรียน  ท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต และควรให้นักเรียนเห็นตัวอย่างท่ีดีอย่างสม่ำเสมอ และด้านจิตอาสา 
ควรยกย่องให้ขวัญและกําลังใจกับนักเรียนท่ีมีจิตอาสา และควรจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความเป็นผู้เสียสละและมีจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 
 

คำสำคัญ :  การจัดกิจกรรม, แนววิถีพุทธ, พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม 
 

Abstract  
This research is a quantitative research model (Quantitative Research) 

Objectives are 1) to study the organization of activities according to Buddhist practices of 
students at Wat Tan School under the Office of Nonthaburi Primary Educational Service 
Area 2, 2) to study the level of moral and ethical behavior of students at Wat Tan School 
under under the Office of Nonthaburi Primary Educational Service Area 2, and 3) to 
propose guidelines for organizing activities according to Buddhist practices of students at 
Wat Tan School under the Office of Nonthaburi Primary Educational Service Area 2. 

This research is a quantitative research to study the organization of activities 
according to the Buddhist way and the level of moral and ethical behavior of students 
from a sample of 200 students. Data analysis was done using descriptive statistics.  
Present the data in the form of percentage, frequency, and standard deviation tables. 

The results showed that; 
1) Organizing activities according to the Buddhist way of students of Wat Tan 

School. There is continuous operation and activities are distributed throughout the year 
by allowing parents to participate in activities reasonably and the students showed a 
moderate interest in participating in the activities. 2) The level of moral and ethical 
behavior of students at Wat Tan School Overall, it was at the highest level. And when 
considering each aspect, it was found that the behavior level was at the highest level in 
5 features; responsibility Learning aspect, gratitude, honesty and voluntee. 3) Suggestions 
for development of activities according to Buddhist way of students of Wat Tan School 
as follows; Responsibility, teachers should accept and trust children. To allow children 
to use the idea to consider various disciplines which must follow. And teachers should 
serve as children's leaders on disciplinary action and be responsible for their duties. 
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Wanting to learn, create activities and motivate students to be interested in learning and 
commend the morale and encouragement of students who are interested in learning. 
Gratitude, should organize activities for students to show their gratitude to the 
benefactor, honest should be praised. Giving gifts and encouragement to students with 
honesty and should show students consistently good examples. Volunteer, Should be 
honored to give morale and encouragement to students who have a volunteer spirit. And 
should organize activities that allow students to show their sacrifice and volunteer spirit 
continuously. 

 

Keywords: Activities, Buddhist way of life, Moral and ethical behavior 
 
บทนำ  

โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นเสมือนเคร่ืองหลอมท่ีจะผลิตทรัพยากรบุคคลอันสำคัญย่ิง ต่อ
การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทางด้านพุทธิปัญญาจะต้องกระ ทำ
ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนในด้านทักษะปฏิบัติท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กับระบบกา รอยู่
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับสังคม ผู้เรียนจึงควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ท่ีสอดคล้องเหมาะสม
ในแต่ละบริบท ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม สามารถตอบสนองสังคมได้โดยการสร้าง
เสริมและปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมีวินัยในตนเอง ท้ังนี้ เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียนและสังคม สามารถควบคุมดูแลตนเอง และสังคมส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันได้
อย่างปกติสุข โรงเรียนเองสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และนักเรียน
ประพฤติตนในแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเช่ือว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกท่ีสามารถฝึกได้ สามารถใช้สมองอันล้ำเลิศเป็นผู้ท่ี รู้ดี รู้ ช่ัว 
สามารถคิดวิเคราะห์ประเมินค่าและกำหนดทางเลือกได้  

สภาพปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล เป็นผลเนื่องมาจาก
คุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกัน พบว่านักเรียนบางส่วนขาดความมีระเบียบวินัย เข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา 
การแต่งกายไม่ถูกระเบียบ ปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาของโรงเรียนและห้องเรียนไม่ได้ ขาดความ
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่ต้ังใจเรียน ไม่ส่งงานตามกำหนด ไม่มีความรับผิดชอบส่ิงของเคร่ืองใช้ 
ไม่มีความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่มีการเสียสละ และไม่มีสัมมาคารวะ ซ่ึงกล่าวมานี้ เป็นปัญหาของสร้างเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ท่ีขาดความชัดเจนของแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบหน้าท่ี ของ
โรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้นำในการวางแผนพัฒนาระบบการดำเนินงานใ ห้มีความ
ชัดเจน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน คุณธรรมเป็นเร่ืองเก่ียวกับความคิดและจิตใจ
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ท่ีถูกต้องดีงามของคน มีลักษณะเป็นนามธรรม ส่วนจริยธรรมเป็นการแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ
ซ่ึงสะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็นรูปธรรม บุคคลท่ีเก่ียวข้องอาจรับรู้พฤติกรรมเดียวกัน หรือแตกต่าง
กัน ซ่ึงบางคนเห็นว่ายอมรับได้ บางคนอาจเห็นว่าเป็นปัญหา  

นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาถือเป็นกลุ่มเยาวชนท่ีกำลังเติบโตเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาชาติ ควรได้รับการพัฒนาท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา เพ่ือให้พร้อมท่ีจะใช้ชีวิตในสังคมอย่างผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพราะฉะนั้นสถานศึกษาต้อง
เป็นองค์กรสำคัญในการพัฒนา สร้างเคร่ืองมือในการพัฒนา ตลอดจนรับผิดชอบผลของการพัฒนาอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนวัดตาล 
ตระหนักในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ซ่ึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธร รมด้วย
กิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคม และสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และใช้หลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษา พัฒนา คุณธรรม
จริยธรรมด้วยกิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธของนักเรียน
โรงเรียนวัดตาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 2) ศึกษาระดับพฤติกรรมเชิง
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษานนทบุรี เขต 2 และ 
3) เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. กิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
วัดตาล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2  

2. ระดับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 3. ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมตามแนวปฏิบัติ วิถี
พุทธ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านกิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธของนักเ รียน
โรงเรียนวัดตาล จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติของชาวพุทธ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า ธรรม หรือ ธรรมะ หมายถึง คำ

สอนของพระพุทธเจ้าท่ีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ซ่ึงมีอยู่เป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงค้นพบหลักธรรม
ท่ีปรากฏอยู่ในธรรมชาติแล้วทรงนำหลักธรรมเหล่านั้นบอกกล่าวเผยแผ่ให้แก่มนุษย์เพ่ือให้เข้าถึงสัจธรรม
ของชีวิตและธรรมชาติ  

ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้ความหมายว่า ธรรมะคือหลักธรรมคำส่ัง สอนในทาง
พระพุทธศาสนา เป็นหลักประพฤติปฏิบัติทางศาสนาเพ่ือให้บุคคลมีศีลธรรมมีความยุติธร รมมีความ
จริงใจต่อกันและมี ความถูกต้อง 

ธรรมะหมายถึง องค์คุณ คือความรักถูกรักดีซ่ึงเกิดอยู่ในจิตใจ ธรรมะ คือ ส่ิงท่ีทำให้มนุษย์
เป็นคนดีปรุงจิตใจคน ผู้ประพฤติให้ดีข้ึนประณีตข้ึน สูงข้ึน ในขณะเดียวกันธรรมก็ขับไล่ส่ิง ช่ัวร้ายออก
จากจิตใจด้วย ธรรมะเป็นส่ิงท่ีเก่ียวกับงาน ทุกอย่างท่ีต้องการถูกดีงาม ธรรมะ คือ การประหยัดเวลา 
ธรรมะ คือ เคร่ืองหล่อเล้ียงให้เกิดผลดี ธรรมะ คือ มิตรท่ีดีท่ีสุดของคนมีงานมาก ธรรมะ คือ คำสอนทาง
ศาสนาท่ีว่าด้วยหลักหรือข้อปฏิบัติมีท้ังฝ่ายดี ฝ่ายไม่ดี และเป็นกลาง ท่ีเรียกว่า กุศลธรรมอกุศลธรรม 
และอัพยากตธรรม ธรรมะ หมายถึง สภาพท่ีทรงไว้ธรรมดาธรรมชาติสภาวธรรมสัจธรรมความจ ริง 
ต้นเหตุส่ิงท่ีปรากฏการณ์ส่ิงท่ีใจคิดคุณธรรมความดีความถูกต้องความประพฤติชอบหลักการ แบบแผน
ธรรมเนียมหน้าท่ีความรับผิดชอบความยุติธรรมพระธรรมคำส่ังสอนของพระพุทธเจ้าซ่ึงแสดง ธรรมให้
เปิดเผยปรากฏข้ึน สรุปได้ว่า หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมายถึง คำสอนของพระพุทธเจ้า ท่ีเป็นแนวควร
ประพฤติปฏิบัติ และไม่ควรประพฤติปฏิบัติสำหรับมนุษย์ เก่ียวกับความดี ความงาม ซ่ึงหลักธรรมนั้นมี
อยู่เป็นจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน และมีความยากลึกซ้ึงต่างกันไป หลักธรรม
ทางพุทธศาสนานี้มีความสำคัญต่อชีวิตและสังคม ในด้านต่าง ๆ เน้นให้คนใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติคือได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

การปฏิบัติตนเบ้ืองต้นของวิถีพุทธ 
 กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึง การปฏิบัติตนเบ้ืองต้นของชาวพุทธ การฝึกปฏิบัติตามฒน

ธรรมชาวพุทธ คือ ฝึกเพ่ือละจากความช่ัว แล้วต้ังอยู่ในคุณ ธรรมความดี ยังจิตของตนให้ผ่องใสอยู่เสมอ 
และในท่ามกลางท่ีเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีแต่ความตึงเครียด ธรรมะถือว่าเป็นท่ีพักใจได้ ท่ามกลางกระแส
วิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้คนในสังคมมีความตึงเครียดมากข้ึน ก๊าซไลน์จึงขอเป็นอีกหนึ่ง ส่ือใน
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การจรรโลงจิตใจของคนในสังคม โดยเร่ิมเปิดประเดิมคอลัมน์ ธรรมะพักใจ ข้ึนด้วยการแนะนำการปฏิบัติ
ตนในเบ้ืองต้นของชาวพุทธ ซ่ึงควรมีการปฏิบัติตนให้เหมาะสม คือ การให้ทาน การถือศีล การศึกษา
ธรรมะ 

 การให้ทาน ได้แก่ การสละทรัพย์ส่ิงของสมบัติของตนท่ีมีอยู่ให้แก่ผู้อ่ืนโดยมุ่งหวังจะจุนเจือ
ให้ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ และความสุขด้วยความเมตตาจิต ของตน ทานท่ีได้ทำไปนั้น จะทำให้ผู้ทำทานได้
บุญมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมสุดแล้วแต่องค์ประกอบ 3 ประการ ถ้าประกอบถึงพร้อมท้ัง 3 ประการ
ต่อไปนี้แล้ว ทานนั้นย่อมมีผลมาก ได้บุญบารมีมาก 

การถือศีล “ศีล” นั้นแปลว่า “ปกติ” คือ ส่ิงหรือกติกาท่ีบุคคลจะต้องระวังรักษากาย วาจา 
ใจ ไม่ให้ทำร้ายผู้ใดหรือสัตว์ใด จนเกิดความลำบากเดือดร้อนหรือล้มตาย โดยรักษาตามเพศและฐานะ 
ศีลนั้นมีหลายระดับคือ ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10  ศีล 227 และศีล 311 การถือศีลนี้เป็นการเพียรพยายามเพ่ือ
ระง ับกิเลสหยาบมิใ ห้กำเริบขึ ้น และเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที ่ส ูงขึ ้นกว่าการให้ทาน ในเบื้องต้น
โดยท่ัวไป เราควรมีศีล 5 ซ่ึงเป็นคุณธรรมท่ีเป็นปกติของมุนษย์ท่ีจะต้องทรงไว้ให้ได้ตลอดไป ดังนั้นบุคคล
ท่ีไม่มีศีล 5 ไม่เรียกว่ามนุษย์ 

 การศึกษาธรรมะ ธรรมะท่ีองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนั้น มีท้ังธรรมะใน
เบ้ืองต้น ธรรมะในระดับกลาง และธรรมะข้ันสูงสุด ซ่ึงการท่ีเราจะเข้าใจธรรมะข้ันใดนั้น ข้ึนอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง    โดยถึงแม้เรายังไม่สามารถเข้าใจธรรมะในข้ันสูงสุดได้ แต่เราก็สามารถเข้าใจธรรมะในข้ัน
กลางหรือเบ้ืองต้นได้ท้ังนั้นดังนั้นเราจึงไม่สามารถท่ีจะอ้างได้ว่าเราไม่ทำการศึกษาธรรมะ เพราะยังไม่
เข้าใจธรรมะได้เลย 

 2. คุณธรรมและจริยธรรม 
 คุณธรรม หมายถึง ลักษณะของความรู้สึกนึกคิด ทางจิตใจ เป็นสภาพคุณงามความดีท่ีส่ัง

สมอยู่ในจิตใจของมนุษย์เป็นเวลายาวนาน เป็นตัวกระตุ้นให้  มีการประพฤติยู่ในกรอบท่ีดีงาม คุณธรรม
เป็นส่ิงท่ีดีงามทางจิตใจ เป็นคุณค่าของชีวิต ให้เกิดความรักสามัคคี ดังนั้นคุณธรรมเป็นบ่อ เกิดของ
จริยธรรม 

 จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติหรือข้อปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามลักษณะทาง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ เห็นว่าถูกต้องและต้องการให้เกิดข้ึน เพ่ือใ ห้
เกิดประโยชน์สุขต่อตนเองและส่วนรวม คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติภายในใจใด ๆ  ก็ตามที่เป็น
คุณสมบัติพึงประสงค์ไม่เป็นโทษ ส่วนจริยธรรมหมายถึง ส่ิงควรประพฤติอันได้แก่พฤติกรรมเป็นการ
กระทำทางกาย วาจาใจ อันดีงามท่ีควรปฏิบัติ สรุปได้ว่า คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง คุณงามความ
ดีของบุคคลท่ีกระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจ โดยได้ยึดถือจนเป็นความเคยชิน เป็นคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมท่ีดีงาม เป็นท่ียอมรับว่าถูกต้องของตนเองผู้อ่ืนและสังคม (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 
2548) 
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การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา  

 ชำเลือง วุฒิจันทร์ ได้กล่าวถึง การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา ไว้ว่า 
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมครบถ้วน จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนท้ังระบบ ท้ังนอกโรงเรียนและใน
โรงเรียน แหล่งปลูกฝังและหล่อหลอมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาโดยส่วนรวม มีดังนี้   

 1. บิดามารดา บ้าน หรือสถาบันครอบครัว เป็นแหล่งแรกท่ีทำหน้าท่ีปลูกฝัง และ หล่อ
หลอม ตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวและต้องทำหน้าท่ี
นี้ต่อไป แม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับต่าง ๆ  อยู่แล้วก็ตาม  

 2. ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังและหล่อหลอม
จริยธรรมให้แก่เด็กในครอบครัว เด็กจะเรียนรู้เจตคติเชิงจริยธรรมจากผู้ใหญ่ด้วยการสัง เ กต และ
เลียนแบบมากกว่าท่ีจะได้จากการฟังคำส่ังของผู้ใหญ่โดยตรง  

 3. เพ่ือนของเด็ก เป็นผู้มีบทบาทหน้าท่ีสำคัญในการกำหนดค่านิยมทาง คุณธรรม และ
จริยธรรมบางอย่างให้เด็กรับรู้ รับไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมคล้อยตามเพ่ือน ๆ ได้  

 4. พระสงฆ์หรือผู้นำทางคุณธรรมและจริยธรรม ในหมู่บ้าน ตำบลหรืออำเภอหรือท้องถ่ินท่ี
เด็กหรือนักเรียนอยู่นั้น การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์และผู้นำทางศาสนาในท้องถ่ินจะมีอิทธิพล
ต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กหรือนักเรียนนักศึกษาในท้องถ่ินนั้นด้วย  

 5. ส่ือสารมวลชนหรือส่ือมวลชน ทุกรูปแบบมีบทบาทหน้าท่ีท่ีสำคัญต่อการป ลูกฝังห รือ
เปล่ียนแปลงเจตคติ ค่านิยมตลอดจนรูปแบบของพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ บทเพลง หนังสืออ่าน เป็นท้ังเคร่ืองปลูกฝังค่านิยมทางคุณธรรม
จริยธรรมให้เด็ก ในขณะเดียวกันส่ือต่าง ๆ เหล่านี้อาจเป็นเคร่ืองทำลายหรือขวางก้ัน การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมได้ด้วย  

 6. โรงเรียนหรือสถานศึกษา ซ่ึงรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาจากแนวคิด
เก่ียวกับจริยธรรมท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า จริยธรรมมีพ้ืนฐานมาจากวิถีการดารงชีวิต มีท้ังจริยธรรม
เก่ียวกับตนเอง จริยธรรมเก่ียวกับสังคม จึงทำให้มนุษย์ทุกคนต้องมีการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน ด้วยการ
ประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีของตนไม่ว่าจะมีอาชีพใดก็ต้องทำหน้าท่ีของตนให้อยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
ท้ังการคิด การพูด และการกระทำ (ชำเลือง วุฒิจันทร์, 2544) 

 3. พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม 
 ด้านรับผิดชอบ  

 ความรับผิดชอบในการเรียน หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีในการเรียนด้วยความต้ังใจและเอา
ใจใส่ การเข้าห้องเรียนสม่ำเสมอ ตรงต่อเวลา รู้หน้าท่ี และทำหน้าท่ีจนสุดความสามารถ ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตรงตามเวลาท่ีกำหนด และปรึกษาครูเมื่อมีปัญหา หรือไม่เข้าใจบทเรียนก็พยายาม ศึกษา
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ค้นคว้า เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แก้ไขข้อบกพร่องใน
การเรียนและปรับปรุงการเรียนให้ดีข้ึน เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จในการเรียน(ยาใจ ปะมาคะเต, 2549) 

 การปลูกฝังความรับผิดชอบ ควรปลูกฝังต้ังแต่วัยเด็กท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน ใ ห้เด็กไ ด้มี
โอกาสฝึกทำบ่อย ๆ จนกลายเป็นกิจนิสัย เกิดความเช่ือมั่นในตนเองและมีประสบการณ์ในการทำงาน
ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้เด็กมีความรับผิดชอบ(สุนันท์ พรหมประกอบ, 2546) 

 ด้านใฝ่เรียนรู้  
 ความใฝ่เรียนรู้ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Learning ซ่ึงอาจอธิบายได้ว่าคุณลักษณะท่ี

แสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภ ายใ นและ
ภายนอกโรงเรียน เด็กท่ีเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ จึงเป็นเด็กท่ีมีความต้ังใจ มีความเพียรพยายามในการเรียน สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ชอบแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน
อย่างสม่ำเสมอ สามารถเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสมมีการบันทึกความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์
ความรู้นำไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อ่ืนสามารถถ่ายทอด เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 ศักด์ิสิทธ์ สุขบรม ให้ความหมายของคำว่าความใฝ่รู้ หมายถึง ลักษณะของจิตใ จและ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงถึงความกระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม และการ
ใช้วิธีการต่าง ๆ  ที ่ เหมาะสมในการแสวงหาความรู้ การเร ียน การทำกิจกรรม การทำงานที่ ได้รับ
มอบหมาย หรือส่ิงท่ีสนใจอย่างสม่ำเสมอเพ่ือทำให้ตนเองมีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึนหรือพัฒนา ข้ึน 
ทำให้มีความคิดกว้างไกล คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ สามารถจำแนกเปรียบเทียบและวิเคราะห์   
ส่ิงท่ีสนใจ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ (ศักด์ิสิทธ์ิ 
สุขบรม, 2547) 

สรุปได้ว่า การใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ความสนใจและความเพียรพยายามในการแสวงหาความ รู้
และประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยมีพฤติกรรมแสดงออก คือ มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงความ
คิดเห็น มีนิสัยรักการอ่าน ชอบศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่เสมอ รวมท้ังสนใจติดตามข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์เสมอ 

ด้านกตัญญู  
 ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การตระหนักรู้ ระลึกถึงบุญคุณท่ีผู้อ่ืนหรือส่ิงใด ๆ มีต่อ

ตนเอง แล้วกระทำการตอบแทนบุญคุณต่อบุคคลหรือส่ิงนั้นท่ีมีพระคุณต่อตน ลักษณะของคนมีความ
กตัญญูตามหลักพระพุทธศาสนามี 2 ลักษณะ ได้แก่  

 1. กตัญญูช้ันสามัญ คือ กตัญญูอย่างสามัญท่ัวไป หมายถึง รู้อุปการะคุณท่ีบุคคลอ่ืนทำให้
เราซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดกตเวที คือ การตอบแทนคุณซ่ึงเด็กจะยอมรับว่าใครมีคุณก็ต่อเมื่อเขาทำอะไรให้กับ
ตน เช่น ยอมรับว่าพ่อแม่มีพระคุณ    เพราะได้เล้ียงดูมายอมรับว่าครูมีพระคุณ เพราะได้อบรมส่ังสอน
ยอมรับว่าญาติพ่ีน้องมีบุญคุณ  
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 2. กตัญญูช้ันสัตบุรุษ เป็นความกตัญญูช้ันสูง หมายถึงการรู้จักคุณธรรมความดีท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคลอ่ืนใครมีความดี    ก็รู้ว่าเขาเป็นคนดีไม่ ว่าจะทำอะไรให้เราหรือไม่ก็ตามไม่ยึดเ อา ตัวเองเ ป็น
เคร่ืองวัดความดีของคนอ่ืน เป็นการตัดสินความดี   ด้วยความดี และรู้จนกระท่ังว่าธรรมท้ังหลายมีคุณค่า
อย่างไร และพยายามถ่ายทอดคุณลักษณะท่ีดีนั้นมาใส่ตัวเราเพ่ือจะได้  ทำความดีเป็นแบบอย่าง ท่ี ดี
เหมือนเขาส่วนการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณ 

 ในการวัดจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีนั้น มีเป้าหมายอยู่ท่ีการเ ลือก ท่ีจะ กระ ทำ
หรือไม ่กระทำพฤติกรรมใด ๆ  ตามที ่บ ุคลเห็นว่าสมควรหรือไม่สมควร ซึ ่งจะขึ ้นอยู ่กับความรู้ 
ประสบการณ์ ความรู้สึกและระดับความกตัญญูกตเวทีของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงการวัดจริยธรรมด้านความ
กตัญญูกตเวทีนั้นไม่นิยมวัดความรู้เชิงจริยธรรม 

 Skinner (อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ) มีความเช่ือว่า แรงจูงใจท่ีทำให้เกิด
พัฒนาการทางสังคมมีรากฐานมาจากความต้องการรางวัลและหลีกเล่ียงการลงโทษจากสังคม การพัฒนา
จริยธรรมจึงมีความเก่ียวพันกับวัฒนธรรมท่ีสังคม ยึดถือบรรทัดฐานหรือเกณฑ์ปกติของจริยธรรมพ้ืนฐาน
เกิดข้ึนภายในจิตใจเพราะเหตุของกฎเกณฑ์วัฒนธรรมซ่ึงเป็นเงื่อนไขภายนอก สังคมแวดล้อมมีอิทธิพล
ต่อพัฒนาการจริยธรรมมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับรางวัล และการลงโทษอันเป็นผลมาจากตัวแทนท่ีมีอยู่
ของสังคม (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 

 ด้านซ่ือสัตย์สุจริต  
ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติตนตามความเป็นจริง  ท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยมี

พฤติกรรมการแสดงออก ดังนี้ ไม่สับปลับกลับกลอก พูดความจริง ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง ความ
ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง มีความขยันหมั่นเพียร เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงถึงการยึดมั่นความจริง 
ความถูกต้องดีงาม เป็นหลักในการดำเนินชีวิตท้ังทางกายวาจา และใจ มีความจริงใจ ไม่บิดเบือนข้อมูล 
รู้จักรักษาความลับ หลีกเล่ียงการหาผลประโยชน์ทับซ้อน มีความเกรงกลัวและละอายต่อการทำช่ัว 

มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ MCCP 
สำหรับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบ MCCP ท่ีมีหลักการ
ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดุราและรูปแบบการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ของ MCCP มีข้ันตอน การจัดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันประสบการณ์
ข้ันการร่วมมือ ข้ันการวิเคราะห์ข้ันสรุป ข้ันนำไปใช้/ปฏิบัติซ่ึงมีคุณภาพโดยประเมินจากผู้เช่ียวชาญใน
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหา และการนำไปใช้มีค่าต้ังแต่ 0.80-1.00 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียความรู้เก่ียวกับความซ่ือสัตย์ความเมตตากรุณาและความมี วินัยในตนเองนักเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนค่าเฉล่ียหลังการทดลองสูงกว่าก่อน การทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ P<.01 ท้ังด้าน
ความรู้เก่ียวกับความซ่ือสัตย์ (สูงข้ึนร้อยละ 38.62) ความเมตตากรุณา (สูงข้ึนร้อยละ 35.64) และความ
มีวินัยในตนเอง (สูงข้ึนร้อยละ 36.12) เจตคติต่อจริยธรรม (สูงข้ึนร้อยละ 28.50) ความประพฤติเชิง
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จริยธรรม (สูงข้ึนร้อยละ 27.45) และมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ คัญทางส ถิติท่ี
ระดับ .01 ในด้านความรู ้เกี ่ยวกับความซื ่อสัตย์ ( t=9.50, p=.001) ความเมตตากรุณา ( t=10.85,       
p=.001) ความมีวินัยในตนเอง (t=10.13, p =.001) เจตคติต่อจริยธรรม (t=20.31, p=.001) และความ
ประพฤติเชิงจริยธรรม (t=7.8, p=.001) (มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร, 2549) 

ด้านจิตอาสา 
จิตอาสา หมายถึง การเอื ้อเฟื้อเผื ่อแผ่ การ เสียสละเวลา สิ ่งของเงินทอง แรงกาย 

สติปัญญา เพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตใจท่ีมีความสุขเมื่อได้ทำความดี การช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม
เพ่ือให้ผู้อ่ืนมีความสุขด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมท่ี เป็นสา ธา รณะ
ประโยชน์ สำนึกของบุคคลท่ีมีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  

วราพร วันไชยธนวงศ์ และคณะ ได้ศึกษาความหมายของจิตอาสาและศึกษากา รพัฒนา
กระบวนการสร้างจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ผลการศึกษา 
พบว่า นักศึกษาให้ความหมายว่า จิตอาสา เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ต้ังใจทำ และเสียสละท้ังแรงกาย
และแรงใจหรือทรัพย์สิน ในการทำกิจกรรมหรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมี
ความสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน กระบวนการสร้างจิตอาสา มี 4 ประเด็น คือ 1) ปลูกฝังใ ห้ตระหนักถึง
ความสำคัญของจิตอาสา 2)  การเตรียมความพร้อมทั ้งด้านร่างกาย จ ิตใจ ด้านความรู้  และการ
ติดต่อส่ือสาร 3) การสร้างความเช่ือมั่นในตน และ 4) การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์
ต่อการพัฒนาด้านจิตอาสา คือ ทำให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง คนดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง (วราพร วันไชยธนวงศ์ และคณะ, 2551) 

การทำกิจกรรมจิตอาสาก่อให้เกิดความสุขใจจากการได้เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ซ่ึง
สะท้อนให้เห็นถึงการก้าวพ้นจากการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางไปสู่การเห็นแก่ส่วนรวมด้วยการให้ผู้อ่ืน อีก
ด้านหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่า ส่ิงท่ีทำลงไปมีคุณค่า และส่งผลให้ผู้ให้ข้อมู ลรู้ สึ กว่ า ตนเ องมี คุณ ค่า
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในแง่ของการเข้าใจความหมายของชีวิตในมุมมองการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ท้ัง ผู้ท่ี
ทำงานร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ และผู้ท่ีอาศัยอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เป็นประสบการณ์ท่ีได้รับท้ังแง่
บวกและลบได้กล่อมเกลาผู้ให้ข้อมูลเกิดการตระหนักรู้ถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้ รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการ
วิจ ัยเชิงสำรวจ (Survey Research) พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม กับผู ้ ให ้ข ้อม ูลสำคัญ ( Key 
Informants) โดยการแจกแบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วยแบบประเมินพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธร รม 
5 ด้าน ประกอบด้วย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู ซ่ือสัตย์สุจริต และจิตอาสา หลังจากใช้กิจกรรมตาม
แนวปฏิบัติวิถีพุทธในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วยนักเรีย นโรงเรียนวัดตาล อำเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 324 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยนักเรียนท่ีกำลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  
4-6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 200 คน ซ่ึงเลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 ระดับช้ัน ระดับช้ันละ 2 
ห้องเรียน รวมจำนวน 6 ห้องเรียน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเ ก่ีย วกับการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม (Checklist) 
 ตอนที ่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม เป็น

แบบสอบถามประมาณค่า  (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ท่ีมีคำตอบให้เลือก 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ     น้อยท่ีสุด  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือให้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีระบุไ ว้
เก่ียวกับการปฏิบัติตน  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
 1. ทำหนังสือของอนุญาตในการเก็บข้อมูลไปยังผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือแจ้งขอเก็บข้อมูล 
 2. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้นักเรียนตอบ 
 3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซ่ึงได้รับกลับคืน

จำนวน 200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. นำแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุและดับการศึกษา 

ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธของ

นักเรียนโรงเรียนวัดตาล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ใน 5 ด้าน ดังนี้  
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู ซ่ือสัตย์สุจริต และจิตอาสา โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
โดยรวมและรายด้าน และนำผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติแปลผล 
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ผลการวิจัย 

 1. ศึกษาการจัดกิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  

 การจัดกิจกรรมตามแนววิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืน ท่ี
ศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการจัดกิจกรรมกระจายตลอดท้ัง
ปี โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพอสมควร และนักเรียนให้ความสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับปานกลาง  โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดตาล เป็นโรงเรียนระบบปกติท่ีนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนตามหลัก ไตรสิกขา คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญาอย่างบูรณาการ โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มี
ปัญญา รู ้ เข ้าใจในคุณค่าแท้ของชีวิตและสังคม วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเร ียนวัดตาลมี
กระบวนการเรียนการสอนและการประยุกต์ใช้ตามแนววิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใน
การเรียนรู้วิชาการและหลักจริยธรรมท่ีสัมพันธ์ ด้วยหลักสังคม (ศีล) ความสงบสุข (สมาธิ) และการผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ สติปัญญา ท่ีรอบคอบ (ปัญญา) ผ่านรายวิชาและกิจกรรมพุทธบูรณาการ
ประจำเดือน วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียน วัดตาลนั้น มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท้ังการ
อบรมส่ังสอน การจัดการเรียนรู้ และการเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้บริหาร ครูและบุคลากร สามารถสร้าง
เด็กนักเรียนให้มีคุณลักษณะมีภูมิรู้ภูมิธรรม สร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างวัด โรงเรียน และ ชุมชน จน
ได้รับยกย่องให้เป็นสถานศึกษาท่ีปลูกฝังความดีแก่บุคคลและชุมชนมากมาย รวมถึงนำความ รู้และ
คุณธรรมไปบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสุข และการเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติได้อย่าง
เหมาะสม 
 2. ศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษานนทบุรี เขต 2 

 การประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยใช้หลักการคำนวณ
ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า การประเมินพฤติกรรมเก่ียวกับการพัฒนาการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยประเมินพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรี ยน วัดตาล 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.79, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

 ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.83, S.D.=0.41) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้ อย ดังนี้  
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เข้าเรียนทุกคร้ังด้วยความต้ังใจ (�̅�= 4.86, S.D.=0.37) รองลงมา คือ ความรับผิดชอบ
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ในการกระทำของตนเอง (�̅�= 4.85, S.D.=0.39) และค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ต้ังใจเรียนและทำงานท่ีไ ด้รับ
มอบหมายจนสำเร็จทันเวลาด้วยตนเอง (�̅�= 4.80, S.D.=0.35) 

 ด้านใฝ่เรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.67, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ติดตามข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ การเรียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ทบทวนบทเรียน อ่านตำราล่วงหน้าท่ีบ้านเป็น
ประจำ (�̅�= 4.66, S.D.=0.66) และการบ้าน ทบทวนบทเรียนหรือแลกเปล่ียนความรู้กับเพ่ือนท่ีโรงเรียน
ตอนหลังเลิกเรียนเสมอ (�̅�= 4.66, S.D.=0.72) และค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ศึกษาค้นคว้าเร่ืองใหม่ ๆ ด้วย
ตนเอง (�̅�= 4.62, S.D.=0.65) 

 ด้านกตัญญู โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.81, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสดทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเคารพ เช่ือฟัง ปฏิบัติตามคำส่ังสอนของครู (�̅�= 4.88, S.D.=0 .34 )  
รองลงมา คือ สำนึกในบุญคุณของบุคคลมีต่อตัวเรา (�̅�= 4.85, S.D.=0.39) และค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ช่วย
พ่อแม่ผู้ปกครอง ทำงานด้วยความเต็มใจ (�̅�= 4.74, S.D.=0.44) 

 ด้านซ่ือสัตย์สุจริต โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.85, S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ไม่หยิบส่ิงของ/ ทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต (�̅�= 4.90, S.D.=0.31) รองลงมา คือ 
ยินดีในความสำเร็จ ไม่คิดริษยา หรือกล่ันแกล้งผู้อ่ืน (�̅�= 4.88, S.D.=0.34) และค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ไม่
ยอมพูดโกหกเพ่ือรักษาผลประโยชนของตนเอง (�̅�= 4.80, S.D.=0.45) 

 ด้านจิตอาสา โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.82, S.D.=0.41) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ แบ่งปันของให้เพ่ือนยืมด้วยความเต็มใจทุกคร้ัง (�̅�= 4.86, S.D.=0.37) รองลงมา คือ ยินดี
สละสิทธ์ิบางอบ่างของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม (�̅�= 4.85, S.D.=0.39) และค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ มีส่วน
ร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของโรงเรียน ชุนชน สังคม (�̅�= 4.79 , 
S.D.=0.47) 

 3. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรี ยนวัดตาล 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 1. ด้านรับผิดชอบครูควรยอมรับและให้ความไว้วางใจเด็ก เพ่ือให้เด็กได้ใช้ความคิดท่ีจะ
พิจารณาระเบียบวินัยต่างๆ ท่ีเขาต้องปฏิบัติตาม และครูควรทำหน้าท่ีเป็นผู้นำเด็กเ ก่ียวกับกา รปฏิบั ติ
ตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ 
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 2. ด้านใฝ่เรียนรู้ สร้างกิจกรรมและแรงจูงใจกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียน และยกย่องให้
ขวัญและกำลังใจกับนักเรียนท่ีมีความสนใจใฝ่เรียนรู้  

 3. ด้านกตัญญู ควรยกย่องให้ขวัญ และกำลังใจกับนักเรียนท่ีมีความกตัญญูกตเวที และควร
จัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (ความถ่ี=15) 

 4. ด้านซ่ือสัตย์ ควรยกย่องสรรเสริญให้ขวัญ และกำลังใจกับนักเรียนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต
และควรให้นักเรียนเห็นตัวอย่างท่ีดีอย่างสม่ำเสมอ (ความถ่ี=17) 

 5. ด้านจิตอาสา ควรยกย่องให้ขวัญและกำลังใจกับนักเรียนท่ีมีจิตอาสา และ ควรจัด
กิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นผู้เสียสละและมีจิตอาสา 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้พบว่า การจัดกิจกรรมตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนวัดตาล เป็นการสอนท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนรวมไปถึงชีวิตประจำวัน ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม 
การอบรมบ่มนิสัย การติดตามนักเรียน การเป็นแบบอย่างท่ีดี การส่งเสริมกิจกรรมท่ีดีในวัดและชุมชน 
ฯลฯ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความอดทน ปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดี เป็น
ลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ท่ีดีของครูอาจารย์และเป็นประชาชนท่ีดีของประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังเป็น
ประโยชน์ต่อครูอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ การท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคนมีธรรมะในการดำเนินชีวิต ทำให้อยู่
ร่วมกันในองค์กรหรือโรงเรียนอย่างมีความสุข สร้างประโยชน์ต่อองค์กรหรือโรงเรียน ทำให้โรงเรียนเป็น
โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรทุกระดับมีธรรมพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต และการ
ปฏิบัติงานนักเรียนทุกคนมีสติ สมาธิปัญญา ทำให้ผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของส ำนั กเขต พ้ืน ท่ี
การศึกษา ซ่ึงส่งผลให้องค์กร หรือโรงเรียนได้รับประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม และยังเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ชุมชนมีเยาวชนท่ีดี ประเทศชาติก็จะดีตามไปด้วย กล่าวคือ ประชาชน
ทุกคนมีศีลธรรมประจำใจในการดำเนินชีวิต ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

โรงเรียนวัดตาลมีการดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวทางของหลักพุทธธรรมในการจั ด
การศึกษาท้ังในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมในและนอกโรงเรียน และกิจกรรมนั้นก็ผนวกเข้ากับ การ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างดีในด้านการจัดบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
และนักเรียน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียนและวัด การจัดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติมโดยให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วรร่วมในทุก ๆ ด้าน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่าง
บูรณาการ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง  
และมีความสุขด้วยการยึดมั่นในหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
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สรุปองค์ความรู้ 
 การวิจัยเร่ือง “การศึกษากิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธของนักเรียนโรงเ รียน วัดตาล 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2” ผู้วิจัยจึงสรุปมาเป็นองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การวิจัย ซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านกิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถี พุทธ
ของนักเรียน ดังนี้ 

1. ด้านรับผิดชอบ ผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาควรกำชับในเร่ืองการแต่งกายของนั กเรียนใ ห้
สุภาพเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา 

2. ด้านใฝ่เรียนรู้ ผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาควรสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นความสนใจใน    
การเรียน 

3. ด้านความกตัญญู ผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาควรส่งเสริมและตักเตือนนักเรียนเพ่ิมเติมใน
เร่ืองความกตัญญูกตเวที ในการแสดงความเคารพนับถือบุพการี ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณท้ัง ต่อหน้า
และลับหลัง 

 4. ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาควรส่ง เสริมและตักเ ตือนนั กเ รียน
เพ่ิมเติมในเร่ืองของความซ่ือสัตย์ เมื่อเก็บส่ิงของของผู้อ่ืนได้ จะรีบนำไปติดต่อคืนเจ้าของทันที 

5. ด้านจิตอาสา ผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความเสียสละ การมีจิต
อาสาเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ให้กับส่วนรวมและชุมชน รวมท้ังบอกผลดีของการเป็นผู้มีจิตอาสา 

องค์ความรู้ท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ วิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาให้มี
คุณภาพมาตรฐานสากลเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานคุณธรรม แกนนำประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่อาเซียน 
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีองค์ประกอบการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากาล 
2. เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับการพัฒนาผู้เ รียนให้

อยู่ร่วมกับสังคมประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. จัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. จัดกิจกรรมและประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
7. สรรหาและพัฒนาครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และครูปฐมวัยให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพใน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีดีครบทุกด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเต็ม

ศักยภาพของแต่ละคน และเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 



- 63 -  

 

สงวนสิทธ์ิในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 4 และนานาชาติ คร้ังที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

9. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสำนึกความเป็นไทย 
10. พัฒนาผู้เรียนโดยบูรณาการผ่านการเล่นและประสบการณ์ตรง จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การวิจัยเร่ือง “การศึกษากิจกรรมตามแนวปฏิบัติวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนวัดตาล 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2” สามารถสรุปเป็นแผนภาพองค์ความ รู้ 
ท่ีได้ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านรับผิดชอบ ครูควรยอมรับและให้ความไว้วางใจเด็ก เพ่ือให้เด็กได้ใช้ความคิดท่ีจะ

พิจารณาระเบียบวินัยต่างๆ ท่ีเขาต้องปฏิบัติตาม และครูควรทำหน้าท่ีเป็นผู้นำเด็กเ ก่ียว กับการปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ ผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาควรกำชับในเ ร่ือง
การแต่งกายของนักเรียนให้สุภาพเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา 

2. ด้านใฝ่เรียนรู้ สร้างกิจกรรมและแรงจูงใจกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียน และยกย่องให้
ขวัญและกำลังใจกับนักเรียนท่ีมีความสนใจใ ฝ่เรียนรู้ ผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาควรสร้างแรงจูง ใจ และ
กระตุ้นความสนใจในการเรียน 

3. ด้านกตัญญู ควรยกย่องให้ขวัญ และกำลังใจกับนักเรียนท่ีมีความกตัญญูกตเวที และควร
จัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (ความถ่ี=15) ควรผู้สอนหรือ
ครูท่ีปรึกษาควรส่งเสริมและตักเตือนนักเรียนเพ่ิมเติมในเ ร่ืองความกตัญญูกตเวที ในการแสดงความ
เคารพนับถือบุพการี ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

4. ด้านซ่ือสัตย์ ควรยกย่องสรรเสริญให้ขวัญ และกำลังใจกับนักเรียนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต
และควรให้นักเรียนเห็นตัวอย่างท่ีดีอย่างสม่ำเสมอ (ความถ่ี=17) ผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาควรส่งเสริมและ
ตักเตือนนักเรียนเพ่ิมเติมในเร่ืองของความซ่ือสัตย์ เมื่อเก็บส่ิงของของผู้อ่ืนได้ จะรีบนำไปติดต่อคืน
เจ้าของทันที 

5. ด้านจิตอาสา ควรยกย่องให้ขวัญและกำลังใจกับนักเรียนท่ีมีจิตอาสา และ ควรจัด
กิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นผู้เสียสละและมีจิตอาสา ผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเสียสละ การมีจิตอาสาเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ให้กับส่วนรวมและชุมชน รวมท้ังบอกผลดี
ของการเป็นผู้มีจิตอาสา 
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บทคัดย่อ  
 วิถีครูบาเป็นความศรัทธาและความสามัคคี อันนำมาสู่กระบวนการในการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน โดยไม่มีผู้ใดที่รับเป็นเจ้าของงานนั้นแต่เพียงผู้เดียว แต่ทุกคนถือได้ว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน 
บทความนี้ได้นำเสนอวิธีการพัฒนาสังคมของครูบาศรีวิชัยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์
สำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับครูบาศรีวิชัยนอกเหนือไปจากการต้องอธิกรณ์ของครูบา ซึ่งเป็นการนำเสนอ
ในแง่มุมของการทำงานพัฒนาสังคมของครูบาศรีวิชัยที่น้อยคนนักมักจะกล่าวอ้างถึง เพราะโดยส่วนใหญ่
จะมุ่งเน้นที่การก่อสร้างวัดวาอารามต่างๆ จนละเลยสาระสำคัญของแก่นแท้ในการก่อสร้างนั้น ซึ่งก็คือ 
การมีส่วนร่วม คือ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมใช้และรับผลประโยชน์ สู่
การเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และ จิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมของคนในชุมชน 
 

คำสำคัญ :  ตัวแบบ, การพัฒนาสังคม, การมีส่วนร่วม 
 

Abstract  
Kruba's way of faith and unity which led to the process of participation from 

all sectors without anyone taking ownership of that work solely but all can be considered 
as joint owners. This article presents Kruba Sriwichai's social development methods 
through the participation process. which is an important identity that has created a 
reputation for Kruba Srivijaya in addition to the request of Kruba Sriwichai's. This is a 
presentation in the aspect of Kruba Sriwichai's social development work that few people 
tend to refer to. Because most of the focus is on the construction of temples until 
neglecting the essence of the essence of the construction, which is participation, that is, 
joint planning, joint operation participate in the follow-up evaluation join and get benefits 
to enhance public awareness and collective ownership of people in the community. 
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บทนำ  
 สังคมไทยในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตลอดเวลาให้สามารถอยู่รอดใน
ภาวการณ์ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันตามยุคสมัย เมื่อย้อนไปดูสังคมในอดีตก็จะเห็นว่าสังคมไม่มีความ
สลับซับซ้อนก็ง่ายต่อการปรับตัวและพัฒนา แต่ในสังคมปัจจุบันที ่มีความสลับซับซ้อน มีความ
ละเอียดอ่อน การจะปรับตัวหรือพัฒนาให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก จำเป็นอย่างยิ่งที ่ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงต้องมีความสอดคล้องกับ
บริบทสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม (อำพร มณีเนียม, 2563)  
  การเปลี ่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ ่งที ่หลีกเลี ่ยงไม่ได้ ส ังคมชนบทในประเทศไทยก็
เช่นเดียวกันที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย จากสภาพทางสังคมในอดีตที่มีแต่ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย กลายมาเป็น
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ภายนอกท่ีเข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆ ของสังคมชนบทให้เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตกลายเป็นความเร่ง
รีบ การแข่งขัน การไม่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน การดำรงชีวิตต่างๆ ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจทุนนิยมและบริโภค
นิยมเป็นสำคัญ ปัญหาของสังคมก็เป็นปัญหาที่ผสมผสานระหว่างปัญหาของสังคมเมืองและสังคมชนบท 
ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมห่างไกลจริยธรรมไปด้วย ในปัจจุบัน ด้วยความที่ชุมชนในปัจจุบันมี
ความเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างมาก กระแสทุนนิยมโลภาภิวัตน์ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อวิถี
ชุมชน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบเกษตรกรรมไปสู่สังคมกึ่งอุตสาหกรรมกึ่ งเกษตรกรรม 
การที่จะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสต่างๆ เหล่านี้จึงจำเป็นต้อง
สร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพราะความเคลื่อนไหวของการพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นส่งเสริม
ให้มีการดำรงชีพที่ดีของชาวชนบทโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและให้ความสำคัญกับทรัพยากรในท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นสิ่งที่นักวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาชนบทจำนวนหนึ่งให้ความ
สนใจในการค้าหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ด้วยการให้ความสนใจชุมชนที่
สามารถพัฒนาในแนวทางที่สามารถปรับปรุงการดำรงชีพของสมาชิกด้วยการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ อีกทั้งคนในชุมชนสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้ดี
พอสมควร (อาแว มะแส, 2558) 
  พระสงฆ์มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สังคมไทยนั้น
เป็นสังคมเมืองพุทธ พระสงฆ์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การ
พัฒนาด้านจิต คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาสังคมเพื่อให้สังคมสงบสุข ร่มเย็น ในส่วน
ของจังหวัดลำพูนมีพระสงฆ์อยู่หลายรูปที่มีบทบาทด้านการพัฒนาสังคม การเผยแผ่  และมีจริยาวัตรที่
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เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในลำพูนหลายรูป ซึ ่งชาวจังหวัดลำพูนจะใช้นามเรียกขาน
พระสงฆ์เหล่านี้ว่า “ครูบา” ซึ่งหมายถึงพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษามาก และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
โดยทั่วไป วัตรปฏิบัติของครูบาหลายรูปในจังหวัดลำพูนได้ถูกนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ
ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้นำเอาวิถีปฏิบัติของครูบาบางรูป
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมด้วย ปรากฏการณ์เหล่านี้เรียกว่า “วิถีครูบา” ซึ่งครูบาที่มีชื่อเสียงใน
อดีตของจังหวัดลำพูน ได้แก่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย, ครูบาชัยวงศาพัฒนา, ครูบาพรหมจักรสังวร และ ครูบา
อภิชัยขาวปี ครูบาทั้งสี่รูปนี้นับได้ว่าเป็นครูบาที่มีวัตรปฏิบัติทั้งในด้านวัตรส่วนตัวและการปฏิบัติเพื่อ
ส่วนรวม ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถใช้
เป็นสาธารณประโยชน์ได้อย่างดี 
 

สังเขปอัตชีวประวัติครูบาศรีวิชัย 
  คำว่า “ครูบา” เป็นคำเรียกขานพระสงฆ์ในดินแดนล้านนา หรือภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย เป็นคำที่ได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการทั้งประวัติพระพุทธศาสนาใน
ล้านนา ประวัติศาสตร์ล้านนา ซึ่งคำว่าครูบานี้นั้นเป็นส่วนหน่ึงที่ทำให้เกิดกระบวนการสร้างคำขึ้นมาใหม่
ในยุคปัจจุบัน เช่น ครูบาอุ๊กแก๊ส ครูบาคติใหม่ เป็นต้น  
  ครูบาเจ้าศรีวิชัย นามเดิม “ดินเฟือน” / “อินตาเฟือน” / “ฟ้าฮ้อง” เกิดวันอังคารที่ 11 
มิถุนายน 2421 ตรงกับปีขาล ท่ี บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย (เดิมเรียกตำบลแม่ตืน) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
และมรณภาพเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2482 บิดาชื่อ “พ่อควาย” มีเชื้อสายยางแดง (กะเหรี่ยงแดง) 
มารดาช่ือ “แม่อุสา” มีเชื้อสายไทยอง พ่อควายสืบเชื้อสายมาจาก “หมื่นผาบ” หมอคล้องช้างของเจ้า
หลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ ดินเฟือนบรรพชาเป็นสามเณรเมือ่อายุ 17 ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ 21 ปีท่ี
วัดบ้านโฮ่งหลวง โดยมีพระอุปัชฌาย์ช่ือ “ครูบา สมณะ” ได้รับฉายาว่า “สิริวิชโยภิกขุ” หรือพระศรีวิชัย 
จากนั้นท่านเดินทางไปศึกษาวิชากัมมัฏฐานท่ีสำนักดอยแต กับ “ครูบาอุปละ” ที่สำนักดอยครั่ง กับ “ครู
บาโปธา” และสำนักดอยคำ กับ “ครูบาเมธา” (ปัจจุบันทั้งสามสำนักอยู่บนม่อนเขาขนาดย่อมรอยต่อ
ระหว่างตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง กับตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน) เมื่อเรียนจบได้กลับมา
เป็นเจ้าอาวาสที่วัดบ้านปาง และเริ่มก่อสร้างเสนาสังฆิกะหลายแห่งในเขตลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง  ตอน
ใต้ จนเป็นที่ร่ำลือ (เพ็ญสุภา สุขคตะ, 2562) 
  ครูบาศรีวิชัย เป็นครูบาที่มีความสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ความเป็นครูบาของ
พระสงฆ์ในดินแดนล้านนา ถึงแม้ว่าจะมีพระสงฆ์รูปอื่นๆ ที่ได้รับการเรียกขานว่า “ครูบา” หลายรูปก็
ตามที แต่ดูเหมือนว่า การยึดติดกับภาพลักษณ์และกระแสของครูบาศรีวิชัยจะได้รับความนิยมมากกว่า
จากพุทธศาสนิกชนในดินแดนล้านนา และพื้นที่อื่นของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า แทบจะไม่มีคน
ล้านนาคนไหนที่จะไม่รู้จักครูบาศรวีิชัย ด้วยความที่ครูบาศรีวิชัยมีการเล่าถึงประวัติผา่นหนังสือ บทความ 
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และผลงานวิจัยมากมายหลายครั้งจากนักวิชาการทั้งทางประวัติศาสตร์ และพระพุทธศาสนา จึงทำให้ครู
บาศรีวิชัยเป็นที่รู ้จักของผู้คนทั่วไปไปโดยปริยาย ซึ ่งภาพลักษณ์สำคัญ ๆ ของครูบาศรีวิชัยมีอยู่  4 
ประการหลัก ๆ ได้แก่ (ณัฐพงษ์ ดวงแก้ว, 2559)  
  1. ภาพลักษณ์การเป็น “ตนบุญ” ผู้วิเศษ ภาพลักษณ์นี้ มักจะสัมพันธ์อยู่กับเรื่องราวเหนือ
ธรรมชาติ เช่น เมื่อครั้งครูบาถือกำเนิดได้เกิดฝนตกฟ้าร้อง ฝนฟ้าคะนอง แผ่นดินไหว เป็นที่มาของช่ือ
ท่านว่า “อ้ายฟ้าฮ้อง (ร้อง)” หรือ “อินเฟือน” เป็นคนมีเมตตาสูงกว่าบุคคลปกติ โดยเวลาพ่อแม่ นำปลา
หรือสัตว์ท่ีจับมาได้มาขังไว้ ท่านก็มักจะนำไปปล่อย มีจิตใจฝักใฝ่ในทางธรรม สันโดษ  
  2. ภาพลักษณ์การเป็น “เกจิ” รูปสำคัญในพุทธศาสนาไทย โดยชีวประวัติแต่ละฉบับ
จะต้องเน้นย้ำวัตรปฏิบัติของครูบาศรีวิชัย เช่น ท่านเป็นพระที ่มักน้อย สันโดษ ไม่ปรารถนาใน
ยศถาบรรดาศักดิ์ เคร่งครัดในพระวินัย ฉันข้าวมื้อเดียว และไม่ฉันอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์  
  3. ภาพลักษณ์พระนักพัฒนา เป็นสิ่งที่ชีวประวัติทุกฉบับของครูบาศรีวิชัยจะต้องนำเสนอ 
โดยจะต้องกล่าวถึงความสำคัญของสถานท่ีแต่ละที่ท่ีครบูาศรีวิชัยได้ไปบูรณะหรอืสร้าง เช่น พระธาตุดอย
สุเทพ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุดอยตุง วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ ซึ่งสถานท่ีแต่ละที่
จะสัมพันธ์กับความเช่ือเกี่ยวกับตำนานพระเจ้าเลียบโลก หรือเป็นหนึ่งใน “ชุธาต” ตามความเช่ือของคน
ในภาคเหนือ และทุกฉบับจะต้องกล่าวถึงผลงานชิ้นสำคัญของครูบาศรีวิชัย คือ การสร้างถนนขึ้นดอยสุ
เทพ ด้วยระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร กับการใช้เวลาสร้างเพียง 5 เดือน และจะต้องสรุปจำนวนสถานที่ที่
ครูบาศรีวิชัยได้เดินทางไปสร้างหรือบูรณะไว้ท้าย  
  4. ภาพลักษณ์พระต้นแบบพุทธศาสนาแบบจารีตล้านนา ภาพลักษณ์นี ้เนื ้อหามักจะ
นำเสนอผ่านกรณีความขัดแย้งระหว่างครูบาศรีวิชัยกับรัฐไทย กล่าวคือ ครูบาศรีวิชัยที่ไม่ยอมสยบยอม
ต่ออำนาจรัฐ โดยยึดมั่นพระธรรมวินัยและการปฏิบัติตามที่ได้เรียนรู้และสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์
เท่านั้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ ภายหลังถูกเลี่ยงและถูกลดทอนความสำคัญลงไป เช่น ใน “เพลงครบูาศรี
วิชัย” ฉบับของทิพวรรณ จันทร์สวย แทบจะไม่กล่าวถึงความขัดแย้ง หรือใน “เพลงครูบาเจ้าศรีวิชัย” 
ฉบับของพิพัฒน์พงษ์ หน่อขัด กล่าวว่าเป็นเพียงมารผจญเท่าน้ัน  
  การที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยกลายเป็นผู้มีช่ือเสียงโด่งดัง เป็นที่ยอมรับของชาวล้านนาและคนไทย
ทั่วประเทศ เนื่องมาจากเหตุผล 5 ประการ ดังน้ี (เพ็ญสุภา สุขคตะ, 2562)  
  ประการแรก เนื่องมาจากวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดของท่าน คือเป็นผู้มีศีลบริสุทธ์ิ ฉันมื้อเดียว 
ไม่ฉันเนื้อสัตว์ ไม่แตะต้องเงิน ไม่สะสมวัตถุ ไม่ใช้วาจาเหน็บแหนมผู้ใด เป็นผู้ถือทศบารมีอย่างอุกฤษฏ์ 
จนได้รับการขนานนามว่า “ครูบาเจ้าศีลธรรม”  
  ประการที่สอง ท่านเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของการต่อสู ้ทางอุดมการณ์ด้านศาสนา 
ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อยุคปฏิรูปการปกครองในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5-6 ระหว่างการยืนหยัดคุณค่าของ “จิต
วิญญาณล้านนา” ไม่ให้ถูกทำลายไปกับความพยายามรวมศูนย์อำนาจของทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายศา
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สนจักรส่วนกลาง ภายใต้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) ที่บังคับให้
พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรมีวัตรปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว ครูบาเจ้าศรีวิชัยถูกฟูองให้ได้รับโทษ หรือต้อง
อธิกรณ์ทั้งหมด 6 ครั้ง จากพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ที่มองว่าท่านเป็นคนหัวแข็ง ยุยงปลุกปั่นชาวบ้านให้
กระด้างกระเดื่องต่อรัฐ ถูกเรียกว่าเป็น “กบฏผีบุญ” แต่แท้จริงแล้วประชาชนชาวล้านนากลับยกย่องว่า
ท่านคือ นักบุญ หรือ “ตนบุญแห่งล้านนา”  
  ประการที่สาม ท่านได้สืบทอดศาสนทายาทไว้จำนวนมาก ด้วยการบรรพชาอุปสมบท
กุลบุตร โดยเฉพาะชาวเขาชาวดอย ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ห่างไกลความเจริญ ไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะ
และเคยนับถือศาสนาผีหรือลัทธิบูชายัญมาก่อน น้อมนำให้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสตร์นับจำนวนไม่ถ้วน จน
ได้รับการขนานนามจากชาวกะเหรี่ยงว่าเป็น “พระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย”  
  ประการที่สี่ ท่านมุ่งมั่นที่จะประกาศพระธรรม เผยแผ่คำสอนขององค์พระศาสดาด้วยการ
จาริกเทศนาธรรมแก่ชาวบ้าน ทั้งชาวเมือง และชุมชนทุรกันดาร ทั้งยังจารพระธรรมคัมภีร์บนใบลานเพื่อ
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกจำนวนมากกว่า 2.700 ผูก เป็นผู้มีปฏิปทาในพระพุทธศาสนาอย่างแรง
กล้า จนได้รับฉายาอีกหนึ่งฉายาว่า “ครูบาหลวง” หมายถึงเป็นภิกษุท่ียิ่งใหญ่  
  ประการที่ห้า ท่านเป็นผู้นำในการก่อสร้างปฏิสังขรณ์โบราณสถานถาวรวัตถุจำนวน
มากมายทั่วแผ่นดินล้านนา สิริรวมแล้วจำนวนมากนับกว่า 300 แห่ง แต่ละแห่งท่านใช้เวลาก่อสร้างอย่าง
รวดเร็ว เนื ่องจากเป็นผู้มีบารมีสามารถรวมพล รวมปัจจัย วัสดุ  แรงงาน จากผู้เลื ่อมใสศรัทธามา
ช่วยเหลือโครงการแต่ละแห่งให้บรรลุผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทำให้ท่านได้รับฉายาอีกนามว่า “ครูบา
ทันใจ”   
 

ครูบาศรีวิชัยกับการพัฒนาสังคม 
 การพัฒนาสังคมของครูบาศรีวิชัยเกิดขึ้นจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของกระบวนการ
สร้างการเรียนรู้ผนวกกับกระบวนการมีส่วนร่วม จนกลายมาเป็นกระบวนการพัฒนาสังคม ถึงแม้ว่าการ
พัฒนาสังคมของครูบาศรีวิชัยจะมีปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ดังจะเห็นได้จากกรณีการ
ต้องอธิกรณ์ของครูบาศรีวิชัยหลายครั้งหลายครา ที่อาจเป็นการขัดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้มี
อำนาจในยุคนัน้ก็เป็นได้  
  การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและสาธารสถานของขบวนการครูบาศรีวิไชยซึ่ง
เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 ภายหลังจากการพ้นข้ออธิกรณ์ครั ้งที ่ 1 ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นของล้านนา นั่นคือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจแบบ
เงินตราตั้งแต่ระดับพ่อค้าคหบดีลงไปถึงราษฎรสามัญ ในการก่อสร้างของครูบาศรีวิไชยนั้นเปลี่ยนแปลง
จากจารีตเดิมที่ใช้ไม้มาเป็นการใช้ซีเมนต์และเหล็กเป็นสำคัญ รวมถึ งการก่อสร้างสาธารณสถานของ
ราชการ ซึ่งน่าจะต้องใช้สิ่งของที่มีความทันสมัยและคงทน วัสดุก่อสร้างเหล่านี้ เช่น ซีเมนต์ สังกะสี  
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กระเบื้องมุงหลังคา สีทาบ้าน ล้วนเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าจากกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น ส่งผลให้ขบวนการครูบาศ
รีวิไชยต้องเข้าไปสัมพันธ์กับระบบการซื้อขายด้วยเงินตราอย่างเลี่ยงไม่ได้ การก่อสร้างในขบวนการครู
บาศรีวิไชย ไม่เพียงต้องพึ่งพาเงินตราเพื่อนำเข้าสินค้าจาก กรุงเทพฯ แต่ยังต้องการแรงงานที่มีทักษะใน
การก่อสร้างสมัยใหม่ด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างครูบาศรีวิไชยกับหลวงอนุสารสุนทรผู้เป็นโยมอุปัฏฐากก็
น่าจะมีความสัมพันธ์กับธุรกิจการก่อสร้างดังกล่าวด้วย ซึ่งการก่อสร้างของขบวนการครูบาศรีวิไชย
โดยมากพบว่าครูบาศรีวิไชยเป็นเพียงผู้มาเป็นประธานในการก่อสร้างเพื่อเรี่ยไรเงินทำบุญเท่านั้น ในบาง
กรณีเจ้าอาวาสวัดที่ขาดแคลนเงินทองก็มักนิมนต์ครูบาศรีวิไชยไปรับทานเนื่องจากเป็นที่เลื่อมใสของคน
จำนวนมาก จากนั้นวัดต่างๆ ก็จะทำหน้าที่รับผิดชอบการก่อสร้างดังกล่าวจนแล้วเสร็จ และครูบาศรีวิ
ไชยก็จะมาเป็นประธานในพิธีฉลองอีกครั้งหนึ่ง ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้โครงการสร้างวัดของครูบาศรีวิไชย
ดำเนินไปได้หลายแห่งพร้อมๆกัน จำนวนถึง 89 แห่งในระยะเวลาเพียงแค่สองทศวรรษ (ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของคนสมัยหลังว่าครูบาศรีวิไชยเป็นผู้มาบูรณปฏิสังขรณ์  หรือมาสร้างด้วย
ตนเองจนเสร็จสิ้นทั้งหมด) การก่อสร้างของครูบาศรีวิไชยจึงก่อให้เกิดการไหลเวียนของแรงงานไปยัง
สถานที่ก่อสร้างต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งเขตภาคเหนือตอนบน อย่างน้อยก็ในกรณีของแรงงานจีนซึ่ง
เป็นแรงงานที่มีทักษะในการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  คือการก่อผนังด้วยซีเมนต์และเสาโครง
เหล็ก การพิจารณาจากมุมมองทางศาสนาว่าขบวนการครูบาศรีวิไชยเกิดจากความศรัทธาเพียงอย่าง
เดียวโดยไม่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่
เพียงพอต่อการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ระดับมวลชนนี้ได้ (มนวัธน์ พรหมรัตน์, 2560) 
  การพัฒนาสังคมของครูบาศรีวิชัย มิได้เกิดขึ้นเพียงแค่จากตัวตนของครูบาศรีวิชัยเพียง
เท่านั้น แต่กล่าวได้ว่าเกิดขึ้นจากปฏิภาณ ภูมิปัญญาความรู้ของครูบาศรีวิชัยที่เกินการคาดเดาได้ว่า ครู
บาศรีวิชัยมีวิธีคิดและความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ครูบาศรีวิชัยมัก
ปรากฏภาพการเป็นประธานการก่อสร้างเพียงเท่านั้นโดยที่ท่านไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการวางแผน 
การบริหารจัดการ และการเงินงบประมาณใดๆ ซึ่งจะมีผู้ช่วยและผู้ติดตาม รวมไปถึงคนในชุมชนนั้นๆ 
เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งครูบาศรีวิชัยเมื่อไปที่ใดก็มักจะนำภาพลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของครู
บาติดไปด้วยเสมอ นั ่นก็ค ือ “การนั ่งหนัก” ซึ ่งหมายถึงการเป็นประธานควบคุมการก่อสร้ าง
บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ และที่สำคัญ ครูบาจะมีการสำรวจก่อนเสมอว่าวัดนั้นๆ มีความพร้อมที่
จะดำเนินการหรือไม่ มีวัสดุอุปกรณ์ กำลังทรัพย์ และกำลังคนมากน้อยเพียงใด ครูบาศรีวิชัยจะมีการ
ประเมินหน้างานก่อนทุกครั้งที่จะลงมือทำ และมีการประเมินความสำเร็จและส่งมอบความสำเร็จให้กับ
ชุมชนนั้นๆ ด้วย นี่จึงเป็นที่มาสำคัญที่ทำให้ครูบาศรีวิชัยเป็น “พระนักพัฒนา” แห่งดินแดนล้านนา การ
ได้รับฟังความคิดเห็นของชุมชน การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินการ 
และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของชุมชน เมื่อต่างฝ่ายได้รับ
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการร่วมแรงร่วมใจแล้วจึงเกิดการแบ่งงานกันทำ ดังจะเห็นได้จากการสร้างทางขึ้น
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ดอยสุเทพเมื่อเริ่มงานก่อสร้างถนนระยะแรก คนที่มาช่วยงานนั้นมีจำนวนน้อย หลังจากผ่านไป ๑๕ วัน
ต่อมาจึงมีคนมาขอรับเป็นเจ้าขอทำทาง คนละครึ่งวาบ้าง วาหนึ่งบ้าง มากกว่าน้ันบ้าง มีเจ้าภาพรับตั้งแต่
ต้นทางไปถึงบันไดนาค กระทั่งมีไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ต่อวัน เกิดการจองเป็นเจ้าภาพ จึงตกลงกันว่าให้
ขุดเพียงคนละ 1 วา เท่านั้น ระยะทางจากเชิงดอยสุเทพขึ้นไปถึงเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพ มี
ระยะทาง 12 กิโลเมตร คิดเป็น 6,000 วา ดังนั้นจึงมีผู้คนมาช่วยครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ
อย่างน้อย 6,000 คน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงทำได้หลายช่องทางนอกจากการเริ่มต้นรับฟังความ
คิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของประชาชนแล้ว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
หรือร่วมเสนอแนะทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง (พระ
พิชัย ปิยสีโล (อินต๊ะซาว), 2561) ซึ่งการพัฒนาสังคมของครูบาศรีวิชัย มีจุดเริ่มต้นจากการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนได้ทราบในการที่จะทำการก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม หรือ
สาธารณสถานต่างๆ ซึ่งจะเป็นในส่วนของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้การพัฒนาสังคมของครูบาศรีวิชัยได้รับการปฏิบัติและสืบทอดมา
อย่างต่อเนื่องยาวนานถึงแม้ว่าจะไม่มีครูบาอยู่แล้วก็ตาม   
  1) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
  เป็นกระบวนการที ่เกิดขึ ้นจากการปฏิบัติของครูบาศรีวิช ัยในการปฏิบัติตน มีการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างการเรียนรู้ด้วย อาทิ การใช้นิทานเรื่องเล่า การเทศนาธรรมะ 
การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ต่างๆ นั้นเกิดขึ้นทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน อีก
ทั้งยังเกิดพลังศรัทธาอันนำมาสู่การร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแนวทางของครูบาศรีวชัิย
ให้เป็นผลสำเร็จ ผลงานต่างๆ ของครูบาศรีวิชัยเกิดขึ้นเป็นประจักษ์พยานถึงความเช่ือความศรัทธาในตัว
ของครูบาศรีวิชัย จนเกิดเป็นการเรียนรู้ในวัตรปฏิบัติของท่านและมีการปฏิบัติเลียนแบบเรื่อยมาจน
ปัจจุบัน ประการสำคัญคือ “ความสามัคคี” ท่ีนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีการเรียนรู้จากวิถีปฏิบัติและกุศโล
บายของครูบาศรีวิชัยครูบา ซึ่งนับได้ว่าเป็นอารยธรรมวิถีที่เกิดขึ้นจากครูบาศรีวิชัยนั่นเอง   
  2) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
  เป็นกระบวนการที ่เกิดขึ ้นจากความเชื ่อ ความศรัทธาที ่มีต่อตัวตนของครูบาศรีวิชัย 
ถึงแม้ว่าครูบาศรีวิชัยจะต้องอธิกรณ์นานัปการก็ตาม แต่นั่นกลับเป็นแรงผลักดันให้เกิดความศรัทธาที่ล้น
หลามมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าจะถูกจับกุมคุมขังหลายครั้งหลายครา แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาที่มีต่อตัว
ครูบาศรีวิชัยหาได้ลดลงไม่ กลับยิ่งเพิ่มความศรัทธาให้เกิดขึ้นมากกว่าเดิม จากรณีเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจึงกลายเป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ “สามัคคีธรรม” ขึ้น ครูบาศรีวิชัยได้ไปเป็นประธาน
ในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ก็ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจาก
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ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ แม้แต่ข้าราชการเองก็ยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาสังคมร่วมกับครูบาศรีวิชัย 
ผลงานสำคัญคือการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ที่แรกเริ่มนั้นมีผู้คนเพียงหลักร้อยมาร่วมกันสร้าง เมื่อข่าว
การสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพได้แพร่สะพัดไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ชาวพุทธผู้เลื่อมใสในครูบาศรี
วิชัย ต่างทยอยกันมาจากทั่วสารทิศจนเต็มบริเวณเชิงดอยหมด เพื่อมาร่วมสละแรงงานช่วยสร้างถนน 
โดยไม่มีค่าจ้างใดๆ ทั้งสิ้น วันๆ หนึ่งจะมีประชาชนมาร่วมสร้างถนนประมาณ 3 -4 พันคนจากทั่วทุก
จังหวัดในภาคเหนือ รวมไปถึงอุตรดิตถ์-พิษณุโลก ปริมาณคนงานที่มาช่วยมีมากเกินความต้องการ ครู
บาศรีวิชัยจึงได้กำหนดให้สร้างถนนหมู่บ้านละ 10 วาเท่านั้น และต่อมายังได้ลดลงอีกเหลือประมาณ
หมู่บ้านละ 2 วา 3 วา เพราะมีคนมาขอร่วมแรงงานสร้างมากขึ้นเรื่อยๆ นับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่
การสร้างถนนบนภูเขายาวถึง 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 5 เดือนกับอีก 22 วัน ทั้งๆ ที่อุปกรณ์การสร้าง
ทางมีเพียงจอบ และเสียมเท่าน้ัน ไม่ได้มีอุปกรณ์ทันสมัยเช่นในปัจจุบัน ครูบาศรีวิชัย ท่านได้ประกาศต่อ
ผู้คนท่ีมาร่วมช่วยงานว่า “การสร้างทางในครั้งนี้ นับเป็นการใหญ่อย่างยิ่ง จะสำเร็จลงได้ก็ต่อเมื่อมีเทวดา
มาช่วย ท่านทั้งหลายจงมีความมั่นใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง จะเห็นผลสำเร็จอย่างแน่นอน” ด้วย
ประโยคอันเป็นวาจาสิทธ์ินี้จึงก่อให้เกิดพลังศรัทธาและความเช่ือ รวมทั้งกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของผู้คนที่มา
ช่วยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพในขณะนั้น และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังช่วยกันให้
สามารถก้าวผ่านอุปสรรคสำคัญต่างๆ ไปได้ ซึ่งคำกล่าวที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงมีความมั่นใจและร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง จะเห็นผลสำเร็จอย่างแน่นอน” เป็นคำกล่าวท่ีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
ท่านอาจไม่ได้หมายถึงว่านี่เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลกัทางวิชาการใดๆ แต่ท่านรับรู้เพียงว่า หาก
ทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้ว ทุกอย่างก็จะสำเร็จตามความประสงค์ได้อย่างแน่นอน ปรากฏการณ์
เหล่านี ้เกิดขึ ้นได้ก็ด้วย “การมีส่วนร่วม” ของทุกภาคส่วน และได้ กลายเป็น “วิถีครูบา” ที่นำมาสู่
กระบวนการพัฒนาสังคมตามหลักวิถีครูบาศรีวิชัย ภายใต้โครงการ “วิถีครูบา งานหน้าหมู่” ของจังหวัด
ลำพูน  
  ครูบาศร ีว ิช ัยได ้อ ุท ิศตนเพื ่อพระพุทธศาสนา อีกทั ้งทำการสร ้างถาวรวัตถ ุทาง
พระพุทธศาสนา ซ่อมแซมสิ่งเก่าให้ใหม่ดังเดิม เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของผู้ศรัทธา  ร่วมกัน
กับครูบาศรีวิชัย ให้พระพุทธศาสนาอยู่ตราบเท่าห้าพันปี เนื่องจากภูมิหลังท่านเป็นผู้มีอุปนสิัยเรียบร้อย 
มีเมตตากรุณา มีศีลจารวัตรงดงาม เป็นแบบอย่างของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านเริ่ มต้นการพัฒนา
ชุมชนครั้งแรกด้วยการสร้างวัดในบ้านปาง ชื่อว่าวัดจ๋อมสรีทรายมูลบุญเรือง หลังจากนั้นก็ ได้เริ่มงาน
พัฒนาชุมชน ด้วยการเป็นประธานน่ังหนัก ทางด้านศาสนาด้วยการสร้างบูรณซ่อมแซมวัด อาราม วิหาร 
โบสถ์ กุฏิ งานด้านสาธารณะประโยชน์ด้วยการสร้างทางขึ ้นดอยสุเทพ และสะพานข้ามแม่น้ำปิง 
คุณูปการเหล่านี้มีผลต่อพระพุทธศาสนา ทั้งทางด้านศาสนาและสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนชาว
ภาคเหนือ ตลอดจนประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนา รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  ที่ได้มาเที่ยว
สถานที่ภายในวัดทางภาคเหนือของไทย ได้เห็นถึงพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ได้เห็นวัฒนธรรมแบบพุทธสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่ครูบาศรีวิชัยท่านได้คงและอนุรักษ์ลวดลาย
เหล่านั้นไว้ อีกทั้งส่งผลต่อการเป็นต้นแบบของครูบาในยุคปัจจุบันด้วย (พระพิชัย ปิยสีโล (อินต๊ะซาว), 
2561) 
 

ตัวแบบการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วมของครูบาศรีวิชัย 

  วิถีครูบาที่นับได้ว่าเป็นหวัใจส าคญัที่ท าให้ครูบาศรีวิชยัมีชื่อเสียงก็คอื การพฒันา
สงัคม ซึ่งเป็นสิง่ทีม่องเหน็เป็นรปูธรรมมากกว่าและไดร้บัความนิยมมากกว่าการทีจ่ะเลยีนแบบอตั
ลกัษณ์ของครูบาศรวีชิยั แต่ถึงกระนัน้ การที่พระสงฆ์รุ่นต่อมาจะยดึถอืเอาวถิคีรูบามาปฏบิตันิัน้ 
บางส่วนกย็งัคงมกีารผลติซ ้าเพยีงแค่ภาพลกัษณ์ภายนอกของครูบาศรวีชิยั แต่กลบัไม่มกีารผลติ
ซ ้าในส่วนของวตัรปฏิบตัิหรือที่เรียกว่า “วิถีครูบา” โดยเฉพาะการพฒันาสงัคม ที่นับได้ว่าเป็น
ผลงานเด่นของครบูาในยุคร่วมสมยัของครบูาศรวีชิยั แต่ครบูาในปัจจุบนันัน้กลบัหาไดท้ าเชน่นัน้ไม่ 
ดงันัน้ หน่วยงานราชการ หน่วยงานทอ้งถิน่จงึไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของวถิคีรบูาและมแีนวคดิใน
การทีจ่ะรื้อฟ้ืน ฟ้ืนฟู และสานต่อวถิคีรูบา ใหค้งอยู่คู่กบัสงัคมล้านนาอย่างยัง่ยนื จนกลายมาเป็น
นโยบาย “วถิีครูบา งานหน้าหมู่” ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัล าพูน ซึ่งได้มุ่งเน้นในเรื่องของ
การสรา้งการมส่ีวนร่วมตามอย่างวถิขีองครบูาศรวีชิยั  
  การพัฒนาสังคมของครูบาศรีวิชัย ได้อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ครูบาศรีวิชัยไม่ได้มีการเรียกร้องการช่วยเหลือใดๆ ในการพัฒนาจาก
ภาครัฐ และภาครัฐเองก็ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครูบาศรีวิชัยในการพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ เนื่องด้วย
ปัญหาทางการเมืองที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าครูบาศรีวิชัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งในบทความนี้จะไม่ได้
กล่าวถึงไว้เพราะอยู่นอกเหนือประเด็นการนำเสนอ แต่ด้วยบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมต่างๆ ใน
ยุคนั้นที่ส่งผลกระทบให้การทำงานของครูบาศรีวิชัยเกิดความไม่ราบรื่นและมักมีปัญหาอุปสรรคตามมา
หลังจากการทำงานเสร็จลุล่วงไปแล้ว นั่นก็คือการต้องอธิกรณ์ต่างๆ จากการถูกกล่าวหาท้ังจากทางคณะ
สงฆ์แขวงลี้และทางการบ้านเมือง ซึ่งมีความพยายามที่จะกำจัดครูบาศรีวิชัยออกจากความศรัทธาของ
ประชาชน แต่ก็มิอาจทำได้สำเร็จถึงแม้จะมีการกล่าวหาครูบาศรีวิชัยหลายครั้งหลายคราก็ตามที และข้อ
ครหาเหล่านั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในการพัฒนาสังคมของครูบาศรีวิชัยแม้แต่น้อย แต่นั่น
กลับเป็นพลังอันสำคัญที่ช่วยสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ยกเว้นภาครัฐและ
คณะสงฆ์แขวงลี้) ในการพัฒนาสังคมร่วมกับครูบาศรีวิชัย จนกลายเป็นตัวแบบสำคัญที่พระสงฆ์ ผู้นำ
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสังคมจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน 
  แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมขึ้นโดยการ “ทำงานร่วมกัน , เป้าหมายร่วมกัน, สนใจ
ร่วมกัน” ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น 4 ด้าน ได้แก่  
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  1) ร่วมวางแผน ได้แก่ การประชุม/ประชาคม เพื่อเสนอความต้องการ/ปัญหา โดยมีฐานมา
จากความต้องการของคนในชุมชนเป็นสำคัญ รวมไปถึงการ “มองตนเอง” ของชุมชนด้วยว่ามีความ
พร้อมมากน้อยเพียงใดในการที่จะร่วมกันพัฒนา ในสมัยครูบาศรีวิชัย เมื่อครูบาศรีวิชัยจะไปเป็นประธาน
บูรณปฏิสังขรณ์ หรือก่อสร้างในที่ใดๆ ก็ตาม ครูบาจะสอบถามถึง “ความพร้อม” อยู่เสมอว่า ทุกคน ทุก
อย่าง พร้อมหรือยัง เมื่อคนพร้อม วัสดุอุปกรณ์พร้อม แต่ทุนยังไม่พร้อม ครูบาก็จะยังไม่เริ่มดำเนินการ
ใดๆ แต่ครูบาจะใช้วิธีการนั่งหนัก คือการเป็นประธานการก่อสร้างและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้
ร่วมบริจาคทำบุญกับครูบาศรีวิชัย และเงินทุกบาททุกสตางค์นั้น ครูบาศรีวิชัยจะนำมาเป็นทุนทรัพย์ใน
การดำเนินการพัฒนาท้ังหมดและใช้จ่ายจนไม่ให้เหลือแม้แต่รูปีเดียว (ค่าเงินตราในสมัยนั้น) 
  2) ร่วมดำเนินการ ในขั้นตอนนี้นับได้ว่ามีความสำคัญมากตามหลักการพัฒนาสังคมของครู
บาศรีวิชัย เพราะเป้าหมายสำคัญคือให้ชาวบ้านได้ร่วมกัน ลงแรง ลงทุน ลงงานร่วมกัน เพราะนับตั้งแต่
ในสมัยที่ครูบาศรีวิชัยยังมีชีวิตอยู่นั้น การทำงานต่างๆ ก็มีกระบวนการในขั้นตอนของการดำเนินงาน
ร่วมกันอยู่เสมอ ทุกคนต่างก็ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานภายใต้การ
บริหารจัดการของครูบาศรีวิชัย ในการมีส่วนร่วมขั้นตอนนี้จึงได้เกิดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งขึ้นคือ จิตสำนึก
สาธารณะ หรือจิตอาสา ภายใต้กระบวนการนี้ ซึ่งความมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสานี้มิได้เป็นเกิดขึ้น
ภายใต้แรงกดดันใดๆ แต่เกิดขึ้นภายใต้แรงศรัทธาที่มีต่อครูบาศรีวิชัย ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานร่วมกันจนเป็นผลสำเร็จในหลายๆ ประการ  
  3) ร่วมติดตามประเมินผล ในขั้นตอนนี้จะเป็นการร่วมกันของทั้งชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันตรวจสอบผลการดำเนินการว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ในส่วนของ
ชาวบ้านจะคอยตรวจสอบว่าการดำเนินงานโครงการนั้นเป็นไปตามที่เสนอไว้ในคราวประชาคมหมู่บ้าน
หรือไม่ และ อปท. ในพื้นที่จะตรวจสอบในเรื่องของการก่อสร้างว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือแบบแปลน
หรือไม่ ซึ่งการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าบทบาทสำคญัจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสยี
มากกว่า  
  4) ร่วมใช้และรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะเป็นการร่วมกันใช้ประโยชน์อัน
เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ รวมทั้งการร่วมกันดูแลรักษาภายใต้ความรู้สึกว่าทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน ซึ่งครูบาศรีวิชัยได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า จิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วม ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อที่ทุก
คนจะได้ช่วยกันใช้สอย ช่วยกันดูแลรักษา เสมือนหนึ่งว่าเป็นสมบัติของตนเอง ครูบาศรีวิชัยมักบอกอยู่
เสมอว่า “สิ่งใดที่ครูบาสร้างขึ้น สิ่งน้ันไม่ใช่ของครูบา แต่เป็นของศรัทธาทุกคน”  
  

บทสรุป  
   การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วมของครูบาศรีวิชัย ได้รับการฟื้นฟูและนำมาเป็นแนวนโยบายใน
การพัฒนาจังหวัดลำพูน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ได้นำเอาแนวคิดวิถีครูบา งานหน้าหมู่ 
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มาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาจังหวัดลำพูน ผ่าน “โครงการวิถีครูบา งานหน้าหมู่ วิถีแห่งศรทัธา 
ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์” โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันดำเนินงาน 
และร่วมกันตรวจสอบ ซึ่งสามารถนำเสนอเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ตัวแบบการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วมของครูบาศรีวิชัย เริ่มต้นจากการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างความเชื่อ ความศรัทธาให้
เกิดขึ้น จนนำไปสู่การมีส่วนร่วมในที่สุด ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นการมีส่วนร่วมในการทำงาน การ
บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ วัดวาอาราม โรงพยาบาล โรงเรียน และสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ การมีส่วนร่วม
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความศรัทธาในตัวของครูบาเอง ซึ่งครูบาได้ใช้กุศโลบายต่างๆ เพื่อสร้างความเช่ือ 
ความศรัทธาดังกล่าว ซึ่งก็มีการประยุกต์ให้เข้ากับหลักพุทธธรรมด้วย และการพัฒนาสังคมตามหลักวิถี
ครูบานั้นมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการทำงานร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกัน และสนใจ
ร่วมกัน จากนั้นจึงเป็นการร่วมใจ หรือร่วมศรัทธา เพราะความศรัทธาจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้
การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นและนำไปสู่ผลสำเร็จ อันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในกระบวนการพัฒนาสังคม  
จนนำไปสู่การมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมใช้และรับ
ผลประโยชน์ สู่การเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และ จิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมของคนในชุมชน 
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บทคัดย่อ  
 หลักธรรมที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมอันเป็นอุบายวิธีที ่จะเข้าถึงสัจธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา และทำให้เป็นผู้ตื่นจากอวิชชาคือ ความรู้แจ้งสัจธรรมอันสูงสุดในทางพุทธศาสนา  แต่
การเข้าถึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักการพัฒนากาย พัฒนาจิต และสติปัญญา หากแต่จะต้องนำเอาหลักธรรม
นั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรม จึงจะรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม   ผู้ปรารถนาจากการพ้นทุกข์ประพฤติปฏิบัติ
ตาม ให้ผลในการปฏิบัติธรรมไม่จำกัดกาลเวลา ทนต่อการพิสูจน์ เห็นได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
เพื่อให้รู้หลักความจริงของชีวิต ทรงสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาภาวนาอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนา 
เพื่อจะแก้ความวุ่นวายเดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม  เพราะมีหลักธรรมในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
ได้แก่ สติปัฏฐาน 4  เมื่อศึกษาเข้าใจอย่างถูกต้องถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นวิถีทางปฏิบัติ
ธรรมที่มีอยู ่ในพระพุทธศาสนา  ผู ้ที ่มุ่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกมี
ความสำคัญในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ท่ีผู้ศึกษาจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้อง 
 

คำสำคัญ :  หลักธรรม,  แนวทาง,  การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
 

Abstract  
Dharma principles related to dharma practice as a way to reach the truth in 

Buddhism. and awakens from ignorance enlightenment of the highest truth in Buddhism 
But accessibility does not depend on the principles of physical development, mental 
and intellectual development, but rather to apply that principle to practice Dharma. in 
order to know the truth in the truth Those who wish to be freed from suffering act 
accordingly. giving results in the practice of dharma without time limit resistant to proof 
see for yourself For those who practice dharma to know the truth of life He taught about 
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the practice of Vipassana meditation in the Buddhist scriptures. in order to solve the 
chaos and troubles for themselves and society because there are Dharma principles in 
the practice of Vipassana meditation, namely the 4 Foundations of Mindfulness. It is a 
way of dharma practice that exists in Buddhism. Those who aim to practice the Dharma 
to eliminate covetousness and sorrow in the world are important in the practice of 
Vipassana Meditation. that students must study to understand properly. 

 

Keywords: Dharma principlest, guide the practice , Vipassana meditation,  Buddhist 
scriptures 
 

บทนำ  
 หลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างบริบูรณ์ด้วยหลักปริยัติ ปฏิบัติ และ

ปฏิเวธ พระธรรมที่ทรงแสดงไว้มี 3 คัมภีร์ ได้แก่ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม คำสอนที่ทรง
แสดงมีจำนวนมาก เมื่อกล่าวโดยหลักการ พระธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้
ปรารถนาจากการพ้นทุกข์ประพฤติปฏิบัติตาม ให้ผลในการปฏิบัติธรรมไม่จำกัดกาลเวลา ทนต่อการ
พิสูจน์ เห็นได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้หลักความจริงของชีวิต ทรงสอนเรื่องการปฏิบตัิ
ธรรมวิปัสสนาภาวนาอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท เพื่อจะแก้ความวุ่นวายเดือดร้อนแก่ตนเองและ
สังคม  เพราะมีหลักธรรมในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 (สํ.ม.(ไทย) 19/405/262.)
เมื่อศึกษาเข้าใจอย่างถูกต้องถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (สํ.ม.อ. (ไทย) 3/245/154 )เป็นวิถีทาง
ปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา ผู้ที่มุ่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกมี
ความสำคัญในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่ีผู้ศึกษาจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้อง 

จากหลักการดังกล่าว ผู ้ศ ึกษาต้องการทราบวัตถุประสงค์ของหลักธรรมในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสสติปัฏฐาน 4 ไว้เพื่อจะได้ทําความบริสุทธิ์ เพื่อจักได้กําจัด
ความเศร้าโศก เสียใจพิไรรําพัน กําจัดความทุกข์กายทุกข์ใจ เพื่อจะได้ทําความเข้าใจของชีวิตตามความ
เป็นจริง จักได้นําความบริสุทธิ์ของเหล่าเวไนยสัตว์ จักได้ดับโศกะปริเทวะ ดับทุกข์ และโทมนัส จักได้
บรรลุญายธรรม จะทําให้แจ้งพระนิพพาน จึงได้ศึกษาสติปัฏฐาน 4 ประการ เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมวลมนุษย์ที่ตกอยู่ในกองทุกข์ เพราะไม่รู้แจ้งในรูปนาม จึงไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงโดย
สิ้นเชิงได้ จึงต้องเกิดในภพน้อยใหญ่ หยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ เพราะเมื่อเกิด ก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ 
ต้องตาย และต้องทุกข์กายทุกข์ใจอีกต่อไป หากกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า จุดหมายสูงสุดอันเป็นแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นความสุขสูงสุดนั้น คือพระนิพพาน เป็นธรรมที่จะล่วงพ้นไปจากการเวียนว่ายตาย
เกิดในสังสารวัฏ เป็นธรรมที่จะไม่มีความอาลัย ผู้ที่ต้องการจะดับทุกข์ให้สิ้นไป จําต้องศึกษาการปฏิบตัิ
ธรรมวิปัสสนาภาวนา เพื่อจะได้รู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งปวงที่ไม่อยู่ในอํานาจของผู้ใด กําหนดรู้รปูนาม 
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ตามที่เป็นจริงจักได้ปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4 ได้อย่างถูกต้อง  อนึ่งพระสูตรที่เป็นหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้านั้นมีจํานวนมากมาย หากมีการศึกษาอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การแสวงหาอุบายวิธีการเจริญวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏ
ฐาน เพื่อจะละสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ นํามาซึ่งปัญหานานาประการเป็นสิ่งสําคัญ จึงใคร่สนใจที่จะ
ศึกษาหลักธรรมในการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาภาวนา ด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาสืบต่อไป 

 

ความเป็นมาความสำคัญของสติปัฏฐาน 4 
สติปัฏฐาน ฐานะเป็นที่ตั้งมั่นเพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปัฏฐาน ที่ตั้งมั่นแห่งสติชื่อว่าสติปัฏ

ฐาน พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างดี “ก็เพียงเพื่อให้บรรลุกุศลธรรม” สติปัฏฐานในคัมภีร์พุทธศาสนา
เถรวาทกล่าวไว้ใน สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ในอรรถกถามหาวรรคกล่าวว่า “สติปัฏฐาน 4 ประการ 
เมื่อเราปรินิพพานแล้ว จักทำกิจของพระศาสดาให้สำเร็จแก่เธอทั้งหลาย” เรื่องของเนื้อหาหลักการ
ปฏิบัติเพื่อกำจัดอภิชฌา และโทมนัสหลุดพ้นจากทุกข์ตามสติปัฏฐาน 4 โดยมีแนวทางหลักการปฏิบัติ
ดังนี้คือ (ที.ม.อ.(ไทย) 1/216/198 ) 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่า
สัตว์ เพื่อล่วงโสกะ และปริเทวะ เพื่อดับทุกข์ และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพาน 
ทางนี้ คือ สติปัฏฐาน 4 ประการ” เราอาศัยทางสายเดียวนี้แล้วจึงกล่าวคำดังพรรณนามาฉะนี้”(ม.มู. 
(ไทย) 12/138/131.)  สติปัฏฐาน 4 ตามพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า สติปัฏฐานมีอย่างเดียวเท่านั้นโดย
เป็นความระลึก และโดยเป็นท่ีประชุมลงเป็นอันเดียวกันมี 4 ด้วยอำนาจอารมณ์เปรียบเหมือนพระนครมี
ประตู 4 ด้าน  คนที่มาทางแต่ทิศตะวันออก ก็เข้าประตูทิศตะวันออก คนที่มาทิศใต้ทิศตะวันตก ทิศ
เหนือ ก็ย่อมที่จะเข้าพระนครทางประตูที่ตนมาตามทางทิศนั้น ๆ ฉันใด ข้ออุปไมยนี้ก็ฉันนั้น จริงอยู่
นิพพานเปรียบเหมือนพระนคร โลกุตตรมรรคมีองค์ 8 เปรียบเหมือนประตูพระนคร สติปัฏฐานมีกายา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน 4 เป็นต้นเปรียบเหมือนทิศท้ัง 4 มี ทิศตะวันออกเป็นต้น ก็เหล่าเวไนยสัตว์ที่มาทาง
ทิศไหนก็ย่อมเดินทางเข้าพระนครทางประตูทิศนั้น 

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ด้วยการเจริญกายานุปัสสนาโดยวิธี 14 อย่าง เมื่อย่อแล้วรวมลงที่
เดียวเท่านั้น คือ พระนิพพานนั่นเอง ด้วยอริยมรรคที่เกิดขึ้นเพราะอานุภาพแห่ง กายานุปัสสนาภาวนา 
ฉันนั้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ด้วยการเจริญเวทนานุปัสสนาโดยวิธี 9 อย่าง  เมื่อย่อแล้วรวมลงที่เดียว
เท่านั้น คือ พระนิพพานนั่นเองด้วยอริยมรรคที่เกิดขึ้นเพราะอานุภาพแห่งเวทนานุปัสสนาภาวนา ฉันนั้น 
( ม.มู.อ. (ไทย) 1/106/366) 

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ด้วยการเจริญจิตตานุปัสสนาโดยวิธี 16 อยา่ง เมื่อย่อแล้วรวมลงที่
เดียวเท่านั้น คือ พระนิพพานนั่นเองด้วยอริยมรรคที่เกิดขึ้นเพราะอานุภาพแห่งจิตตานุปัสสาภาวนา ฉัน
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นั้น ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ด้วยการเจริญธัมมานุปัสสนาโดยวิธี 5 อย่าง   เมื่อย่อแล้วรวมลงที่เดียว
เท่านั้น คือ พระนิพพานนั่นเอง ด้วยอริยมรรคที่เกิดขึ้นเพราะอานุภาพแห่งธัมมานุปัสสนาภาวนา ฉันน้ัน 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเดียว” สติปัฏฐานเป็นทางสายเดียว
ก็ด้วยอำนาจความระลึกได้อย่างหนึ่ง ด้วยอานุภาพประชุมลงสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่กล่าวว่ามี 
4 ก็โดยการจัดตามอารมณ์ดังกล่าวนั้น 

การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ตามหลักสติปัฏฐาน 4 ดังปรากฏข้อความว่า การเจริญสติปัฏ
ฐานว่าเป็นวิปัสสนาต้องมีสติระลึกรู้เท่าทันสภาวธรรมปัจจุบันที่มาปรากฏทางกาย และจิต ต้องมีสติ
ระลึกรู้ที่เข้าไปตั้งกำหนดจดจ่อในกองรูป เวทนา จิต และสภาวธรรม การเจริญ  สติปัฏฐาน 4 นั้น เป็น
ทางตรงที่มุ่งสู่พระนิพพาน ทางนี้เป็นทางสายเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะ และ
ปริเทวะ เพื่อดับทุกข์ และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานทางนี้ คือ สติปัฏฐาน 4 
ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในภาวนาสูตรการมีสติตั ้งมั่น
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนือง ๆ ผู้เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ด้วยกาย 18 อย่าง(องฺ.เอกก.อ. 
(ไทย) 1/390/505) ซึ่งกายในกาย  มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอก
บ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง การพิจารณากายเห็นเป็นท่ีไม่สวยไม่งาม และไม่
เที่ยงแห่งกายเป็นต้น การกำหนดรู้พิจารณาเห็นกองรูป คือกาย ว่าเป็นเพียงกองรูป ไม่ใช่ สัตว์ บุคคล  
เรา ของเรา บุรุษ หรือสตรี และมีสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ไม่สวย ไม่งาม  

2) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาการพิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาพิจารณาเห็นเวทนา 9 อย่าง (องฺ.เอกก.อ. (ไทย) 1/390/503) ทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
มีสติ กำจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกได้  (ที.ม. (ไทย) 10/373/302) คือ เมื่อเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้น จะเป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา (ไม่ทุกข์ไม่สุข) สุขเวทนาที่มีอามิสหรือที่ไม่มี
อามิส ทุกขเวทนาที่มีอามิสหรือท่ีไม่มีอามิส และอทุกขมสุขเวทนาท่ีมีอามิสหรือท่ีไม่มีอามิส ก็ให้รู้ชัดแจ้ง
ตามอารมณ์นั้น ๆ ที่เกิดขึ้น พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้าง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง การกำหนดพิจารณาอย่างมี
สติสัมปชัญญะรู้เวทนาว่าเป็นเพียงเวทนา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่มีตัวตนของเรา ของเขา บุรุษ หรือ
สตรี และมีสภาวะไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนทุกขณะ เป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เป็นอนัตตา ว่างจาก
ตัวตน มีการเกิดดับตลอดเวลา ไม่สวย ไม่งาม โดยจำแนกเป็นความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือวางเฉย 
(ไม่ทุกข์ไม่สุข) 

ในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระพุทธเจ้าตรัสกับสัจจกะ นิครนถบุตร บุคคลผู้ที่
ไม่ได้อบรมกายภาวนา ไม่ได้อบจิตตภาวนา และบุคคลผู้ที่อบรมกายภาวนา อบรมจิตตภาวนา“บคุคลผู้
มิได้อบรมกาย มิได้อบรมจิต ปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิต..กระทบความรู้สึกอารมณ์ 
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3 ประการ คือ ความสุข ความทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ เวทนาทั้ง 3 ประการนี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
อทุกขมสุขเวทนา (อุเบกขาเวทนา) บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้แจ้งความจริงในการเกิด ความดับ คุณ 
และโทษ ของธรรมเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาทั้ง 3 ประการนี้ตามความเป็นจริง ฯลฯ หรือทำให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงในปัจจุบัน” 

ในคัมภีร์อรรถกถาสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ความเสวยอารมณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นทุกข์” สุขเวทนาก็ควรพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์เหมือนที่พระพุทธเจา้ตรสั
ไว้ว่า “สุขเวทนาเป็นสุขเพราะตั้งอยู่ เป็นทุกข์เพราะแปรไป” บัณฑิตพึงขยายให้พิสดารทุกข้อ อีกอย่าง
หนึ่ง เวทนาควรพิจารณาเห็นแม้ด้วยอำนาจอนุปัสสนา 7 ประการมีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้น การกำหนด
รู้เวทนานั้น ในการปฏิบัติย่อมหยั่งเห็นความเกิดดับของเวทนาในขณะ 

ปฏิบัติย่อมรับรู้การเกิดขึ้น และการดับไปของเวทนาตามที่ได้กำหนดพิจารณา สภาวะรูปที่
ตึงหย่อนจึงเกิดเวทนากล่าว คือ สุขเวทนาเกิดจากสภาวะอารมณ์ที่น่าชอบใจ ทุกขเวทนาเกิดจากสภาวะ
อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจ อุเบกขาเวทนาเกิดจากสภาวะอารมณ์เป็นกลาง ๆ นอกจากน้ี เวทนายังมีเหตุเกิด
จากกรรมในอดีต พร้อมท้ังอวิชชา และตัณหา ผู้ที่หยั่งเห็นการเกิดการดับของเวทนาตามความ  เป็นจริง 
อย่างนี้ จะเกิดสติสัมปชัญญะระลึกรู้เท่าทันว่ามีเพียงความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือวางเฉย เป็นกลางเท่านั้น ไม่
มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน (ว่างจากตัวตน) เรา ของเรา บุรุษ หรือสตรี เมื่อกำหนดดังนี้ย่อมปราศจาก
ความยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันธ์ 

3) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาการพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 
มีเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกได้  พระพุทธเจ้าตรัส จิตตานุปัสสนาไว้ 16 
ประการ6(ที.ม. (ไทย) 10/373/302) จึงตรัสพระดำรัสว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 
ดังต่อไปนี้ จิตมีราคะ จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะ ได้แก่กุศลจิต อกุศลจิต เมื่อจิตมี
ราคะ โทสะ โมหะ หรือจิตปราศจากราคะ โทสะ โมหะ จิตหดหู่หรือฟุ้งซ่าน จนที่สุดแม้จิตเป็นสมาธิ
หรือไม่เป็นสมาธิ และจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น กำหนดพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้าง กำหนด
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบ้าง หรือกำหนดพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง มีสติตั้ง
มั่นปรากฏอยู่เพียงเพื่อเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ในโลก คือเพียงสักว่าอาศัย
ระลึกเท่านั้น 

ในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ภิกษุทั้งหลาย พิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู่ 16 วิธีนี้ พิจารณาเห็นด้วยอนุปัสสนาอันเป็นเครื่องกำหนดอย่างนี้ ในจิต 16 ประเภทที่ท่าน
ขยายความไว้อย่างนี้ว่า “หรือจิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะ”  ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิ ตภายในอยู่ 
พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็น
ธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิด
ทั้งธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือว่า ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า “จิตมีอยู่” ก็เพียงเพื่ออาศัย
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เจริญญาณ เจริญสติเท่าน้ัน ไม่อาศัย (ตัณหา และทิฏฐิ)อยู่ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ภิกษุนั้นจึงช่ือ
ว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ อย่างน้ีแล 

การกำหนดรู้จิตในหมวดนี้ เป็นการระลึกรู้จิตตามการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เมื่อมีสติตาม
กำหนดรู้เท่าทัน จิตเกิดขึ้นช่ัวขณะแล้วดับไป ธรรมชาติของจิตย่อมเป็นกุศล และอกุศลจะเกิดร่วมกันใน
จิตขณะเดียวไม่ได้ จิตเป็นฝ่ายรับรู้อารมณ์เพียงอย่างเดียว เมื่อเรามีสติรู้เท่าทัน ในเรื่องที่คิด จิตก็จะหยุด
คิด เพราะจิตไม่สามารถที่จะคิดพร้อมกันสองอย่างได้ ในขณะเดียวกันถ้ามีความรู้สึกชอบพอใจปรากฏ
ขึ้น แต่ไม่ใส่ใจต่อการกำหนดเรื่องที่ตนชอบ กำหนดรู้ไม่เท่าทันจิตที่มีราคะ จิตมีโทสะ จิตมีโมหะ ฯ การ
กำหนดรู้ต้องให้ทันในขณะปัจจุบัน และต่อเนื่องจากอดีตที่เพิ่งดับไปการมีสติตามกำหนดรู้จิตดังที่กล่าว
มานี้ ส่งผลในการปฏิบัติหยั่งเห็นการเกิดการดับของจิตได้ ในบางขณะผู้ปฏิบัติอาจหยั่งเห็นการดับของจติ
ทุกขณะไม่เห็นอาการเกิด เห็นแต่ดับอย่างเดียว การรับรู้เกิดขึ้น และดับไปของจิตในขณะหนึ่ง ๆ กล่าว 
คือ จิตเกิดจากรูปอันเป็นที่อาศัยเกิด และนาม (เจตสิก) ที่ประกอบร่วมกัน ถ้าไม่มีรูป จิต (นาม) ก็เกิด
ไม่ได้ นอกจากน้ีจิตยังเกิดจากกรรมในอดีต อวิชชา และตัณหาอีกด้วย ผู้ปฏิบัติที่หยั่งเห็นการเกิดการดับ
ของจิตดังนี้ ย่อมจะเกิดสติสัมปชัญญะรู้ว่ามีเพียงจิตที่รับรู้อารมณ์ ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล เรา ของเรา บุรุษ
หรือสตรี ย่อมปราศจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลก คือ อุปาทานขันธ์ 

4) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา การพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกได้  การเจริญสติปัฏ
ฐาน 4 ประการ ก็เพื่อละนิวรณ์ 5 ประการนี้ ( องฺ.นวก. (ไทย) 23/64/549)   การกำหนดพิจารณานวิรณ์
ธรรม 5 คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และ วิจิกิจฉา มีอยู่หรือไม่มีอยู่ ก็รู้ชัดเหตุ
นั ้น การไม่เกิดขึ ้นด้วยเหตุใด ให้กำหนดรู้ตามนั้นเป็นต้น คือการกำหนดรู้ สภาวธรรมว่าเป็นเพียง
สภาวธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เรา ของเรา บุรุษ หรือสตรี และมีสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ไม่
สวยงาม ไม่น่ารัก ไม่น่า 

สรุปได้ดังนี้ กำหนดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ด้วยกาย 18 อย่าง มีสติ (สติมา) เป็นผู้
ประกอบด้วยสติเป็นเครื่องกำหนดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยกาย 18 อย่างเพื่อกำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้แก่ข่มตัณหาที่ประกอบด้วยกามคุณ 5 และโทมนัสที่ประกอบด้วยปฏิฆะในโลก กล่าว 
คือ กายนั้น เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ด้วยการพิจารณารูปล้วน ๆ ด้วยอำนาจกายานุปัสสนาสติ
ปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 5 อย่าง ด้วยอำนาจอย่างนี้ว่านิวรณ์ 5 อุปาทาน ขันธ์ 5 อายตนะภายใน 
และอายตนะภายนอก 6 โพชฌงค์ 7 อริยสัจ 4 ก็ในการพิจารณาเห็นธรรมนี้ โดยการพิจารณานามล้วน 
ๆ ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน และจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณาทั้งรูป และนามในธัมมา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน บัณฑิตพึงทราบว่า สติปัฏฐานแม้ทั้ง 4 นี้ท่านกล่าวคละกันไปทั้งโลกิยะ และโลกุต
ตระ ( องฺ.เอกก.อ. (ไทย) 1/393/393) 



- 85 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาพึงมีสติกำหนดรู้อากัปกิริยาทางกายที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะมาก
หรือน้อย (กายานุปัสสนา) พึงกำหนดรู้ความรู้สึกทุกอย่างทั้งที่ปรากฏเฉพาะหน้าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์
ที่มากระทบทางกาย และใจ(เวทนานุปัสสนา) พึงพิจารณากำหนดรู้สภาวะทางจิตที่คิดฟุ้ งซ่านในเรื่องดี
หรือไม่ดี(จิตตานุปัสสนา) และพึงกำหนดรู้สภาวะต่าง ๆ ทุกสภาวะทั้งดี และไม่ดีที่ปรากฏทางใจ เช่น 
นิวรณ์เป็นต้น(ธัมมานุปัสสนา) การปฏิบัติวิปัสสนาว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4 การเจริญสติปัฏฐาน 4 
ที่แสดงโดยสังเขปต้องเป็นหมู่ชนที่มีพื้นฐานสติปัญญาประเภทอุคฆฏิตัญญูจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้ง ประเภท
วิปจิตัญญู ต้องขยายความจึงจะเข้าใจหลักสติปัฏฐานทางพุทธศาสนาพอสมควรแล้วจึงได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยความเพียร และมีสติสัมปชัญญะอย่างบริบูรณ ์ตามนัยสติปัฏฐาน นับตั้งเริ่มกำหนดกองลมต่าง ๆ ต่อ
ด้วยอิริยาบถใหญ่น้อย โดยพิจารณากำหนดอย่างมีสติสัมปชัญญะติดต่ออย่างต่อเนื่อง ทุก ๆ สภาวะ
อารมณ์ อยู่ด้วยสิ่งปฏิกูลน่ารังเกียจมนสิการด้วยธาตุดุจป่าช้า 9 ประเภท ที่ประชุมลงในกายนั้น กำหนด
พิจารณาจ่อจดต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นถึงหลับอย่างต่ำในระยะ 7 วัน 7 เดือน 7 ปี สติปัฏฐานนี้จะปรากฏผล 
สมถะหรือวิปัสสนา แล้วแต่อินทรีย์ทั้งหลายที่บำเพ็ญมาทั้งที ่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ ในธรรมที่มี
อารมณ์ (วิสัย) เท่านั้นอย่างน้ี ( ม.มู.อ. (ไทย) 2/449/330) 

การอบรมมามาก และน้อยก็จะปรากฏขึ้นมาให้ผู้ปฏิบัติพิสูจน์ได้ สติเท่านั้นถึงปัฏฐาน
ทั้งหลายแล้วมีความปรากฏเป็นลักษณะเด่นในการปฏิบัติยิ่งมีสติสัมปชัญญะ และมีวิริยะอุตสาหะปฏิบัติ
มากเพียงใด ยิ่งจะพบเห็นความจริงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น จิตก็จะพัฒนาไปตามลำดับ ย่อมเป็นไปเพื่อความ
ไพบูลย์แห่งปัญญาตามวิปัสสนาญาณ 16 (โสฬสปัญญา) ตั้งแต่ต้นเจริญถึงปานกลางพัฒนาถึงระดับ
สุดท้ายเรียกว่า โสฬสญาณ ซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา พัฒนาเจริญถึงที่สุดมรรค ผล 
นิพพาน 
 

หลักธรรมที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา  
การปฏิบัติวิปัสสนามีความสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนา เพราะการภาวนาเป็นกระบวนการ

หรือวิธีการปฏิบัติที่บุคคลปฏิบัติตามแล้ว ทำให้เกิดปัญญาญาณ ทำให้คลายความยึดมั่นถือมั่น ก่อให้เกิด
ความสงบกายสงบใจ ทำให้รู้ยิ่ง และสามารถกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือ พระนิพพานได้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้
ภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ท่านยังไม่รู้จักแม้การภาวนา จะรู้จักจิตภาวนาได้อย่างไร” การภาวนาจึงมี
ความสำคัญมาก การภาวนามี 3 อย่าง (ที.ปา. (ไทย) 11/48/272)   

(1) กายภาวนา (การอบรมกาย)  
(2) จิตภาวนา (การอบรมจิต)  
(3) ปัญญาภาวนา (การอบรมปัญญา)  
การเจริญภาวนา หมายถึง การทำให้เกิดให้มีขึ้น, การฝึกอบรม, การพัฒนา  



- 86 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

1) กายภาวนา การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศล
กรรมเจริญงอกงาม ให้อกุศลกรรมเสื่อมสูญ  

2) สีลภาวนา การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบ
วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน  

3) จิตตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เป็นสุขผ่อง
ใส เป็นต้น 

4) ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา , พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู ้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลก และชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ ทำตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลส และปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา การอยู่ด้วยความไม่
ประมาท ไม่อยู่ปราศจากสติ พยายามละอกุศลวิตกที่เกิดขึ้น มีสติรักษาใจตลอดเวลา มีความเพียรเป็น
เครื่องเผากิเลส ประกอบความเพียรสม่ำเสมอ ไม่เยื่อใยในกาย และชีวิต อุทิศกายและใจเพื่อบรรลุธรรม 
เมื่ออกุศลวิตกเกิดขึ้น มีสติสัมปชัญญะรู้ชัดว่า กุศลวิตกเกิดขึ้น มีสติสัมปชัญญะรู้ชัดว่า กุศลวิตกเกิดขึ้น
แล้ว แต่กุศลวิตก ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น เป็นเหตุใหป้ญัญาเจริญ 
เป็นไปเพื่อนิพพาน ( พระมหาสมศักดิ์ สุขุมาโล วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 2556), บทคัดย่อ) 

การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามจึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นธรรมที่กำจัดอภิชฌา และ
โทมนัสในโลก การเจริญวิปัสสนาภาวนาทางนี้เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าหมู่สัตว์ เพื่อ
ล่วงโสกะ และปริเทวะ เพื่อดับทุกข์ และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม (ที.ม. (ไทย) 10/373/301) ใน
คัมภีร์อังคุตรนิกาย กล่าวถึงความสำคัญของการเจริญภาวนาว่า “การเจริญภาวนา ทรงเปรียบเหมือน
รอยนิ้วมือ หรือรอยนิ้วหัวแม่มือที่ด้ามมีดปรากฏแก่ช่างไม้ หรือลูกมือช่างไม้ เขาไม่รู้อย่างนี้ว่า “วันนี้ 
ด้ามมีดของเรากร่อนไปเท่านี้  เมื่อวานนี้ เท่านี้ เมื่อวานซืนเท่านี้” ก็จริง แต่เมื่อด้ามมีดกร่อนไป เขาก็รู้
ว่า กร่อนไปแล้วนั่นเอง แม้ฉันใด เมื่อหมั่นประกอบภาวนาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้จะไม่รู้อย่างนี้ว่า 
“วันนี้ อาสวะของเราสิ้นไปแล้วเท่าน้ี เมื่อวานนี้เท่าน้ี เมื่อวานซืนเท่าน้ี”  ก็จริง แต่เมื่ออาสวะสิ้นไปก็รู้ว่า 
“สิ้นไปแล้ว” นั่นเอง เปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่เขาผูกด้วยหวาย และขันชะเนาะแล้วแล่นไปในน้ำ
ตลอด 6 เดือน พอถึงฤดูหนาว ก็ถูกเข็นข้ึนบก เครื่องผูกเรือตากลม และแดดไว้ เครื่องผูกเหล่านั้นถูกฝน
ตกชะ ย่อมชำรุดเสียหายไปโดยไม่ยาก ฉันใด เมื่อหมั่นประกอบภาวนาอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สังโยชน์
ทั้งหลายย่อมระงับ ดับไปโดยไม่ยาก 

กล่าวโดยย่อความสำคัญของมหาสติปัฏฐานสูตร มีสติปัฏฐาน 4 ประการ คือ  
1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌา และโทมนัส

ในโลกได้ 
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2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกได้  

3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา และโทมนัสใน
โลกได้ 

4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ถ้าหากปรารภสติปัฏฐานแล้วมรรคก็เป็นอันปรารภด้วย ดัง
ใจความว่า สติปัฏฐาน 4 อย่างอันบุคคลใดใครก็ตามปรารภผิดแล้ว อริยอัฏฐังคิกมรรคอันเป็นทางให้ถึง
ความสิ้นทุกข์ของบุคคลเหล่านั้น ก็เป็นอันปรารภผิดด้วย สติปัฏฐาน 4 อย่าง อันบุคคลใดใครก็ตาม 
ปรารภถูกต้องแล้ว การบำเพ็ญอัฏฐังคิกมรรค ที่จะบรรลุธรรมอันเป็นทางให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ 

กล่าวโดยย่อ การเจริญสติมีประโยชน์ทำให้จิตตั ้งมั ่นมีสมาธิ เพื่อการพัฒนาปัญญาต่อ 
อุปมาเหมือนน้ำใสที่ตะกอนนอนก้นย่อมปรากฏสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำได้ ปัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติ
ธรรมนี้ มีหลายระดับ สติปัฏฐานภาวนา คือ การพิจารณาเห็นกายในกาย ตามเห็นกายในกาย อยู่เป็น
ประจำเป็นปกติ ตามเห็นเวทนาในเวทนา ทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นปกติ ตามเห็นจิตในจิต อยู่เป็น
ประจำเป็นปกติ ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีสติ มีสัมปชญัญะ 
นำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌา และโทมนัสในโลก (วิสุทฺธิ. (ไทย) 1/219/388 ) 

สัมมาสติ หมายความว่า ภิกษุในพระพุทธศาสนาเจริญสติปัฏฐาน 4 คือ 1) พิจารณาเห็น
กายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได้  2) พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้  3) 
พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได้  4) 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลก
เสียได้ ในหมวดสัจจะแห่งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้กล่าวถึงอริยสัจ 4 ประการ (ที.ม. (ไทย) 
10/402/336) คือ (1) ทุกขสัจจนิเทศ (2) สมุทยสัจจนิเทศ (3) นิโรธสัจจนิเทศ (4) มรรคสัจจนิเทศมี
อธิบายโดยย่อ ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ทุกขสัจจนิเทศ คำว่า ทุกข์ มี 3 ประการ คือ ( พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) , 
2549) 

(1) ทุกขเวทนา (สภาพทนได้ยากที่เกิดทางกายใจ) 
(2) ทุกข์ในไตรลักษณ์ (สังขารรูปนามทั้งหมดซึ่งมีสภาพน่ากลัว) 
(3) ทุกข์ในอริยสัจ (สภาพว่างเปล่าอันน่ารังเกียจ) พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ขันธ์ 5 

เป็นทุกขสัจที่ควรกำหนดรู้” คือ ความเกิด ความแก่ ความตาย ความเศร้าโศก ความคร่ำ
ครวญ ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ การพบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบ การพลัดพรากจาก
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อารมณ์ที่ชอบ การไม่ได้รับอารมณ์ที่ปรารถนา โดยย่ออุปาทานขันธ์ 5 ประการเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ (วิ
สุทฺธิ. (ไทย) 2/552/200)  อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ เพราะมีองค์ประกอบดังกล่าวมาแล้ว 

2) สมุทยสัจจนิเทศ สมุทัยเป็นเหตุเกิดทุกข์ (ขันธ์ 5) กล่าว คือ ตัณหา ซึ่งมีลักษณะ 3 
ประการ คือ  (1) ก่อให้เกิดภพใหม่เหมือนรากไม้เป็นเหตุให้เกิดต้นไม้ (2) ประกอบด้วยความยินดีพอใจ 
(3) เพลิดเพลินภพ และอารมณ์นั้น ๆ พระพุทธองค์ตรัส สมุทยสัจจว่า 

ทุกขสมุทยสัจ เป็นเหตุเกิดของทุกข์ คือ ความผูกพันท่ีก่อให้เกิดภพใหม่ ประกอบด้วยความ
ยินดีพอใจ อันเพลิดเพลินภพ และอารมณ์นั้น ๆ กล่าว คือ (วิสุทฺธิ. (ไทย) 2/645/302) ความพอใจใน
กามคุณ (กามุปาทาน) (กามตัณหา) ความพอใจโดยเห็นผิดว่า ภพเที่ยง (ภวตัณหา) และความพอใจโดย
เห็นผิดว่า ภพขาดสูญ (วิภวตัณหา) 

3) นิโรธสัจจนิเทศ ท่านพระโสภณมหาเถระ อธิบายว่า ความดับตัณหาเกิดจากวิปัสสนา
ญาณ และมรรคญาณทั้ง 4 มิได้รับเอาความดับตัณหาเป็นอารมณ์ แต่รับเอาความดับรูปนามทั้งหมด 
เรียกว่า นิพพานธาตุเป็นอารมณ์ ซึ่งมีอาการดับ 4 ครั้ง คือ 

(1) ดับครั้งที่ 1 ปรากฏในขณะบรรลุโสดาปัตติมรรคญาณ 
(2) ดับครั้งที่ 2 ปรากฏในขณะบรรลุสกทามิมรรคญาณ 
(3) ดับครั้งที่ 3 ปรากฏในขณะบรรลุอนาคามิมรรคญาณ 
(4) ดับครั้งที่ 4 ปรากฏในขณะบรรลุอรหัตตมรรคญาณ  
พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขนิโรธ คือ(วิสุทฺธิ. (ไทย) 2/839/502) ความดับสนิทโดย

สิ้นเชิง (อเสสวิราคนิโรโธ) ความสละ (จาโค) ความปล่อย  (ปฏินิสฺสคฺโค) ความหลุดพ้น (มุตฺติ) และความ
ไม่พัวพันในตัณหานั้น (อนาลโย) 

4) มรรคสัจจนิเทศ อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ทางสายกลางที่ทำให้บรรลุพระนิพพานใน
ปัจจุบันชาติได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ คือ 
อริยมรรคมีองค์ 8 กล่าวคือ ความเห็นชอบ ความดำริชอบ การเจรจาชอบ การกระทำชอบ การเลี้ยงชีพ
ชอบ ความเพียรชอบ การระลึกชอบ และความตั้งมั่นชอบ ในงานศึกษานี้กล่าวถึงอริยมรรคมีองค์ที่
ปรากฏในธัมมานุปัสสนาหมวดสัจจนิทเทสดังได้พรรณนามานี้ อีกอย่างหนึ่งตามนัยวิสุทธิมรรคมีดังนี้ 1) 
สัมมาสติ เป็นไฉน สติ คือ การคอยระลึกถึงอยู่เนือง ๆ การหวนระลึก (ก็ดี) สติ คือ ภาวะที่ระลึกได้ ภาวะ
ที่ทรงจำไว้ ภาวะที่ไม่เลือนหาย ภาวะที่ไม่ลืม (ก็ดี) สติ คือ สติที่เป็นอินทรีย์ สติที่เป็นพละ สัมมาสติ สติ
สัมโพชฌงค์ ที่เป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรค นี้เรียกว่า สัมมาสติ”  (วิสุทฺธิ. (ไทย) 2/564/210)  2) 
สัมมาสติ ตามคำจำกัดความตามพระสูตรนั้น คือ หลักธรรมที่เรียกว่า สติปัฏฐาน 4 นั้น  

หัวข้อท้ัง 4 ของหลักธรรมหมวดนี้ มีชื่อเรียกย่อ ๆ คือ 
 (1)  กายานุปัสสนา (การพิจารณากาย, การตามดูรู้ทันกาย) 
 (2)  เวทนานุปัสสนา (การพิจารณาเวทนา, การตามดูรู้ทันเวทนา) 
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 (3)  จิตตานุปัสสนา (การพิจารณาจิต, การตามดูรู้ทันจิต) 
 (4)  ธัมมานุปัสสนา (การพิจารณาธรรมต่าง ๆ, การตามดูรู้ทันธรรม) 

ก่อนจะพิจารณาความหมายของสัมมาสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 นี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า   
ในธรรมวินัยนี้ “ก็เพื่อความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม คือ เพื่อปรินิพพาน” ควรทำความเข้าใจทั่ว ๆ ไป
เกี่ยวกับเรื่องสติไว้เป็นพื้นฐานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือ ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
โดยสิ้นเชิงดับภพชาติ หยุดการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตาย และ
ไม่ต้องทุกข์กายทุกข์ใจอีกต่อไป จุดมุ่งหมาย คือ ความสงบสุขทางใจ ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสของ
จิตวิญญาณ ได้อย่างถูกต้องด้วยหลักการ และวิธีการปฏิบัติ เป็นเหตุเป็นผลในงานศึกษานี้ คำว่า สัมมาสติ 
หมายถงึ “การเจริญสติปัฏฐานเท่ากับเจริญมรรค 8” ยังมีความเกี่ยวเนื่องในวิปัสสนาภูมิ 6 อีกด้วย 

อนึ่งวิปัสสนาภูมิ 6 คือ ที่เกิดของวิปัสสนา 6 อย่าง ได้แก่ ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 
อินทรีย์ 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท 12 เมื่อย่อวิปัสสนาภูมิ 6 แล้ว ได้แก่รูป และนาม ภูมิทั้ง 6 นี้ เป็น
อารมณ์ของวิปัสสนา เมื่อพิจารณาโดยลำดับแห่งวิปัสสนาย่อมบรรลุมรรคที่เป็นโลกุตตระได้ หรือเป็น
ธรรมที่อบรมเพื่อให้เกิดปัญญา วิปัสสนาภูมิ 6 โดยย่อมีดังนี้ (ม.มู.อ. (ไทย) 2/449/327) 1. ขันธ์ 5 คือ 
กองทั้ง 5 2). อายตนะ 12 คือ สะพานเครื่องเชื่อมต่อให้เกิดความรู้ มี 12 3). ธาตุ 18 คือ สิ่งที่ทรงไวซ้ึ่ง
สภาพของตน มี 18    4). อินทรีย์ 22 คือ ความเป็นใหญ่ มี 22 5). อริยสัจจะ 4 คือ ความจริงอัน
ประเสริฐ มี 4   6.) ปฏิจจสมุปบาท 12 คือ ความประชุมพร้อมด้วยเหตุผล มี 12 ( พระครูเกษมธรรมทัต
, 2552) วิปัสสนาภูมิที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น มีอยู่ 6 ภูมิด้วยกันเรียกว่า วิปัสสนาภูมิ 6 แต่เมื่อย่อ
วิปัสสนาภูมิลงแล้วคงได้ 2 อย่าง คือ รูปธรรม กับ นามธรรม กล่าวสั้น ๆ ก็คือ รูปนามเมื่อพิจารณาโดย
องค์ธรรมแห่งสติปัฏฐาน และวิปัสสนาภูมิ 6 จะเห็นได้ว่าเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน และกัน คือ เป็น
อารมณ์ของวิปัสสนาภาวนา เมื่อสรุปลงโดยย่อ ก็ได้แก่ รูปกับนามเท่าน้ัน 

อน่ึง ในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นจะต้องมีเฉพาะรูปนามเท่านั้นเป็นอารมณ์ หรือเป็นที่ตั้งของ
วิปัสสนาเรียกว่า “ทางเดินของวิปัสสนา” คือ รูปนามเท่านั้น ผู้เจริญวิปัสสนาเมื่อปฏิบัติจนเกิดปัญญา
แล้ว จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นปัญญาที่เข้าไปประจักษ์แจ้ง
ความจริงเรียกว่า “วิปัสสนาปัญญา” เมื่อวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะไปทำลายกิเลสลงได้ ทำให้ความ
ทุกข์เบาบาง ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาปฏิบัติต่อไป จะทำให้ละกิเลสลงได้อย่างสิ้นเชิง  (วิสุทฺธิ. (ไทย) 
2/427/95 ) 

หลักธรรมที่ส่งเสริมการบรรลุธรรม เช่นผู้ปฏิบัติธรรมจำต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติธรรมหลักธรรมที่สนับสนุนได้แก่สัมมัปปธาน 4 อินทรีย์ 5 โพชฌงค์ 7 และอริยมรรคมีองค์ 8 เป็น
ต้น หลักธรรมเหล่านี้ช่วยสนับสนุนในการในการเจริญสติปัฏฐาน แต่สติเป็นหลักสำคัญหากปราศจากสติ
แล้ว ไม่อาจเจริญธรรมอย่างอื่นได้ ต้องมีสติเป็นแกนนำพิจารณาเห็นกายในกาย พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนา พิจารณาเห็นจิตในจิต และเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด
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อภิชฌา และโทมนัสในโลก จะเกิดปัญญาไปประหานกิเลสได้อย่างเด็ดขาด ทำให้กิเลส และความทุกข์
หมดสิ้นไปในท่ีสุด จะได้ศึกษาลักษณะของผู้บรรลุธรรมสืบต่อไป 
 

บทสรุป  
   หลักธรรมที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัต ิธรรมอันเป็นอุบายวิธ ีที ่จะเข้าถึงสัจธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา และทำให้เป็นผู้ตื่นจากอวิชชาคือ ความรู้แจ้งสัจธรรมอันสูงสุดในทางพุทธศาสนา  แต่การ
เข้าถึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักการพัฒนากาย พัฒนาจิต และสติปัญญา สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้หลักความ
จริงของชีวิต ทรงสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาภาวนาอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนา เพื่อจะแก้ความวุ่นวาย
เดือดร้อนแก่ตนเองและสังคม  เพราะมีหลักธรรมในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 เมื่อศึกษา
เข้าใจอย่างถูกต้องถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นวิถีทางปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา  ผู้ที่มุ่ง
ในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกมีความสำคัญในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ผู้
ศึกษาจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้อง  รวมทั้งได้เรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของมหาสติปัฏฐาน 
สูตร ว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นหลักในการเจริญภาวนาในเหตุที่ทรงแสดง 4 ประการ พระองค์ทรง
เล็งเห็นอัธยาศัยของเหล่าหมู่เวไนยสัตว์แล้วทรงแสดงจัดอยู่ในประเภทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตามอัธยาศัย
ของพระองค์เอง เป็นการพัฒนาสติปัญญาให้สมบูรณ์ตามหลักสติปัฏฐาน 4 เป็นการพัฒนาทั้งรูปและนามให้มี
ความเจริญพร้อม ที่แสดงโดยสังเขปไม่ได้ขยายเนื้อความเหมือนมหาสติปัฏฐานสูตร เพราะแสดงแก่ภิกษุ
อุคฆฏิตัญญูบุคคลที่มีสติปัญญาแก่กล้า แสดงเพียงยกหัวข้อขึ้นแสดงก็สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้แล้ว เป็นผู้
มีสติปัญญาแตกฉาน จึงไม่ต้องอธิบายเหมือนมหาสติปัฏฐานสูตร แต่มีความสำคัญยิ่งที่ต้องศึกษา เพราะเป็น
แม่บทในการเจริญภาวนาต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาของชาวไทยอง
ตำบลประตูป่า 2) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่า และ 3) เพื่อ
วิเคราะห์อัตลักษณ์ทางพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่า การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 18 รูป/คน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ทำการจัดกลุ่มข้อมูลตามสาระสำคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหาตามประเด็นสำคัญของวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชาวไทยองในตำบลประตูป่าถูกกวาดต้อนมาพร้อมกันกับชาวยองกลุ่ม
อื่นๆ เมื่อกว่า 200 ปีมาแล้ว มาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน บริเวณ อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา ตำบลเวียง
ยอง และส่วนหน่ึงได้นำมาไว้ในบริเวณพื้นท่ีตำบลประตูป่า 2) อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทย
องตำบลประตูป่า แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยองตำบลประตูป่า พบว่า 
ยังคงดำเนินกิจกรรมในวิถีชีวิตของชาวไทยอง ส่วนใหญ่แล้วจะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการ
ทำสวนลำไยเป็นอาชีพหลัก และ 2) ประเพณีพิธีกรรมของชาวไทยองตำบลประตูป่า สามารถนำเสนอได้ 
2 ประเด็น คือ 1) ประเพณีพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิม ได้แก่ พิธีกรรมส่งเคราะห์ พิธีฮ้องขวัญ พิธีขึ้น
ท้าวทั้งสี่ ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า พิธีกรรมฟ้อนผีเจ้านาย และ พิธีกรรมสืบชะตา และ 2) ประเพณีพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา ได้แก่ ประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประเพณี
ตานสลากย้อม หรือสลากภัตต์ ประเพณีเข้าวัสสา-ออก วัสสา และประเพณียี่เป็ง 
 

คำสำคัญ :  อัตลักษณ์, พุทธศาสนา, คนไทยอง 
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Abstract  
The objectives of this research were 1) to study the history and background 

of the Thai Yong people in Pratu Pa Sub-district, 2) to study the Buddhist identity of the 
Thai Yong people in Pratu Pa sub-district, and 3) to analyze the Buddhist identity of the 
Thai Yong people. This research is a qualitative research, by interviewing 18 
informants/person, data collection was conducted and using in-depth interview methods 
group the information based on the subject matter of the interview. Subsequently, the 
content analysis was conducted based on the key points of the research objectives.  

The results of the research found that 1) Thai Yong people in Pratupa sub-
district were forcibly taken along with other Yong people more than 200 years ago to live 
in Lamphun Province, Pa Sang District, Mae Tha District, Wiang Yong Sub-district. in the 
area of Pratupa Sub-district. 2) The Buddhist identity of the Thai Yong people in Pratupa 
Sub-district, divided into 2 parts: 1) The way of life of the Thai Yong people in Pratupa 
Sub-district, found that they still carry out activities in the way of life of the Thai Yong 
people. Most of them are engaged in agriculture, longan farming is the main occupation. 
And 2) the ritual traditions of the Thai people in Pratupa Sub-district It can be presented 
in 2 issues: 1) Rituals, rituals according to traditional beliefs, such as the ceremony of 
sending bad luck, the ceremony of Hong Kwan, the ceremony of ascending the four angel, 
tradition rituals of the lord's ghost and ceremonies of destiny, and 2) Buddhist ceremonies 
such as New Rice Tradition, Songkran Traditions, Pagoda Bathe Traditions, Salak Yom 
Tradition,  Lent - out of Buddhist Lent and Yi Peng Traditions. 

 

Keywords: Identity, Buddhist, TAI YONG People 

 
บทนำ  

ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือของไทยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการผสมผสาน
ของพหุวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่แห่งอื่นในประเทศไทย องด้วยเหตุผลที่สำคัญคือ การที่ล้านนาเคย
ถูกปกครองโดยพม่าถึงสองร้อยกว่าปี (ค.ศ.1558-1774) แม้จะไม่มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างแบบพม่าจาก
ยุคนี้หลงเหลือให้เห็นมากนักในปัจจุบัน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นรากฐานที่ทำให้ผู้คนในภาคเหนือคุ้นเคยกับการ
มีอยู่ของวัฒนธรรมพม่าภายในท้องถิ่น และอีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญคือ  การที่ชาวพม่าอพยพเข้ามาอยู่ใน
ล้านนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคเหนือมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
กลุ่มชาติพันธุ์จากพม่าอพยพเข้ามายังล้านนาในช่วงแรก (ทศวรรษที่  1780-1840) ในยุคฟื้นฟูเชียงใหม่ 
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คือหลังจากขับไล่อำนาจการปกครองของพม่าออกไปจากล้านนาแล้ว พระเจ้ากาวิละได้ทำการกวาดต้อน
ผู้คนจากดินแดนใกล้เคียงเพื่อมาเป็นกำลังพลของเชียงใหม่และล้านนา เป็นยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่
เมือง” ที่เชลยสงครามส่วนใหญ่ถูกกวาดต้อนมาจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวิน ซึ่งก็คือพื้นที่ของรัฐ
ฉาน ในประเทศพม่าปัจจุบัน บางส่วนก็เดินทางเข้ามาสวามิภักดิ์ด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็นข้าราช
บริพารของกษัตริย์สยาม โดยเดินทางมาจากเชียงตุง  เมืองปัน เมืองปุ และเมืองสาด ส่งผลให้ประชากร
ในเชียงใหม่และล้านนาเพิ่มขึ้นมาก จากเริ่มแรกท่ีพระเจ้ากาวิละฟื้นฟูเชียงใหม่ด้วยกำลังพล 700 คน ใน
ปี ค.ศ. 1782  เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 คน ใน ค.ศ. 1837 (ธัญญารัตน์  อภิวงค์, 2560 : 27, 33) โดยเฉพาะ
ชาวไทลื้อจากเมืองยอง รัฐฉาน ที่มักเรียกตัวเองว่า คนยอง ได้เข้ามาเป็นพลเมืองสำคัญของจังหวัดลำพูน 
และจังหวัดเชียงใหม่บางส่วน และได้มีการสืบทอดชาติพันธ์ุชาวยอง ท้ังในด้านพุทธศาสนา อัตลักษณ์ วิถี
ชีวิต และวิถีวัฒนธรรม  

แสวง มาละแซม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือคนยองยา้ย
แผ่นดิน ไว้ว่า ผู้คนจากเมืองยองในลักษณะเทครัวครั้งใหญ่ ลงมาในปี พ.ศ. ๒๓๔๘ เพื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในเมืองลำพูนเป็นจำนวนมาก และเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ในเวลาต่อมาชาวยองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ
กลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานอยู่ ณ เมืองยองเป็นเมืองที่มีชื่อเดียวกับแม่น้ำคือแม่น้ำยอง อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง ใน
อดีตเมืองยองมีชื่อว่า มหิยังคนะ (ทว่าเมืองยองเองที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เรียกว่า เจงจ้าง หรือเมืองเชียงช้าง) 
และเรียกตัวเองว่าชาวไตยอง (แสวง มาละแซม, 2544 : 85) ครั้งนั้น พระเจ้ากาวิละได้อพยพชาวไตจาก
เมืองยองมาราวหมื่นคนเศษ ถือเป็นการอพยพครั้งใหญ่ทั้งโครงสร้างทางสังคมที่มาทั้งครอบครัว ส่วน
ใหญ่แล้วเป็นคนชนช้ันสูงระดับเจ้านาย ขุนนาง ผู้นำชุมชน ช่างผีมือ พระสงฆ์ ตลอดจนจนไพร่พลจำนวน
มากที่อพยพจากเมืองยองลุ่มแม่น้ำโขงสู่ลุ่มแม่น้ำปิง จากปี พ.ศ.๒๓๔๘ ถึงเมืองลำพูนราว เดือน เมษายน 
พ.ศ.๒๓๔๙ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรียกยุคนั้นว่า เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง  (ซ้าแปลว่า ตะกร้า)  มี
การตั้งถิ่นฐานของคนจากเมืองยองมักจะกระจุกตัวตามบริเวณที่ราบแม่น้ำ หรือราบลุ่ม เพื่อประโยชน์
ทางเกษตรและเป็นแหล่งอาหาร หมู่บ้าน หรือห่างไกล้ออกไปตามสภาพภูมิประเทศและความจำเป็นใน
การประกอบอาชีพ บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านได้แก่ บนฝั่งแม่น้ำกวง มีบ้านเวียงยอง บ้านยู้ บ้านหลวย 
บ้านวังไฮ บ้านหลุก เป็นต้น บนฝั่งแม่น้ำปิง มีบ้านริมปิง บ้านป่าม่วง(ประตูป่า) บ้านหลุก บ้านหัวยาง 
เป็นต้น ชาวยองที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านประตูป่าเช่นเดียวกับชาวยองในหมู่บ้านอื่นๆ เป็นเวลา
ประมาณเกือบ 200 ปีมาแล้ว การจากเมืองยองในครั้งนั้น ชาวบ้านได้นำเอาผลมะม่วงมาเป็นเสบียงใน
ระหว่างการเดินทางด้วย และได้นำเอาเมล็ดมะม่วงมาปลูกไว้บริเวณวัดประตูป่าและริมน้ำเหมืองไม้แดง
ตลอดจนหน้าโรงเรียนวัดประตูป่า สำหรับมะม่วงที่ปลูกก็ได้แก่ มะม่วงคำ ขี้ยา  จี้ฮีต ม้า ตับเต่า รอสอ 
ตอง ฝ้าย ม่วงสามปี ซึ่งมีจำนวนมาก แต่ปัจจุบันยังคงเหลือประมาณ 7 ต้น และต่อมาในสมัย พระมหา
ประดิษฐ์ ปณฺฑิตธมฺโม เจ้าอาวาส และพ่อหลวงสมบูรณ์ สิติวรรณา ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกับคณะศรัทธาวัด
ประตูป่า ได้ลงมือทำการปลูกเพิ่มเติมอีกจำนวน 105 ต้น เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2546 สำหรับมะม่วงที่
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ปลูกได้แก่ มะม่วงแก้ว สามปี ตลับนาค กุลาลืมตึก ดังนั้นจึงเรียกช่ือหมู่บ้านน้ีว่า บ้านประตูป่าป่าม่วงจุม 
ชุมชนบ้านประตูป่า หรือชื่อปรากฏในเมืองยองว่า บ้านป่าม่วง นับว่าเป็นหมู่บ้านหลักที่สำคัญของชาว
ยองอีกแห่งหนึ่ง และยังประกอบด้วยหมู่บ้านอื่นที่อพยพเข้ามาพร้อมกัน เช่น บ้านหัวยาง บ้านบัว  บ้าน
บาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ปรากฏชื่อยู่ในเมืองยองในปัจจุบันเช่นกัน (เมืองดี นนทะธรรม และคณะ, 2551 : 
163-164) 

ดังนั้นแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของคน
ไทยองตำบลประตูป่า ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยองที่สำคัญชุมชนหนึ่งในจังหวัดลำพูน ที่ยังคงวิถีอัตลักษณ์
ของชาวไทยองได้อย่างเหนียวแน่น และน่าศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่งถึงประวัติและความเป็นมา พิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา รวมถึงอัตลักษณ์ทางพิธีกรรมของชาวไทยองตำบลประตูป่า เพื่อเป็นการดำรง สืบ
สาน ต่อยอด และรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมและพุทธศาสนาในแบบฉบับของชาวไทยองตำบลประตูป่า ไว้
ให้อนุชนชาวไทยองรุ่นหลังได้เรียนรู้และอนุรักษ์สืบต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาของชาวไทยองตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน 
 2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่า อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพนู 
 3. เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่า อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
1) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
“พิธีกรรม” หมายถึง การแสดงอย่างมีเจตนาของแบบแผนพฤติกรรมบางอย่างซึ่งเป็นสื่อ

สัญลักษณ์ อันมีผลกระทบหรือมีส่วนร่วมในชีวิตสังคม (Rothenbuhler, E. W., 1998) เป็นพฤติกรรมที่
มนุษย์ถือปฏิบัติตามความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนาของตนในแต่ละศาสนาท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดต่อกัน
มากลายเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ที่ถือว่าเป็นกิจกรรมบูชาหรือการปฏิบัติพิธี (กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, 2552) โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่จะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการให้ทานมากท่ีสุด ซึ่งในพุทธ
ศาสนายังแบ่งการให้ทานออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ 1) อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ การให้
ปัจจัย 4 2) อภัยทาน คือ การให้ความปลอดภัย ความไม่มีภัยแก่ตนเองและผู้อื่น (พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตโต), 2539) และ 3) ธรรมทาน คือ การให้ธรรม การสั่งสอนเกี่ยวกับธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง 
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พิธีกรรมซึ่งประเพณีทำบุญในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 4 หมวดคือ หมวดกุศลพิธี 
หมวดบุญพิธี หมวดทานพิธี และหมวดปกิณณกะ ซึ่งแต่ละหมวดมีข้ออธิบายโดยสรุปได้ดังนี้ (จรูญ รัตน
กาล, 2556) 

1. หมวดกุศลพิธี ว่าด้วยการบำเพ็ญกุศล เป็นหมวดที่รวบรวมพิธีสำหรับการปฏิบัติในการ
บำเพ็ญกุศล  

2. หมวดบุญพิธี หมายถึงการทำบุญเพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ หรือปรารภการสูญเสยี
แล้ว บุญพิธี มี 2 ประเภท คือ งานมงคล และงานอวมงคล  

3. หมวดทานพิธี หมายถึง พิธีที ่เกี ่ยวข้องกับการถวายทานทั่วไป ซึ ่งแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ ปาฏิปุคคลิกทาน และสังฆทาน  

4. หมวดปกิณณกพิธี เป็นพิธีเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ เป็นต้น  

2) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
อัตลักษณ์ (Identity) ตาม พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ได้เสนอรากศัพท์ของอัตลักษณ์วา่มา

จากภาษาลาตินคือ identitas เดิมใช้คำว่า idem ซึ่งมีความหมายว่า เหมือนกัน (the same) อัตลักษณ์
ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม ครั้นเมื่อตกผลึกแล้วอาจมีความมั่นคง ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั่ง
เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก (Richard Jenkins, 
2008) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไม่ได้เกิดขึ้นบนฐาน ของชีวภาพ หรือเชื้อชาติที่เป็นตัวกำหนดลักษณะ
ตายตัวได้ ในทางกลับกัน ความเป็นชาติพันธุ์เป็น ประเด็นทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยง
ตัวตนกับคนอื่นๆ และวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างออกไป การแสดงออกทางวัฒนธรรมยังทำให้เกิดความ
แตกตางระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งสมาชิกกลุ่มๆ หนึ่ง อาจแสดงอัตลักษณ์ที่ต่างกันออกมา ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเงื่อนไขที่ต่างกัน (Charles Keyes, อ้างใน ยศ สันตสมบัติ, 2551) ซึ่งอัต
ลักษณ์ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอื่น โดยไม่จำเป็นต้องมีเพียง
หนึ่ง แต่อาจมีหลายอัตลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ถูก
สร้างขึ้นและสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ (ฉลาดชาย รมิวตนนท์, 2557) 

3) ความเป็นมาและวิถีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยองในจังหวัดลำพูน 
“คนยอง” เป็นกลุ่มคนที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ใน “เมืองยอง” ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของรัฐฉาน

ด้านตะวันออกห่างจากชายแดนแม่สายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 157 กิโลเมตร   นักวิชาการ
จัดจำแนกให้กลุ่มคนยองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับ “ไทลื้อ” ที่มาจากเมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนา หากแต่
คนไทลื้อท่ีอยู่เมืองยอง ประเทศพม่า มิได้เรียกตัวเองว่าเป็น “ลื้อ” แต่เรียกตนเองว่า “ไตเมิงยอง” 

ไทยองอพยพครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้ากาวิละ แห่งล้านนา (พ.ศ. 2324-2358) หรือเรียกว่า
ช่วง “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ในการศึกษาระบุว่า “ไทยอง” หรือ “คนยอง” คือการเรียกกลุ่มคน
เชื้อสายไทลื้อกลุ่มหนึ่งที่สร้างบ้านเรือนอยู่เมืองยอง ที่มีชื่อบาลีว่า “มหิยังคนคร” ส่วนคนยองที่สูงอายุ
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เรียกว่า เมืองเจงจ้าง หรือ เมืองเชียงช้าง ซึ่งทุกวันนี้เมืองยองมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงตุง  
นอกจากนี้ยังมีคนยองกระจายอยู่ในเขตสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน และบางส่วนอยู่ใน
ประเทศลาว (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551) “ชาวไทยอง”หรือ “ไตยอง” หรือ“ยอง” 
หรือ“ญอง” เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นกระจายทั่วทุกท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน ชาวไทย
อง หรือ ไทลื้อ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่มหนึ่งที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมที่โดดเดน่
ด้านชาติพันธุ์หนึ่ง มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนโดยเริ่มจาก พ.ศ. 2348 เจ้าอุปราชธรรมลังกา (บุญมา) 
และเจ้าบุรีรัตน์ (คำฝั้น) ได้รับมอบหมายจากเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยนั้น ยกกองทัพขึ้น
ไปหัวเมืองทางตอนเหนือในเขตสิบสองปันนา และเขตรัฐฉาน เพื่อที่อพยพผู้คนจากเมืองยอง (Moung 
young) และเมืองอื่นๆ เข้ามาช่วยสร้างบ้านแปงเมืองในเขตเมืองเชียงใหม่ และลำพูน เรียกยุคนั้นว่า 
“ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทำศึกสงคราม
ขับไล่พม่าออกไปจากแผ่นดินล้านนา (แสวง มาละแซม, 2544)  ในปัจจุบันคนยองได้กลายเป็นพลเมือง
ของประเทศไทย และเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีจำนวนประชากรมากที่สุดของจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน 

วัฒนธรรมชาวยองชาวยองในจังหวัดลำพูน นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็น
ชาวยองในแบบฉบับของ “ยองลำพูน” ซึ่งได้รับมาจากแถบสิบสองปันนาทั้งด้านประเพณ ีภาษา การแต่ง
กาย สถาปัตยกรรม และงานหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบของวัฒนธรรมก็มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ
แตกต่างกันออกไป อาทิ 1) ประเพณี  ประเพณีส่วนใหญ่เกิดจากการแสดงถึงวิถีชีวิตและสังคมเกษตรที่
หลงเหลืออยู่ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ผ่านประเพณีทางศาสนา เช่น 
ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประเพณีแข่งขันกลอง
หลวง  ประเพณีการทานสลากย้อม  2) ภาษาภาษาไทยอง เป็นภาษาในการสื่อสารระหว่างชาวยองสิบ
สองปันนา โดยภาษามีความคล้ายคลึงกับภาษาพื้นเมืองหรือภาษาถิ่นล้านนา 3) ศาสนาและความเช่ือ 
ชาวไทยองนับถือพุทธศาสนาร่วมกับความเชื่อเรื่องผี โดยเฉพาะผีอารักษ์บ้านเมืองที่ปรากฏหลักฐาน
อย่างชัดเจนในความเชื่อเรื่องใจบ้าน (พิริยะ ทองสันเทียะ, 2559) 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่วิจัยคือ ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 18 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ที่ผู้ศึกษาวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) ประวัติและความเป็นมาของคนไทยอง
ตำบลประตูป่า  2) พิธีกรรมของคนไทยองตำบลประตูป่า 3) อัตลักษณ์ของคนไทยองตำบลประตูป่า และ 
4) แนวทางในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่อัตลักษณ์ของคนไทยองตำบลประตูป่า ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ทำการจัดกลุ่มข้อมูลตามสาระสำคัญของประเด็นการ
สัมภาษณ์ จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาตามประเด็นสำคัญของวัตถุประสงค์การวิจัย แล้ว
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นำมาเขียนบรรยายเชิงพรรณนา และระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน  
  

ผลการวิจัย  
1. ประวัติและความเป็นมาของชาวไทยองตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
ชาวไทยองในตำบลประตูป่า ได้ถูกกวาดต้อนมาพร้อมกันกับชาวยองกลุ่มอื่นๆ ในยุค “เก็บผัก

ใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ราวปีพุทธศักราช 2348 หรือกว่า 200 ปีมาแล้ว ด้วยความที่เมืองเชียงใหม่ในยุคของ
พระเจ้ากาวิละ ที่นับได้ว่าเป็นยุคที่ล้านาได้ความเป็นเอกราชคืนจากพม่า และได้ต่อสู้ทำสงครามกับพม่าจนไป
ถึงดินแดนสิบสองปันนา หรือเวียงเชียงรุ้ง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และได้กวาดต้อนเอาผู้คนในเมืองต่างๆ 
ตามรายทาง โดยเฉพาะผู้คนในเมืองยอง และเมืองเชียงตุง เข้ามาเป็นพลเมืองส่วนหนึ่งของล้านนา ซึ่งผู้คนจาก
เมืองยองนับตั้งแต่เจ้าฟ้าลงมาจนถึงข้าทาสบริวาร ได้ถูกกวาดต้อนลงมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน บริเวณ
อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา ตำบลเวียงยอง ในปัจจุบัน และส่วนหนึ่งได้นำมาไว้ในบริเวณพื้นที่ตำบลประตูป่า
ในปัจจุบัน ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของผู้คนชาวยองที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกมาจนถึง
ปัจจุบัน 

ชาวไทยองในตำบลประตูป่า ได้ถูกกวาดต้อนมาโดยเจ้าหนานติ๊บจ๊าง หรือ หนานทิพย์ช้าง ซึ่งก็
คือ พระเจ้ากาวิละ แต่โดยประวัติแล้ว หนานติ๊บจ๊าง คือ พระเจ้าทิพย์จักรสุละวะฤๅไชยสงคราม ต้นราชวงศ์
เจ้าเจ็ดตน นครลำปาง แต่พระเจ้ากาวิละ เป็นหลานของหนานทิพย์ช้าง ซึ่งต่อมาได้ปกครองเมืองเชียงใหม่ จึง
เป็นบุคคลคนละคน แต่ถึงกระนั้น ด้วยความเป็นประวัติศาสตร์ที่มีการเล่าขานสืบต่อกันมา จึงทำให้มีความ
ผิดเพี้ยนในเรื่องของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม การอพยพของชาวยอง (ชาวยองใน
จังหวัดลำพูน ไม่นิยมเรียกตนเองว่า ไทยอง)  เข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูนนั้น ก็ถูกกวาดต้นนำมาโดยพระเจ้า
กาวิละ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2347-2348 ซึ่งการอพยพเข้ามาในพื้นที่เมืองลำพูนนั้น ส่วนหนึ่งได้ถูกนำมาไว้ใน
พื้นที่ตำบลประตูป่าด้วย ซึ่งแต่เดิมนั้น พื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้ยังไม่มีการตั้งบ้านเรือนอาศัย ยังเป็นป่าไม้ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่มีความสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ สิงห์สาราสัตว์มากมาย 
และเมื่อพระเจ้ากาวิละได้นำผู้คนชาวยองเข้ามาเพื่ออาศัยตั้งรกรากครัวเรือนในบริเวณนี้ จึงมีการแผ้วทางเพื่อ
บุกเบิกที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากิน สร้างบ้านเรือน วัดวาอาราม เพราะชาวยองมีการนับถือพระพุทธศาสนาเป็น
ดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว และยังมีความเชื่อในเรื่องของผี โดยเฉพาะผีที่เป็นเทวดาอารักษ์ เจนบ้านเจนเมือง จึงมี
การนำเอาความเช่ือดังกล่าวเข้ามาพร้อมกับการตั้งบ้านเรือนด้วย ซึ่งความเช่ือนี้ได้กลายมาเป็นอัตลักษณ์ของ
ชาวยองในปัจจุบัน 
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2. อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน 

ชาวไทยองตำบลประตูป่า มีความเชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับผีและพุทธปะปนกันไป บาง
พิธีกรรมได้มีการผสมผสานของทั้งสองความเชื่อนี้เข้าไว้ด้วยกัน แต่การยึดถือปฏิบัติในประเพณีความเช่ือ
ของชาวไทยองตำบลประตูป่า ที่ดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างจากความเชื่อของคนยองในพื้นที่อื่นก็คือ 
การตั้งศาลเทวบุตรหลวง หรือ เตวะบุตรโหลง ซึ่งไม่ปรากฏพบในพื้นที่ตำบลประตูป่า แต่ยังคงมีเพียง
ความเชื่อว่ามีเตวะบุตรโหลงคอยปกปักรักษาลูกหลานชาวยองอยู่เสมอ เพียงแต่มิได้มีการตั้งศาลหรือหอ  
เตวะบุตรโหลงไว้เพื่อสักการะบูชาเหมือนเช่นในพ้ืนท่ีตำบลเวียงยอง 

อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยองตำบลประตูป่า และประเพณีพิธีกรรมของชาวไทยอง
ตำบลประตูป่า ดังนี ้ 

1) วิถีชีวิตของชาวไทยองตำบลประตูป่า พบว่า ยังคงดำเนินกิจกรรมในวิถีชีวิตของชาวไทยอง 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น และคล้ายคลึงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไท หรือ ไต ทั้ง ไทลื้อ ไทยวน ไทยใหญ่ 
เป็นต้น ซึ่งวิถีชีวิตโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนไทยวนมากกว่า เพราะมีพื้นที่ชุมชนที่
รายล้อมไปด้วยกลุ่มชาวไทยวน และมีการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ด้วย จึงทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่มีความ
เปลี่ยนแปลงไป และเริ่มที่จะมีความเป็นสมัยใหม่เข้ามาในวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น วิถีชีวิตด้านเกษตรกรรม ก็ยังคง
มีการทำไร่ทำสวนทั่วไปเหมือนเช่นเดียวกับคนไทยวน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้านอาหารการกิน มีอาหารที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษชาวยองอยู่เพียงไม่กี่อย่าง ทั้งนี้เพราะการทำอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมนั้นไม่มีผู้สืบ
ทอดและวัตถุดิบในการทำนั้นหาได้ยาก เช่น ถั่วเน่า น้ำปู๋ เป็นต้น และที่สำคัญคือ ไม่ได้รับความนิยมจากคน
รุ่นใหม่ในการรับประทานอาหารประเภทดั้งเดิมเหล่านี้ วิถีชีวิตด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในชุมชนของชาวไทย
องตำบลประตูป่าบางพื้นที่ยังคงมีความเช่ือและยอมรับในวิถีภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้าน แพทย์สมุนไพร
อยู่บ้าง มีการต้มยากินเอง การไปหาหมอเมื่อ หรือหมอพื้นบ้านเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่หมอในโรงพยาบาล
รักษาไม่หาย หรือหาสาเหตุไม่ได้ วิถีชีวิตด้านการแต่งกาย มีการแต่งกายแบบทั่วไป ไม่ได้มีการแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์พิเศษใดๆ แต่หากเป็นช่วงเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีสำคัญๆ ซึ่งจะมีการแต่งกาย
ด้วยชุดชาวยอง  วิถีชีวิตด้านภาษา คือภาษายอง หรือ คำยอง ยังคงได้รับการสืบทอดโดยการใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงรากเหง้าทางชาติพันธุ์และวัฒนาเดิมของพรรพบุรุษ วิถีชีวิตด้าน
ประเพณี พิธีกรรม ยังคงมีการยึดถือและปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างไปจาก
เดิม เพียงแต่ความเข้มข้นในเรื ่องของความเชื ่อและการยึดถือปฏิบัติเริ ่มลดลง อันเนื ่องมาจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่หลากหลาย รวมทั้งอิทธิพลของวิถีชีวิต ความเชื่อ จากนอกชุมชนได้เข้ามามีส่วน
สำคัญกับการดำรงชีวิตและวิถีชีวิตของคนไทยยองตำบลประตูป่าเป็นอย่างมาก 
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2) ประเพณีพิธีกรรมของชาวไทยองตำบลประตูป่า พบว่า มีความผสมผสานกันระหว่างความ
เช่ือดั้งเดิมที่ผู้คนยังคงนับถือผี และความศรัทธาในพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของชาวยองตำบลประตูป่านั้นจะมีความเกี่ยวข้องกันทั้งพุทธ ผี พราหมณ์ และความเชื่อ ซึ่งเป็น
พื้นฐานของประเพณีพิธีกรรมของล้านนาทั่วไป และในส่วนของผลการวิจัยที่ค้นพบเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม
ของชาวไทยองตำบลประตูป่า สามารถนำเสนอได้ 2 ประเด็นคือ ประเพณีพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิม และ
ประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ดังนี้ 

  1. ประเพณีพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิม ได้แก่ พิธีกรรมส่งเคราะห์ ชาวไทยองตำบล
ประตูป่า หรือแม้แต่คนไทยวน มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเคราะห์ การสะเดาะเคราะห์ หรือการส่ง
เคราะห์ โดยมีความเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมานั้นย่อมมีเจ้ากรรมนายเวร มีเคราะห์กรรมติดตัวมาจากชาติ
ก่อน เกิดมาชาตินี ้ บางคนมักเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำ ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หาย แพทย์ไม่สามารถ
วินิจฉัยโรคหรืออาการเจ็บป่วยได้ จึงมักจะมีความเชื่อว่านี ่เป็นเพราะเคราะห์กรรม จะต้องมี การส่ง
เคราะห์เพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วยดังกล่าว  พิธีฮ้องขวัญ ชาวไทยองในตำบลประตูป่า มีความเช่ือใน
เรื่องขวัญมาช้านาน โดยมีความเชื่อว่า ขวัญเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายทุกคน แฝงอยู่ในตัวตนทุกคน ขวัญ
มักจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับชีวิต เมื่อเกิดมา ขวัญก็จะเกิดตามมาด้วย และเมื่อใดที่ขวัญอ่อนลงจะทำให้
สภาวะของร่างกายและจิตใจของเจ้าของขวัญจะรู้สึกตกใจ ท้อใจ ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อว่า “ขวัญอยู่กับ
เนื้อกับตัว” พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ถือได้ว่าเป็นพิธีทั่วไปที่ปรากฏทั้งความเชื่อของคนไทยอง และไทยวน ถือได้ว่า
เป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้เปน็อัตลักษณ์ของชาวไทยองตำบลประตูป่า แต่ก็เป็นวิถีที่ชาวไทยองตำบลประตูป่ายึดถือ
มาช้านานจนกลายเป็นพิธีกรรมที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติเรื่อยมาจนปัจจุบัน โดยมักกระทำในช่วงโอกาส
สำคัญ ประเพณี หรืองานมงคลต่างๆ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปอยหลวง ทำบุญวัด ปอยบวชลูกแก้ว 
เป็นต้น แต่พบว่ามีบางหมู่บ้านที่นิยมขึ้นท้าวทั้งสี่ในงานอวมงคล คือ งานศพ งานเก็บกระดูก และงานทำบุญ
ร้อยวัน ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า มีการผสมผสานกลมกลืนกับวิถีวัฒนธรรมของคนไทยวนไปแล้ว ผีปู่ย่าของ
ชาวไทยองอาจไม่ได้สืบสายมาจากเมืองยอง ประเทศเมียนมาร์ (ต่างจากผีเจ้านาย) ซึ่งอาจเป็นบรรพบุรุษ
ที่อพยพมาจากเมืองยอง เข้ามาตั้งรกรากถ่ินฐานในพื้นที่ตำบลประตูป่าเมือ่ครั้งการเกณฑ์ไพรพ่ลของพระ
เจ้ากาวิละจากเมืองยองสู่เมืองลำพูน พิธีกรรมฟ้อนผีเจ้านาย เป็นพิธีกรรมทั้งของชาวไทยวน และชาวไทย
องปะปนกันไป ไม่ได้มีการจำเพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นพิธีกรรมของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง แต่ถึงกระนั้น 
พิธีกรรมฟ้อนผีเจ้านายได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในพื้นที่ตำบลประตูป่า ซึ่งมีม้าขี่ หรือร่างทรงที่เป็นทั้ง
ชาวไทยวนและชาวไทยองด้วย โดยเฉพาะชุมชนบ้านประตูป่า พบว่ามีม้าขี่ที่เป็นชาวไทยองหลายคนด้วยกัน 
และส่วนมากมักจะมีการจัดงานฟ้อนผีขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี ม้าขี่บางคนจะจัดพิธี 3 ปีต่อ 1 ครั้ง และจะมี
การเชิญม้าขี่จากพื้นที่อื่นๆ เข้ามาร่วมงานฟ้อนผีด้วย โดยม้าขี่บางคนจะเข้าทรงเฉพาะผีของตนเอง บางคนจะ
เข้าทรงผีประจำหมู่บ้าน หรือที่เรียกว่า “ป้อบ้าน” และม้าขี่บางคนจะมีผีมาเข้าทรงไม่ต่ำกว่า 3 ตนก็มี 
พิธีกรรมสืบชะตา ถึงแม้ว่าพิธีกรรมสืบชะตา จะเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้เป็นของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในล้านนา 
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หรือแม้แต่เป็นของชาวไทยอง แต่ก็ถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่มีลักษณะของความเป็นสากล คือเป็นพิธีกรรม
ที่ได้รับการยอมรับนับถือและยึดถือปฏิบัติของผู้คนทุกกลุ่มชนในดินแดนล้านนา มีการประกอบพิธี เครื่อง
ประกอบพิธีที่คล้ายคลึงกันและจะแตกต่างกันเพียงไม่กี่อย่าง แต่ความเช่ือเกี่ยวกับการสืบชะตาของชาวไทยอง
ตำบลประตูป่าจะมีความแตกต่างจากพื้นที่อ่ืนประการหนึ่งคือ การแสดงธรรม โดยจะต้องมีการแสดงพระธรรม
เทศนาช่ือ “สารากริวิชชาสูตร”  ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองล้านนา โดยเมื่อมีการประกอบพิธีกรรม
สืบชะตาจะต้องมีการแสดงธรรมกัณฑ์นี้ก่อนทุกครั้ง ประการสำคัญ พิธีกรรมสืบชะตา เป็นพิธีกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างความเช่ือในศาสนาพุทธ ฮินดู หรือพราหมณ์ และเรื่องผีสางเทวดา ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ของพิธีกรรมในดินแดนล้านนาและของชาวไทยองตำบลประตูป่าที่มีการสผมผสานเอาความเชื่อที ่มี
ความหลากหลายเข้าไปไว้ในพิธีกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เพราะความเชื่อเรื่องผีนั้นเป็นความเชื่อพื้นฐาน ผสานกับ
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่นิยมในเรื่องของการทำน้ำมนต์ การผูกด้ายสายสิญจน์ และกลมกลืนเข้ากับ
ความเช่ือด้านพุทธศาสนาที่ต้องให้พระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเท่านั้น จนกลายมาเป็นอัตลักษณ์อันสำคัญ
ของพิธีกรรมต่างๆ ในดินแดนล้านนา และของชาวไทยองตำบลประตูป่าอีกด้วย 

  2. ประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ ประเพณีตานข้าวใหม่ จะเริ่มในวันสี่เป็ง 
หรือวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสี่เหนือ ซึ่งกาประกอบพิธีต่างๆ จะทำในวิหารเหมือนกับการทำบุญวันพระ
ทั่วไป แต่มีบางวัดนิยมทำในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ของทุกปี ประเพณีปีใหม่เมือง ของชาวไทยองตำบล
ประตูป่า เหมือนกันกับประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนาทั่วไป มีความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมที่
เกี่ยวข้องทั้งความเช่ือทางพุทธศาสนาและความเช่ือดั้งเดิม การกำหนดช่วงวันเวลาของประเพณีปีใหม่เมืองจะ
มีการกำหนดช่วงเวลาอยู่ 4 วัน คือ วันสังขารล่อง วันเน่า วันพญาวัน และวันปากปี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 
เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นมาในยุคหลัง จากที่มีความนิยมในการก่อสร้างเจดีย์ในช่วงปีพุทธศักราช 2540 เป็นต้น
มา วัดต่างๆ หลายวัดทั้งในพื้นที่ตำบลประตูป่าและตำบลใกล้เคียง ได้มีความนิยมในการสร้างพระธาตุเจดีย์
ขึ้นมาเพื่อสักการะบูชา ซึ่งจากเดิมนั้นมีเพียงไม่กี่วัด ประเพณีตานสลากย้อม หรือสลากภัตต์ เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการถวายทานสลากภัต เนื่องด้วยรูปแบบของสลากภัตนั้นมีหลากหลายรูปแบบตามความนิยมในแต่
ละท้องถิ่นหรือแต่ละพื้นที่ ซึ่งสลากภัตโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการถวายทานที่เน้นในเรื่องของข้าวปลาอาหาร 
ข้าวของเครื่องใช้ทั่วไป ทั้งที่ใส่ในชะลอม หรือก๋วย ภาชนะกะละมัง ถังน้ำ ตะกร้า และแม้กระทั่งสังฆทาน ใน
อดีต ชาวไทยองตำบลประตูป่ามีคติความเชื่อในการตานสลากย้อมว่า เป็นหน้าที่ของหญิงสาวที่จะพึงถวาย
ทาน โดยเฉพาะ ผู้หญิงสาวที่มีอายุครบ 20 ปี ที่ยังไม่ได้แต่งงาน ควรจะตานสลากย้อม โดยเชื่อว่าการตาน
สลากเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ และเป็นพิธีเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ที่หมายถึงพร้อมที่จะออกเรือน 
ประเพณีเข้าวัสสา-ออกวัสสา มีการปฏิบัติทางพิธีกรรมเช่นเดียวกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาทั่วไป และมีวิถี
การปฏิบัติเช่นเดียวกับชาวไทยวน แต่ก็ยังคงมีความเช่ือเรื่องของการทำบุญอุทศไปหาผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ลูกหลาน และเจ้ากรรมนายเวร หรือแม้แต่การทำบุญอุทิศให้กับตนเองในภายภาค
หน้า ประเพณียี่เป็ง คือ ประเพณีเทศกาลวันเพ็ญเดือนยี่เหนือ แต่ดั้งเดิมพิธีสำคัญของเทศกาลนี้อยู่ที่พิธีกรรม
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ตั้งธรรมหลวง หรือฟังเทศมหาชาติ หมายถึง การฟังธรรมเทศนาครั้งใหญ่หรือเรื่องสำคัญ เพราะธรรมหลวงที่
ใช้เทศน์มักจะเป็นเวสสันดรชาดก มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ 

 3. การวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่า อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน พบว่า ชาวไทยองส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาในรูปแบบของความเชื ่อดังกล่าวได้
ผสมผสานระหว่างการนับถือผีกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา รูปแบบประเพณีพิธีกรรมจึงกลายเป็น
รูปแบบพิธีกรรมผีและพุทธศาสนา ฉะนั้น พิธีกรรมจึงเป็นตัวเชื่อมโยงและตอกย้ำความมั่นคงของชุมชน 
แต่ถึงกระนั้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยองตำบลประตูป่า มีความเปลี่ยนไปแปลงไปตามวิถีแห่งยุค
สมัย แต่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าใดนักในบางประเด็น  

 
อภิปรายผลการวิจัย  

งานวิจัยนี้พบว่า ชาวไทยองในตำบลประตูป่า ได้ถูกกวาดต้อนมาพร้อมกันกับชาวยองกลุ่ม
อื่นๆ ในยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ราวปีพุทธศักราช 2348 หรือกว่า 200 ปีมาแล้ว และอาศัยอยู่
ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การอพยพย้ายถิ่นฐานของ
ชาวยองทั้งในจังหวัดลำพูน และในพื้นที่ตำบลประตูป่า ได้ถูกอพยพมาโดยเจ้าผู้ครองเมืองที่ทำสงคราม
ชนะและนำไพร่พลเชลยศึกกลับมาด้วย ส่วนหนึ่งเนื่องจากเมืองลำพูน ได้กลายเป็นเมืองร้างเพราะภัย
สงครามและโรคระบาด จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องนำเอาผู้คนจากบ้านอื่นเมืองอื่นมาเป็นพลเมือง 
และเมืองเชียงใหม่เองก็มีความร้างไม่ต่างไปจากเมืองลำพูน การที่จะหาผู้คนมาอาศัยอยู่เพื่อดำรงความ
เป็นเมืองนั้นจึงต้องอพยพผู้คนจากบ้านอื่นเมืองอื่นเข้ามา และด้วยวิถีของชาวไทยองที่มีความผูกพันกับ
สายน้ำ การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนจึงมักเลือกเอาบริเวณที่ติดกับลำน้ำเป็นที่ตั้งบ้านเรือน สอดคล้องกับ
ทำเลที่ตั้งของบ้านเรือนชาวไทยองตำบลประตูป่าและชาวไทยองใกล้เคียง จะตั้งรกราก ถิ่นฐานบ้านช่อง
ในบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง อันเป็นทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารตา่งๆ เพราะชาวไทยอง
ตำบลประตูป่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธ์
เกี ่ยวข้องกับสายน้ำด้วย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมืองดี นนทะธรรม และคณะ  (2551) ซึ่งได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการ การศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน
วัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน” ผลการวิจัยพบว่า  ผลการศึกษาในด้าน
ประวัติศาสตร์ ทำให้ทราบประวัติของชุมชนวัดประตูป่า ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคก่อเกิดรัฐหริปญุไชย 
ยุคผนวกรวมแคว้นล้านนาไทย ยุคภายใต้การปกครองของพม่า ยุคผนวกรวมแคว้นสยาม (ยุคเก็บผัก
ใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง) และสุดท้ายยุคคนยองครองพื้นที่ (พ.ศ. 2348-2550) ได้ทราบประวัติของหมู่บ้าน
ย่อย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านบ้านท่ากว้างหนองกออ้อ บ้านหนองมูล บ้านประตูป่า บ้านสันใจยา และบ้านหัว
ยาง เป็นชุมชนใหญ่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง โดยมีวัดประตูป่า
เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของผู้คนในชุมชน ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ราษฎรร้อยละ 96 เป็นคนยองซึ่งอพยพมา
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จากเมือง ร้อยละ 2 เป็นคนเผ่าไตยวน (คนเมือง) ที่เหลือเป็นคนภาคอื่น ๆ หมู่บ้านแห่งนี้ผู้คนมีวิถีชีวิต
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยมีศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนยอง
ซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ช้านาน   

สำหรับอัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน พบว่า มีความเชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับผีและพุทธปะปนกันไป บางพิธีกรรมได้มีการผสมผสาน
ของทั้งสองความเชื่อนี้เข้าไว้ด้วยกัน บางพิธีกรรมมีทั้งพุทธ ผี พราหมณ์ และความเชื่อดั้งเดิมปะปนกันใน
พิธีกรรมเดียว ซึ่งอัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยองตำบลประตูป่า และประเพณีพิธีกรรมของ
ชาวไทยองตำบลประตูป่า วิถีชีวิตของชาวไทยองตำบลประตูป่า จะมีความผูกพันอยู่กับพ้ืนฐานความเช่ือ
ทางพุทธศาสนาอยู่ด้วย เช่น พิธีกรรมตานข้าวใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับวถิี
ชีวิตด้านเกษตรกรรมของชาวไทยองที่มีการทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักในสมัยก่อน แต่ถึงแม้ในสมัย
ปัจจุบันชาวไทยองตำบลประตูป่าจะไม่มีการประกอบอาชีพทำนาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ลืมรากเหง้าแห่ง
ประเพณีวัฒนธรรมการตานข้าวใหม่ที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ยังมีการซื้อข้าวเปลือกข้าวสารจาก
ตลาด ร้านค้า มาทำบุญตานข้าวใหม่อยู่เป็นประจำทุกปี นี่จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่าง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยองกับประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาศาสนาของชาวไทยองเข้าไว้
ด้วยกัน และนอกจากน้ันยังมีพิธีกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับท้ังวิถีชีวิตและพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจนมากที่สุดคือ ประเพณีสลากย้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในการถวายทานสลากภัตต์ในพุทธศาสนา ประเพณี
สลากย้อมจะมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยองคือการให้ผู้หญิงสาวได้รู้จักการเก็บหอมรอมริบ 
รู้จักประหยัดอดออม ฝึกความเป็นแม่ศรีเรือนเพื่อเตรยีมพรอ้มท่ีจะมีครอบครวัต่อไป กระบวนการเหล่านี้
ถูกถ่ายทอดผ่านพิธีกรรมการตานสลากย้อม โดยหญิงสาวจะเป็นเจ้าของต้นสลากย้อมที่มีความสูงไม่ต่ำ
กว่า 12 เมตร และมีขนาดที่ใหญ่มาก ข้าวของเครื่องครัวทานต่างๆ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการ
จัดเตรียมจากญาติพี่น้องนานนับเดือน และจะต้องตั้งต้นสลากย้อมนานกว่าสัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จ และ
เมื่อถึงวันถวายทานสลากย้อม พระสงฆ์สามเณรที่ได้เส้นสลากก็จะมาอ่านเส้น และอนุโมทนาให้พร และ
ยังจะต้องเทศน์ธรรมอานิสงค์สลากภัตอีกด้วย นี่จึงเป็นสิ่งที่ช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของชาว
ไทยองตำบลประตูป่าที่มีความผูกพันอยู่กับวิถีแห่งพุทธศาสนาที่ชัดเจนจนกลายเป็นอัตลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่าที่สำคัญที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรินทร์ ณ วันนา 
(2559) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ คุณค่าและความสำคัญของสลากย้อมที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรม ลำพูน” ผลการวิจัยพบว่า สลากย้อมในอดีต เป็นการถวายทานของหญิงสาวที่มีความพร้อม
ในการออกเรือนแต่งงาน เป็นกุศโลบายหนึ่งในการให้ผู้หญิงได้รู้จักเก็บหอมรอมรบิ ประหยัดมัธยัสถ์ และ
รู้จักการทำบุญให้ทาน ซึ่งการสร้างอัตลักษณ์สลากย้อมให้มีความยั่งยืน อันเป็นคุณค่าและความสำคัญต่อ
สังคมวัฒนธรรมลำพูนนั้น คือการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
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ร่วมกัน ก่อให้เกิดการเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของสลากย้อมที่มีต่อสังคมวัฒนธรรมลำพูนในแง่
ของการสร้างอัตลักษณ์ร่วมได้ และกระบวนการการถ่ายเทวัฒนธรรมสลากย้อมสู่ชุมชนอื่นๆ ในจังหวัด
ลำพูนก็เป็นกระบวนการสำคัญที่จะสามารถสร้างอัตลักษณ์สลากย้อมได้ เพราะการสร้างอัตลักษณ์
ร่วมกันนั้นจะต้องสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันด้วย มิใช่จำกัดเฉพาะแต่เจ้าของอัตลักษณ์เท่านั้น เพื่อให้
สลากย้อมคงคุณค่าและความสำคัญต่อสังคมวัฒนธรรมลำพูนอย่างแท้จริง 

 

สรุปองค์ความรู้  
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้คือ การอพยพและย้ายถิ่นฐานของชาวไทยองใน
ตำบลประตูป่า เกิดขึ้นในช่วงของการอพยพคนยองครั้งใหญ่ของพระเจ้ากาวิละ ซึ่งได้มีการอพยพเอาคน
ยองในพื้นที่เมืองยอง เมืองเชียงตุง เมืองสิบสองปันนา มาไว้ในพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ 
บางส่วน เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวรกร้างว่างเปล่าและไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เพราะผ่านสงครามการสู้รบ
ระหว่างล้านนาและพม่า และเมื่อล้านนาชนะสงครามจึงได้ขับไล่พม่าออกจากเมืองไป หรือที่เรียกยุคนั้น
ว่า “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” 

การอพยพครั้งใหญ่ของชาวยอง ได้นำเอาประเพณีวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับความ
เชื่อดั้งเดิม และเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเข้ามาด้วย ดังจะเห็นได้จากประเพณีวัฒนธรรมที่ยังคงมีการ
ยึดถือปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลำพูน และตำบลประตูป่า จะมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมและ
ความเชื่อทางพุทธศาสนาปะปนกันไป อีกทั้งยังมีความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์และความเชื่อเรื่องผี
วิญญาณผสมผสานเข้าไปด้วย จึงก่อเกิดเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยองในที่สุด 
และยังมีการผสมผสานกับความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยวนพื้นถิ่นเดิม จนทำให้ประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ ถูกกลมกลืนเข้าด้วยกันจนไม่อาจที่บอกได้ว่านี่คือประเพณีวัฒนธรรมของคนยองอย่าง
แท้จริง นอกจากอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุที่คนยองยังคงแสดงออกมา โดยเฉพาะการ อู้กำยอง หรือการพูด
ด้วยภาษายอง จะเป็นอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของคนยองตำบลประตูป่า  

นอกจากนั้น ประเพณีวัฒนธรรมที่คนไทยองตำบลประตูป่ายังคงยึดถือปฏิบัติมีอยู ่ 2 
ประเภทด้วยกันคือ ประเพณีพิธีกรรมตามความเช่ือดั้งเดิม ได้แก่ พิธีกรรมส่งเคราะห์ พิธีฮ้องขวัญ พิธีขึ้น
ท้าวทั้งสี่ ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า พิธีกรรมฟ้อนผีเจ้านาย และพิธีกรรมสืบชะตา ซึ่งเป็นประเพณีพิธีกรรมที่
อาศัยความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยองเป็นสำคัญ ผสมผสานกับความเชื่อในเรื่องของผีวิญญาณ ศาสนา
พราหมณ์ และศาสนาพุทธ เข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทยองตำบลประตูป่า 
และประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ ประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุ ประเพณีตานสลากย้อม หรือสลากภัตต์ ประเพณีเข้าวัสสา-ออกวัสสา และประเพณียี่เป็ง ซึ่ง
เป็นประเพณีพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาโดยตรง และได้รับอิทธิพลทางความเช่ือ
ท้องถิ่นหรือความเช่ือดั้งเดิมผสมผสานเข้าไปด้วย แต่ก็ไม่ได้ทำให้สูญเสียอัตลักษณ์ความเป็นพุทธศาสนา
ตามแบบฉบับของชาวไทยองตำบลประตูป่าแม้แตน่้อย และในส่วนของแนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ
เผยแพร่อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่า ได้แก่ การสร้างการเรียนรู้ ให้กับ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของชาวไทยอง การสร้าง
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม และการนำเสนอประเพณีวัฒนธรรมสลากย้อม ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของชาวไทยองที่ชัดเจนที่สุดและเป็นอัตลักษณ์ทางพุทธ
ศาสนาท่ีสำคัญของชาวไทยองที่ควรอนุรักษ์ไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อ

ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยองตำบลประตูป่า ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงอัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา
ด้วย จึงควรมีการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยองตำบลประตูป่าอย่างจริงจัง 
โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งวัด ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการ และองค์กรทางสังคม 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และรักษาประเพณีวัฒนธรรมไว้ไม่ให้สูญหาย รวมไปถึงการเสริมสร้างจิตสำนึก
ร่วมกันของคนในชุมชนตำบลประตูป่า ทั้งที่เป็นคนไทยองและคนไทยวน ในการช่วยกันสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาวไทยอง โดยเฉพาะประเพณี
สลากภัตต์-สลากย้อม ที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในด้านอัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทย
อง สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางและความ
เป็นไปได้ในการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบล
ประตูป่า ซึ่งอาจรวมไปถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในด้านอื่นๆ ด้วย  รวมไปถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และรักษารากเหง้าทางชาติพันธุ ์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนชาวไทยองตำบลประตูป่า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตระหนักรู้ และสำนึกรู้ใน
ความเป็นชาติพันธุ์ไทยองของคนในชุมชน และควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสืบทอดวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนด้านอัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยองตำบลประตูป่า โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรม
การถวายทานสลากย้อม ซึ่งนับวันจะสูญหายและคลายความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของสลากย้อมไป 
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บทคัดย่อ  
 แนวคิดการบร ิหารตามหลักพุทธวิธ ี  ผ ู ้บร ิหารจะบริหารงานองค์กรใดให้ได้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดการบริหารตามหลักพุทธ
วิธีเป็นอย่างดี เพื่อจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 
จึงพูดได้ว่า ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ  โดยมีการศึกษาแนวคิดในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอันได้แก่ 
แนวคิดการบริหารทั่วไป แนวคิดพุทธวิธีการบริหารตามหลักธรรม แนวคิดการบริหารองค์กร แล้วนำ
ข้อมูลทางแนวคิดมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลักที่เกิด
ปัญหากับโลกสมัยใหม่ในโอกาสต่อไป 
 

คำสำคัญ :  แนวคิด,  การบริหาร,  หลักพุทธวิธี 
 
Abstract  

According to Organization and Management concept according to the 
Buddhist method to be efficient and effective.  This article has the objective to analyze 
learning management according to the essence of life and work, using Buddhist principles 
development. Every needs to get this knowledge such as understanding well of 
management concepts according to the Buddhist methodology. In order to adapt their 
live and bring knowledge to work any situation and environment.  It can be said that the 
good management that has been successful with the study of the Buddhist scriptures as 
we learn and practice to work in a company. We have been applied our working live by 
learning the Buddhist concepts, methods and corporate management. Then the 
conceptual information is analyzed to know the Buddhist principles that support to the 
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main problems that might be impact to the next generation that would be happened in 
the future 

 

Keywords: Concept, Administration, Buddhist Method 

 
บทนำ  

การบริหารสังคมของมนุษย์ เป็นสังคมที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม หมู่เหล่า เป็นชุมชนขนาด
ต่าง ๆ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล เมือง และประเทศ จึงต้องมีการจัดระบบระเบียบของสังคม เพื่อให้สามารถ
ดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อความอยู่รอดสงบสุข และบังเกิดความก้าวหน้า
ในชุมชนเหล่านั้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิด "สถาบันสังคม" และ "การบริหาร" ขึ้นมา สถาบันสังคมที่จัดตั้งขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว วัด โรงเรียน และองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงต้องอำนวยความสะดวก
หรือบริการเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิก และความเจริญของสังคม โดยดำเนินภารกิจตามที่สังคม
มอบหมาย ด้วยการจัดตั้ง "องค์การบริหาร" ที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ ดังนั้น สังคมกับ
องค์การบริหาร จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากกันได้ ดังเช่น ศาสตราจารย์วิลเลียม ซิฟฟิน (William S. 
Siffin) ได้กล่าวไว้ว่า "หากปราศจากองค์การบริหารแล้วสังคมก็จะไม่มี หากปราศจากสังคมแล้วมนุษยก์็
ไม่อาจจะดำรงชีวิตอยู่ได้" (วิจิตร ศรีสอ้าน และคณะ, 2523 ) ผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหารของพระพุทธเจ้าที่
เร ียกว่า พุทธวิธี  เพื ่อจะได้นำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน สถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม จึงพูดได้ว่าผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ คือ ผู้ที่สามารถประยุกต์เอาศาสตร์การบริหารไป
ใช้ได้อย่างมีศิลปะนั่นเอง 
 

แนวคิดการบริหาร  
 การบริหาร คำศัพท์ที ่ใช้ในความหมายของการบริหาร มีอยู ่สองคำคือ "การบริหาร" 
(Administration) และ "การจัดการ" (management) การบริหาร มักจะใช้กับการบริหารกิจการ
สาธารณะหรือการบริหารราชการ ส่วนคำว่า การจัดการ ใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน เราจึงเรียกผู้ที่
ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในหน่วยงานราชการว่า "ผู้บริหาร" ในขณะที่บริษัท ห้างร้าน ใช้เรียกตำแหน่ง
เป็น "ผู้จัดการ" เนื่องจากการศึกษาเป็นกิจการที่มุ่งประโยชน์สาธารณะ และจัดเป็นส่วนงานของทาง
ราชการ จึงใช้เรียกชื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวว่า "ผู้บริหารการศึกษา" หากปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าใน
สถานศึกษา เรียกว่า "ผู้บริหารสถานศึกษา" ได้มีผู้ให้คำจำกัดความหมายของ "การบริหาร" ในฐานะที่
เป็นกิจกรรมชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
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 1. Peter F. Drucker : การบริหาร คือ ศิลปในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น  
 2. Harold koontz : การบริหาร คือ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดย

การอาศัยคน เงิน วัตถุสิ่งของ เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงาน  
 3. Herbert A. simon : การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกัน

ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน  
 4. วิจิตร ศรีสอ้านและคณะได้สรุปสาระสำคัญของการบริหารไว้ดังน้ี  

 4.1 การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  
 4.2 ร่วมมือกันทำกิจกรรม  
 4.3 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  
 4.4 โดยการใช้กระบวนการ และทรัพยากรที่เหมาะสม  

สำหรับการบริหารในฐานะที่เป็นวิชาการสาขาหนึ่ง มีลักษณะเป็นศาสตร์โดย สมบูรณ์
เช่นเดียวกับศาสตร์สาขาอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา มี
องค์แห่งความรู้หลักการ และทฤษฎี ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า เชิงวิทยาศาสตร์ การบริหารจึงเป็นสิ่งที่
นำมาศึกษาเล่าเรียนกันได้โดยนำไปประยุกต์ใช้ สู่การปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งข้ึนอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บริหารแต่ละคน  

จึงสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป 
ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ และ
ทรัพยากรทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์ สูงสุด พร้อมต้องมีปัจจัยการ
บริหารที่สำคัญ คือ (4Ms) 1) คน (Man)  2) เงิน (Money) 3) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material)  4) วิธี
ปฏิบัติงาน ( http://www.logisticscorner.com/30/9/2564 )  
 หน้าท่ีของนักบริหาร 

เราต้องทราบก่อนว่านักบริหารทำหน้าที่อะไร จากนั้นเราจึงจะสามารถกำหนดข้อธรรมที่
ช่วยให้นักบริหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ของนักบริหารปรากฏอยู่ในคำจำกัดความ
ที่ว่า “การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่น นักบริหารมีหน้าที่วางแผน 
จัดองค์การ อำนวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ให้ดำเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้กล่าวโดยสรุป หน้าที่ของนักบริหารมีอยู่ 5 ประการ ตามอักษร
ภาษาอังกฤษทั้ง 5 คือ P-O-S-D-C ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดนโยบายและ
มาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัต ิเพื ่อบรรลุเป้าหมายที ่วางไว้ มีรายละเอียดที ่เร ียกว่าโครงการ
ประกอบด้วย 2) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การกำหนดตำแหน่งสายบังคับบัญชาในองค์การ ว่ามี
ตำแหน่งอะไรบ้าง แต่ละตำแหน่งมีอำนายหน้าที่เช่นไร ใครสั่งการใคร เป็นต้น  3) การแต่งตั้งบุคลากร 
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(Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งท่ีกำหนดไว้ ตามหลักแห่งการใช้คนให้
เหมาะกับงาน 4) การอำนวยการ (Directing) คือ กำกับสั่งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงาน
ตามแผนที่วางไว้ 5) การควบคุม(Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มี
ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด และสำคัญ คือ การป้องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อหน้าที่ ละทิ้งหน้าที่ หรือ
ทุจริตต่อหน้าที ่แม้ว่าหน้าท่ีของนักบริหารทั้ง 5 ประการ จะถูกกำหนดโดยวิชาการบริหารสมัยใหม่กต็าม 
แต่เมื่อว่ากันทางปฏิบัติแล้วคนไทยเราก็บริหารบ้านเมืองแบบนี้มานานแล้ว หน้าท่ีของนักบริหารปรากฏ
ชัดเจนในการปฏิบัติขององค์การในสมัยโบราณ ดังเช่น ความตอนหนึ่งของเรื่องสังข์ทอง 

เมื่อรจนาเลือกคู่ได้เจ้าเงาะ ท้าวสามลต้องการให้รจนาและเจ้าเงาะไปอยู่กระท่อมปลายนา 
จึงเรียกขุนหมื่นมาสั่งความว่า ต้องสร้างกระท่อมปลายนาให้เสร็จภายใน 7 วัน ขุนหมื่นนั้นเป็นนักบริหาร
ที่ดี เขาวางแผนว่าจะสร้างกระท่อมอย่างไร และโดยวิธีใด จากนั้นก็จัดองค์การและบรรจุบุคลากรไว้ใน
ตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อช่วยกันสร้างกระท่อมปลายนาให้เสร็จตามเป้าหมาย เมื่อถึงตอนอำนวยการขุนหมื่น
กล่าวว่า “นายมีโค่นไผ่ นายใจขุดหลุม นายชั้นนายชุ่ม คุมกันไปเกี่ยวแฝก เสร็จแล้ว เกลาเสา เอาโว้ย
ย้ายแยกเลิกงานข้าจะแจก ของแปลกแปลกให้กิน” ในฐานะนักบริหาร ขุนหมื่นทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่
วางแผนจัดองค์กร แต่งตั้งบุคลากร และอำนวยการ ในตอนสั่งการยังอัดฉีดพนักงานด้วย ถ้าทุกคนทำงาน
เสร็จเขาจะแจกของแปลก แปลกให้รับประทาน 

การบริหารสมัยโบราณมีกระบวนการครบทุกประการก็จริง แต่ก็มีหลักฐานว่ายังย่อหย่อน
ในเรื่องการควบคุม เมื่อควบคุมไม่ดีจึงมีการรั่วไหลหรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ถึงขนาดโคลงโลก
นิติได้บันทึกเอาไว้ว่า  สวนสัตว์แห่งหนึ่งได้เสือโคร่งใหม่มาหนึ่งตัว ทางผู้บริหารระดับสูงของสวนสัตวต์ั้ง
งบประมาณอาหารเสือตัวนั้นเป็นเงินหนึ่งบาทต่อวันตามค่าเงินในสมัยนั้น เมื่อคนเลี้ยงเสือได้เบิกเงิน 1 
บาท ไปซื้อเนื้อมาเลี้ยงเสือ แต่ละวันเขาได้ยักยอกเงินค่าอาหารเสือไป 1 สลึง เสือได้กินเนื้อราคา 75 
สตางค์ต่อวัน เสือไม่อ้วน ผู ้คนมาชมสวนสัตว์เห็นเสือไม่อ้วน จึงร้องเรียนไปที่ผู ้อำนวยการ จึงส่ง
ผู้ตรวจการไปตรวจ ผู้ตรวจการคนนั้นไปตรวจแล้วรู้ความจริงว่า มีการยักยอกเงินไป 1 สลึง เขาจึงขอเงิน
ค่าปิดปากอีก 1 สลึง สถานการณ์ยิ่งเลวร้าย เพราะคน 2 คนยักยอกไป 2 สลึง เหลือค่าอาหารวันละ 2 
สลึงเท่านั้น เสือจึงผอมลงไปอีก 

ต่อมามีผู้รายงานว่าเสือผอมลง ๆ ผู้อำนวยการจึงส่งผู้ตรวจการระดับสูงไป ผู้ตรวจการคนนี้
ไปตรวจได้ 3 วัน รู้ความจริงเรื่องทุจริต จึงขอแบ่งเงินค่าปิดปากอีก 1 สลึง คน 3 คน ยักยอกไป 3 สลึง 
เสือเหลือค่าอาหารหนึ่งสลึง จึงผอมเหลือแต่หนังหุ ้มกระดูก นอนหายใจระรวย มีคนรายงานไปที่
ผู้อำนวยการสวนสัตว์ว่า ทำไมยิ่งตรวจสถานการณ์ของเสือยิ่งย่ำแย่ ผู้อำนวยการจึงส่งผู้ตรวจการระดับ
สูงสุดไปตรวจเหตุการณ์ ผู้ตรวจการณ์คนนี้ไปได้ 3 วัน เสือตาย เพราะเขาไปขอแบ่งสลึงสุดท้ายเป็นค่า
ปิดปาก  
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ยิ่งไปกว่านั ้นการทำงานร่วมกันของคนหมู่มาก ก็มักมีความขัดแย้งในองค์การ คนเก่ง
ทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาขัดขากันเอง นักบริหารต้องสามารถจูงใจคนเก่งให้ปรองดองกัน และพร้อมใจกัน
ทำงานนี้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เข้าทำนองที่ว่า “ผลัดกันได้ดี ดีทุกคน ชิงกันดี ไม่ดีสักคน” คนไทยจะ
ทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น ถ้ามีนักบริหารที่ดีคอยกำกับดูแล 

คุณลักษณะของนักบริหาร 
นักบริหารจะทำหน้าที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถ้ามีคุณลักษณะ 3 ประการดังที่พระพุทธเข้า

ตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร  ดังนี้ (อง. ปญฺจก. 22/53, 56) 1) จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล 
เช่น พ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่าสินค้าท่ีไหนได้ราคาถูก แล้วนำไปขายท่ีไหนได้ราคาแพง ในสมัย
นี้ต้องรู ้ว ่าหุ ้นจะขึ ้นหรือจะตก ถ้าเป็นนักบริหารทั่วไปต้องสมารถวางแผนและฉลาดในการใช้คน 
คุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือความชำนาญในการใช้ความคิด   2) 
วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชรต้องดูออกว่าเป็นเพชรแท้
หรือเพชรเทียม แพทย์หัวหน้าคณะผ่าตัดต้องเชี ่ยวชาญการผ่าตัด คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับคำว่า 
Technical Skill คือความชำนาญด้านเทคนิค 3) นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ เพราะ
เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้าเดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีเพื่อนพ่อค้าในเมืองนั้น ๆ ให้ที่พัก
อาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน เพราะมีเครดิตดี นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะที่สามนี้ สำคัญมาก 
“นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้” ข้อนี้ตรงกับคำว่า Human Relation Skill คือ ความชำนาญ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

คุณลักษณะทั้งสามประการมีความสำคัญมากน้อยต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับระดับนักบริหาร ถ้า
เป็นนักบริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจำนวนมาก คุณลักษณะข้อที่ 1 
และข้อที่ 3 สำคัญมาก ส่วนข้อที่ 2 มีความสำคัญน้อยเพราะเขาสามารถใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความ
ชำนาญเฉพาะด้านได้ 

สำหรับนักบริหารระดับกลาง คุณลักษณะทั้งสามข้อมีความสำคัญพอ ๆ กัน นั่นคือ เขาต้อง
มีความชำนาญเฉพาะด้าน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกัน
เขาต้องมีปัญญาที่มองภาพกว้างและไกล เพื่อเตรียมตัวสำหรับขึ้นเป็นนักบริหารระดับสูง นักบริหาร
ระดับกลางบางคนไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมในด้านสติปัญญา เมื่อข้ึนสูงก็ถูกผู้ใต้บังคับบัญชานินทาว่า “โง่
แล้วยังขยัน” เหมือนกับภาษาอังกฤษที่ว่า “สัญชาติลิงยิ่งปีนสูงขึ้นไปเท่าไร คนก็รู้ว่าเป็นลิงมากขึ้น
เท่านั้น” 

สำหรับนักบริหารระดับต้นที่ต้องลงมือปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิดนั้น คุณลักษณะข้อท่ี 2 และที่ 3 คือ ความชำนาญเฉพาะด้าน และมนุษยสัมพันธ์สำคัญมาก 
แต่กระนั้นเขาก็ต้องพัฒนาคุณลักษณะข้อท่ี 1 คือ ปัญญาเอาไว้เพื่อเตรียมเลือนสู่ระดับกลางต่อไป 
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ขงจื้อเตือนว่า “อย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่ง หรือมีความสามารถ จงห่วงแต่ว่า สักวันหนึ่ง
เมื่อคนเขายกย่องหรือเลื่อนตำแหน่งท่าน ท่านมีความเก่งและความสามารถสมกับท่ีเขายกย่องหรือเลื่อน
ตำแหน่งหรือเปล่า” 

วิธีการบริหารตามพุทธวิธี 
นักบริหารที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะทั้งสามประการดังกล่าวมาแล้ว สไตล์หรือวิธีการบริหาร

ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหาร นักบริหารที่มีคุณลักษณะทั้ง
สามประการ อาจใช้วิธีบริหารงานท่ีตนเคยชิน  

วิธีการบริหารต่าง ๆ พอสรุปได้เป็น 3 ประการ ตามนัยแห่งอธิไตยสูตร  ดังนี้ (ที.สปา. 
11/22 8 /231 ; 20/495/187) 

1 ) อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตนเองเป็นใหญ่ นักบริหารที่เป็นอัตตาธิปไตย ถือตนเอง
เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจ เขาเชื่อมั่นตนเองสูงมาก คิดว่าตนเองฉลาดกว่าใคร จึงไม่รับฟังความ
คิดเห็นของใคร เขาไม่อดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ เขานิยมใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ เมื่อบริหารงาน
นาน ๆ ไปจะไม่มีคนกล้าคัดค้านหรือทัดทาน ลงท้ายนักบริหารประเภทน้ีมักเป็น เผด็จการวิธีการบริหาร
แบบนี้ ทำให้ได้งานแต่เสียคน นั้นคืองานเสร็จเร็วทันใจนักบริหารแต่ไม่ถูกใจคนร่วมงาน เขาผูกใจคน
ไม่ได้ เขาได้ความสำเร็จของงานแต่เสียเรื่องครองใจคน 

2) โลกาธิปไตย หมายถึง การถือคนอื่นเป็นใหญ่ นักบริหารประเภทนี้มีวิธีทำงานที่ตรงกัน
ข้ามกับประเภทแรกนั่นคือ นักบริหารโลกาธิปไตยไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง เขาขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ไม่สามารถตัดสินใจอะไร ถ้านั่งเป็นประธานอยู่ในท่ีประชุมเขาจะฟังทุกฝ่ายก็จริง แต่เมื่อฝ่ายต่าง 
ๆ พูดขัดแย้งกัน เขาจะไม่ตัดสินช้ีขาด แต่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทุ่มเถียงทะเลาะกันเอง ใครเสนอความคิด
อะไรมาเขาเห็นคล้อยตามด้วย จนไม่ยอมตัดสินใจเด็ดขาดลงไปว่าฝ่ายไหนถูกหรือผิด ในท่ีสุดลูกน้องต้อง
วิ่งเต้นเข้าหานักบริหารประเภทนี้อยู่เรื่อยไป ผลลงเอยด้วยลูกน้องตีกันเอง เพราะนักบริหารไม่ยอม
วินิจฉัยชี้ขาดว่า จะทำตามข้อเสนอของใคร 

นักบริหารประเภทนี้ ได้คนแต่เสียงาน นั่นคือทึกคนชอบเขาเพราะเขาเป็นคนอ่อนไม่เคย
ตำหนิใคร ลูกน้องจะทำงานหรือทิ้งงานก็ได้ เขาไม่กล้าลงโทษ เขาสุภาพกับทุกคน แต่องค์การวุ่นวายไร้
ระเบียบและไม่มีผลงาน 

3 ) ธรรมาธิปไตย หมายถึง การถือธรรม หรือ หลักการเป็นสำคัญ นักบริหารประเภทน้ี ยึด
เอาความสำเร็จของงานเป็นที่ตั้งเพื่อทำงานให้สำเร็จเขายินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกฝ่าย ซึ่งรวมทั้งคนท่ี
ไม่ชอบเขาเป็นส่วนตัว เขาแยกแยะเรื่องงานออกจากความขัดแย้งส่วนตัว เขายอมโง่เพื่อศึกษาความรู้
จากผู้เช่ียวชาญ 
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นักบริหารประเภทน้ีเดินทางสายกลาง คือใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ ใครทำดีต้องให้รางวัล 
ใครทำชั่วต้องลงโทษ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ กำราบคนที่ควรกำราบปคฺคณฺเห ปคฺค
หารหํ   ยกย่องคนท่ีควรยกย่อง  (ขุ.ชา. 27/2 4 42/531) 

การบริหารเช่นนี้ทำให้ได้ทั้งคนและงาน นั่นคือ งานสำเร็จ เพราะคนทุกคนมีโอกาสแสดง
ความสามารถ นักบริหารจะเปิดโอกาสให้คนที่ตนไม่ชอบได้ทำงานด้วย ถ้าเขาคนนั้นมีฝีมือ ดังกรณีของ
พระเดชพระคุณ พระธรรมมหาวีรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงรูปปัจจุบัน ใช้ทุกฝ่ายทำงานให้ท่าน ซึ่ง
รวมถึงกลุ่มคนที่วิพากษ์วิจารณ์ท่าน ท่านกล่าวว่า “ใครจะด่าว่าเราบ้างก็ไม่เป็นไร ข้อสำคัญขอให้เขา
ทำงานให้เราก็แล้วกัน” 

 ธรรมเพื่อการบริหาร วิธีบริหารงานที่ดี คือ ธรรมาธิปไตยที่ใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ  
ซึ่งทำให้ได้ทั้งน้ำคนและผลของงาน นักบริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดธรรมเป็นหลักในการบริหาร เขามี
ธรรมที่เรียกว่า พละ 4 ประการ (เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง,ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์)
ได้แก่  1) ปัญญาพละ กำลังความรู้หรือความฉลาด  2) วิริยพละ กำลังแห่งความเพียร   3) อนวัชชพละ 
กำลังการงานที่ไม่มีโทษหรือความสุจริต  4) สังคหพละ กำลังการสงเคราะห์ หรือ มนุษยสัมพันธ์  

พละหรือกำลังแห่งคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ ช่วยทำให้นักบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ นักบริหารจะสามารถวางแผน จัดองค์การ แต่งตั้งบุคลากรอำนวยการ และ
ควบคุมได้ดีต้องมีความฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษยสัมพันธ์ ยิ่งเขามีคุณธรรมทั้ง 4 ข้อนี้เพิ่มมากขึ้น
เท่าใด ก็ยิ่งทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ตรงกันข้ามถ้าใครคนใดขาดคุณธรรมทั้ง 4 ประการ
แม้เพียงบางข้อ เขาก็เป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้ 

นักบริหารต้องเป็นคนฉลาดรอบรู้และขยันขันแข็ง เรื่องนี้เข้าใจได้ง่ายว่าเพราะเหตุใด คนโง่
และเกียจคร้านเป็นนักบริหารเมื่อใดก็พาให้องค์กรล่มจม เมื่อนั้นคนบางคนมีทั้งความฉลาดและความ
ขยัน แต่เขาก็ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนักบริหาร เมื่อสอบถามแล้วก็ได้รับคำอธิบายจากผู้ใหญ่ว่า 
“คนคนนี้อะไร ๆ ก็ดีหรอก สียอยู่อย่างเดียวคือเลว เขาเป็นคนที่ฉลาดและขยัน แต่ฉลาดโกงและขยัน
โกง” 

ดังนั้นนักบริหารที่ดีต้องมีความฉลาด ความขยัน และความสุจริต คนบางคนมีคุณธรรมทั้ง
สามประการ คือเป็นคนฉลาดขยันและสุจริต แต่เขาก็ไม่ได้รับการเลื ่อนตำแหน่งเป็นนักบริหารเมื่อ
สอบถามแล้วก็ได้รับคำอธิบายว่า “คนคนน้ีเป็นคนดีจริง แต่เป็นคนดีท่ีโลกไม่ต้องการ เพราะเขาถือว่าตัว
ฉลาดกว่าคนอื่น จึงได้เที่ยววิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้าน ขยันก่อศัตรูทั่วไป เขาเป็นคนที่พูดไม่เข้าหูคน และ
ค่อนข้างจะแล้งน้ำใจ” นี่แสดงว่า คนคนน้ีขาดมนุษยสัมพันธ์ จึงทำงานร่วมกับคนอ่ืนไม่ได้ 

เหตุนั้นนักบริหารที่เก่งและดี ต้องมีพละหรือกำลังภายใน 4 ประการ คือ ความฉลาด ความ
ขยัน ความสุจริต และมนุษยสัมพันธ์ นักบริหารต้องหมั่นพิจารณาตรวจสอบตนเองว่า มีพละความทั้ง 4 
ข้อหรือไม่ หากพบว่าตนขาดพละข้อใด ต้องพัฒนาข้อนั้น แม้พละทั้ง 4 ข้อนี้จะมีความสำคัญเท่าเทียมกนั 
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แต่ละพละข้อที่ 4 คือ สังคหพละ จะสำคัญมาก เนื่องจากนักบริหารทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่น 
ดังนั้น นักบริหารจะเสียเรื่องมนุษยสัมพันธ์ไมไ่ด ้นโปเลียนมหาราชกล่าวว่า การจะเป็นใหญ่ ท่านต้องมี 2 
สิ่ง คือ   1) มีศัตรูที่กล้าแข็งที่สุด และ  2) มีมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุด 
 

พุทธวิธีในการบริหารองค์กร 
ในการรับสมาชิกใหม่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมรการกำหนดให้

สมาชิกทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ นั่นคือ ไม่มีการอนุญาตให้นำชาติชั้นวรรณะหรือตำแหน่งหน้าที่ในเพศ
ฆราวาสเข้ามาในองค์กรคณะสงฆ์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่บางสายคือ แม่น้ำคงคา 
ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทร
เหมือนกันวรรณะ 4 เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ก็เช่นเดียวกันคือ ออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่าสมณะเชื้อสาย
ศากยบุตรเหมือนกัน” (วิ.จุล. 7/460/290) 

พุทธพจน์นี ้แสดงให้เห็นว่า ทุกคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุเสมอ
เหมือนกันหมด การอยู่ร่วมกันของคนที่เท่าเทียมกันนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับบัญชาภายใน
องค์กร เพราะเหตุที่ว่าเมื่อสมาชิกถือตัวว่า เท่าเทียมกับคนอื่นก็จะไม่มีใครเชื่อฟังใครหรือยอมลงให้ใคร 
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “การอยู่ร่วมกันของคนที่เสทอกันนำทุกข์มาให้ (ขุ.ธ. 25/31/54) ถ้าเป็น
เช่นนั้นการบังคับบัญชาภายในองค์กรก็มีไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดให้พระภิกษุต้องเคารพกัน
ตามลำดับพรรษา ผู้บวชทีหลังต้องแสดงความเคารพต่อผู้บวชก่อน 

เมื่อสาวกมีจำนวนมากขึ้น พระพุทธเจ้าทรงจัดองค์การในพระพุทธศาสนาออกเป็นพุทธ
บริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในส่วนของภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัท พระพุทธเจ้าทรง
มอบความเป็นใหญ่ให้แก่คณะสงฆ์ ดังจะเห็นได้จากการที่ทรงกระจายอำนายให้คณะสงฆ์ดำเนินการ
อุปสมบท เมื่อมีกิจจาธิกรณ์หรือกิจการที่จะต้องทำร่วมกัน คณะสงฆ์สามารถบริหารจัดการเอง หรือเมื่อ
มีกรณีความขัดแย้งเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบอำนาจให้คณะสงฆ์เป็นผู้จัดการแก้ปัญหา 

พระพุทธเจ้าทรงดำรงตำแหน่งเป็นธรรมราชา คือผู้บริหารสูงสุดในองค์กรพระพุทธศาสนา 
ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราเป็นพระราชานั่นคือเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม” (ม.ม. 13/609/554) พระพุทธเจ้า
ทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรให้เป็นพระธรรมเสนาบดี มีฐานะเป็นรองประธานบริหาร อยู่ในลำดับถัดมาจาก
พระพุทธเจ้า และเป็นอัครสาวกฝ่ายขวารับผิดชอบ งานด้านวิชาการ พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวก
ฝ่ายซ้ายรับผิดชอบ งานด้านบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ และทรงแต่งตั้งสาวกทั้ง
ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นเอตทัคคะ คือ ผู้ชำนาญการที่รับภาระงานด้านต่าง ๆ เช่น พระมหากัสสปะ
เป็นผู้ชำนาญด้านธุดงค์ พระปุณณะมันตานีบุตรเป็นผู้ชำนาญด้านการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจาราเป็นผู้
ชำนาญด้านวินัย จิตตคหบดีเป็นผู้ชำนาญด้านการแสดงธรรม การแต่งตั้งเอตทัคคะนี้เป็นตัวอย่างของ
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กระจายอำนาจ และการใช้คนให้เหมาะกับงานในพระพุทธศาสนา ประเพณีปฏิบัติในสมัยปัจจุบันที่
พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ผู้มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ ก็สอดคล้องกับการ
แต่งตั้งเอตทัคคะในครั้งพุทธกาลนั่นเอง ส่วนการที่มหาวิทยาลัยทั้งหลายถวายปริญญากิตติมศักดิ์แก่
พระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันก็พออนุโลมให้เป็นการยกย่องพระเถระเป็นเอตทัคคะในด้านต่าง ๆ ได้เหมือนกัน 
 

การบริหารงานบุคคลตามหลักพุทธวิธี 
การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ ่มตั ้งแต่การรับคนเข้ามาบวช ที่ต้องมีการ

กลั่นกรองโดยคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ในการให้การอุปสมบทแก่
กุลบุตรตามแบบบัญญัติติจตุตถกรรม พระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเรียกว่าพระอุปัชฌาย์ การ
รับคนเข้ามาอุปสมบทต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ที่ประชุมพร้อมกันในอุโบสถที่
ประกอบพิธีอุปสมบท 

เมื ่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว พระบวชใหม่จะต้องได้รับการฝึกหัดอบรมและ
การศึกษาเล่าเรียนจากพระอุปัชฌาย์โดยอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของท่านจนกว่าจะมีพรรษาครบ 5 
จึงเรียกว่านิสัยมุตตกะ คือผู้พ้นจากการพึ่งพาพระอุปัชฌาย์ ดังนั้นกระบวนการฝึกอบรมพระบวชใหม่จึง
มีความจำเป็นอย่างยิ่ง กระบวนการนี้ก่อให้เกิดระบบโรงเรียนในวัด ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาที่สำคัญในอินเดีย เช่น มหาวิทยาลัยนาลันทา 

ระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากร ตราบใดท่ี
บุคลากรนั้นยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เขาผู้นั้นต้องได้รับการศึกษาอบรมตลอดไป เรียกว่าเป็นเสขะ คือ 
ผู้ยังต้องศึกษา ต่อเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นพระอรหันต์แล้วจึงเรียกว่าเป็นอเสขะ คือผู้ไม่ต้องศึกษา 

กระบวนการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็น
การฝึกอบรม (Training) ที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็นการเรียนการสอนในทางทฤษฎี (Teaching) 
เมื่อกล่าวในเชิงบริหารเราต้องยอมรับว่า พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่การจัดการศึกษาอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงช่ือว่าเป็นศาสนาแห่งการศึกษา 

การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางดังจะเห็นได้จากการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคบ้องกับพัฒนาการและวุฒิภาวะจของผู้เรียน โดยที่พระพุทธเจ้าทรงเทียบความ
พร้อมในการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลเข้ากับบัวสี่เหล่า และทรงจำแนกประเภทของบุคคลที่จะเข้ารับ
การศึกษาอบรมไปตามจริต 6 และที่สำคัญมากก็คือ พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา เธอทั้งหลายต้องทำความเพียรเผากิเลสเอง 
พระตถาคตเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทาง”  (ขุ.ธ. 25/30/51)  

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็จะได้รับการจัดสรรภาระหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานภายในองค์กร
ตามความรู้ความสามารถ ดังท่ีพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว 
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การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนามีระบบการให้รางวัลและการลงโทษ ซึ่งเทียบได้
กับการใช้พระเดชพระคุณในสมัยปัจจุบันน่ันคือ ใครทำดีก็ควรได้รับการยกย่อง ใครทำผิดก็ควรได้รับการ
ลงโทษดังพระบาลีที่ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ข่มคนท่ีควรข่ม ยกย่องคนที่ควรยก
ย่อง” (ขุ.ชา. 27/2442/531) 

เราจะเข้าใจระบบการให้รางวัลและการลงโทษได้ดีจากเรื่องต่อไปนี้ในเกสีสูตร ( องฺ.จตุกก. 
21/111/150) วันหนึ่ง สารถีผู้ฝึกม้าชื่อนายเกสีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่า พระพุทธเจ้าทรงมี
วิธีฝึกคนอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงย้อนถามว่า นายเกสีมีวิธีฝึกม้าอย่างไร นายเกสีกราบทูลว่า เขาใช้ 3 
วิธี คือ วิธีนุ่มนวล วิธีรุนแรง วิธีผสมผสาน คือ มีทั้งความนุ่มนวลและรุนแรง 

พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ถ้าใช้ 3 วิธีแล้วไม่ได้ผลจะทำอย่างไร นายเกสีกราบทูลว่า ถ้าฝึกไม่
ได้ผลก็ฆ่าม้าทิ้งเสีย เพราะปล่อยไปก็ทำให้เสียชื่อสถาบันเกสีวิทยา พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงใช้
ทั้ง 3 วิธีฝึกคนเหมือนกันคือ ใช้วิธีนุ่มนวลกับคนที่ควรให้กำลังใจ ใช้วิธีรุ นแรงกับคนที่ควรตำหนิห้าม
ปราม และใช้วิธีผสมผสานกับคนที่ควรยกย่องเมื่อถึงคราวต้องยกย่องและตำหนิเมื่อถึงคราวต้องตำหนิ  
นายเกสีทูลถามว่า ถ้าใช้ 3 วิธีแล้วไม่ได้ผลจะทำอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก็มีการฆ่าทิ้งเหมือนกัน  
นายเกสีทูลถามว่า การฆ่าไม่สมควรสำหรับสมณะมิใช้หรือ พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่า ในวินัยของพระ
อริยเจ้า การฆ่าหมายถึงการเลิกว่ากล่าวสั่งสอน คนที่พระพุทธเจ้าเลิกว่ากล่าวสั่งสอนย่อมหมดโอกาส
เจริญเติบโตในทางธรรม 

พุทธวิธีในการอำนวยการ 
การอำนวยการให้เกิดการดำเนินงานในพระพุทธศาสนาต้องอาศัยภาวะผู้นำเป็นสำคัญ 

ทั้งนี้เพราะไม่มีระบบการใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตามผู้นำในพระพุทธศาสนา การที่สมาชิกจะทำตาม
คำสั่งของผู้บริหารหรือไม่จึงข้ึนอยู่กับภาวะผู้นำในผู้บริหารเป็นสำคัญ  

ดังนั้น ผู้บริหารเชิงพุทธต้องมีภาวะผู้นำ คือ มีความสามารถในการจูงใจให้คนเกิดความ
ต้องการอยากปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 2 ประการ
ดังกล่าวมาแล้ว คือ อัตตหิตสมบัติ หมายถึงความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะกับการเป็น
ผู้นำ และปรหิตปฏิบัติ หมายถึงความมีน้ำใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและองค์กรของตน 

พระพุทธเจ้าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตหิตสมบัติและปรหิตสมบัติจึงสามารุใช้ภาวะผู้นำ
บริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อัตตหิตสมบัติที ่สำคัญในการบริหารของ
พระพุทธเจ้าก็คือความสามารถในการสื่อสารกับคนทั่วไป ในการสื่อสารเพื่อการบริหารแต่ละครั้ง
พระพุทธเจ้าทรงใช้หลัก 4 ส. (ที.สี./149/161) ซึ่งคำอธิบายเชิงประยุกต์เข้ากับการบริหารดังต่อไปนี้ 1. 
สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) หมายถึง อธิบายขั้นตอนของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยให้สมาชิก
ปฏิบัติตามได้ง่าย 2. สมาทปทา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศน์จนเกิดศรัทธา
และความรู้สึกว่าต้องฝันให้ไกลและไปให้ถึง 3. สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) หมายถึงปลุกใจให้เกิดความ
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เชื่อมั่นในตนเองและมีความกระตือรือรน้ในการดำเนินการไปสูเ่ป้าหมาย 4. สัมปหังสนา (ร่าเริง) หมายถึง 
สร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันแบบกัลยาณมิตรซึ่งจะส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขในการงาน 

ความสามารถในการจูงใจคนของพระพุทธเจ้า ตรงกับพระสมัญญาว่า ตถาคต หมายถึง คน
ที่พูอย่างไรแล้วทำอย่างนั้น (ที.ม. 10/211/255) พระพุทธเจ้าทรงมีภาวะผู้นำสูงมากเพราะทรงสอนให้รู้ 
(ยถาวาที) ทำให้ดู (ตถาการี) และอยู่ให้เห็น (ยถาวาที ตถาการี) 
 พุทธวิธีในการกำกับดูแล 

การกำกับดูแลเป็นการควบคุมสมาชิกภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่เพื ่อบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญแก่การกำกับดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อให้พระสงฆ์ใช้เป็นมาตรฐานควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบ
เดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงให้เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว้ 10 ประการ เช่น เพื่อความผาสุกแห่งคณะ
สงฆ์ เพื่อข่มบุคคลผู้ไร้ยางอาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา  

การบัญญัติพระวินัยเป็นเครื่องช่วยให้พระสงฆ์มีวินัยในตนเองและมีเกณฑ์ในการประเมิน
ตนเอง เมื่อเห็นว่าตนทำผิดพลาดไปจาก มาตรฐานความประพฤติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ และความ
ผิดพลาดนั้นไม่ร้ายแรงถึงขนาดต้องถูกขับออกจากหมู่คณะ หรือขาดจากความเป็นภิกษุพระสงฆ์แต่ละรปู
จะสารภาพความผิดพลาดต่อเพื่อนพระสงฆ์ด้วยกัน พิธีสารภาพเรียกว่า การแสดงอาบัติซึ่งลงท้ายด้วย
คำมั่นสัญญาว่า จะไม่ทำผิดอย่างนั้นอีกต่อไป (น ปุเนวํ กริสฺสามิ)  เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้พระสงฆ์
ปฏิบัติตามพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้พระภิกษุนำศีลสิกขาบทที่ทรงบัญญัติ
ไว้เหล่านั้นมาสวดให้กันและกันฟังทุกกึ่งเดือนในวันพระ 15 ค่ำ ประเพณีปฏิบัตินี้เรียกว่าการสวดปาฏิ
โมกข์ ในตอนจบของศีลสิกขาบทแต่ละข้อ ผู้สวดก็จะถามที่ประชุมสงฆ์ว่า “กจฺจิตถฺ     ปริสุทฺธา ท่าน
ทั้งหลายบริสุทธิ์ในศีลสิกขาบทนี้แล้วหรือ” ยิ่งไปกว่านั้น พระพุทธเข้ายังได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุทำ
การปวารณาต่อคณะสงฆ์ในวันออกพรรษา การปวารณาหมายถึง การอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกัน
และกันด้วยคำว่า “ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอปวารณาต่อสงฆ์ เพราะเห็นก็ดี เพราะได้ยินก็ดี เพราะสงสัยก็
ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าผิดพลาด ก็จักแก้ไขปรับปรุง
ตัวเอง” ทั้งหมดที่กล่าวมานี้แสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงกำหนดวิธีการในการกำกับดูแลเพื่อให้พระสงฆ์มี
วินัยในตนเอง มีการประเมินตนเองและมีการกระจายอำนาจให้คณะสงฆ์กำกับดูแลกันเอง 

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขัดแย้ง ซึ่งเรียกว่าอธิกรณ์ขึ้นในองค์กรสงฆ์ อันเนื่องมาจากพระสงฆ์
บางรูปไม่ยอมรับการกำกับดูแบนั้น พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวิธีระงับอธิกรณ์ซึ่งเรียกว่า อธิกรณสมถะ 7 
ประการ ( วิ.มหา.2/479/571)  สัมมุขาวินัย คือ วิธีระงับข้อพิพาทด้วยการที่คณะสงฆ์ประชุมพร้อมกัน
พิจารณาข้อกล่าวหาของฝ่ายโจทก์และคำแก้ต่างของฝ่ายจำเลยแล้วตัดสินโดยยึดหลักพระธรรมวินัย 
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เยภุยยสิกา คือ วิธีระงับข้อพิพาทโดยให้ที่ประชุมสงฆ์ออกเสียงชี้ขาด ฝ่ายที่ได้รับเสียง

สนับสนุนข้างมากเป็นฝ่ายชนะ 
ติณวัตถารกะ คือ วิธีระงับข้อพิพาทด้วยการประนีประนอมยอมความ โดยที่คู่กรณีตกลง

เลิกรากันไปไม่ต้องมีการชำระสะสางให้มากเรื่องเหมือนเอาหญ้ามากลบทับปัญหาไว้ 
กระบวนการกำกับดูแลความประพฤติของพระสงฆ์ที ่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั ้น เป็น

หลักประกันความมั่นคงและความบริสุทธิ ์ผุดผ่องของคณะสงฆ์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เปรียบ
เหมือนมหาสมุทร ไม่ร่วมกับซากศพที่ตายแล้ว ซากศพท่ีตายแล้วใดมีอยู่ในมหาสมุทร มหาสมุทรจ่อมนำ
ซากศพที่ตายแล้วนั้นไปสู่ฝั่ง ซัดขึ้นบกโดยพลัน บุคคลใดเป็นผู้ทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไม่
สะอาด น่ารังเกียจ สงฆ์ย่อมไม่ร่วมกับบุคคลนั้น ย่อมประชุมกันยกเธอออกไปเสียโดยพลัน ถึงแม้เธอน่ัง
ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริง ถึงอย่างนั้นเธอช่ือว่าไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ไกลจากเธอ”( วิ.จุล.7/459/289) 
 

บทสรุป 
พุทธวิธีบริหารต้องยึดหลักธรรมทุกประการดังที่กล่าวมา โดยเฉพาะ ธรรมาธิปไตยเป็น

สำคัญด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร พุทธวิธีบริหาร
จึงไม่เป็นทั้งอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย ผู้บริหารที่เป็นอัตตาธิปไตยก็มักจะคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือความพอใจของตนเป็นที่ตั้งโดยยึดคติว่าถูกต้องคือ ถูกใจข้าพเจ้า ผู้บริหารประเภทนี้มักลงท้าย
ด้วยการเป็นเผด็จการ ส่วนผู้บริหารที่เป็นโลกาธิปไตยก็พยายามเอาใจทุกคน เพื่อให้ตนเองอยู่ในตำแน่ง
ต่อไปได้ เขาพยายามทำให้ถูกใจทุกคน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ผู้บริหารประเภทน้ีมักหนีปัญหา เมื่อ
มีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นในองค์กรก็พยายามลอยตัวหนีปัญหา 

ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นธรรมาธิปไตย เขายึดถือคติว่า ถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจทุกคน เขา
กล้าตัดสินใจลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยไม่พยายามลอยตัวหนีปัญหา เขาถือคติว่า อำนาจ
หน้าที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ เขายอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่กว่า 
นั่นคือ ประโยชน์สุขส่วนรวม ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์สุขที่ยิ ่งใหญ่เพราะสละ
ประโยชน์สุขเล็กน้อย บุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่”  ควร
กล่าวไว้ในที่นี้ว่า ธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครองแต่เป็นวิธีการปกครองที่ถือธรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ธรรมาธิปไตยใช้ได้กับการปกครองในระบอบต่าง ๆ นั่นคือการปกครองไม่ว่าจะเป็นระบอบใดคือ     รา
ชาธิปไตย คณาธิปไตย หรือประชาธิปไตยก็ตามที ก็เป็นธรรมาธิปไตยได้ ถ้าผู้ปกครองในระบอบนั้นถือ
ธรรมเป็นใหญ่ การปกครองไม่ว่า จะเป็นระบอบใดก็ถือว่าดีแท้ยังไม่ได้ ถ้าไม่เป็นธรรมาธิปไตย แม้แต่
ประชาธิปไตยก็อาจจะกลายเป็นเผด็จการโดยเสียงข้างมาก ถ้าไม่เป็นธรรมาธิปไตย 
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ในระบอบการปกครองที่เป็นธรรมาธิปไตย ผู้บริหารสูงสุดต้องมีทั้งอัตตหิตสมบัติ คือยึด
ธรรมประจำใจและมีปรหิตปฏิบัติ คือ มุ่งบำเพ็ญประโยชน์สุขส่วนรวม เมื่อผู้นำประพฤติธรรม สังคม
ส่วนรวมก็อยู่เป็นสุข ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เมื่อฝูงโคข้ามฟากแม่น้ำ ถ้าโคผู้นำฝูงไปตรง โคเหล่านั้น
ย่อมไปตรงทั้งหมดในเมื่อโคผู้นำฝูงไปตรงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน เห็นได้ว่า สังคมปัจจุบันได้ผู ้นำนั้น
ประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ย่อมประพฤติธรรมเหมือนกัน ประชาชนท้ังประเทศย่อมอยู่เป็นสุข และ
อีกทั้งโชคดีได้พระราชาทรงดำรงอยู่ในธรรม“ไม้สูงกว่าแม่มักจะแพ้ลมบน คนสูงเกินคนมักจะโค่น
กลางคัน”- ถือว่าเป็นผู้นำในหัวใจคนทุกคน 
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บทคัดย่อ  
 ในสังคมแต่ละสังคม จำเป็นต้องมีผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ทั้งฝ่ายด้านอาณาจักรและศา
สนจักร หากองค์กรใดมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางศาสนา ที่เรียกง่ายๆ ว่า 
ผู้นำที่พึงประสงค์ ก็จะทำให้องค์กรนั้น ๆ เจริญก้าวหน้า ร่มเย็น สงบสุข  หากองค์กร ใดขาดสติไม่ยึด
หลักธรรมในการบริหาร จะเป็นความสำเร็จที่ไม่ยั่งยืนสามารถเสื่อมสลายได้ ยิ่งเจริญสูงสุดทางด้านวัตถุ
ขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสเสื่อมสลายเร็วขึ้นเท่านั้น เพราะสังคมปัจจุบันแข่งขันทางด้านวัตถุมากเกิน ขาด
ธรรมวัตถุทางด้านจิตใจ  โดยเฉพาะภาวะผู้นำท่ีดีพึงประสงค์ ในยุค Newnomal นั้น จะเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้
ที ่คอยใช้อำนาจสั่งการเพียงอย่างเดียว ต้องปรับเปลียนให้ทันยุคทั ่นสมัย สามารถปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ ปัจจุบัน ได้รวมถึงการคิดสิ่งใหม่ๆ นำเอาคุณค่าที่มีในตัวตนมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม 
ทันสมัยมีการประยุกต์ Digital Life อันทรงคุณค่า ต้องสร้างมาเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างอย่าง
ยั่งยืน 
 

คำสำคัญ :  ภาวะผู้นำพึงประสงค์, หลักพระพุทธศาสนา 

 
Abstract  

According to the society, our leadership is more required for both 
organizations as the Kingdom and the Religious. As if any organization has a visionary 
leadership with morals, ethics, religious principles as simply as a desirable leadership act. 
It will make that Progress organization, happy, peace. On the other hand, any organization 
lacks of consciousness or is insane and does not adhere to the principles of Buddhism in 
management. It will be an unsustainable success that can decay. The increase of 
dramatically of the material growing in an abnormal way, (everyone likes it), it is to decay 
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faster because today's society is too competitive in material terms but it is lack of material 
objects.  The specific timing for good leadership , it will be a leadership and they are not 
acting as a commander who has got own powers or authorities. Therefore, it must be 
adjusted to adapt to the current situation, including the way of new thinking and brough 
them by a great value that could be absorb to the innovations. The Modern Life could 
be changed and adapt to the digital life of the more precious, it must be for such an 
initiative as in a unique and sustainable. 

 

Keywords: Concept Of Leadership, Buddhism 

 
บทนำ  

การปกครองและบริหารที ่ดีนั ้น ผู ้นำจะต้องมีความเป็นภาวะผู้ นำที ่ดีทุกด้าน โดยมี 
“ประมุขศิลป์” คือ คุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี  อันเป็นคุณสมบัติที่ดีท่ีสำคัญ หลักทางศาสนานั้นเป็น
สิ่งที่ทันสมัยเป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถนำมาปรับใช้ได้กับการดำรงชีวิต และการทำงานในปัจจุบันได้ 
และการเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา นั้นเปรียบเสมือนการเป็นผู้นำท่ียืนบนจุดที่สูงสุด
แล้วกลับสู่สามัญ เนื่องจากผู้นำในอดีตเริ่มต้นการเป็นผู้นำท่ีคอยบังคับบัญชา เป็นยุคของการช้ีนิ้วสั่งการ 
โดยใช้ทักษะของผู้นำที่คล้ายกับทหารและบทบาทของผู้นำจะมีลักษณะเป็นผู้บริหารจัดการ ที่มีการ
วางแผน การบริหาร การนำเสนอผลงาน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการจะชี้วัดถึงความเป็นผู้นำที่ดีมี
ความสามารถในอดีต ก็ต้องไปดูที่ผู้ตามว่าคิดเหมือนผู้นำหรือไม่ 

จึงเห็นได้ว่าบทบาทของผู้นำที่พึงประสงค์เป็นการบริหารจัดการคน จะต้องเปลียนแปลง
ตามยุคตามสมัย ยังครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้แสดง ความเป็นผู้นำท่ีทันสมัยได้แสดงทำกับพ่อค้า
ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้า ดังที่ปรากฏอยู่ในทุติยปาปริกสูตรว่า ผู้นำจะต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 
ประการหลัก คือ 1)  จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองสภาพเหตุการณ์ออกและจะวาง แผน
เตรียมรับ หรือรุกได้ 2) วิธุโร คือเป็นผู้ชำนาญในงาน รู้จักวิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ท่ีตนได้รับ ผิดชอบ 
3)  นิสสยสัมปันโนเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำ
ของส่วนที่เป็นฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักรได้ดี สามารถเชื่อมโยงไปกับวิถีของคนในแต่ละสมัยได้เป็น
อย่างดี 
 

ความหมายภาวะผู้นำ   
 คำว่า ภาวะผู้นำ (Leadership) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการบริหารและจัดการ
องค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำ เนินการบรรลุยังเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ที่องค์กรได้ตั้ง
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ไว้ความหมายของภาวะผู้นำ ในทัศนะนักวิชาการทั่วไปมีนักวิชาการที่ให้ความหมายของภาวะผู้นำ เอาไว้
หลายทรรศนะด้วยกัน ท่ีน่าสนใจทั้งนักวิชาการต่างประเทศและภายในประเทศ เพื่อความเข้าใจที่
ครอบคลุมยิ่งขึ้น จึงได้รวบรวมความหมายของภาวะผู้นำจากผู้รู ้ทั้งหลาย บางส่วนอาทิเช่นพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , 2546 : 25) ภาวะผู้นำ หมายถึง 
คุณสมบัติ เช่นสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักนำให้คนทั้งหลาย มา
ประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม รังสรรค์ ประเสริฐศรี. กล่าวว่า (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544) 
ภาวะผู้นำ หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักนำกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้นำ (Leaders) และผู้ตาม (Followers) ซึ่งทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Shared Purposes) หรือเป็นความสามารถที่จะสรา้ง
ความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในองค์การนั้นๆ 
 

คุณลักษณะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ 
คุณลักษณะของผู้นำที่พึงประสงค์ในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที ่แสวงหาได้ สร้างสรรค์ให้บัง

เกิดขึ้นได้ “เป็นพรแสวง ไม่ใช่พรสวรรค์”(ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ, (2009) [ออนไลน์])ให้สรรสร้างหาความสุข
กับงานในหน้าที่ให้มากที ่สุดและดีที ่สุด ให้พัฒนาตนเองแล้วนำมาเป็นแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา
หน่วยงานของตนเอง ผู้นำควรหลีกเลี่ยงการมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในตำแหน่งให้กับตนเอง บนพื้นฐาน
ของความคิดสะสม เบียดเบียน ที่มุ่งสร้างความร่ำรวยทางวัตถุนิยมแต่ “มีจิตใจที่ยากจน” เป็นการใช้
ภาวะผู้นำที่ไม่ถูกทิศทาง ซึ่งเป็นหนทางเสื่อมสำหรับผู้นำในที่สุด นันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย (ฐาปกรณ์ 
สุปญญารัตน์,  2020) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำท่ีพึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธ
ธรรม เมื่อปี พ.ศ.2550  ศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำท่ีดี จะต้องยึดหลักธรรม เช่น พรหมวิหาร 4 พละ 5 เป็น
ต้น ซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญสำหรับการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เพื่อให้สามารถดำเนิน กิจการงานทุกอย่าง ให้
บรรลุผล รูปแบบผู้นำ ที่เกิดจากการประยุกต์ของภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรม  ย่อมประกอบด้วย
หลักการ 3 ประการ คือ หลักการ ครองตน ครองคน และครองงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้นำเกิด การพัฒนาตน 
การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงาน ให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบท้ัง 2 ด้าน คือ  

1)  คุณภาพด้านความสามารถ เพื ่อทำให้ผู ้นำเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคนและพัฒนา
องค์กร 

2)  คุณภาพด้านจิตใจเพื่อทำให้เกิดการยกระดับจิตใจของผู้นำให้มีคุณธรรมจริยธรรมเห็น
แก่ประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นหลัก (นันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย, 2550) 

สรุป  จะเห็นว่า คุณลักษณะของผู้นำที่พึงประสงค์ในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที ่แสวงหาได้ 
สร้างสรรค์ให้บังเกิดขึ้นได ้“เป็นพรแสวง ไม่ใช่พรสวรรค์“ ให้สรรสร้างหาความสขุกับงานในหน้าท่ีให้มาก
ที่สุดและดีที่สุด ให้พัฒนาตนเองแล้วนำมาเป็นแนวทางแก้ปัญหา พัฒนาหน่วยงานของตนเอง ผู้นำควร
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หลีกเลี่ยงการมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในตำแหน่งให้กับตนเอง บนพื้นฐานของความคิดสะสม เบียดเบียน 
ที่มุ่งสร้างความร่ำรวยทางวัตถุนิยมแต่ “ มีจิตใจที่ยากจน ” เป็นการใช้ภาวะผู้นำที่ไม่ถูกทิศทาง ซึ่งเป็น
หนทางเสื่อมสำหรับผู้นำในท่ีสุด (ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ, (2009) 

ภาวะผู้นำตามหลักพระพุทธศาสนา 
ผู้นำตามหลักพุทธศาสนา มีที่มาจากการเลือกสรรสมาชิกในสังคม โดยการมอบอำนาจ

ให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษ ต่างจากบุคคลอื่น เช่น มีผิวพรรณวรรณะดี มีร่างกายแข็งแรง น่ัน
หมายถึง ศักยภาพในการใช้อำนาจซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับปกครองหมู่คณะ การใช้อำนาจตามที่ปรากฏใน
หลักพุทธธรรมมีวิธีการต่างๆ เพื่อสนองตามวัตถุประสงค์ของการใช้อำนาจตามลักษณะตามผู้นำ อำนาจ
จึงมิใช่สิ่งสมบูรณ์ในตัวเอง แต่เป็นวิถีทาง(means) ไปสู่จุดหมาย (purposes) จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์
โดยรวมของมวลสมาชิก ดังนี้ 1) เพื่อทำลายอธรรม ความชั่วร้าย หรือ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากสมาชิก
ในสังคม จึงมีการลงโทษเพื่อเป็นการหยุดยั้งความชั่วที่เกิดขึ้น  2) เพื่อรักษาความเป็นธรรมของมวล
สมาชิกในสังคม ถือเป็นแนวทางที่ดีงาม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนความถูกต้องในรูปของ
กฎระเบียบของสังคม 3) เพื่อสร้างความสงบสุข และความเจริญให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งทางวัตถุและจิตใจ 
 ลักษณะผู้นำทางพระพุทธศาสนา  ภาวะผู้นำมี ค่านิยมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวกำหนด 
หรือบ่งชี้ว่าจะสามารถนำพาสมาชิก หรือสังคมให้ประสบความสำเร็จได้ นั้นก็คือความเป็นภาวะผู้นำ ใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนามีนักปราชญ์ของสถาบันพุทธศาสนาเป็นที่เคารพกับบุคคลทั่วไป  พระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) , 2545 : 3) ได้ให้ความหมายภาวะผู ้นำในทาง
พระพุทธศาสนาไว้ว่า ภาวะผู้นำ คือ คุณสมบัติ เช่น สติ ปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของ
บุคคล ที่ชักนำให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามผู้นำที่ยิ่งใหญ่มองกว้างคิด
ไกลและใฝ่สูง  

ในแง่ของธรรมที่เกี่ยวกับผู้นำ ส่วนคุณสมบัติด้านอื่นก็เลยแทบไม่ได้พูด นอกจากหลักธรรม
อันได้แก่ สัปปุริสธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในสำหรับตัวเองที่ว่า รู้หลักการ รู้ความมุ่งหมาย รู้ตน รู้
ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้บุคคล ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เน้นด้านปัญญา เนื่องจากเวลาจำกัด คิดว่าเท่าที่
ได้พูดเรื่องภาวะผู้นำมาทั้งหมดนี้ ก็อยากจะเน้นข้อสำคัญบางอย่าง ซึ่งกระจัดกระจ่ายอยู่ในธรรมชุดตา่งๆ 
กล่าวคือ  

ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คือ มีสติ คอยตรวจตราสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงเป็นไป 
และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อชีวิต ต่อองค์กร ต่อชุมชนต่อสังคม ไม่
พลาดสายตา จับเอามาตรวจตราพิจารณาทั้งหมด แล้วดำเนินการทางลบ ก็ต้องรีบแก้ไข อะไรจะเป็น
โอกาสที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ก็ต้องใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ผ่านไปเปล่า 
ความตื่นตัว ทันต่อสถานการณ์ มีความกระตือรือร้น ไม่เฉื่อยชา ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไป ไม่ถลำพลาดและ
ไม่ยอมเสียโอกาสอย่างนี้เรียกว่าความไม่ประมาท รวมความว่า 3 ข้อนี้ต้องมาด้วยกัน คือ 1.ตัวเองต้องดี
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ต้องเป็นแบบอย่างได้ 2.ต้องมีกัลยาณมิตร ต้องหาที ่ปรึกษาและผู ้ร ่วมการร่วมงานที ่ดีมีความรู้
ความสามารถ และแสวงหาปัญญาเพิ่มเติมอยู่เสมอ 3. ต้องเป็นคนไม่ประมาท  

ภาวะผู้นำ เป็นความดีงามของบุคคลที่สามารถ ตัดสินปัญหาและให้ความเป็นธรรมเกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวผู้บริหารหรือผู้นำในการบริหาร
นี้มากโดยมีคำสอนที่พูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของผู้นำดังที่ปรากฏอยู่ในทุติยปาปริกสูตร ว่า  ผู้นำจะต้อง
ประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้คือ (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 21/7/9-10) 1) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองสภาพ
เหตุการณ์ออกและจะวาง แผนเตรียมรับ หรือรุกได้อย่างไร 2) เป็นผู้ชำนาญในงาน รู ้จักวิธีการไม่
บกพร่องในหน้าท่ีที่ตนได้รับ ผิดชอบ 3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น 

ในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า การเป็นผู้นำนั้น จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาคือมีหู ตา 
ไวและกว้างไกลสามารถจำแนกบุคคล และเหตุการณ์ออกว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะทำให้ผู้นำมปีระสบการณ์
มีความ ชำนาญในการปกครอง เข้าใจบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้มผีู้สนับสนุน
มากขึ้น แต่คุณสมบัติทั้ง 3 ประการนี้ มีระดับความสำคัญมากน้อยต่างกันไปตามระดับตำแหน่งหน้าที่
ขององค์กรหรือหน่วยงานว่าเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนหรือมี ความสำคัญเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว 
ผู้ปกครองรัฐหรือผู้นำประเทศแล้วนับว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ ผู้นำหรือผู้บริหารจึงต้องมีคุณสมบัติครบถว้น 
จึงจะสามารถยึดศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ส่งผลให้ลูกน้องหรือผู้สนองงานมีความเช่ือมั่น นั่นย่อม
เป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วนิดา ชูสังข,์ 2551) 

 องค์ประกอบผู้นำด้านจริยธรรม  
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ให้ความหมายไว้ว่า จรรย์ หรือ จริย แปลว่า ความประพฤติ
ในทางพุทธศาสนา จริยธรรม คือ มรรค มีองค์ 8 ประการ จริยธรรม ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 
จริยธรรมเป็นการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมาย (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2541) บุรัญชัย จงกลนี 
อธิบายว่า จริยธรรม หมายถึง การประพฤติหรือกริยา ที่ประพฤติอันถูกต้องดีงาม (บุรัญชัย จงกลนี, 
2551) คุณธรรม (Morality Virtue) และจริยธรรม (Ethics) เป็นคําศัพท์ทีมีความหมายใกล้เคียงกันทั้ง
ในภาษาไทย และภาษาอังกฤษตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542“
คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดีเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติ และจิตใจซึ่ง
สามารถแยกออกเป็น 2 ความหมาย คือ   
 1)  ความประพฤตดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก หลัก
ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณีหลักกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 2)  การรู้จักไตร่ตรองวา่ อะไรควรทํา ไม่ควรทำ และอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรมคือจริยธรรม
แต่ละข้อที่นำมาปฏิบัติ จนเป็นนิสัยเช่น เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละอดทน มีความรับผิดชอบฯลฯ 
“จริยธรรม”แปลว่าธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรม ซึ่งก็คือ กฎเกณฑ์ความประพฤติ
ของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เองความเป็นผู้มีปรีชาญาณ (ปัญญาและเหตุผล) ทําให้
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มนุษย์มีมโนธรรมรู้จักแยกแยะความถูกผิดควรไม่ควรโดย พระธรรมปิฎก ( พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต), 2545) กล่าวว่า องค์ประกอบในความเป็นผู้นำ คือ 

1)  ตัวผู้นำ จะต้องมีคุณสมบัติภายในของตนเองเป็นจุดเริ่ม และเป็นแกนกลางไว้ 
2)  ผู้ตาม หรือผู้ร่วมไปด้วยโยงด้วย คุณสมบัติที่สัมพันธ์กับผู้ตาม หรือในพุทธศาสนาไม่

นิยมใช้คำ ว่าผู้ตาม จะใช้คำว่า "ผู้ร่วมไปด้วย" 
3)  จุดหมาย โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับจุดหมาย เชน่จะต้องมี ความชัดเจนเข้าใจถ่อง

แท้และ แน่วแน่ในจุดหมาย เป็นต้น  
4)  หลักการและวิธีการ โยงด้วยคุณสมบัติ ที่สัมพันธ์กับหลักการ และวิธีการที่จะทำให้

สำเร็จผล บรรลุ 
4)  หลักการและวิธีการ โยงด้วยคุณสมบัติ ที่สัมพันธ์กับหลักการ และวิธีการที่จะทำให้

สำเร็จผล บรรลุจุดหมาย 
5)  สิ่งที่จะทำ โยงด้วยคุณสมบัติ ที่สัมพันธ์กับสิ่งท่ีจะทำ 
6)  สถานการณ์ โยงด้วยคุณสมบัติ ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่จะประสบซึ่งอยู่

ภายนอกว่า ทำอย่างไรจะผ่านไปได้ด้วยดี ในท่ามกลางสังคมสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่ประสบ เช่น ปัญหา 
เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า ผู้นำ ซึ่งหมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมาหรือได้รับการยกย่องขึ้นให้
เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินใจเพราะ มีความสามารถการปกครองบังคับบัญชาและจะพาผู้ตามหรือ ใต้บังคับ
บัญชา ไปในทางดีหรือช่ัวได้  

นอกจากนี้ผู้นำจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมจะต้องวางตัวในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ในสังฆโสภณสูตร พระพุทธองค์ได้แสดงถึงลักษณะและคุณสมบัติของผู้นำหรือผู้บริหารไว้ว่า 1) วิยัตโต 
เป็นผู้มีปัญญา 2) วินีโต เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี 3) วิสารโท เป็นผู้แกล้วกล้า 4) พหุสุโต เป็นผู้มีความรู้ 
ศึกษาทรงจำมาก 5) ธัมมานุธัมมปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติธรรม รักษาความถูกต้องในสิ่งที่ถูกที่ควร (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) 21/157/203) 

ผู้นำที่ประกอบด้วยคุณธรรม 5 ประการดังกล่าวนี้ ย่อมประสบความสำเร็จและได้รับการ
ยกย่อง นับถือในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ได้แสดงหลักธรรมสำหรับผูน้ำไว้อีก 6 ประการ คือ 1) ขมา 
คือ มีความอดทนต่อการปฏิบัติงานมีใจหนักแน่น ไม่ยอมตกในความชั่วไม่เกรงกลัวหรือมีอคติ 4 เมื่อ
จะต้องตัดสินใจและไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรม 8  2) ชาคติยะ คือ มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีความ
ระมัดระวังไม่ประมาทในการประคองชีวิตหน้าที่และการงาน 3) อุฏฐานะ คือ มีความขยันหมั่นเพียรต่อ
หน้าท่ีการงาน 4) ทยา คือ มีจิตใจท่ีเอ็นดู รักใคร่ห่วงใยเข้าใจใส่ดูแลผู้ร่วมงาน          5) อิกขนา คือ เอา
ใจใส่ตรวจตรางานและหน้าท่ีที่ตนรับผิดชอบ (องฺ.ปญจก (ไทย) 22/53/56.) 
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หลักธรรมที่ยกมาแสดงทั้งหลายเหล่านี้ ก็เพื่อให้เห็นถึงแนวคิดหรือคำสอนเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมกับการบริหารตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเท่านั้น อีกอย่างหนึ่ง คำว่านักบริหารนี้ไม่ได้หมาย
เฉพาะเจาะจงเอาเพียงแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่หมายรวมเอาผู้บริหารทุกระดับชั้น ตำแหน่งไม่ว่าจะ
เป็นผู้ปกครองรัฐ ข้าราชการ บริษัทเอกชน หรือแม้แต่การบริหารองค์กร ที่เล็กที่สุดของสังคม คือ
ครอบครัว ย่อมต้องอาศัยหลักธรรมในการบริหารเดียวกัน  

 

ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธศาสนา 
  คุณลักษณะภาวะผู้นำท่ีพึงประสงค์นั้นเมื่อรวบรวมจากตำราก็จะมีจำนวนมาก โดยเฉพาะ

เมื่อเพิ ่มหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องก็เห็นชัดว่า ธรรมอันเป็นพื้นฐานความเชื่อว่า 
คุณธรรมเหล่านั้นจะต้องครอบคลุมหน้าที่ และภารกิจของผู้นำ  3 ประการ  คือ การครองตน ครองคน 
และครองงาน พระเจ้าอยู่จะทรงตรัสเสมอ ว่า “ขอให้ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำด้วยรู้ทัน ทำด้วย
ความรู้ไม่เผลอสติ ทำด้วยมีหลักวิชา ทำด้วยความไม่มีอคติ” (พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), 2551) 
ซึ่งสอดคล้องกับภาวะผู้นำทางพระพุทธศาสนา  

ดังที่ปรากฏอยู่ในทุติยปาปณิกสูตร ว่า ผู้นำจะต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้คือ (องฺ.
จตุกฺก.(ไทย) 21/7/9-10) 1)  จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองสภาพเหตุการณ์ออกและจะ
วาง แผนเตรียมรับ หรือรุกได้อย่างไร ซึ่งตรงกับ การมีวิสัยทัศน์ 2)  วิธุโร คือเป็นผู้ชำนาญในงาน รู้จัก
วิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับ ผิดชอบ ตรงกับ การปรับตัว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 3)  
นิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น ในพระสูตรนี้แสดงให้เห็น
ว่า การเป็นผู้นำนั้น จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาคือมี หู ตา ไวและกว้างไกลสามารถจำแนกบุคคล  
สอดคล้องกับ การมีส่วนร่วม คือ การที่ผู้นำพร้อมที่จะสื่อสาร รับฟัง พูดคุย กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 

ต้นแบบภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธศาสนา   
ในปัจจ ุบ ัน ม ีพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากมายที ่ม ีความโดดเด่นทางด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลกทรอนิกส์ โดยมีรูปแบบในการเผย
แผ่แตกต่างกันไป โดยที่หนึ่งในบรรดา พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นท่ีมีความโดดเด่นและไดร้ับความนิยมในแนว
ทางการเผยแผ่พุทธธรรมว่า แสดงธรรมะได้โดดเด่น เป็นที่นิยมประชาชนมาก และนับว่าเป็นปราชญ์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคสมัยนี้ มีจำนวนหลายท่านแต่ในบทความจะยกเป็นตัวอย่างมี 2 ท่านที่
สำคัญรู้จักกันทั่วโลก ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิร
เมธี) ที่มีผลงานการเผยแผ่งอกเงยในพระพุทธศาสนามากมาย รวมทั้งมีคุณสมบัติและเกียรติคุณที่น่านับ
ถือและเป็นที่ยอมรับของแวดวงนักวิชาการและสามัญชนท่ัวไปคือ 



- 127 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รูปที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต นามเดิม ประยูร มีฤกษ์ ฉายา ธมฺมจิตฺโต 
เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองช้ันหิรัญบัฏ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ,
กรรมการมหาเถรสมาคม,อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระพรหมบัณฑิต เป็นพระนักวิชาการ นักบริหาร นักการศึกษา นักเทศน์และนักเขียน ผู้มี
ผลงานมากมายทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
ในมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์จากหลายสถาบัน และเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาปรัชญา ในฐานะเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสได้บูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ของวดัจน
ได้รับรางวัลยอดเยี ่ยม อันดับ 1 ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรรมจากองค์การยูเนสโก เป็น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5 สมัยได้ก่อสร้างสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เป็นประธานผู้ก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติและประธานผู้ก่อตั้ง
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่ได้รับฐานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษขององค์การสหประชาชาติ (จากวิกิพี
เดีย สารานุกรม, สืบค้น เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2564) 

ได้ร ับแต่งตั ้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากสมเด็จ
พระสังฆราช เมื่อปี พ.ศ. 2540 และในปีถัดมาก็ได้รับแต่งตั ้งให้เป็นเจ้าคณะภาค 2 รับผิดชอบเขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง 

นอกจากงานปกครองคณะสงฆ์แล้ว ท่านยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการของ
ประเทศไทยรูปหนึ่ง ได้นิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญากว่า 60 เล่ม งานพิมพ์ต่าง ๆ 
ของท่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งหนังสืออื่น ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ปรัชญากรีก พุทธวิธี
สร ้างสันติภาพ จริยธรรมชาวพุทธ โลกทัศน์ของชาวพุทธ และ วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล
สหประชาชาติ 

ท่านได้รับเชิญให้กล่าวบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ และได้รับเชิญให้บรรยาย
ธรรมเป็นประจำทุกปีทั่วประเทศและทั่วโลกตั้งแต่ 20 ปีที่แล้วมา ซึ่งรวมทั้งการบรรยายธรรมเป็นชุด
ต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2537 เป็นผู้แทนของประเทศไทยเสนอบทความทางวิชาการ ในที่
ประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ที่กรุงเทพมหานคร และในที่ประชุมสัมมนาผู้นำ
ทางศาสนาท่ีจัดเนื่องในการประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 

ในรอบ 10 ปีที่ผ ่านมาท่านได้รับอาราธนาไปบรรยายธรรม และแสดงปาฐกถาเป็น
ภาษาอังกฤษจำนวนหลายครั้งในที่ประชุมนานาชาติในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งสำนักงานใหญ่
องค์การสหประชาชาติ ด้วยการเป็นที่ยอมรับในงานบทความด้านวิชาการและการสละอุทิศตน เพื่อสังคม
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ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของท่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยจึงพระราชทาน
ตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาปรัชญาแก่ท่าน  

ท่านได้เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานในการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งท่ีสอง จัดขึ้นตั้งแต่วันท่ี 9 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 

นอกจากนี้ ท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการจัดประชุมสภาผู้นำศาสนาแห่งโลก ณ พุทธ
มณฑล เป็นต้นและ 

รูปที่ 2 พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) นามปากกาว่า ว.วชิรเมธี มีเชื่อเสียงในฐานะ
พระนักวิชาการ นักคิดนักเขียนและนักบรรยายธรรม มีผลงานทางวิพากษ์และแนะนำสังคมหลากหลาย
เรื่อง โดยเฉพาะบทละครโทรทัศน์และหนังสือเรือ่ง “ธรรมะติดปีก” ที่ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่องสาม ซึ่งได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 
ในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาประจำปี พ.ศ.2550 ท่านมีผลงานอันประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทะศาสนาอีกนับไม่ถ้วน  

ปัจจุบันท่านจำพรรษาที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานอาศรมอิสรชน สังกัดวัดศรีศักดาราม 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

เผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านเขียนหนังสือธรรมะ คือ ธรรมะติดปีก ธรรมะหลับสบายและ
ธรรมะดับ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก จนนำมาสู่การนำเนื้อหามาสร้างเป็นสะครโทรทัศน์ ช่ือว่า ธรรมะ
ติดปีก จนทำให้เกิดกระแสธรรมะกลับมานิยมอีกครั้งหนึ่ง และนอกจากน้ีท่านยังได้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยา
ล ัย เพื ่อเป ็นสถาบันการศึกษาในการพัฒนาการตื ่นร ู ้ส ู ่อ ิสรภาพ โดยเน้นปร ัชญาการทำงาน
พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก มีวิสัยทัศน์ คือ “สันติส่วนบุคคล คือ สันติภาพสากลของ
มนุษยชาติ”  

เป็นนักเผยแผ่รุ่นใหม่ที่ริเริ่มการประยุกต์ใช้สื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ หรือสื่อ
ออนไลน์ ในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำให้เป็นที่รู้จักของสังคมอย่างรวดเร็ว ผลงานที่โดดเด่น
ของท่านและเป็นที่ยอมรับและติดตามของสังคม ได้ถูกนำมาเรียบเรียงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
บริบทสังคมในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอสู่สังคมผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ นำมาสู่การเกิดกระแสธรรมะขึ้นใน
สังคม ที่มีส่วนสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
มีพฤติกรรมเข้าหาพระพุทธศาสนามากขึ้น นับว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกที่สอดคล้องกับสังคม
สมัยใหม่ของพระมหาวุฒิชัย ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการประยุกต์หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ากับ
ศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน (ชลวิทย์ เจียรจิตต์, 2558) 

จึงกล่าวได้ว่านักปราชญ์ทั้ง 2 ท่าน ๆ  ได้มีผลงาน ความสามารถทางคดีโลกและคดีธรรม 
พร้อทุกประการท่านเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ในยุคสมัยใหม่ บรรยายธรรมอันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาคคุณงามความดีของท่านทั้ง 2 ไม่สามารถกล่าวได้หมดในบทความนี้ จึงนำยกมาบางส่วน ซึ่ง
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ประปราชญ์ทั้งสองนี้มีคุณธรรมของความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์  ในทัศนะของข้าพเจ้ามองว่า ท่านมี
ศักยภาพความเป็นผู้นำครบมีความสอดคล้องกับทุติยปาปณิกสูตร ว่า (องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 21/7/9-10)ผู้นำ
จะต้องประกอบด้วยลักษณะ  1) จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองสภาพเหตุการณ์ออกและ
จะวาง แผนเตรียมรับ หรือรุกได้อย่างไร ซึ่งตรงกับ การมีวิสัยทัศน์ 2) วิธุโร คือเป็นผู้ชำนาญในงาน รู้จัก
วิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับ ผิดชอบ ตรงกับ การปรับตัว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 3)  
นิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น  ในพระสูตรนี้แสดงให้เห็น
ว่า การเป็นผู ้นำนั ้น จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาคือมี  หู ตา การเป็นผู้นำนั ้น จะต้องเป็นผู้
ประกอบด้วยปัญญาคือมี หู ตา   

จะเห็นได้ว่า ต้นแบบผู้นำจะต้องยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเร็วเกิน
กว่าที่ผู้นำเพียงคนเดียวจะสามารถที่จะติดตามและเรียนรู้ทุกอย่างได้ทัน  2) การปรับตัว ท่าน ผู้นำจะ
ได้รับข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 3) มีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการมองเห็นถึงทิศทางในระยะไกล แม้จะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 4) การมีส่วนร่วม ที่สำคัญท่านทั้งสองเป็นที่นิยมทุกยุคทุกสมัยผู้เขียนคิดว่า
ท่านน่าจะประกอบด้วย 4 ด้านด้วยคือ 1) ศึกษาธรรมะมาอย่างรู้ลึกรู้จริง ทำให้ผู้อ่านเชื่อเถือ   2) มี
ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทำให้ผู้อ่านอยากเรียนรู้ 3) มีจุดเน้น มีประเด็นที่ชวนคิด เพื่อกระตุ้นให้
ผู้อ่านได้เกิดการครุ่นคิดใคร่ครวญ ปรับเปลี่ยนตน เพื่อน้อมนำหลักธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  4) 
สามารถใช้ถ้อยคำภาษาสำนวนในระดับที่จูงใจชวนให้ติดตามอ่านจนจบ  

ดังนั้นหลักการและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของนักปราชญ์ทั้งสองนี้ ถือว่า ได้เปล่งประกาย
ฉาย สะท้อนให้เห็นศักยภาพข้างต้น อีกทั้งท่านยังมีคุณสมบัติที ่สำคัญหลายประการ คือ เป็นพระ
นักวิชาการทาง พระพุทธศาสนา เป็นพระนักทฤษฎี เป็นพระนักปฏิบัติ และเป็นพระนักเผยแผ่ธรรมะช่ือ
ดังในสมัยนิยมปัจจุบัน เหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้เขียนบทความนำแนวทางการ
เผยแผ่พุทธธรรมของท่านมาศึกษาเพื่อเป็น ประโยชน์สำหรับผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนา 
เพื่อเป็นประโยชน์ในแนวทางการปฎิบัติสำหรับบุคคลที่ สนใจใฝ่ในธรรม เพื่อธำรงพระพุทธศาสนาให้ยืน
ยงคงอยู่ในสังคมไทยนี ้

 

บทสรุป   
จะเห็นว่า คุณลักษณะของผู้นำท่ีพึงประสงค์ในยุคปัจจบุันเป็นสิง่ที่แสวงหาได ้สร้างสรรคใ์ห้

บังเกิดขึ้นได้ “เป็นพรแสวง ไม่ใช่พรสวรรค์“ ให้สรรสร้างหาความสุขกับงานในหน้าที่ให้มากที่สุดและดี
ที่สุด ให้พัฒนาตนเองแล้วนำมาเป็นแนวทางแก้ปัญหา พัฒนาหน่วยงานของตนเองโดยมีองค์ธรรมของ
ความเป็นผู้นำประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการนี้คือ 1) จักขุมา ความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มอง
สภาพเหตุการณ์ออกและจะวาง 2) วิธุโร ความเป็นผู้ชำนาญในงาน  3) นิสสยสัมปันโน ความเป็นผู้ที่มี
มนุษยสัมพันธ์ดี และได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น  ซึ่งเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านคุณภาพทางจิตใจ 
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และคุณภาพด้านความสามารถ ดังสังเกตได้จากผู้นำต้นแบบท้ังสองท่านที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นผู้นำ
ต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีทั ้ง ในด้านคุณภาพทางจิตใจเป็นผู้นำที่เน้น
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นหลัก โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชนหรือหมู่คณะ 
แก่สังคมโลก ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง โดยทำตนเป็นผู้นำที่เป็นที่พึ่งของหมู่ชน และ
สังคม ตลอดจนเป็นท่ีพึ่งของมนุษยชาติอย่างสมบูรณ์  ส่วนในด้านคุณภาพด้านความสามารถ ก็เป็นผู้นำ
ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเช่น ด้านการจัดระบบบริหารงาน ด้านความรู้
พื้นฐานทางกฎหมาย เศรษฐกิจ สถานการณ์โลก  ดังนั้น ผู้นำที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธศาสนานั้น หาก
มีหลักธรรมดังกล่าวข้างต้นแล้วยังประกอบด้วยหลักของการ ครองตน ครองคน ครองงาน จะเป็นผู้นำท่ี
สามารถครองตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือและศรัทธาของบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนมี
วิสัยทัศน์ จึงทำให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้อย่างสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบันได้ตลอดกาล      
 

เอกสารอ้างอิง  
ชลวิทย์ เจียรจิตต์.(2558). ศาสนากับการพัฒนา. พิมพ์ครั ้งที ่ 1. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
นันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย. (2550). ภาวะผู้นำท่ีพึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธธรรม

, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2541). บทวิเคราะห์ความหมายจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร:  
ม.ป.ท. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  (2545). ภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนา
ประเทศ. พิมพ์ครั้งท่ี 7. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2545). ภาวะผู้นำความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ. 
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือโลก. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2551).  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 
16. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จำกัด. 

พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต). (2546).  ภาวะผู้นำ:ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ. 
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผู้นำ (Leadership). กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์.  
วนิดา ชูสังข์. (2551). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นำตามหลักพระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



- 131 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

พสุ เดชะรินทร์. ผู้นำในยุค 4.0.  เผยแผ่เมื่อวัน เสาร์ ที่ 18 กันยายน 64, คอลัมนิสต์ กรุงเทพธุรกิจ 
( อ อ น ไ ล น์ )  จ า ก  https://www.bangkokbiznews.com/ category/ 
columnist/columnist สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 64. 

ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ. (2009). “คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์”.  [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 64 
จาก https://www.gotoknow.org/posts. 

ชัชวาล เสนะวงศ์  ChatChy.“บริบทภาวะผู้นำท่ีพึงประสงค์” [ออนไลน์] สืบค้นเมื่อ วันท่ี 10 สิงหาคม 
2560. จาก: https://www. Goto know. org/posts/260395.   

 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts


 

 

ประเพณีก๋วยสลาก: ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 
KUAY SALAK FESTIVAL: HISTORY, VALUE AND CULTURAL CREATION  

OF LAMPANG PROVINCE 
 

พระครสูังฆรักษ์ศภุณัฐ ภูริวฑฺฒโน 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Phrakrusangkarak  Suphanut  Phuriwattano  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Supanatkumchum79@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้มีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้น การศึกษา
วิเคราะห์ และตีความข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามเป็นหลัก ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ 
ประกอบการตีความ และวิเคราะห์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประกอบด้วย พระสงฆ์ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
ตานก๋วยสลากในจังหวัดลำปาง ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีตานก๋วยสลาก คือ การทำบุญสลากภัตใน
ล้านนาไทย สำหรับจังหวัดลำปางเรียกประเพณีทำบุญสลากภัตว่า งานทำบุญทานข้าวสลาก ตานก๋วย
สลาก หรือ กินก๋วยสลาก ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ
ผู้ล่วงลับ ให้กับตนเองในภายภาคหน้า หรือให้กับเทวดา ฟ้าดินไป ตลอดจน เจ้ากรรมนายเวร จะนิยม
เริ่มทำกันในช่วงกลางพรรษาในราวปลายเดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม จากสภาพการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีตานก๋วยสลากในจังหวัดลำปาง ด้านครอบครัวและเครือญาติ บริบท
ชุมชนในจังหวัดลำปาง เริ ่มมีแนวโน้มเป็นสังคมเมืองมากขึ้น โครงสร้างของครอบครัวโครงสร้าง
ครอบครัวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม การปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมประเพณีกลับอ่อนแอลง
ความสัมพันธ์ลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมหันมาบริโภคนิยม และวัตถุดิบ
นิยม จึงส่งผลกระทบต่อประเพณีตานก๋วยสลากท่ีมีพื้นฐานมาจากสถาบันครอบครัวและเครือญาติ ดังนั้น 
ประเพณีตานก๋วยสลากจึงค่อยหายไปจากชุมชนในบางพื้นที่ในจังหวัดลำปาง สำหรับการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมประเพณีตานก๋วยสลากให้มีความยั่งยืนคือการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันผ่านกระบวนการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจผ่านประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ให้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญ
ของประเพณีตานก๋วยสลาก และสามารถสร้างอัตลักษณ์ร่วมได้โดยการถ่ายเทวัฒนธรรมประเพณี
ตานก๋วยสลากลงสู่ชุมชน และวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 
 

คำสำคัญ :  ประเพณีก๋วยสลาก, ประวัติศาสตร์, คุณค่า, การสร้างสรรค์วัฒนธรรม 

mailto:Supanatkumchum79@gmail.com


- 133 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

Abstract  

This research paper is qualitative research with an emphasis on analytical study 
and mainly interpret data from field research. Study the information from the document. 
And various researches, including interpretation and analysis, and participatory 
observation. By collecting data from a group of key informants consisting of monks, 
academics, village philosophers and those who play an important role in promoting and 
conserving the Tan Kuay Salak tradition in Lampang Province The results showed that: 

The tradition of Tan Kuay Lottery is a merit-making ceremony in Lanna Thai. For 
Lampang province, the tradition of making merit in the lottery is called. A merit-making 
event, eating lottery tickets, Tan Kuay Lottery, or eating noodles, which has been 
practiced for a long time. This is to dedicate the merit to the deceased. For themselves 
in the future or to the gods, heavens and the earth, as well as the lord It is popular to 
start doing it in the middle of the Buddhist Lent around the end of August, September, 
October. 

From the situation of cultural change and tradition of Tan Kuay Salak in Lampang 
Province Family and kinship Community Context in Lampang Province began to tend to 
be more urban society Family structure, family structure began to change from the 
original. The instillation of culture and traditions has weakened the relationship. Coupled 
with economic changes and society turned to consumerism and popular raw materials 
Thus affecting the tradition of Tan Kuay Salak, which is based on family and kinship 
institutions. Therefore, the tradition of Tan Kuay Salak has gradually disappeared from 
communities in some areas in Lampang Province. For the creation of a sustainable Tan 
Kuay Slak culture is to create a common identity through the process of creating 
knowledge. Understanding through the people and tourists who come to visit to realize 
the value and importance of the Tan Kuay lott tradition and can create a common 
identity by transferring the culture and traditions of Tan Kuay Salak into communities and 
temples in Lampang Province. 

 

Keywords: Kuay salak festival, History, Value, Cultural Creation. 



- 134 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

บทนำ  
 ประเพณีอารยธรรมล้านนาและเรื่องราวตำนานนับเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
โดยตรง โดยประเพณีอารยธรรมคือ สิ่งที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมา อาจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ขนบประเพณี หมายถึง ประเพณีที่สังคมร่วมกันกำหนดขึ้นว่าควรจะปฏิบัติให้เป็นแบบแผนเช่นใด เมื่อใด 
ที่ไหน และอย่างไร และอีกลักษณะหนึ่ง คือ จารีตประเพณี คือ ประเพณีที่สังคมถือว่า ถ้าผู้ใด ฝ่าฝืนหรือ
งดเว้นไม่กระทำตามจะเป็นความผิดที่รุนแรง ทั้งนี้มักเกี่ยวข้องกับศีลธรรม บทบัญญัติ หรือ กฎหมายที่
สังคมให้ความเชื่อถือดังปรากฏเป็นความผิดในลักษณะต่างๆ เช่นผิดผี ผิดรีต หรือ ผิดฮีต (ขวัญนภา 
สุขคร, และคณะ, 2557)  
 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรม ในปัจจุบันทำ
ให้ประเพณีหลายอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลง และสลายหายไปจากสังคมของล้านนา เช่น ประเพณีปอย น้อย 
หรือ ปอยบวชลูกแก้ว (บรรพชาสามเณร) แต่เดิมนั้นในท้องถิ่นล้านนามีวัดเป็นแหล่งการศึกษา เรียนรู้
สำหรับเด็กผู ้ชาย ชาวบ้านในชุมชนนิยมให้ลูกชายได้บวชเรียน เพื ่อศึกษาเรียนรู ้ และสืบทอด 
พระพุทธศาสนา รวมทั้งถ่ายทอดภูมิปัญญาต่าง ๆ แต่ปัจจุบันระบบการศึกษาของประเทศไทยได้เน้นการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นหลัก พ่อแม่จึงนิยมส่งเสริมลูก ให้เรียนในระบบของโรงเรียน 
มากกว่าการบวชเรียน ทำให้มีเด็กผู้ชายบวชเรียนตามประเพณแีต่เดิมในแต่ละวัดลดลง ทำให้การจัด งาน
ประเพณีปอยน้อยลดลงไปด้วย อีกประเพณีหนึ่งคือประเพณีสงกรานต์ ที่คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่มุ่งแต่
กิจกรรมการเล่นสาดน้ำท่ีสนุกสนานมากกว่าการทำบุญตามความเช่ือดั้งเดิม รวมทั้งประเพณีรดน้ำดำหัว
พระสงฆ์เถระ ผู้สูงอายุ ที่เป็นท่ีเคารพนับถือของชุมชนและครอบครัวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย (นิรันดร์ 
ภักดี, 2550) และอีกประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งที่มีการรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อการอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลัง 
คือ ประเพณีตานก๋วยสลาก 
 ก๋วยสลากหรือสลากภัต เป็นรูปแบบของการถวายทานอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้อง กับบุคคลต่าง ๆ มากมาย คัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ได้กล่าวถึงลักษณะของความ
เชื่อที่เป็น จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของสลากภัตว่า มีมูลเหตุมาจากความเชื่อของมนุษย์ในยุคสมัย
พุทธกาลที่มี ความเลื ่อมใสในพระพุทธศาสนา ต้องการจะทำนุบำรุง อุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ซึ ่งเป็น
ตัวแทนของ พระพุทธศาสนาดังที่เคยได้ถือปฏิบัติมา แต่มีเหตุที่ทำให้การบำรุงพระศาสนาและการ
อุปัฏฐาก พระภิกษุสงฆ์ต้องมีการหยุดชะงักไป เพราะเกิดภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติ ข้าวยากหมาก
แพงไม่ สามารถท่ีจะทำบุญให้ทานได้อย่างที่เคยปฏิบัติมา ดังความปรากฏในคัมภีร์พระวินัยปิฎกได้กล่าว 
เอาไว้ว่า ในสมัยพุทธกาลขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ ณ กรุงราชคฤห์ ในเวลานั้น เกิด
ข้าวยากหมากแพงทำให้ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่สามารถถวายสังฆทาน เพื่ออุปถัมภ์บำรุง
พระภิกษุสงฆ์ได้ จึงพากันคิดจะถวายทานตามความสามารถที่ตนพอจะกระทำได้ ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย
จึงนำความนั้นข้ึนกราบบังคมทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ พระสงฆ์รับภัตได้ 7 
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อย่าง ในจำนวนภัตทั้ง 7 อย่างนั้น สลากภัตจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ที่พระพุทธองค์ ทรงอนุญาต ภัตทั้ง 7 
อย่าง มีปรากฏในพระวินัยปิฎก เล่มที่ 7 จุลวรรคภาค 2 เป็นชื่อของทานและ เป็นพุทธานุญาตภัตทั้ง 7 
อย่าง ท่ีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้กับพระสงฆ์ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) ประกอบด้วย 
 1. สังฆภัตหมายถึง อาหารที่นำมาถวายสงฆ์  
 2. อุทเทสภัต หมายถึง อาหารอุทิศสงฆ์  
 3. นิมันตนภัต หมายถึง อาหารที่เขาถวายในท่ีนิมนต์  
 4. สลากภัต หมายถึง อาหารถวายตามสลาก  
 5. ปักขิกภัต หมายถึงอาหารที่เขาถวายปักษ์ละครั้ง คือ สิบห้าวันครั้งหนึ่ง  
 6. อุโปสถิกภัต หมายถึง อาหารที่เขาถวายในวันอุโบสถ  
 7. ปาฏิปทิกภัต หมายถึง อาหารที่ถวายในวันที่พระภิกษุมีความยากลำบาก 
 นอกจากที่ปรากฏในพระวินัยที่ถือว่าเป็น พุทธานุญาต แล้วยังมีปรากฏอยู่ในอรรถกถา ขุ
ททกนิกาย เกี่ยวกับเรื่องของสลากว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระอรหันตสาวก ช่ือ 
พระโกณฑธานเถระซึ่งเป็นผู้โชคดีในการจับสลากได้ที่หนึ่งทุกครั้ง พระสาวกทั้งหลายมีความสงสัย ว่า 
ทำไมท่านจึงมีความโชคดีเช่นนั้น พระพุทธเจ้าตรัสบอกแก่ภิกษุทั้งหลายทั้งมวลว่า พระโกณฑธาน เถระ
เป็นผู้ที่ชอบทำบุญสลากภัต จึงทำให้ท่านเป็นคนที่โชคดี(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2539) อีกเรื่อง
หนึ่งที่ปรากฏในอรรถกถา ขุททกนิกายธรรมบทว่า ในสมัยพุทธกาล ขณะที่ พระพุทธเจ้าประทับ ณ 
พระเชตวันมหาวิหารนั้น วันหนึ่งนางกุมารีผู้หนึ่งได้อุ้มลูกชายวิ่งหนีนาง ยักษิณีผู้มีเวรต่อกัน หลายชาติ
แล้ว ติดตามมาจะทำร้ายลกูของนาง นางเห็นจวนตัวจะวิ่งหนีไปท่ีอื่น ไม่ได้ จึงพาลูกว่ิงเข้าไปในวัดพระเช
ตวัน ในพระวิหารขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ นางเอาลูกน้อยวางแทบพระบาทแล้วกราบทูลวา่ 
“ข้าแด่พระองค์ผู้เจริญ ขอทรงโปรดเป็นท่ีพึ่งแก่ลูกชาย ของหม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้า” พระพุทธเจ้าหยุด
พฤติกรรมที่จองเวรของนางกุมาริกา และนางยักษิณี ด้วยการตรัสคำสอนว่า “เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร” 
แล้วทรงให้นางทั้งสองเห็นผิดชอบชั่วดี นางยักษิณี รับศีล 5 แล้วนางก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น  กราบทูล
พระพุทธเจ้าว่านางไม่รู้จะไปทำมาหากินอย่างไร เพราะรักษาศีลเสียแล้ว นางกุมาริกาจึงรับอาสาจะพา
นางไปอยู่ด้วย นางได้รับอุปการะจากนางกุมาริกา หลายประการ นึกถึงอุปการะอยากจะตอบแทน
บุญคุณ จึงเป็นผู้พยากรณ์บอกกล่าวเรื่อง ลมฟ้า อากาศ คือ บอกให้นางกุมาริกาทำนาในที่ดอนในปีฝน
มาก ทำนาในที่ลุ่มในเวลาฝนแล้ง นางกุมาริกา ได้ปฏิบัติตามทำให้ฐานะร่ำรวยขึ้น คนทั้งหลายมีความ
สงสัยจึงมาถามหาสาเหตุ นางจึงบอกว่า นางยักษิณีเป็นผู้บอกกล่าวให้ คนทั้งหลายจึงพากันไปหานาง
ยักษิณีขอให้พยากรณ์ให้ตนบ้าง คนทั้งหลาย ได้รับอุปการะจากนางยักษิณีจนมีฐานะร่ำรวยไปตาม ๆ กัน 
ด้วยความสำนึกในบุญคุณ จึงพากันนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินเครื่องใช้สังเวยเปน็อันมาก 
มามอบให้ นางจึงนำมาทำเป็น สลากภัต โดยให้พระสงฆ์กระทำการจบัตามเบอร์ดว้ยหลักของอุปโลกนกร
รม คือ ของที่ถวายมีทั้งของ มีราคามาก ราคาน้อย พระสงฆ์องค์ใดได้ของมีค่าน้อยก็อย่าเสียใจ ให้ถือว่า
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เป็นโชคของตนดีหรือไม่ดี การถวายแบบจับสลากของนางยักษิณีนี้นับเป็นครั้งแรกแห่งประเพณีทำบุญ
สลากภัต หรือทานสลาก ในสมัยพุทธกาล (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) 
 จะเห็นได้ว่าประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่ บรรพ
ชนได้ม ีการสืบทอด อนุร ักษ์ ส ืบสานมาตั ้งแต่สม ัยพุทธกาลอย่างยาวนาน ตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความสามัคคี เพราะเหตุที่มนุษย์มีความต้องการความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสันติสุข เริ่มตั้งแต่ที่ตัวเรา ครอบครัว ตลอดจนสังคมโลก นอกจากน้ันแล้ว ก็ยัง
มีหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในสังคมได้อย่างชัดเจน ประการ
แรกก็คือหลักของ “ทานคือการให้” ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงทาน มี 2 อย่างคือ อามิสทาน 
และธรรมทาน (พระลือชัย อินฺทยโส (นราทอง) , 2549) การให้ทานเป็นการแสดงออกซึ ่งความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตัญญู ที่ได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่าง
วงศาคณาญาติ เพื่อน และ กลุ่มคนในสังคมทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของมนุษย์ในสังคม เป็น
ประโยชน์เกื้อกูลแก่การดำรงชีวิตของชุมชน การให้ทานตามประเพณี ถือเป็นหลักการครองคนในสังคม
ได้อีกทางหนึ่ง และ สามารถผูกมิตรไมตรี ความรักความสมัครสมานสามัคคีร่วมน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้
เกิดขึ้นในสังคมเพราะ “ทานเป็นเนื้อหาเบื้องต้นที่ทุกคนต้องเกี่ยวข้องและปฏิบัติ ก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อใน
คือ คำสอนที่แท้จริง ของศาสนา” (พระมหาสง่า ไชยวงค์, 2541) ผู้ให้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นท่ีรักที่ชอบใจของ
คนท้ังหลาย เพราะผู้รับย่อมเป็นท่ีช่ืนชอบใจใน เมตตาธรรมของผู้ให้เสมอ และผู้ให้ทานยังได้ชื่อว่าเข้าถึง
ประโยชน์และความดีงามขั้นสูงสุดในทาง พระพุทธศาสนา ดังปรากฏในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตว่า 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539)   
 1. ผู้ให้ทาน ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก  
 2. บัณฑิต ย่อมคบหาผู้ให้ทาน 
 3. ช่ือเสียงของผู้ให้ทานย่อมขจรไป  
 4. ผู้ให้ทาน ย่อมไม่เหินห่างจากฆราวาสธรรม  
 5. ผู้ให้ทาน เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว ย่อมเข้าถึงคติโลกสวรรค์ 
 จากพุทธวจนะนี้ ทำให้ทราบถึงประโยชน์ของการให้ทาน 2 ส่วน คือ ประการที่หนึ่ง ส่งผล
ให้ผู้ให้ทานมีความก้าวหน้าในทางธรรม และเป็นปัจจัยให้มีความสมบูรณ์ด้วยโภคะ เป็นพื้น ฐานรองรับ
คุณธรรมที่จะส่งเสริมให้ได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคือพระนิพพาน และเป็นปัจจัย สนับสนุนให้บรรลุ
เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อตายไปแล้วย่อมไปบังเกิดในสุคติ ประการที่สอง ส่งผลให้แก่ สังคม ทำให้สังคมมี
ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรักความสามัคคีและผูกไมตรีกับคน ทั้งหลายไว้ได้ (พระ
มหาอานนท์ ชวนาภิภู (แสนแป้), 2548) นอกจากเรื่องของทานแล้วยังมีหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับความ
เชื่อ ความกตัญญู กตเวทีความมีคุณธรรมที่เสมอกัน (สมธรรม 4)  การประพฤติตนตามหลักศีล 5 ที่
สอดคล้องกับความ เชื่อถือตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ ซึ่งหมายถึง “บุญ
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สำเร็จด้วยการ บริจาคทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา” มี 3 ประการ ประกอบด้วย ทานมัย ศีลมัย และ
ภาวนามัย (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539)  ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างจิตสำนึกในการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นการสร้างความสมานฉันท์เพื่อการปรองดองของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 ในอดีตการให้ทานสลากตามพระบรมพุทธานุญาตในสมัยพุทธกาล ที่ปรากฏในพระวินัย 
ปิฎกในเวลานั้น เกิดข้าวยากหมากแพง ทำให้ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่สามารถถวาย 
สังฆทาน เพื่ออุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์ได้ จึงพากันคิดจะถวายทานตามความสามารถที่ตนพอจะ 
กระทำได้ ภิกษุทั ้งหลายจึงนำความนั้นขึ ้นกราบบังคมทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธองค์จึงทรง
อนุญาตให้พระสงฆ์รับภัตได้ 7 อย่าง 1 ในภัต 7 อย่างน้ัน มีสลากภัต และที่ปรากฏในคัมภีร์ขุททก นิกาย 
ธรรมบท เกี่ยวกับนางยักษิณี ที่มีผู้เอาอาหาร ข้าวของเครื่องใช้มามอบให้เพราะความที่นาง ยักษิณีมี
พระคุณต่อพวกเขา ที่บอกวิธีการทำไร่ทำนาจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทำให้ ข้าวของมี
มากมาย นางยักษิณีจึงนำมาทำเป็นสลากภัต โดยให้พระสงฆ์กระทำการจับตามเบอร์ด้วย หลักของ
อุปโลกนกรรม คือ ของที่ถวายมีทั้งของมีราคามาก ราคาน้อย พระสงฆ์องค์ใดได้ของมีค่าน้อย ก็อย่า
เสียใจ ให้ถือว่าเป็นโชคของตนดีหรือไม่ดี การถวายแบบจับสลากของนางยักษิณีนี้นับเป็นครั้ง แรกแห่ง
ประเพณีทำบุญสลากภัต (ตายก๋วยสลาก) ปัจจุบันการทำบุญสลากภัต (ก๋วยสลาก) ได้มีการพัฒนา
รูปแบบการถวายการทำสลาก และเรียกชื่อสลากไปตามลักษณะที่ทำในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งน้อยคนนักที่
เข้าใจในวัตถปุระสงค์ ของการถวายทานสลากและพัฒนาการของสลากในปัจจุบัน 
 สำหรับในประเทศไทย ประเพณีสลากได้ปรับประยุกต์มาจากประเพณีสารทด้วยการรับ 
เอาอิทธิพลของลัทธิฮินดู นำมาผสมกับความเชื่อพื้นฐานดั้งเดิมคือ “ลัทธิเชื่อผีสาง” และผนวกเข้ากับคติ
ทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการสอนให้รู้บุญคุณคนและรู้จักทำตอบแทนบุญคุณคน อันถือ เป็น
คุณสมบัติของคนดี ได้หลอมหลวมกันเข้าเป็นคติไทย ปรากฏเป็นแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับประเพณี
พิธีกรรมต่าง ๆ อย่างที่ปรากฏในปัจจุบัน (ประพันธ์ กุลวินิจฉัย , 2555) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในล้านนา 
ประเพณีนี้ เรียกว่า ประเพณีถวายทานสลากภัต หรือ “ตานก๋วยสลาก” เป็นบุญประเพณีของชาวไทย
ภาคเหนือหรือ ล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดลำปาง จะมีการจัดประเพณีนี้ท้ังจังหวัด ประเพณีการ
ถวายทานสลากภัต หรือเรียกตามภาษาพื้นถิ่นว่า “การทำบุญทานก๋วยสลาก” เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติ
สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นของประเพณีตานก๋วย
สลากในจังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีตานก๋วยสลาก
ในจังหวัดลำปาง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพือ่ศึกษาประวัติความเป็นมาและพิธีการของประเพณีตานก๋วยสลากในจังหวัดลำปาง 
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 2. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีตานก๋วยสลากใน
จังหวัดลำปาง 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยเรื่อง ประเพณีก๋วยสลาก: ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
จังหวัดลำปาง ได้สืบค้นเอกสาร บทความ การวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นถึง “ช่องว่างของ
ความรู้” (knowledge gap) ที่ยังไม่ถูกพิจารณา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้นำแนวคิดประเพณีล้านนา แนวคิด
การขัดเกลาทางสังคม ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และ
จัดระบบความสัมพันธ์ของผลการวิจัยที่ศึกษา ซึ่งอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ 
 1. ประเพณีความเชื่อเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เป็นรากฐานความมั่นคง
ของชาติแสดงออกถึงความเป็นสังคมที่มีการอยู่ร่วมกัน เป็นสิ่งที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมที่ดีที่คนไทยต้อง
ปฏิบัติสืบต่อกันไปสืบ ประเพณีในภาคเหนือของชาวล้านนานั ้นมักมีประเพณีที ่หลากหลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของภาคเหนือที่มีความภาคภูมิใจในภาคที่มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานมสืบทอดความ
เป็นชาติ  
 2. กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการนำสังคมกับวัฒนธรรมไปสร้างรูปแบบ
ของบุคลิกภาพ โดยผ่านการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระบบของสังคมนั้น ๆ เปรียบดัง
เครื ่องจักรอันสลับซับซ้อน คอยผลิตสินค้า คือ มนุษย์ให้ได้มาตรฐาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ ่งว่า 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการแปรรูปจากสัญชาตญาณของคนให้มีความเป็นมนุษย์ใน
สังคม 
 3. ความเชื่อและพิธีกรรมนั้นนอกจากจะเป็น ส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้ว ยังมี การเรียนรู้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาและเป็นส่วนที่
สำคัญอย่างมากในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งและสามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
ปกติสุข ฉะนั้นความเชื่อและพิธีกรรมไม่ได้เป็นเรื่องไร้สาระหรือเป็นเรื่องความงมงาย หากแต่เป็นระบบ
คุณคำที่สำคัญทางสังคมของชุมชน เพราะความเชื่อและพิธีกรรมเกิดขึ้นพร้อมกับการมีมนุษย์มีสังคม
มนุษย์ขึ้นมาและไม่เคยปรากฏว่ามีสังคมมนุษย์ใดในโลกนี้ที่ไม่มีความเชื่อและพิธีกรรม จึงกล่าวได้ว่า
ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์อย่างมิอาจแยกออกจากกันได้ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ประเพณีก๋วยสลาก: ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

จังหวัดลำปาง กำหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้น 
การศึกษาวิเคราะห์ และตีความข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามเป็นหลัก ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และ
งานวิจัยต่าง ๆ ประกอบการตีความ และวิเคราะห์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
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ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย พระสงฆ์ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีตานก๋วยสลากในจังหวัดลำปาง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. สัมภาษณ์ ในการจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ คือ ใช้การสนทนาท่ัวไป โดยสัมภาษณ์ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม โดยตั้ง
ประเด็นคำถามต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมาของประเพณีตานก๋วยสลาก ความสำคัญของงาน อุดมคติ
ความเชื ่อทางศาสนา หลักพุทธธรรม ภูมิปัญญา รูปแบบการจัดงานตานก๋ วยสลาก คุณค่า และ
ความสำคัญของงานที่มีต่อ สังคมและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ การสร้างอัต
ลักษณ์ และการลดช่องว่างทางสังคม บริบทที่เกี ่ยวข้อง วิถีชีวิต ความเชื ่อเกี ่ยวกับประเพณี และ
วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง  

2. การสังเกต ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม กล่าวคือ การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม ( Participant Observation) ผู ้วิจัยสังเกตการณ์เตรียมงานตานก๋วยสลากของวัด 
กิจกรรมพิธีกรรมต่าง ๆ ในส่วนการเตรียมงานของชาวบ้าน ผู้วิจัยได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรม สอบถาม 
พูดคุย ถามถึงวิธีการท า ส่วนการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – participant Observation) ผู้วิจัยได้
สังเกตการณ์เตรียมจัดงาน ระหว่างการจัดงาน พิธีกรรม ทุกขั้นตอน และสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต รวมทั้งบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) นำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา และข้อมู ลที่ ไ ด้ จากการสัมภาษณ์  ( Interv iew) 
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใ ช้ วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ แบบอุ ปนั ย  (Analytic 
Induction) โดยนำข้อมูลมาเรียบเรียงและจำแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นนำมาตีความหมาย เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยทำไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่างได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพื่อตอบคำถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิง
คุณภาพได้นำมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี  และการสร้างบทสรุปและการ
พิสูจน์บทสรุป เป็นการนำแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่
เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเช่ือมโยง เพื่อนำไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่
ปรากฏ   
 

ผลการวิจัย  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ประวัติความเป็นมาและพิธีการของประเพณีตานก๋วยสลากในจังหวัด

ลำปาง  
ประเพณีตานก๋วยสลาก คือ การทำบุญสลากภัตในล้านนาไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตาม

ท้องถิ ่น บางแห่งว่า“กิ ๋นก๋วยสลาก” บางแห่งเรียก “กิ ๋นสลาก” บางแห่งว่า “ตานก๋วยสลาก” มี
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ความหมายเป็นอย่างเดียวกัน ประเพณีกินสลากหรือตานก๋วยสลากเป็นประเพณีเก่าแก่ที ่เกิดขึ ้นใน
พระพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ดังปรากฏในพระธรรมบทขุ
ททกนิกายว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระสาวกอรหันต์ของพระองค์คือพระโกณฑธานเถระ ซึ่งเป็นผู้
โชคดีในการจับสลากได้ที่หน่ึงทุกครั้งแม้พระพุทธเจ้าก็สู้ท่านไม่ได้เหล่าพระสาวกท้ังหลายมีความสงสัยว่า
ทำไมท่านจึงมีโชคเช่นนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสบอกแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งมวลว่า โกณฑธานปรารถนาว่าถ้า
เลือกอะไร แข่งขันอะไร ขอให้ได้ที่หน่ึงเสมอ ดังนั้นในชาตินี้ โกณฑธานจึงเป็นคนโชดดี  

จังหวัดลำปางเรียกประเพณีทำบุญสลากภัตว่า งานทำบุญทานข้าวสลาก (ตานก๋วยสลาก) 
หรือกินก๋วยสลาก ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตามแต่  
จุดประสงค์ของผู้ทำบุญ เช่น ทานให้กับผู้ล่วงลับ ให้กับตนเองในภายภาคหน้า หรือให้กับเทวดา ฟ้าดิน
ไปตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวร จะนิยมเริ ่มทำกันในช่วงกลางพรรษาในราวปลายเดือน  สิงหาคม 
กันยายน ตุลาคม และจะกินกันมากในเดือนกันยายนหรือราววันเพ็ญเดือนสิบสองเหนือและสิ้นสุดใน
เดือนเกี๋ยงดับ เพราะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ว่างจากการทำไร่ทำนาของชาวบ้าน และด้วยเหตุหลาย
ประการ ซึ่งจะอยู่ประมาณเดือนมกราคม ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าในระหว่างเดือนเหล่านี้เป็นเดือนที่พืชผัก
ผลไม้กำลังสุกหรืออุดมสมบูรณ์พอดี และในภาคเหนือนี้มีความเชื่อว่าเดือนสิบสองนี้เป็นเดือนแห่งการ
ปล่อยผีปล่อยเปรต คนทั่วไปก็พากันคิดถึงผีที่เป็นญาติพี่น้องก็คงจะอดอยากกลับมาจากการปล่อยตัว
ห่วงว่าพ่อแม่พี่น้องที่ตายไปแล้วกลับมาทั้งทีกลัวจะไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภค จึงรวมกนจัดพิธีทำบุญตาน
ข้าวสลากจัดข้าวปลาอาหารของกินของใช้ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนบุญ ให้แก่ญาติที่ล่วงลับ
ไปแล้ว การทำบุญตานข้าวสลากมีพิธีการตานผิดกับการทานในโอกาสอื่นตรงที่ไม่จำเพาะเจาะจงแก่สงฆ์
รูปใดองค์ใด โดยทำเป็นสลากไปรวมปะปนกันให้พระภิกษุสามเณรจับสลากหรือฉลาก หากก๋วยสลาก
หรือภาชนะที่บรรจุเครื่องไทยทานตกที่พระภิกษุหรือสามเณรรูปใดก็จะยกก๋วยสลากถวายแก่รูปนั้น ใน
วันงานต๋านข้าวสลากชาวบ้านจะนัดหมายตกลงกันว่าวันใดจะเป็นวันต๋านข้าวสลากโดยจะเริ่มจากวัด
สำคัญที่สุดในละแวกนั้นเสียก่อน ซึ่งการจัดงานนั้นจัดให้ มีงาน 2 วัน คือ วันแต่งดาหรือวันสุกดิบวันหนึ่ง 
และวันตานหรือวันถวายตานอีกวันหนึ่ง ในวันแต่งดานั้นทุกหลังคาเรือนจะจัดหาวัสดุ ข้าวของ ของกิน
ของใช้ตามกาลังศรัทธา ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านไม่ว่าไกลหรือใกล้ เมื่อรู้ข่าวก็จะพากนมาฮัอม คือมาร่วม
บริจาคจตุปัจจัยสมทบในการ บำเพ็ญตานตามสายญาติของตน (พวงเพ็ญ เนืองนิตย์ และคณะ, 2546) 
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ภาพประกอบที่ 1 ก๋วยสลาก 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 เส้นสลากที่ชาวบ้านนำมารวมกันเพื่อคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มถวายแด่พระสงฆ์ 
 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีตานก๋วย
สลากในจังหวัดลำปาง 

 สภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีตานก๋วยสลากในจังหวัดลำปาง  
ผู้วิจัยได้ จำแนกออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านครอบครัวและเครือญาติ, ด้านความสัมพันธ์ในชุมชน 
และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
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 ด้านครอบครัวและเครือญาติ บริบทชุมชนในจังหวัดลำปาง เริ่มมีแนวโน้มเป็นสังคมเมือง
มากขึ้น โครงสร้างของครอบครัวโครงสร้างครอบครัวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในอดีตซึ่งเคยเป็น
ครอบครัวขยายที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและเครือญาติมีสายใยความผูกพันต่อกันสูงแต่จากผลการพัฒนา
ประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคชนบทสู่เมืองใหญ่
ส่งผลให้ระบบครอบครัวของชุมชนในจังหวัดลำปางในปัจจุบันต่างได้รับผลกระทบจึงทำให้รูปแบบของ
ครอบครัวซึ่งเคยเป็นครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และสถาบันครอบครัวซึ่งเคยเป็น
ทุนทางสังคมมีระบบเครือญาติที่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดมีความเกื้อกูล เอื้ออาทร มีการอบรมขัดเกลา
บุตรหลาน แต่ในปัจจุบันการปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมประเพณีกลับอ่อนแอลงความสัมพันธ์ลง จึง
ส่งผลกระทบต่อประเพณีตานก๋วยสลากที่มีพื ้นฐานมาจากสถาบันครอบครัวและเครือญาติ ดังนั้น 
ประเพณีตานก๋วยสลากจึงค่อยหายไปจากชุมชนในบางพื้นที่ในจังหวัดลำปาง 

 ด้านความสัมพันธ์ในชุมชน ปัจจุบันขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม จารีต ในอดีต
ค่อย ๆ ลบเลือนหายไปจาชุมชนเนื่องจากกลุ่มคนวัยทำงานไม่สามารถสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามที่มีมาตั้งแต่อดีตได้ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากสาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงทำให้กลุ ่มวัยทำงานขาดการอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม
ประเพณีตานก๋วยสลากของท้องถิ่นได้ประกอบกับรับค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างประเทศหรือ
เลยีนแบบสังคมตะวันตกมากขึ้นทำให้ประเพณีตายก๋วยสลากในพ้ืนที่จังหวัดลำปางบางชุมชนลดน้อยลง
ไป อีกทั้งปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนทยอยเสียชีวิตและไม่มีใครสืบทอดประเพณี ตลอดจนคนในชุมชนไม่รู้
ขั้นตอนการจัดประเพณีที่แท้จริงจึงทำให้ข้ันตอนบางอย่างขาดหายไป 

 ด้านเศรษฐกิจ จากอิทธิพลของการบริโภคนิยมและวัตถุดิบนิยมส่งผลให้สังคมมีการแข่งขัน
ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ ่งส่งผลต่อค่าครองชีพ  ผลกระทบ
ดังกล่าวทำให้คนในชุมชนจังหวัดลำปางมีแนวโน้มประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และเมื่อในชุมชนจัด
ประเพณีตานก๋วยสลากในแต่ละครั้งต้องใช้เงินจำนวนมากที่ต้องซื้อของนำไปทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีตานก๋วยสลากในจังหวัดลำปาง 
มีแนวโน้มของพลวัตที ่ส ูงเนื ่องด้วยปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น ด้านครอบครัวและเครือญาติ ด้าน
ความสัมพันธ์ในชุมชน และด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประเพณีตานก๋วยสลากลดลงไปเรือ่ยๆ และบางในพื้นที่ก็
ไม่พบเห็นแล้ว 

 สำหรับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีตานก๋วยสลากในจังหวัดลำปาง ให้มีความยั่งยืน
คือการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันผ่านกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่าน เยาวชน ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณี



- 143 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ตานก๋วยสลาก และสามารถสร้างอัตลักษณ์ร่วมได้โดยการถ่ายเทวัฒนธรรมประเพณีตานก๋วยสลากลงสู่
ชุมชน และวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 

อภิปรายผลการวิจัย  
งานวิจัยนี้พบว่า ประเพณีตานก๋วยสลาก คือ การทำบุญสลากภัตในล้านนาไทยมีชื่อเรียก

แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น บางแห่งว่า“กิ๋นก๋วยสลาก” บางแห่งเรียก “ก๋ินสลาก” บางแห่งว่า “ตานก๋วย
สลาก” จังหวัดลำปางเรียกประเพณีทำบุญสลากภัตว่า งานทำบุญทานข้าวสลาก (ตานก๋วยสลาก) หรือ
กินก๋วยสลาก ซึ ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน ทั ้งนี ้เพื ่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตามแต่  
จุดประสงค์ของผู้ทำบุญ เช่น ทานให้กับผู้ล่วงลับ ให้กับตนเองในภายภาคหน้า หรือให้กับเทวดา ฟ้าดิน
ไปตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวร จะนิยมเริ ่มทำกันในช่วงกลางพรรษาในราวปลายเดือน  สิงหาคม 
กันยายน ตุลาคม และจะกินกันมากในเดือนกันยายน เพราะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนท่ีว่างจากการทำไร่ทำ
นาของชาวบ้าน และในภาคเหนือนี้มีความเช่ือว่าเป็นเดือนแห่งการปลอ่ยผปีล่อยเปรต และผีบรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้วกลับมาหา จึงรวมกันจัดพิธีทำบุญตานก๋วยสลากจัดข้าวปลาอาหารของกินของใช้ไปถวาย
แก่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนบุญ ให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาสง่า ไชยวงศ์ 
(2541) ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทานในพระพุทธศาสนาไว้ว่า  ทาน แปลว่า การให้ การแบ่งปัน การ
แสดงออกถึงความโอบอ้อมอารีย์ในจิตใจแล้วเจือจานออกมาภายนอกให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ และเต็มใจทานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การให้วัตถุสิ่งของเรียกว่า อามิสทาน และการให้
คำแนะนำสั่งสอน ชี้แนะ ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เรียกว่า ธรรมทาน ซึ่งพระพุทธศาสนาถือว่ามีคุณค่า
มากกว่าอามิสทานเมื่อกล่าวโดยลักษณะแล้วทานมี 2 ลักษณะ คือ ทานที่ให้โดยเจาะจงผู้รับเรียกว่าปาฏิ
ปุคลิกทานและทานที่ให้โดยไม่เจาะจงผู้รับเรยีกว่าสังฆทานไดร้ับยกย่องว่ามีอานิสงส์มากท่ีสุด การทำบุญ
ตานก๋วยสลากมีพิธีการตานผิดกับการทานในโอกาสอื่น ๆ ตรงที่ไม่จำเพาะเจาะจงแก่สงฆ์รูปใด โดยทำ
เป็นสลากไปรวมกันให้พระภิกษุสามเณรจับสลากที่ทำจากใบลานหรือใบตาล หากก๋วยสลากหรือภาชนะ
ที่บรรจุเครื่องไทยทานตกที่พระภิกษุหรือสามเณรรูปใดก็จะยกก๋วยสลากถวายแก่รูปนั้น ในวันงานต๋าน
ข้าวสลากชาวบ้านจะนัดหมายตกลงกันว่าวันใดจะเป็นวันต๋านก๋วยสลากโดยจะเริ่มจากวัดสำคัญที่สุดใน
ละแวกนั้นเสียก่อน ซึ่งการจัดงานนั้นจัดให้ มีงาน 2 วัน คือ วันแต่งดา และวันตานหรือวันถวายทานอีก
หนึ่งวัน ในวันแต่งดานั้นทุกหลังคาเรือนจะจัดหาข้าวของเครื่องใช้ตามกาลังศรัทธา ญาติพี่น้องที่อยู่ต่าง
ชุมชนหรือต่างถิน่ไม่ว่าไกลหรือใกล้ เมื่อรู้ข่าวก็จะพากนมา “ฮอม” หรือมาร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบใน
การทำบุญ 

 จากสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีตานก๋วยสลากในจังหวัด
ลำปาง ด้านครอบครัวและเครือญาติ บริบทชุมชนในจังหวัดลำปาง เริ่มมีแนวโน้มเป็นสังคมเมืองมากขึ้น 
โครงสร้างของครอบครัวโครงสร้างครอบครัวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ในอดีตซึ่งเคยเป็นครอบครัว
ขยายมีสายใยความผูกพันต่อกันสูง แต่จากผลการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก
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เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคชนบทสู่เมืองใหญ่ส่งผลให้ระบบครอบครัวของชุมชนในจังหวัดลำปาง
ในปัจจุบันต่างได้รับผลกระทบจึงทำให้รูปแบบของครอบครัว และสถาบันครอบครัวซึ่งเคยเป็นทุนทาง
สังคมมีระบบเครือญาติที่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดมีความเกื้อกูล เอื้ออาทร มีการอบรมขัดเกลาบุตร
หลาน ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2540) กล่าวว่า ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนเองที่เน้นให้
ความสำคัญกับความเป็นคน ความผสมกลมกลืนกันในชุมชน ความเป็นญาติมิตร ความมีน้ำใจช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเรียกว่า ความเป็นชุมชน และ อภิชัย พันธเสน (2550) ยังกล่าวอีกว่า วัฒนธรรมชุมชน 
(Folk Culture) คือ ระบบคุณค่า (Value system) ที่รวบรวมมาได้จากประวัติศาสตร์เป็นคุณค่าทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสัมพันธ์กันเป็นโครงสร้างมีผลต่อพฤติกรรมของคนในฐานะปัจเจกชน และคนใน
ชุมชนทั้งหมด และวัฒนธรรมในปัจจุบันการปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมประเพณีกลับอ่อนแอลง
ความสัมพันธ์ลง ประกอบกับปัจจุบันขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม จารีต ในอดีตค่อย ๆ ลบเลือน
หายไปจาชุมชนเนื่องจากกลุ่มคนวัยทำงานไม่สามารถสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาตั้งแต่
อดีตได้ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจึงค่อย ๆ เปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม เนื ่องจากสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมหันมาบริโภคนิยม และวัตถุดิบนิยม จึงทำให้กลุ่มวัยทำงานขาดการ
อนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีตานก๋วยสลากของท้องถิ่นได้ประกอบกับรับค่านิยมขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างประเทศหรือเลียนแบบสังคมตะวันตกมากขึ้นทำให้ประเพณีตายก๋วยสลากในพื้นที่จังหวัด
ลำปางบางชุมชนลดน้อยลงไป อีกทั้งการจัดประเพณีตานก๋วยสลากมีค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นการเพิ่มภาระ
ให้กับครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับ พระณัฐวุฒิ ทาเนตร (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของงานปอย
หลวงที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลตำบลสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษา พบว่า 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจในจุดหมายที่แท้จริง
ของงานปอยหลวงเกิดผลกระทบทั้งทางโลกและทางบวกผลกระทบทางลบคือเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง
เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนทยอยเสียชีวิตและไม่มีใคร
สืบทอดประเพณี ตลอดจนคนในชุมชนไม่รู้ขั้นตอนการจัดประเพณีที่แท้จริงจึงทำให้ขั้นตอนบางอย่าง
ขาดหายไป จึงส่งผลกระทบต่อประเพณีตานก๋วยสลากท่ีมีพื้นฐานมาจากสถาบันครอบครัวและเครือญาติ 
ดังนั้น ประเพณีตานก๋วยสลากจึงค่อยหายไปจากชุมชนในบางพื้นที่ในจังหวัดลำปาง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 งานวิจัยเรื่อง ประเพณีก๋วยสลาก: ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
จังหวัดลำปาง ได้ข้อค้นพบที่สำคัญ คือ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณตีานก๋วยสลากต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีตานก๋วยสลากลงสู่เยาวชน ชุมชน 
ตลอดจนหน่วยงานการศึกษา ภาครัฐและเอกชน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าใจถึงความ
เชื ่อและจิตวิญญาณของประเพณีนี ้ เมื ่อกลุ่มคนเหล่านี้เข้าใจประกอบกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ



- 145 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สนับสนุนสิ่งที่ตามมาคือ ความคิดที่สร้างสรรค์ของเยาวชน ประชาชน ที่ระดมความคิดอนุรักษ์ประเพณี
ตานก๋วยสลากให้คงอยู่ในจังหวัดลำปางในท่ามกลางสภาวะการปัจจุบัน สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ นโยบายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดลำปาง การ
บรรจุประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประเพณีประจำจังหวัด ผ่านนโยบายของหน่วยงานราชการ เช่น 
วัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น 
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้ผู้เขียนมุ่งนำเสนอเนื้อหาให้เห็นถึงข้อมูลมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาผลิตพระ
เครื่องในสังคมไทยมาแต่ครั้งโบราณ ซึ่งเป็นส่วนผสมในการสร้างสัญลักษณ์วัตถุที่สร้างคุณค่าด้านความ
เชื่อ ความขลังหรือความศักดิ์สิทธ์ิ ด้วยการนำเสนอเนื้อหาท่ีได้จากการวิเคราะห์บทความ/สารคดี รวมถึง
รายงานการวิจัย แล้วนำมาสังเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นถึงวิธีการใช้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มความ
เชื่อถือ ค่านิยม แก่กลุ่มผู้บริโภคที่ยึดกับกระแสหลักกรรมวิธีการผสมมวลสารเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มผล
ผลิตภัณฑ์ผ่านกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ตระหนักถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ ราคาเช่าพระเครื่อง 
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด เพื่อสนองความต้องกับกลุ่มผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจากการเช่าบูชาเพื่อสะสมเป็นการเช่าเพื่อการตลาด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจใน
วงการพระเครื่องอย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
 

คำสำคัญ :  มวลสารศักดิ์สิทธ์ิ, พระเครื่อง, การสร้างคุณค่า 
 
Abstract  

This article, the author would like to present this philosophy of all information 
of the holy or sacred mass that has been produced for amulets in Thai society since 
ancient times. This is standing for collecting some values of belief alchemy or sanctity by 
presenting the content obtained from the analysis of the article/documentary.  The 
research in this report then used to synthesize and link some information to see how to 
use the sacred mass increasing trust, values, and consumer behavior groups.  According 
to an adhere to the mainstream, mass mixing methods to create some value-added 
products through a marketing mixed strategy that recognizes product characteristics and 
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amulet rental price. So, the distribution and marketing channels are combined all 
together to meet some consumer required who has changed their behavior step up from 
renting amulet to become collecting the priceless or valued into this rental in marketing. 
An activity of religion of Thai economic boom and this fortune has emerged in Thai society 
and hoping to inspire more two local things between the relationship of amulet to apply 
with an economic system into an amulet industry 

 

Keywords: Sacred substance mass, value creation,  Amulets 
 
บทนำ  
 ในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันที่เป็นยุควิทยาศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเจริญก้าวหน้า มีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ในหลายๆมิติ 
แต่อีกมิติหนึ่งของสังคมมิอาจปฏิเสธได้อย่างสิ้นเชิงว่ายังมีผู้คนอีกจำนวนมากยังมีความเช่ือเกี่ยวกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิที่สามารถบันดาลให้ตนเอง ครอบครัว เกิดสิริมงคลหรือมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ 
จึงทำให้เกิดสังคมพระเครื่องขึ้นเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันและชาวต่างชาติเป็น
จำนวนมากขึ ้น ดังนั ้น สังคมไทยกับพระเครื ่องจึงอยู่ ค ู ่ก ันมาอย่างยาวนานแล้ว ตั ้งแต่เร ิ ่มรับ
พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย พระพิมพ์หรือพระเครื่องเป็นสื่อสัญลักษณ์ของชาวไทยที่นับถือ
พระพุทธศาสนา และยังเป็นท้ังตัวแทนในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอน การผลิตพระ
เครื่องจะใช้มวลสารหลายประเภททั้งดิน ว่าน ผงวิเศษ รวมทั้งโลหะผสมต่างๆ ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่
แตกต่างกันไป เช่น หล่อ ฉีด ปั๊ม กดพิมพ์ หรือการแกะสลักด้วยฝีมืออันประณีต เป็นต้น 
ส่วนผสมที่สำคัญในการสร้างพระเครื่องเพื่อสร้างความเชื่อและค่านิยมนอกจากกรรมวิธีในการปลุกเสก
แล้ว ส่วนประกอบที่สำคัญที่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเช่าพระเครื่องไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันได้แก่ “มวลสาร
ศักดิ์สิทธ์ิ”ท่ีนำมาจากแหล่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนจะอ่านรายละเอียดในบทความ 
ควรทำความเข้าใจกับนิยามคำสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 
 มวลสาร พจนานุกรมนักเรียนฉบับปรุบุง (2539) ให้ความหมายไว้ว่า มวลสาร (วิทย์) น. 
เนื้อของเทหวัตถุที่รวมกันอยู่ในเทหวัตถุนั้น ๆ นาก บางกอก (ออนไลน์) ชมรมอนุรักษ์ผงสมเด็จ ได้
อธิบายว่า มวลสาร คือสิ่งแปลกปลอมในความขาวของพระเนื้อผงที่ทำจากปูนเปลือกหอย เห็นเด่นชัด
แตกต่างจากเนื้อผงขาวขององค์พระดูเป็นธรรมชาติและเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อปูน ไม่ใช่จงใจทำ
ให้เห็น แบ่งเป็น 2 มวลสารหลักได้แก่ เนื้อปูนเปลือกหอย จุดแดง จุดขาว จุดดำและมวลสารรองจาก
มวลสารที่เหลือใช้ในชีวิตประจำวันของพระสงฆ์ เช่น เกสรดอกไม้ เศษอิฐ และมวลสารมงคล เช่น ผง
วิเศษ 5 อย่าง ว่านมงคล 108 อย่าง เป็นต้น 
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 สรุปได้ว่า มวลสาร หมายถึงวัตถุดิบหรือสสารที่เป็นสิริมงคล สำหรับใช้ในการผลิตพระ
เครื่อง เช่น ข้าวก้นบาตร ผงธูป ดินจากฐานพระธาตุ บ้างก็ใช้วัตถุมงคลเดิมที่แตกหักและเชื่อว่ามีคุณ
วิเศษ เป็นต้น 
 คำว่า ศักดิ์สิทธิ์ เปลื้อง ณ นคร (ออนไลน์) ให้ความหมายไว้ว่า สำเร็จด้วยอำนาจ, ขลัง, 
วิเศษ.  สรุปได้ว่า ความศักดิ์สิทธ์ิ หมายถึงการมีพลังอำนาจลึกลับ มีความขลัง ทำให้เกิดความเลื่อมใส 
มวลสารศักดิ์สิทธิ์ จึงหมายถึงวัตถุดิบหรือสสารที่เป็นสิริมงคลที่มีพลังอำนาจลึกลับสามารถทำให้เกิด
ความขลัง และเป็นวัตถุมงคล โชติ กัลยาณมิตร (2518) กล่าวว่า พระเครื่อง หมายถึง พระพิมพ์ที่ลง
พุทธคุณและอาคมเพื่อป้องกันภัย ใช้พกติดตัวหรือห้อยแขวนคอ  สรพล โศภิตกุล (2542) กล่าวว่า ใน
ปัจจุบัน พระเครื่องจะใช้ในความหมายที่กว้างกว่าคำว่า พระพิมพ์ เพราะพระเครื่องไม่ได้มีไว้เฉพาะพระ
ที่ผลิตจากแม่พิมพ์เท่านั้น แต่จะหมายรวมถึงพระที่สร้างด้วยเทคนิคอื่นๆ เช่น หล่อ ปั๊ม ฉีด ฯลฯ รวมทั้ง
รูปพระเกจิหรือวัตถุมงคลชนิดอื่นด้วย ตรียัมปวาย (นามแฝง) (2520) กล่าวว่า พระเครื่อง กร่อนมาจาก
พระเครื่องรางของขลัง บุศรา สว่างศรี (2548 กล่าวว่า พระเครื่องจึงอาจเป็นวัตถุมงคลได้อีกประเภท
หนึ่ง แต่เป็นวัตถุมงคลที่แสดงรูปพระและเชื่อกันว่าคำว่าพระเครื่อง เป็นคำใหม่ที่ใช้กันไม่นานเพราะใน
จารึกแผ่นลานทองที่พบในกรุพระปรางค์วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี และจารึกแผ่นลานเงิน
ของกรุวัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร ยังใช้คำว่า พระพิมพ์ สำหรับในบทความฉบับนี้จะใช้
คำว่าพระเครื่องแทนคำว่าพระพิมพ์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
 สรุปได้ว่า พระเครื่องเป็นวัตถุมงคลที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีพลังอำนาจดลบันดาล 
ปกป้องผองภัยหรือแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงได้ ผลิตมาจากวัตถุท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ ผ่านกรรมวิธี
ลงคาถาอาคม ปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์  
 นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มผู้ศรัทธาในพระเครื่องได้มีการสร้างพระเครื่องไว้เป็นจำนวน
มากหลากหลายสัญลักษณ์ ส่วนผสมที่ใช้ในการสร้างพระเครื่องได้แก่ “มวลสารศักดิ์สิทธ์ิ”เพราะจะทำให้
เกิดคุณค่าเพิ่มในการสร้างความเชื่อ ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดการกระจายสู่
กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การใช้ “มวลสารศักดิ์สิทธ์ิ” ผลิตพระเครื่องจึงนับว่ามีความสำคัญไม่
ย่อหย่อนไปกว่ากรรมวิธีในการปลุกเสก ลงคาถา อาคม 

 
มวลสารศักดิ์สิทธิ์หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตพระเครื่อง ประกอบด้วย 
 1) เนื้อดิน  

 ดิน เป็นวัสดุประเภทแรกที่หาง่ายนำมาใช้สร้างพระเครื่อง เพราะมีอยู่ทั่วไปและราคาไม
แพง (ยอร์ช เซเดส์, 2526) จึงไดรับความนิยมแพรหลายสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ไมปรากฏ
หลักฐานแน่ชัดว่าในสมัยโบราณมีการเตรียมการคัดเลือกดินหรือส่วนผสมดินเพื่อนำมาสร้างพระเครื่อง
เป็นพิเศษ แต่จากการสร้างพระเครื่องดินเผาในปัจจุบันที่มีการคัดเลือกแหล่งดินและส่วนผสมจึงอาจจะ
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สันนิษฐานไดว่าคงเป็นกรรมวิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น นิยมใช้ดินจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 
แห่งในประเทศอินเดีย ดินเหนียวบริสุทธิ์ใจกลางแม่น้ำ เป็นต้น นำดินมาบดละเอียดผสมน้ำ แลวกรอง
ด้วยผ้าขาวบางกรองเพื่อให้ไดเนื้อดินที่ละเอียดแล้วจึงผสมกับมวลสารต่างๆ ที่เชื่อกันว่าเป็นมงคล เช่น 
ดินหลักเมือง ดินเสาตะลุงผูกข้างเผือกของพระมหากษัตริย์ ผงถ่านใบลาน ผงเกสร ดอกบัว ผงว่าน 108 
เป็นต้น (อรรคเดช กฤษณะดิลก. 2546) แล้วจึงนำดินมากดพิมพ์ซึ่งแม่พิมพ์มีทั้งที่ทำจากดิน หินชนวน 
หิน สบู่ ฯลฯและนำมาเผาด้วยถ่านที่ไดมาจากไมมงคลนาม เช่น ไมเกตุ ไม้ชัยพฤกษ์ ไมรัก และเมื่อเวลา
ดับไฟจะใช้น้ำพระพุทธมนต์หรือน้ำจากสระศักดิ์สิทธ์ิเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล ความขลังและศักดิ์สิทธิ์
อีกด้วย  

พระเครื่องเนื้อดินที่พบเห็นในปัจจุบันมีจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่เป็นพระเครื่องยอดนิยมที่หา
ยากแทบทั้งสิ้น เช่น พระรอด กรุมหาวัน จังหวัดลำพูน, พระเปิม จังหวัดลำพูน, พระซุ้มกอ จังหวัด
กำแพงเพชร พระกำแพงพลูจีบ จังหวัดกำแพงเพชร, พระนางพญา กรุโรงทอ จังหวัดพิษณุโลก พระผง
สุพรรณ พระขุนแผน จังหวัดสุพรรณบุรี, พระกริ่งคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พระถ้ำเสือ 
กรุวัดเขาถ้ำเสือ จังหวัดสุพรรณบุรี, พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกระทิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระ
หลวงพ่อโต กรุวัดตะไกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ศุภชัย เรืองสรรงามสิริ,2556) เป็นต้น 

ตัวอย่างพระเครื่องที่สร้างจากมวลสารศักดิ์สิทธ์ิที่มีดินเป็นส่วนผสมหลัก                            

 
ที่มา : สยามรฐัออนไลน.์ (ออนไลน์) https://siamrath.co.th/n/44014 สืบค้นเมื่อวันที่ 26 

พฤศจิกายน 2564. 

https://siamrath.co.th/n/44014
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2) เนื้อผง  

เทพย์ สาริกบุตร (2509)ระบุว่า ผง เป็นวัสดุที่นิยมสร้างกันมากในสมัยรัตนโกสินทร์ เชื่อกัน
ว่าพระเครื่องที่สร้างจากผงองค์แรกน่าจะเป็น“พระวัดพลับ” ที่สร้างโดยพระอาจารย์สุก วัดราชสิทธา
ราม ซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 4 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 แต่บางท่านเชื่อว่า พระผงน่าจะมีมา
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแลว แต่ปรากฏเพียงกรุเดียวคือกรุวัดทับข้าวในเมืองสุโขทัย (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 2542) 
พระเครื่องที่สร้างจากเนื้อผงโดยมากมีราคาสูงอาจเนื่องมาจากกรรมวิธีการสร้างกว่าจะได้มวลสารนั้น
ค่อนข้างใช้เวลานาน มักเป็นผงเกสรดอกไม้ 108 ชนิดผสมกับผงธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ฉันทิชย 
กระแสสินธุ, 2514) ดินสอพอง ดินเหลือง ปูนขาวที่ทำจากเปลือกหอยเผา ใบลานที่ใช้จารพระธรรม 
นำมาเผาเป็นเถ้าถ่าน ผงรักทองที่ไดจากพระพุทธรูป แต่โดยทั่วไปแล้วมีความเชื่อว่าผงที่มีความศักดิ์สิทธิ์
คือ ผงวิเศษ 5 ประการ ประกอบด้วย ผงปัถมัง ผงอิทธิเจ (อิทธิเจ) ผงมหาราช ผงพุทธคุณ และผงตรีนิ
สิงเห (สดับ ธีระบุตร, 2535) 

พระเครื่องเนื้อผงมีด้วยกันหลายแบบ อาทิ พระสมเด็จวัดระฆัง , สมเด็จบางขุนพรหม พระ
สมเด็จวัดเกศไชโย พระขุนแผนเคลือบ พระวัดสามปลื้ม พระสมเด็จแพพัน พระสมเด็จเจ้าคุณนรฯ  พระ
สมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พระหลวงปู่ภู คุณแม่บุญเรือน (ศุภชัย เรืองสรรงามสิริ,2556 ) เป็นต้น 

ข้อสังเกต พระเนื้อผงที่ยังไมไดลงกรุหรือยังไมผ่านการใช้มักมีคราบนวลๆ จับที่ผิวพระหรือตาม
ซอกขององค์พระ คราบนวลนี้เรียกว่า “แป้งโรยพิมพ์” เพราะเมื่อก่อนจะกดแม่พิมพ์ลงบนเนื้อ วัสดุที่มี
ลักษณะหมาดๆ นั้น เนื้อวัสดุอาจติดแม่พิมพ์ทำให้ถอดพิมพ์ไม่เรียบร้อย จึงนำแป้งละเอียดโปรยลง
เสียก่อนเพื่อให้ง่ายในการถอดพิมพ ์ในกรณีทีพ่ระพิมพด์ังกล่าวถูกใช้หรือผ่านมือคนจับมามากคราบแป้ง
โรยพิมพ์อาจลบเลือนไปได  

ตัวอย่างพระผงที่มสี่วนผสมผงเป็นสัดส่วนมากที่สดุ 

 
         ที่มา :  Article fromdoophra. blogspot.com https://www. pinterest.com/ 
pin/629870697858506070.สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2564 

https://www/
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3) เนื้อชิน  
ตรียัมปวาย [นามแฝง], (พ.ศ.2496) ระบุว่า ชินเป็นโลหะผสมที่มีส่วนประกอบสำคัญ 2 

อย่างคือ ตะกั่วกับดีบุก และส่วนประกอบย่อยอื่น ๆ เช่น เงิน สังกะสี เหล็ก พลวง และปรอท ชินเป็น
วัสดุอีกประเภทที่นิยมในการสร้างพระเครื่อง เนื่องจากมีความมันวาวสวยงาม ไมเป็นสนิมง่ายและมีจุด
หลอมเหลวค่ำทำให้สะดวกในการหล่อพระ คำว่า “ชิน” มาจากภาษามคธแปลว่า “ผู้ชนะ” ซึ่งหมายถึง
พระพุทธเจา และมักนิยมสร้างพระเครื่องสำหรับการศึกสงครามด้วยเนื้อชินเชื่อกันว่าเป็นการถือเคล็ด
อย่างหนึ่ง (สรพล โศภิตกุล 2542) จากลักษณะของเนื้อและสนิมที่เกิดในเนื้อโลหะสามารถแบ่งประเภท
ของเนื้อชินได้ ดังนี้  

(1) ชินสังฆวานร (ชินกรอบ) หรือชินตะกั่ว มักมีความอ่อนตัวเนื่องจากมีตะกั่วเป็นส่วนผสม
หลักผสมกับดีบุก พลวง เงิน และปรอท คาดว่าคงไมมีเหล็กผสมหรือมีแต่ในอัตราส่วนที่ต่ำมากจึงผุง่าย
กว่าชินทุกชนิด สีอันแท้จริงเป็นสีขาวปนสีน้ำเงินอ่อนหรือปนเขียวอ่อน สนิมที่เกิดเป็นสีดำหม่นแกม
เหลืองเล็กน้อย หรือสนิมขาวปรอทเป็นเงาวับ และตามพื้นผิวมักปรากฏรูพรุนขนาดปลายเข็มเล็ก ๆ 
(ตรียัมปวาย [นามแฝง], 2496)  

(2) ชินรัชตพร (ชินเงิน) มีเนื ้อขาวดุจเงินยวงเป็นประกาย สวนประกอบหลักคือดีบุก 
รองลงมาไดแกตะกั่วและสงักะสี สนิมที่ปรากฏจะดำเรียกว่า สนิมตีนกา และสนิมเกล็ดกระดี ่เป็นสนมิดำ
แกมเหลืองเป็นเกล็ดละเอียดซึ่งผุกร่อนร่อนเป็นชิ้น ยากต่อการรักษาเนื้อ วิธีรักษาไมให้สนิมลุกลามคือ
การทาน้ำมันจันทน เช่น พระหูยานกรุวัดราชบูรณะ ลพบุรี, พระนาคปรก กรุวัดปืน ลพบุรี, พระท่ามะ
ปรางค์ กรุสุโขทัย เป็นต้น 

(3) ชินอุทุมพร (ชินเขียว) เนื้อชินมีความแข็ง สวนประกอบหลักคือ สังกะสี ตะกั่ว และดีบุก 
สนิมที่เกิดเรียกว่าสนิมไข มีสีขาวนวล หรืออาจคล้ายเล็กน้อยคล้ายไขสัตว์  

พระเครื่องเนื้อชิน เป็นพระเครื่องท่ีมีอายุการสร้างเก่าแก่นับร้อยปี ส่วนใหญ่จะถูกบรรจุกรุไว้
ในที่ต่างๆ และพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ผ่านกรรมวิธีการหลอมโลหะเข้าด้วยกัน เป็นพระเครื่องที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและล้วนเป็นพระเครื่องที่หายาก เช่น พระร่วงยืน กรุต่าง ,พระพุทธชินราช
ใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี , พระมเหศวร กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด
สุพรรณบุรี พระท่ามะปรางค ์กรุทุ่งเศรษฐี จังหวัดกำแพงเพชร, พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า จังหวัดพิจิตร,พระ
งบน้ำอ้อย หลวงพ่อเนียม กรุวัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี (ศุภชัย เรืองสรรงามสิริ, 2556) เป็นต้น 

ตัวอย่างพระเครื่องที่มีส่วนผสมด้วยโลหะ(ตะกั่วกับดีบุกเงิน สังกะสี เหล็ก พลวง และปรอท) 
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 ที่มา: สยามรฐัออนไลน ์https://siamrath.co.th/n/44667.สืบคน้เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน  2564. 

 4) เนื้อว่าน  
โดยปรกติเชื่อว่าว่านเป็นพืชศักดิ์สิทธ์ิมีสรรพคุณในด้านต่างๆ ในตัวเองอยูแลว ใช้รักษาโรค 

ป้องกันอันตราย ว่านที่นำมาใช้สร้างพระเครื่องมีหลายชนิดกล่าวกันว่ามีจำนวน ถึง 108 ชนิด (สรพล
โศภิตกุล 2542) เช่น ว่านเสนหจันทน ว่านนางล้อม ว่านสบู่เลือด ว่านธรณีสารฯลฯ นำว่านเหล่านี้มาบด
ผสมรวมกับมวลสาร แล้วอัดพิมพ์เป็นองค์พระ ว่านเป็นวัสดุที่นิยมมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาด
ว่าไดรับอิทธิพลจากพระว่านจำปาศักดิ์ของประเทศลาว (เทพชู ทับทอง 2520). พระเครื่องประเภทน้ีเนือ้
มักยุ่ยง่ายเมื่อถูกความร้อนเนื้อจะอ่อนจนสามารถบิดงอเป็นรปูทรงต่าง ๆ ได้ สวนใหญ่จะมีสีน้ำตาลแก สี
เหลืองคล้ำ และสีน้ำตาลไหม้ (ตรียัมปวาย [นามแฝง], พ.ศ.2496) ในบางครั้งมีการนำว่านมาผสมรวมกับ
พระเนื้อดินและเนื้อผง เช่น พระหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด, พระเนื้อว่านจำปาสัก เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/44667
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หลวงปู่ทวดเนื้อว่าน 

 
        ที่มา : อาจารย์ราม.คอมhttps://www.pinterest.com/pin/751819731520480828. สืบค้น
เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564. 

5) เนื้อโลหะ  
นอกจากเนื้อชินแล้วยังมีโลหะอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น สำริด เงิน ทองคำ เหล็ก เป็นต้น 

นับเป็นวัสดุที่มีความคงทน นอกจากนี้ยังนิยมสร้างพระเครื่องด้วยโลหะผสมซึ่งมี (1) นวโลหะ (2) สัตต
โลหะ (3) ปญจโลหะ และยังมีการสร้างด้วยโลหะชนิดพิเศษที่เรียกว่า (4) เมฆพัด และ (5) เมฆสิทธ์ิ  

 สำหรับการสร้างพระด้วยโลหะตามกรรมวิธีโบราณนั้นจะนำเอาโลหะมาลงเลขยันต์ตาม
สูตรโดยการใช้เหล็กแหลมจาร จากนั้นนำโลหะมารีดเป็นแผ่นบางๆ ตามพิธีกรรม หรืออาจจะใสโลหะที่
เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิผสมลงไปด้วย เช่น ตะกรุด หรือยอดเจดีย์ แล้วจึงนำมาสร้างพระตามกรรมวิธีดังนี้  

 1) แบบหลอ มี 2 วิธีคือ หล่อแบบชนวนเบ้าหนึ่งมีพระหลายองค์และหล่อแบบเบ้าละองค์
ทั้ง 2 แบบ เป็นวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยาก สร้างได้เป็นจำนวนน้อยทั้งยังใช้เวลานาน จึงมักพบในพระเครื่องยุค
เก่าๆ เรียกว่า “หล่อโบราณ” การหล่อแบบชนวนต้องมีการสร้างหุ่นเทียนก่อน นำหุ่นเทียนมาติดเป็นช่อ
ติดกับแกนชนวนแล้วใช้ดินมูลโคพอกทับ เมื่อดินแหง้ดแีล้วนำดินไปสุมความร้อนไลข่ี้ผึ้งออกจะไดเบ้าดิน
แบบโบราณ จากนั้นนำโลหะมาหลอมละลายเทลงไปในเบ้าแม่พิมพ์ปล่อยให้โลหะแห้งดีแล้วจึงค่อยทุบ
เบ้าดินออกจะไดพระเครื ่องเนื ้อโลหะติดกันเป็นช่อๆ กับชนวน ตัดพระเครื ่องมาทำการตกแต่ง
รายละเอียด สวนการหล่อแบบเบ้าละองค์นั้นมีการทำหุ่นเทียน เช่นเดียวกัน แต่การพอกดินมูลโคนั้น
พอกเพียงเบ้าละองค์  

2) แบบปั๊ม ปัจจุบันนิยมมากเนื่องจากสร้างไดรวดเร็วด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์มีท้ังด้านหน้า
และด้านหลัง มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ การปั๊มเป็นการนำโลหะมารีดเป็นแผ่นใหเ้รียบแล้วใช้แม่พิมพ์ปั๊ม
ลงบนแผ่นโลหะจากนั้นนำไปตัดหรืออาจตัดตอนปั๊ม  
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3) แบบฉีด ทำโดยใช้เครื ่องฉีดโลหะหลอมละลายเข้าไปในแม่พิมพ์เป็นเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการสร้างพระเครื่องที่มีลวดลายประดับมากมายเนื่องจากสามารถเก็บรายละเอียดไดดีมี
ความคมชัด จึงไดพระเครื่องท่ีมีความสวยงาม  

 

•  
ที ่มา : สยามรัฐ . https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2019/01สืบค้นเมื ่อวันที ่ 26 
พฤศจิกายน 2564. 
 

กรรมวิธีการผลิตมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างคุณค่าต่อพระเครื่องในสังคมไทย  
การสร้างพระเครื ่องหรือวัตถุมงคลของสังคมไทยในปัจจุบันพบว่า ส่วนใหญ่จะมี

วัตถุประสงค์หลักในการสร้างพระเครื่องเป็น 2 ประเภท คือ (1) สร้างขึ้นมาเพื่อมอบให้เป็นของที่ระลึก
กับผู้มีอุปการคุณหรือผู้ที่บริจาคเงินสนับสนุนองค์กรการกุศล เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 ทรงสร้างพระสมเด็จจิตลดา เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารในพระองค์ หรือ
วัดต่างๆ จัดสร้างเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกแก่สาธุชนในการร่วมกันทำบุญกฐิน ผ้าป่า หรือกิจกรรมกุศลขง
วัด เป็นต้น (2) สร้างขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างองค์กรภาครัฐ สร้างโรงเรียน สร้างวัด สร้างโบสถ์ 
หรือจัดตั้งกองทุนนิธิการกุศล เป็นต้น ในการสร้างพระเครื่องทั้งสองลักษณะดังกล่าวนี้ ปัจจัยหนึ่งที่จ ะ
สร้างความนิยม ความเชื่อ ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ความงดงามของพุทธศิลป์ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนคือ กรรมวิธีในการผลิตมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพิถีพิถัน ความละเอียดรอบคอบ และการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกรรมวิ ธีการผลิตมวลสาร
ศักดิ์สิทธ์ิในสมัยโบราณ โดยเฉพาะมวลสารประเภท ดิน ชิน ผง ว่าน ดังนี ้

1) กรรมวิธีการผลิตมวลสารศักดิ์สิทธิ์สร้างพระเครื่องประเภทเนื้อดิน  เช่น การสร้าง
พระผงสุพรรณ พระซุ้มกอ 

จันทร์ พลูหลวง (ออนไลน์) ระบุไว้ว่า พระเกษรสุพรรณ เป็นชื่อเรียกพระเครื่ององค์ขนาด
เล็กที่พบภายในปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามจารึกลานทองระบุมาแต่
เดิมว่า “พระเกษร”จนปัจจุบันนิยมเอ่ยขานกันในช่ือ “พระผงสุพรรณ”   

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2019/01สืบค้นเมื่อวันที่%2026%20พฤศจิกายน%202564
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2019/01สืบค้นเมื่อวันที่%2026%20พฤศจิกายน%202564
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การสร้างพระผงสุพรรณ ปรากฏอยู่ในจารึก “ลานทอง”ในปีมหาศักราช 1265 ตรงกับรัช
สมัยของสมเด็จพ่องั่วผู้เคยครองเมืองสุพรรณภูมิ หรือเมืองเสี้ยมก๊ก เมื่อปี พ.ศ.1886 ขณะพระชนมายุ 
33 พรรษา จนถึง พ.ศ.1893 สุพรรณภูมิ เป็นเมืองหนึ่งขึ้นตรงต่ออาณาจักรกรุงศรีอยุธยา นาน 20 ปี 
จนถึงพ.ศ.1913 จึงเสด็จขึ ้นครองราชย์กรุงศรีอยุธยา จนสวรรคตในปี  พ.ศ.1931 พระองค์จึงเป็น
พระมหากษัตริย์ 2 ราชอาณาจักร ได้ทรงจัดสร้างพระผงสุพรรณขึ้น สรุปเนื้อความในจารึกลานทองโดย
ย่อ ดังนี้ พระบรมกษัตริย์ พระศรีธรรมาโศกราช ผู้มีศรัทธา มอบให้ฤาษีทั้ง 4 ตนผู้มีฤทธิ์ พร้อมใจกัน
นำเอาแร่ว่านทั้งหลายอันมีฤทธิ์กับแร่ต่างๆพร้อมแล้วก็ทำพิธีอันเชิญเทพยดาเข้ามาช่วยกันทำพิธีเป็น
พระพิมพ์สีดำและสีแดง ได้เอาว่านทำผงปั้นพิมพ์ด้วยลายมือ พระมหาเถรปิยทัสสะดิสศรีสาริบุตร เป็น
ประธานในที่นั้น ได้เอาแร่ต่างๆ ซัดยาสำเร็จแล้วให้นามว่า ‘แร่สังฆวานร’ ได้หล่อเป็นพิมพ์ต่าง ๆ มี
อานุภาพต่างๆ กัน เสกด้วยมนต์คาถาครบ 3 เดือน แล้วเอาไปประดิษฐานไว้ ในสถูปใหญ่แห่งเมืองพัน
ทูม ถ้าผู้ใดได้พบพระตามที่กล่าวมานี้ พระว่านก็ดี พระเกสรก็ดี ทำด้วยแร่สังฆวานรก็ดี ให้รีบเอาไป
สักการบูชาเป็นของวิเศษนัก ดังนั้น การสร้างพระเครื่องในปี พ.ศ.1886 จะมี 2 ชนิด ได้แก่เนื้อดินผสม
ว่านและเกสร ผ่านกรรมวิธีเผาแบบพระพิมพ์ในสมัยโบราณ และอีกชนิดหนึ่งคือ พระผงสุพรรณที่ทำจาก
แร่สังฆวานร เป็นเนื้อชินท่ีรู้จักกันในช่ือ พระผงสุพรรณยอดโถ 
 ในส่วนการสร้างพระซุ้มกอกำแพงเพชร เชวงศักดิ์ เชียวเขิน (2557) ได้ทำการศึกษา
กระบวนแบบการสร้างพระเครื ่องด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร ผลการศึกษา พบว่า 
กระบวนการสร้างพระเครื่องเนื้อดินแต่ละขั้นตอน สามารถแบ่งได้ 8 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนการเตรียม
ดิน (2) ขั้นตอนการทำลูกประคบ (3) ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ (4) ขั้นตอนการพิมพ์ (5) ขั้นตอนการเผา 
(6) ขั้นตอนการทำคราบ (7) ขั้นตอนการทำรา และ(8) ขั้นตอนการขัด ในบทความฉบับนี้จะนำเสนอ
เฉพาะขั้นตอนการเตรียมดิน ดังนี ้

ดินที่ใช้ในการสร้างพระเครื่องเนื้อดิน คือ ดินเหนียวที่ขุดมาจากลุ่มน้ำ โดยมีวิธีในการ
เตรียมดิน 2 วิธี คือ  

วิธีที่หนึ่ง การกรอง วิธีการกรองดินจะใช้เวลาค่อนข้างมาก ดินที่ได้เนื้อจะละเอียดไม่มี
สิ่งเจือปนอยู่ในดิน  

วิธีทีส่อง การทุบ วิธีการทุบดินจะใช้เวลาไม่มาก แต่ดินท่ีได้มักมีสิ่งเจือปนอยู่ในดิน ซึ่งจะมี
ผลต่อกระบวนการสร้างพระเครื่อง คือ เมื่อเผาออกมาแล้วพระเครื่องที่ได้จะแตก หรือเรียกว่า ระเบิด 

2) กรรมวิธีการผลิตมวลสารศักดิ์สิทธิ์สร้างพระเคร่ืองประเภท เนื้อชิน  
พระเครื่องเนื้อชิน ถือเป็นพระเนื้อโลหะประเภทหนึ่ง แต่สาเหตุที่บูรพาจารย์ที่เป็นนัก

สะสมยุคแรกๆ ไม่นำมารวมอยู่ในพระเนื้อโลหะอื่นๆ อาจเนื่องจากเหตุผล ดังนี ้
(1) พระเครื่องเนื้อชิน ล้วนเป็นพระกรุ พระเก่า ที่มีอายุการสร้างนานเป็นร้อยๆ ปีขึ้น

ไปอันถือเป็นพระเครื่องยุคโบราณ  
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(2) ส่วนผสมหลักของพระเครื่องเนื้อชินคือ ดีบุกและตะกั่ว ปริมาณมากหรือน้อยจะ
ขึ้นอยู่กับผู้สร้าง ในปัจจุบันใช้โลหะอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่า คงทนกว่า หาง่ายกว่า มาใช้สร้าง
พระเครื่องแทนพระเครื่องเนื้อชิน 

(3) ผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดว่า พระเครื่องประเภทเนื้อชินยุคหลังที่สร้างขึ้นจะเป็นพระ
ใหม่ จะตั้งข้อสังเกตให้เป็นพระปลอมก่อน เพราะขาดความเป็นธรรมชาติ ไม่เป็นที่สนใจของผู้บริโภค 
ปัจจุบันได้ยุติการผลิตแล้ว  

3) กรรมวิธีการผลิตมวลสารศักดิ์สิทธิ์สร้างพระเคร่ืองประเภท เนื้อผง  

การสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง ณัฏฐดนัย ศรีเมือง (ออนไลน์) กล่าวว่า กรรมวิธี
การสร้างพระเนื้อผง ได้ยึดตามขั้นตอน การจัดเตรียม การสร้าง และการปลุกเสก ตามอย่าง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นหลัก แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ 

(1) การจัดเตรียมวัสดุ ได้แก่ ผงปูนขาว ซึ่งโบราณจะใช้เปลือกหอยมาเผา
ไฟ แล้วบดให้ละเอียด เรียกว่า “ผงปูนเปลือกหอย”ผงที่เป็นมงคลต่างๆ เช่น ว่านดอกไม้ 
แร่ทรายเงิน ทรายทอง วัสดุศักดิ์สิทธิ์ เป็นมงคลทั้งหลายที่เห็นสมควรนำมาเป็นส่วนผสม 
นำมาบดเป็นผง กล้วยน้ำว้า น้ำมันตังอิ๊ว (เป็นยางไม้ชนิดหนึ่ง) ถือว่ามีความสำคัญในการ
ประสานเนื้อพระให้เกาะติดกัน นอกจากนี้บางองค์ยังมีความพิเศษ คือ ใสเสนพระเจา (เส้น
ผม) ขององค์ผู้สร้างด้วย เช่น พระสมเด็จจิตรลดา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ฯ ทรงสร้างในปี 2509 (ประชุม กาญจนวัฒน , 2525) ผสมกับน้ำมัน ทำให้เกิด
ความเหนี่ยว จากสูตรการสร้างพระเนื้อผงของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ซึ่งเป็น
สูตรนิยม” หรือ “สูตรครู” ในการสร้างพระเนื้อผงสืบต่อ ๆ มา 

(2) การทำผงวิเศษ 5 ประการ ประกอบด้วย ผงปถมัง อิทธิเจ มหาราช 
พุทธคุณ และตรีนิสิงเห ซึ่งผ่านกรรมวิธีซับซ้อนถึง 3 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่หนึ่ง การสักการะบูรพาจารย์ นับเป็นประเพณีในการศึกษาพุทธคมมาแต่
ครั้งโบราณ ตั้งเครื่องสักการบูชาครูอาจารย์ ประกอบด้วย ดอกไม้ 9 สี ธูป 9 ดอก เทียน 9 
เล่ม บายศรีปากชาม ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว มะพร้าวอ่อน กล้วยน้ำไทย (กล้วยน้ำว้า) 
ผลไม้ 9 สิ่ง หัวหมู เป็ด ไก่ ปลาช่อนนึ่งทั้งตัวไม่ขอดเกล็ด ถั่วคั่ว งาคั่ว ข้าวตอก นม เนย 
ขันล้างหน้า ผ้าขาว ผ้าแดง เงินค่าบำรุงครู 6 บาท จากนั้นให้บูชาพระรัตนตรัย แล้วร่าย
โองการ (บทสวดบูชาคุณพระรัตนตรัย ต่อด้วยบทอัญเชิญทวยเทพ บทอัญเชิญครู โองการ
สรรเสริญครู โองการชุมนุมครู) เมื่อเสร็จพิธีคำนับครู ก็เริ่มเข้าสู่การเรียกสูตรต่างๆ ต่อไป 
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ขั้นที่สอง การเรียกสูตร คือ การฝึกหัดเขียน อักขระ เลข ยันต์ นานาประเภท 
อันประกอบด้วย การบริกรรมสูตรพระคาถาต่างๆ ตามจังหวะของการเขียนอักระเลขยันต์
นั้นๆ ด้วย “ดินสอผงวิเศษ”:ซึ่งสร้างจากส่วนผสมมวลสารต่างๆ ประกอบด้วย-ดินโป่ง 7 
แห่ง (ดินที่มีเกลือสินเธาว์ผสมในอัตราส่วนที่มากจะพบอยู่ในหนองน้ำในป่าลึกทั่วไป) ดินตีน
ท่า 7 ตีนท่า ดินหลักเมือง 7 เมือง ขี้เถ้าไส้เทียนบูชาพระประธานในพระอุโบสถ ดอกกาหลง 
ยอดสวาท ยอดรักซ้อน ขี้ไคลเสมา (คราบไคลดินบนแผ่นเสมา) ขี้ไคลประตูวัง  ขี้ไคลเสา
ตะลุงช้างเผือก (คราบไคลดินจากเสาหลักคู่ สำหรับล่ามช้างเผือก)  ราชพฤกษ์ (ไม้ต้นราช
พฤกษ์ตากแห้งป่นเป็นผง) ชัยพฤกษ์ พลูร่วมใจ (ต้นพลูที่ใช้กินกับหมาก ขึ้นเป็นดง เป็นกอ 
ขึ้นพร้อมๆ กัน ไม่ใช้ที่ขึ้นแยกต้น แยกกอ) พลูสองหาง (ในบรรดาใบพลู จะมีบางต้นที่น้อย
มาก ปรากฏปลายใบแยกเป็น 2 แฉก) กระแจะตะนาว (ชื่อต้นไม้ขนาดเล็ก ขึ้นในป่าเบญจ
พรรณ ต้นและกิ่งมีหนาม เปลือกขรุขระสีเทา ดอกเล็กสีขาวเป็นช่อสั้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
ท่อนไม้ใช้ฝนกับน้ำเป็นเครื่องประทินผิว) น้ำมันเจ็ดรส (น้ำมันที่ได้จากของ 7 ประเภท จะ
เป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้ ยิ่งหายากยิ่งดีและดินสอพอง 

นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันแล้วบดให้ละเอียด เจือน้ำ ปั้นเป็นแท่งดินสอ เมื่อ
ได้ดินสอผงวิเศษ จะเข้าสู่กระบวนการสร้างผงวิเศษ ต้องกระทำในพระอุโบสถ เตรียมเครื่อง
สักการะเช่นเดียวกับการคำนับครู ยกถาดบรรจุสิ่งของเหล่านั้นขึ้น แล้วกล่าวคาถาอัญเชิญ
ครู ประกาศอัญเชิญเทพยดา ทำประสะน้ำมนต์ (ชำระล้างตัวให้สะอาดแล้วเอาน้ำมนต์ราด
ชำระให้ทั่วร่างกาย) เรียกอักขระเข้าตัว(เป็นการสวดมหาพุทธมนต์บทต่าง ๆ ให้มาสถิต 
ประสิทธิ์กับตัวเอง) และอัญเชิญครูเข้าตัว(ณัฏฐดนัย ศรีเมือง, ออนไลน์) 

ขั้นที่สาม การทำผงวิเศษมี 5 ขั้น คือ (1) เริ่มสรางผงปถมัง โดยการใช้ดินสอผง
วิเศษเขียนอักษรเลขยันต์ลงบนกระดานชนวนพรอมกับท่องมนต์คาถาที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ป
ถมัง แล้วลบผงที่ไดจากการเขียนเก็บสะสมไว้ เรียกว่า ผงปัถมัง แล้วนำมาประพรมน้ำพุทธ
มนต์ ปั้นเป็นแท่งดินสอตากให้แห้งแล้วนำมาเขียนอักษรเลขยันต์ตามที่กำหนดไว้ในคัมภีร์
อิทธิเจแล้วลบผงที่ไดจากการเขียนเก็บสะสมไว้ เรียกว่า ผงอิทธิเจ ปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ 
จะได้ ผงมหาราช ผงพุทธคุณ และผงตรีนิสิงเห ตามลำดับ ทั้งนี้ต้องทำตามสูตรการสร้าง
ผงในคัมภีรนั้นๆ ผงวิเศษที่ได้มาจะมีไมมากเนื่องจากเป็นผงเก่ามาเขียนซ้ำไปซ้ำมา ดังนั้น 
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การสร้างพระเครื่องจำนวนมากจึงต้องนำผงวิเศษเหล่านี้ผสมปนกับวัสดุอื ่น (ฉันทิชย 
กระแสสินธุ 2507)    

(3) แกะแม่พิมพ์ เมื่อได้แม่พิมพ์เป็นที่พอใจ จึงนำส่วนผสมข้างต้นมากดลง
ในแม่พิมพ์ก่อนที่จะใส่มวลสารลงไป เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อพระติดกับแม่พิมพ์ ก็จะนำผงปูน
มาโรยลงในพิมพ์ก่อนที่จะหยอดเนื้อมวลสารลงไป เมื่อกดพิมพ์ได้ที่แล้วก็จะทำการตัดตอก
เนื้อส่วนเกินที่ปลิ้นล้นจากแม่พิมพ์ แล้วจึงเคาะองค์พระออกจากแม่พิมพ์ การโรยผงปูนไว้
ก่อน ทำให้พระไม่ติดพิมพ์ ธรรมชาติของแป้งโรยพิมพ์นับเป็นคุณสมบัติพิเศษอีกประการ
หนึ่งในการช่วย พิจารณาพระแท้ที่จะกล่าวในลำดับต่อไป 

(4) การปลุกเสกพระ เมื ่อผลิตพระผงเสร็จสิ ้น องค์ประกอบที่สำคัญ
ประการสุดท้าย คือ พระที่สร้างต้องผ่านการปลุกเสก อันเสมือนการเชิญพลังพระรัตนตรัย
มาประจุ (บรรจุหรือรวมตัว) ประสิทธิ์ ประสาท ยังพระเครื่องที่สร้าง  

พระเนื้อผงที่ผ่านขั้นตอนพิธีการต่างๆที่กล่าวมา จึงถือว่าเป็นพระเครื่องที่สมบูรณ์
การสร้างพระผงยังคงมีให้พบเห็น และศึกษากันอยู่ในปัจจุบัน แต่จะเคร่งครัดประการใด
อย่างไร ก็ขอให้ผู้ศึกษาโปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณา 

4) กรรมวิธีในการผสมมวลสารศักด์ิสิทธิ์ประเภทเนื้อโลหะ เช่น พระหล่อ พระปั๊ม พระฉีด  
การสร้างพระเนื้อโลหะนี้ มีการสร้าง 3 ประเภท คือ พระหล่อ พระปั๊ม และ พระฉีด   

(ณัฏฐดนัย ศรีเมือง, ออนไลน์) ระบุว่า พระเครื่องเนื้อโลหะต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในวงการพระ ประกอบด้วย 
(1) พระเนื้อทองคำ มีส่วนผสมหลัก หรือส่วนผสมนำในพระเครื่องน้ันๆเป็นทองคำ  
(2) พระเนื้อเงิน มีส่วนผสมหลัก หรือส่วนผสมนำในพระเครื่องน้ันๆเป็นเงิน 
(3) พระเนื้อทองแดง มีส่วนผสมหลัก หรือส่วนผสมนำในพระเครื่องน้ันๆเป็นทองแดง 
(4) พระโลหะผสม มีส่วนเป็นโลหะผสม มีมากมายหลายเนื้อมวลสาร ได้แก่  

  4.1 นวโลหะ หมายถึง การนำแร่ธาตุต่างๆ 9 ชนิด มาหลอมรวมกัน นวโลหะที่มีตำรา
ชี้เฉพาะปริมาณของส่วนผสมได้แก่ พระในกลุ่ม พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ที่มีสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัด
สุทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ปฐมการสร้าง สืบตำราต้นแบบท่ีบังคับในการสร้างพระกริง่เนื้อนวโลหะ
สายวัดสุทัศน์ ประกอบไปด้วย ชิน น้ำหนัก 1 บาท (1 บาท = 15.2 กรัม) จ้าวน้ำเงิน น้ำหนัก 2 บาท (แร่
ชนิดหนึ่ง สีเขียวปนน้ำเงิน) เหล็กละลายตัว น้ำหนัก 3 บาท บริสุทธิ์ น้ำหนัก 4 บาท (ทองแดงบริสุทธ์ิ) 
ปรอท น้ำหนัก 5 บาท สังกะสี น้ำหนัก 6 บาท ทองแดง น้ำหนัก 7 บาท เงิน น้ำหนัก 8 บาทและทองคำ 
น้ำหนัก 9 บาท นำโลหะทั้ง 9 นี้ มาหลอมรวมกัน ได้เนื้อนวโลหะที่งดงามยิ่ง 
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4.2 สัตตะโลหะ หมายถึง โลหะผสม 7 ชนิด ได้แก่ เหล็ก ปรอท ทองแดง เงิน ทองคำ 
จ้าวน้ำเงิน บริสุทธิ์ ตามอัตราส่วนของแต่ละตำรา และวัสดุที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น อาวุธที่เป็น
เนื้อสัตตะโลหะก็จะมีปริมาณของแร่เหล็กมากกว่าแร่ชนิดอื่นๆ เป็นต้น 

4.3 เบญจโลหะ หมายถึงโลหะผสม 5 ชนิด ได้แก่ เหล็ก ปรอท ทองแดง เงิน และ
ทองคำ อัตราส่วนตามความเหมาะสมของวัตถุท่ีสร้าง แต่โลหะหนักส่วนมากก็จะเป็นเหล็ก 

4.4 ทองเหลือง นับเป็นโลหะผสมที่นิยมใช้กันมากในยุคหลังๆซึ่งเกิดจากโลหะผสม
ระหว่างทองแดงกับสังกะสี และอาจจะมีธาตุอื่นปะปนอยู่บ้างเล็กน้อย เช่น ตะกั่ว ดีบุก อลูมิเนียม เหล็ก 
แมงกานีส นิเกิล เป็นต้น 

4.5 บรอนซ์ เป็นชื่อดั้งเดิมของโลหะผสมระหว่างดีบุกกับทองแดง ปัจจุบันหมายถึง
โลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่น โดยยกเว้นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี ซึ ่งจะเป็น
ทองเหลืองไม่ใช่บรอนซ์ 

4.6 เมฆพัด เป็นโลหะผสมที่เกิดจากการนำแร่โลหะต่างๆหลายชนิด เช่น เหล็ก 
ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว เงิน ทองคำ เป็นต้น จะเป็นปริมาณเท่าใด หรือใช้กี่ประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้สร้าง ระหว่างหุงแร่จะซัดด้วยกำมะถัน จนเกิดเป็นสีดำมันวาว ออกเหลือบสีน้ำเงิน 

4.7 เมฆสิทธ์ิ นับเป็นโลหะผสมที่มคีวามคลา้ยคลงึ และเป็นคู่แฝดกับเมฆพัด กรรมวธิี
การสร้างก็คล้ายคลึงกัน ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าจะเรียกการสร้างโลหะผสม เมฆสิทธิ์ และเมฆพัดว่า “การเล่น
แร่แปรธาตุ” นับเป็นโลหะที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว เพราะขณะที่ทำการหลอมรวมจะต้องบริกรรม
พระคาถาต่างๆไปด้วย สำหรับโลหะผสมเมฆสิทธิ์ประกอบด้วยแร่ธาตุ 4 ชนิดคือ เงิน สังกะสี ทองแดง 
และปรอท 

4.8 สัมฤทธิ์ เป็นโลหะผสมที่นิยมทำพระบูชา และรูปหล่อขนาดใหญ่ นับเป็นโลหะ
ผสมยุคแรกๆ ที่มีการสร้างขึ้นมาแต่โบราณ บางคนเรียกว่า ทองสัมฤทธิ์ หรือทองบรอนซ์ ส่วนประกอบ
ของโลหะผสมสัมฤทธ์ิคือ ทองแดง ดีบุก เงิน และทองคำ 

4.9 ขันลงหิน เป็นเนื้อโลหะที่รู้จักกันมาแต่โบราณ และเป็นประเภทหนึ่งของโลหะ
ผสมที่เรียกกันว่า “บรอนซ์” แต่โลหะผสมเนื้อขันลงหินจะเจาะจงเฉพาะโลหะผสมระหว่างทองแดงกับ
ดีบุกเท่านั้น ส่วนบรอนซ์จะรวมถึงโลหะทุกประเภทที่ผสมกับทองแดง ยกเว้นสังกะสี ดังนั้นสีบรอนซ์จึงมี
หลายสี เช่น บรอนซ์เงิน บรอนซ์ทอง บรอนซ์ออกสีนาก เป็นต้น 

โลหะผสมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นโลหะผสมที่นิยมนำมาสร้างพระบูชา และพระเครื่อง 
อาจจะมีนอกเหนือจากนี้บ้างตามความสะดวกและความเชื่อในการสร้าง แต่ไม่เป็นที่รู้จักนิยมแพร่หลาย
เช่นที่กล่าวมา นอกจากนี้ก็จะมีพระที่สร้างจากเนื้อโลหะหลักที่มีส่วนผสมอื่นเจือปนอยู่บ้างแต่เป็นส่วน
น้อย เพื่อความสะดวกในการขึ้นรูป ทำให้สวยงาม และคงทนยิ่งขึ้น เช่น ทองคำ เงิน ตะกั่ว เป็นต้น 

5) กรรมวิธีในการผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ประเภท เนื้อว่าน  
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กรรมวิธีการสร้างพระเนื้อว่านในสมัยโบราณ (ณัฏฐดนัย ศรีเมือง, ออนไลน์) ระบุว่า เริ่ม
จากการนำว่านวิเศษต่างๆ มาบดให้ละเอียด โดยจะใช้ครกหินตำให้ละเอียด มีส่วนผสมของพระเนื้อว่าน 
เช่น (1) ว่าน 108 ชนิด (2) ปูนขาว (3) กล้วยป่า (4) ผงขี้ธูป (5) คราบไคลสถูปเก่าที่บรรจุอัฐิหลวงพ่อ
ทวดหรือตะไคร่น้ำตามเจดีย ์(6) แร่ (7). ดินกากยายักษ์ (8) ดอกไม้แห้ง (9) น้ำพระพุทธมนต์ ฯลฯ โขลก
ตำส่วนผสมของเนื้อพระใช้ครกหิน ตำเนื้อว่านกับดินดำก่อน เมื่อละเอียดแล้วจึงใส่ปูนขาวลงไปเล็กน้อย
กับกล้วยป่าท้ังเนื้อท้ังเม็ดตำให้เหนียว แล้วจึงใส่ผงธูป ดอกไม้แห้ง แร่และอย่างอ่ืนผสมลงไป  

ปัจจุบันตลาดพระเครื่องเป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นอยู่ในระบบเศรษฐกิจของไทย 
คาดว่ามีเงินหมุนเวียนทั้งระบบน่าจะอยู่ระหว่าง 1-2 หมื่นล้านบาทต่อปี เช่น มีการสะสมพระเครื่อง การ
แลกเปลี่ยน การเช่าซื้อ (ภาษาในวงการใช้คำว่า เช่า) ทั้งพระเครื่องเก่าราคาสูงเริ่มต้นองค์ละ10,000 
บาท  30.000,000 บาท และพระเครื่องใหม่ราคาเริ่มต้นองค์ละ 10 บาท ถึง 1,000 บาท เป็นต้น ยังมี
รายได้จากการผลิตสื่อ ค่าโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาชีพเลี่ยมพระ ทำกรอบพระ 
บริการส่องพระ(ตรวจสอบพระเครื่องแท้หรือปลอม) สอดคล้องกับผลวิจัยของ อภินันท์ จันตะนี (2559) 
พบว่า ภาวะเศรษฐกิจพระเครื่อง โดยราคาค่านิยมพระเครื่องจากนิตยสารและเว็บไซต์ มีราคาค่านิยมตั้ง
ไว้เริ่ม 500 บาท ซึ่งเป็นพระเหรียญที่สร้างใหม่ไปถึงราคาค่านิยม 55 ล้านบาทหรือรวม 5 องค์ไม่ต่ำกว่า 
250 ล้านบาท เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ส่วนราคาค่านิยมรองลงมาเป็นพระเครื่องในชุดเบญจ
ภาคีคือ พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ (องค์เดียว) 20 ล้านบาท พระผงสุพรรณ (พิมพ์หน้าแก่) 12 ล้านบาท พระ
รอดกรุวัดมหาวัน 10 ล้านบาท และพระนางพญา จังหวัดพิษณุโลก 5 ล้านบาท ส่วนพระหลวงปู่ทวด ปี 
2497 ราคาค่านิยม 15 ล้านบาท เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง 12 ล้านบาท พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัด
เครือวัลย์เมืองชลบุรี 10 ล้านบาท หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราคาค่านิยม 
10 ล้านบาท หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน 8 ล้านบาท พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รูปหล่อโบราณ พิมพ์นิยม 
6 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม ในการผลิตพระเครื ่องโดยใช้มวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื ่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ 
ค่านิยม และความเชื่อ ให้เป็นปัจจัยสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเช่าพระเครื่องน่าจะยังไม่
เพียงพอสำหรับกลไกตลาดพระเครื ่องในปัจจุบัน ผู ้ผลิตควรตระหนักถึงกลุ ่มผู ้บริโภ ค เช่นกลุ่ม 
Generation y / z ซึ่งจะเป็นกลุ่มใหญ่ในอนาคตของสังคมไทย และยังมีกลุ่มที่นิยมสะสมพระเครื่องเพื่อ
แสวงหามูลค่าเพิ่มมากกว่านิยมสะสมเพื่อบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ คุ้มครองป้องกันภัย
อันตรายต่าง จึงควรพยายามนำกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) มาบริหาร
จัดการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ต้องมีความงามของพุทธศิลป์ บรรจุภัณฑ์สวยงามเหมาะสม ด้านราคา 
เช่น ต้องมีความเหมาะสมกับความนิยม สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น 
ต้องมีความสะดวกในการเข้าถึง เปิดบริการเช่าผ่านระบบออนไลน์ และด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น 
การรับประกันพระแท้ตลอดชีพ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น หากได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ส่วน
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ประสมการตลาดอย่างครอบคลุมทุกๆ ด้าน น่าจะทำให้ผู้ผลิตมีกลุ่มผู้บริโภคสนใจในผลผลิตพระเครื่อง
เป็นจำนวนมากขึ้น 

 

บทสรุป 
การสร้างพระเครื่องในสมัยโบราณ เป็นการสร้างสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระพุทธ พระธรรม 

และพระสงฆ์ ผู้สร้างจะดำเนินการอย่างพิถีพิถันทั้งรูปแบบ มวลสารศักดิ์สิทธ์ิ พิธีปลุกเสก ลงคาถาอาคม 
โดยเฉพาะการสรรหามวลสารศักดิ์สิทธิ์มาสร้างพระเครื่อง ได้แก่ (1) เนื้อดิน ต้องมาจากแหล่งศักดิ์สทิธ์ิ 
จากใจกลางแม่น้ำ (2) เนื้อผงจะต้องใช้ปูนขาวจากเปลือกหอย จากเกสรดอกไม้ จากว่าน และผงวิเศษ 5 
อย่าง ได้แก่ ผงปถมัง ผงอิทธิเจ ผงมหาราช ผงพุทธคุณ และผงตรีนิสิงเห ผสมกับมวลสารศักดิ์สิทธ์ิอื่น ๆ 
(3) เนื้อว่าน นำมาจากว่าน 108 มาผสมกับมวลสารศักดิ์สิทธ์ิอื่น ๆ (4) เนื้อชินใช้โลหะประเภทดีบุกและ
ตะกั่วเป็นส่วนผสมหลัก (5) เนื้อนวโลหะ เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง และโลหะผสม เป็นต้น ในสภาพ
กลไกตลาดพระเครื ่องปัจจุบันนี้นอกจากจะมีกระบวนการผลิตพระเครื่องจากมวลสารศักดิ์สิทธิ ์ มี
กรรมวิธีการปลุกเสกคาถาอาคมอย่างเข้มขลังแล้วก็ตาม ผู้ผลิตควรสรรหาวิธีการตา่งๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้บริโภคตัดสินใจเช่าพระเครื่องเพิ่มขึ้น เช่น การนำกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมาบริหารจัดการ 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย เพราะแนวโน้ม
กลุ่มผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปเป็นการเช่าบูชาเพื่อแสวงหามูลค่าเพิ่มมากกว่าที่จะสะสม เนื่องจากมีมูลค่า
การตลาดหลายหมื่นล้านบาท ในขณะเดียวกันก็ควรเฝ้าระวัง หรือหลีกเลี่ยง ไม่แข่งขันกับกลุ่มผู้สร้างอิง
กับศาสนาพราหมณ์ เช่น ยักษ์ ฤาษี เจ้าพ่อ เจ้าแม่ พระพิฆเนศ หนุมาน ราหูอมจันทร์ พระนารายณ์ พระ
พรหม และตามความเชื่ออื่นๆ เช่น ตะกรุด นางกวัก ขุนช้าง จิ้งจกสองหาง แม่พระธรณี เงาะป่า ไข่นุ้ย 
เบี้ยแก้ เป็นต้น เพราะกลยุทธ์การตลาดของกลุ่มนี้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายในชุมชน 2) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติและรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการเตรียม
ความพร้อมก่อนเสียชีวิต และ 3) เพื่อพัฒนาต้นแบบในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเยียวยาผู้ปว่ย
ระยะสุดท้ายในชุมชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 คน และกลุ่มพระ
สังฆาธิการในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 11 รูป  
 ผลของการศึกษา พบว่า ระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน มี กระบวนการดังนี้ 
1) ประเมินปัญหา และความต้องการของครอบครัว 2) การวางแผนเพื่อช่วย เหลือครอบครัว 3) การ
ปฏิบัติตามแผน 4.การประเมินผล เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างครบ
วงจรคือ ด้านกาย ด้านใจ และด้านจิตวิญญาณ ตลอดจนถึงการพัฒนา แนวปฏิบัติและรูปแบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการเตรียมความพร้อมก่อนเสียชีวิต 
 แนวปฏิบัติและรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการเตรียมความพร้อมก่อน
เสียชีวิต ผลการศึกษาพบว่า การตรวจเยี่ยมบ้านของกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และพระสงฆ์มีการ 
ผสมผสานกันระหว่างการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและประเพณีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น พิธีผูก
ข้อมือ, การให้ศีลให้พร และการเทศนาธรรม เรียกว่า “ธรรมมหาวิบาก” 
 การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อติดตามและขยายการศึกษาต่อไป ผลการศึกษาพบ ว่า การ
ทำงานบริการดูแลแบบประคับประคองผ่านกิจกรรมทางศาสนาของพระสงฆ์ ส่งผลให้ผู้ป่วยและญาตขิอง
ผู้ป่วยรู้สึกมีที่พ่ึงทางจิตใจ ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบสุข และเสริมสร้าง ขวัญกำลังใจของผู้ป่วยให้ดีขึ้น 
 

คำสำคัญ :  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย, การเยียวยา, พุทธธรรม 
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Abstract  
This research has 3 objectives: (1) to improve care for patients with the 

terminal Stage of life in the community, (2) to develop guidelines and care and support 
for patients and their families to prepare for death and (3) to develop a model for 
applying the principles of Buddhism to heal the terminal Stage patients in the community. 
This research is an action research group consists of 20 people and the Care Giver Group 
in the District Administrative Office of the Panusnikom. Chonburi 11 people.  
 The study shows that palliative care services in the community. The process 
is as follows: 1. Family Assessment, 2. Planning, 3. Intervention and 4. Evaluation of 
palliative care service development is the integration of body, mind and spirit as well as 
the development of best practices and patterns. Care Support patients and their families 
to prepare for the death of the Terminal Stage Patients.  

Care practices and patterns help patients and relatives to prepare before 
death the results showed that the home of the group Care Giver and the monks are a 
mixture of the final patient care and traditions , such as a hand-bound ceremony, 
blessing, and teaching.  
 The development of a prototype system for monitoring and further study. 
The study found that working palliative care services through religious activities of monks 
As a result, the patient and its relatives feel mentally reliant. The patient died peacefully 
and improved the morale of the patient. 
 

Keywords: The Terminal Stage Patients, Heal, Buddhadhamma 
 

บทนำ  
 ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าสภาวะสุขภาพของประชากรไทย มีแนวโน้มการเจ็บป่วยทั้ง
เสียชีวิตด้วยโรคเรื ้อรัง และไม่เรื้อรังเพิ่มมากขึ้น  ทำให้มีการต้องการด้านการบริการการดูแลแบบ
ประคับประคองมากขึ้น และในทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าค่าใช้จ่ายของบุคคลในช่วงหกเดือนสุดท้ายของ
ชีวติมีมูลค่าสูงมากกว่าช่วงใดๆ ของชีวิต คิดเป็น ร้อยละ 8-11 ต่อปี ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และเป็น
ร้อยละ 10-29 ของค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ้างใน ชุติมา อรรคลี
พันธ,์2553) จากเหตุผลดังกล่าว การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตอย่างเป็นองค์รวมที่มีการดำเนิน
อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จะเป็นการลด ภาระค่าใช้จ่ายทั้งของสถา
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พยาบาล และ ของครอบครัว ที่สำคัญ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจะทำให้ผู้ป่วย มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี แม้จะเป็นระยะท้ายของโรค จนไปสู่การตายดีสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู ้ป่วยที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Terminal stage) หมายถึง 
ผู้ป่วยที่มีอาการต่าง ๆ ของโรค ลุกลามจนรักษาไม่หายและแพทย์ไม่มีแผนการรักษา เฉพาะโรคนั้น ๆ 
อีกต่อไป และโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตในเวลาที่คาดการณ์ได้ เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Turk DC, 
Feldman CS, 1992)  ผู้ป่วยจะมีอาการของโรคต่าง ๆ ลุกลามจนรักษาไม่หายและแพทย์ไม่มีแผนการ
รักษาเฉพาะโรคนั้น ๆ อีกต่อไป นอกจากการรักษาดูแลแบบประคับประคองอาการจวบจนเสียชีวิตหรือ
ผู้ป่วยท่ีป่วยด้วยโรคคุกคามต่อชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโรคที่มีอาการหนักอย่างเฉียบพลันและโรคเรื้อรังในระยะ
ท้ายของโรค ซึ่งคาดได้อย่าง มีเหตุผลตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคและการรักษาที่ดีสุดว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิต
ในเวลาไม่นาน (รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐ์สุวรรณ, 2552) ดังนั้น การเตรียมผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นเรื่อง
จำเป็นมาก เพราะต้องเป็นผู้มีเวลาให้กับผู้ป่วย มีความเมตตาต่อผู้ป่วย และเป็นผู้ที่ทั้งผู้ป่วย ครอบครัว 
และทีมแพทย์/พยาบาลไว้ใจได้ 
 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ดีที่สุด คือ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยและเจ็บป่วยครั้งแรกที่คุกคาม ถึงชีวิตและครอบครัวและสิ้นสุด
เมื่อสามารถช่วยเหลือครอบครัวในการปรับตัวหลังการเสีย ชีวิตของผู้ป่วย โดยการดูแลระยะสุดท้ายของ
ชีวิตเป็นส่วนหน่ึงของการดูแลแบบประคับ ประคอง (กิตติกร นิลมานัต, 2555) มีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยท่ี
ได้รับการรักษาโรคร่วมกับ การดูแลแบบประคับประคองด้วยตั้งแต่เริ่มแรกจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า มี
ปัญหาทางด้าน จิตใจ โดยเฉพาะซึมเศร้าน้อยกว่าและมีช่วงชีวิตที่เหลืออยู่มากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล
แบบ ประคับประคองล่าช้า (Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Muzikansky A, Gallagher ER, 
Admane S, et al., 2010) ดังนั้น การเป็นญาติจึงช่วยผ่อนคลายปัญหาทั้งกับผู้ ป่วยและผู้ดูแลลงได้
ระดับหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีญาติ คงต้องหาจากสถานฝึกอบรมการพยาบาล ต่างๆ และค่อยๆ เลือกดูคุณสมบัติ
ของผู้ดูแล ซึ่งควรต้องเริ่มหาผู้ดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่เมื่อ ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ซึ่งการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ควรต้องดูแลทั้งผู้ป่วย และผู้จะมาดูแลผูป้่วย ซึ่งผู้ดูแลผู้ป่วย
เป็นผู้ที ่มีบทบาทสำคัญในการ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยเฉพาะในขณะอยู่ที ่บ้าน บุคลากรทาง
การแพทย์จึงควรให้ความ สำคัญกับสุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วย (caregiver’s health) ก่อนเกิดการเหนื่อย
ล้าจากการดูแล (burden) จนกระทั่งไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อีกต่อไป (burnout) (สายพิณ หัตถีรัตน์, 
มนฑรัตม์จินดา, ดาริน จตุรภัทรพร, เบญจมา มานะทวีวัฒน์, ปณิธีพูน เพชรรัตน์, เกียรติภูมิ สุทธิ วงศ์ 
และคณะ, 2553) 
 ด้วยเหตุที่สถานพยาบาลมักมีจำนวนเตียงนอนรักษาจำกัด ประกอบกับผู้ป่วย ส่วนใหญ่
หากรู้ตัวมักมีความต้องการกลับไปเสียชีวิตที่บ้านท่ามกลางบรรยากาศที่ตนคุ้นเคย ได้รับการดูแลจาก
ญาติพี่น้อง ตลอดจนชุมชน และจากไปโดยสงบปราศจากอาการทุกข์ ทรมานทางกายและจิตใจ ได้ชำระ
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สะสางสิ่งที่ค้างคาใจหรือสิ่งที่ทำให้วิตกกังวลทั้งผู้ป่วยและ ญาติ และที่สำคัญให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้
ยอมรับความจริง  ผ่านกระบวนการสูญเสียคนอัน เป็นที่รักได้รวดเร็วขึ้น(ขั้นการปฏิเสธความจริง ขั้น
ตกใจ ขั้นโกรธ ขั้นต่อรอง ขั้นเศร้าโศก เสียใจ ซึมเศร้า ข้ันเห็นสัจธรรม) ดังนั้น การดูแลแบบประคับประ
ครองที่บ้านและชุมชนจึง มีความหมายสำหรับผู้ป่วยและญาติอย่างยิ่ง ด้วยวิธีการดูแลแบบองค์รวมซึ่ง
หมายถึงการดูคลอบคลุมทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจ และทางจิตวิญญาณหรือความเชื่อ ความศรัทธา
ต่อสิ่งยึดเหนี่ยว ในฐานะที่ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นับถือศาสนาพุทธและมีต้นทุนทางสังคมในเรื่องของกิจกรรมการช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการแบบพหุภาคีอยู่แล้ว   ทางทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจประเด็นการนำเอาหลักพุทธธรรมเข้ามา
ผสมผสานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน   ผ่านกระบวนการพิธีกรรมทางศาสนาตามความ เช่ือ
ทางท้องถิ่นซึ่งแฝงไว้ด้วยแนวคิด ปรัชญาทางพระพุทธศาสนา ตามความเชื่อวัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
ประชากรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม  จะให้ความสำคัญกับการจากไปของผู้ป่วยและผู้ที่เสียชีวิตอย่างมาก    
ซึ่งเมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักมักจะมีความเชื่อเรื่อง”กรรม”ที่สอดรับกับแนวคิด ทางพระพุทธศาสนา 
ถ้าบุคคลปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือทำความดี บำเพ็ญบุญ  ทำนุบำรุงศาสนาก็จะ
ได้ไปเกิดหรือสถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ หากมีภพหน้าก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีเพียบพร้อมด้วยบุญ
บารมี ด้วยความเช่ือ ความศรัทธาในสิ่งนี้จึงมีพิธีกรรม เช่นการเยี่ยมบ้านโดยพระภิกษุสงฆ์ การผูกข้อมือ 
การ เรียกขวัญ การเทศน์ธรรมมหาวิบาก ขณะเดียวกันการให้พระภิกษุสงฆ์สามารถมีบทบาทในการ 
“จัดการกับการทำพินัยกรรมทางวาจาได้” สิ ่งเหล่านี ้ที ่แฝงด้วยหลักคิดและขณะเดียวกัน ก็เป็น
กระบวนการที่เป็นการจัดการกับภาวการณ์สูญเสียความสมดุลทางจิตใจให้กลับมาสู่ ภาวะปกติของญาติ
ได้และเข้าสู่ภาวการณ์ยอมรับความจริงหรือสัจธรรมของญาติ สำหรับผู้ป่วยมักจะมีภาวะทนทุกข์ทรมาน 
ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านสังคม มีความ วิตกกังวล มีความกลัว มีความห่วงใย มี
ภาระที่ค้างคาใจ ทั้งความรู้สึก ทั้งการจัดการกับหนี้สิน (ในบางราย) ขาดที่พ่ึงด้านจิตวิญญาณ ดังนั้นหาก
จะพัฒนาระบบการดูแลแบบองค์รวมเพื่อ ให้การตายของผู้ป่วยระยะสุดอย่างสงบสุขจึงควรมีการดูแลทั้ง
ระบบจิตวิญญาณ กาย จิตใจ   สังคมไปแบบองค์รวม   ด้วยเหตุนี้จึงได้มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การดูแลนี้เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไปและเป็นต้นแบบในการศึกษาต่อยอด 
 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน  

2. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติและรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการเตรียมความ

พร้อมก่อนเสียชีวิต  

3. เพื่อพัฒนาต้นแบบในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายใน

ชุมชน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Experimental Research) โดยการนำเอา

หลักสูตรการคำปรึกษาและการเยี่ยมบ้านตามหลักศาสนา จัดพิมพ์โดย เครือข่าย องค์กรศาสนาด้านเอช

ไอวี/เอดส์ในประเทศไทย และหลักสูตรคู่มือดูแลสุขภาพกาย สุขภาย ใจ สำหรับผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์

ในระดับชุมชน ไปพัฒนาร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกประเด็นปัญหาและความต้องของผู้ดูแล

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ทำให้

ได้แนวทางปฏิบัติ (practical Guideline) เพื่อนำไปฝึกอบรมผู้นำศาสนา แกนนำชุมชน/อาสาสมัคร 

และผู้ดูแล(Care Giver) หลังจากอบรมแล้วให้นำไปปฏิบัติ จริงกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย   จากนั้นนำผลที่

ได้มาทบทวนเพื่อปรับแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง จัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้การสัมภาษณ์

แนวลึก (in-depth interview) การ สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (informants) 

ในการศึกษาครั้งน้ี แบ่ง เป็น 2 ประเภท คือ  

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ได้แก่ 

  - ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Care Giver) ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัส

นิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 คน 

 2. พระสงฆ์ผู้ที่ได้รับการพัฒนาและให้คำปรึกษา เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดย มี

คุณสมบัติคือผ่านการอบรมตามหลักสูตรการเยี่ยมบ้านและการให้คำปรึกษาตามแนวศาสนา ครบจำนวน

ชั่วโมงที่กำหนด ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 

11 รูป 

 3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลร่วม (General informants) ได้แก่ ญาติของผู้ป่วยระยะ สุดท้ายที่ไดร้ับ

การเยี่ยมบ้านหรือได้รับคำปรึกษาจากผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Care Giver) และพระสงฆ์ที่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตร โดยยินยอมและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 

 

ผลการวิจัย 
 เทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ได้มีการรวมกลุ่มกัน

ภายใต้ชื่อ “อาสาบ้านสานใจเมืองพระรถ” ชมรมอาสาบ้านสานใจเมืองพระรถ เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งข้ึนครั้งแรก 14 กุมภาพันธ์ 2557 สมาชิก เริ่มต้น 80 

คน ปัจจุบันมี 200 คน เป็นชมรมที่เกิดการรวมตัวกันของจิตอาสากลุ่มต่าง ๆ ของพื้นที่ เทศบาลเมือง

พนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อทำงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

บุคคล ชุมชน และสังคม สร้างการมี จิตอาสาในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ด้วยคนในชุมชุนโดย
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จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

อาศัยกลไกการสร้างการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดการดำเนินงานในรูปแบบของอาสาสมัครที่

มีจิตอาสามารวมตัวกันเป็นกลุ่ม จัดกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกาย ด้านจติใจ 

ตนเองและ ส่วนรวม โดยสมาชิกชมรมอาสาสานใจเมืองพระรถ  เทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม  

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ลงพื้นที่ ช่วยเหลือ ดูแล แบ่งปัน ความสุขให้กับ ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ 

ผู ้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ทั ้ง 11 ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม  โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 1.การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2.สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ภายในบ้าน 3.สุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม

นอกบ้าน และ 4.การรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล สำหรับ การลงพื้นปฏิบัติงาน ในวันเสาร์ที่ 2 และที่ 4 

ของทุกเดือน 

 ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีประชากรมากกว่า 10,567 คน โดยมีผู้สูงอายุจำนวน 2,610 

คน ซึ่งเป็นตำบลที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในอำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  มีผู้ป่วยระยะสุดท้าย จำนวน 

10 คน มีผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือ Care Giver (CG) จำนวน 26 คน และชมรม อาสาบ้านสานใจ

เมืองพระรถ จำนวน 200 คน ในการลงพื้นที่เพื่อสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย ตัวแทนชมรมอาสาบ้านสานใจเมืองพระรถเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พบว่า ใน 

ระบบดูแลนี้ยังขาดมิติด้านจิตวิญญาณและผู้นำศาสนาก็ยังไม่ได้เข้ามีส่วนร่วมในขบวนการดังกล่าวอย่าง

ที่ควรจะเป็น เนื่องจากประสบการณ์ของทีมเยี่ยมบ้าน จะพบว่าเมื่อไรก็ตามที่ทีมเยี่ยมมีพระสงฆ์ไปเยี่ยม

ด้วย ผู้ป่วยจะดีใจ ยิ่งพระสงฆ์ผูกข้อมือให้จะยิ่งดีใจ นอกจากนี้ในช่วงที่ไปเยี่ยมบ้าน   พบว่ามีผู้สูงอายุ

หลายคนที่ไม่ได้ไปวัดแล้ว เวลาได้ยินเสียงประกาศ ก็จะฝาก ทำบุญด้วย โดย เหตุอันใดจึงจำเป็นต้องมี

พระสงฆ์เป็นทีมเยี่ยมบ้านด้วย    ส่วนหน่ึงเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับระหว่างพระสงฆ์กับศรัทธาโยม

ด้วย เพราะหลายคนมีปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถไปงานได้   นอกจากนี้พระสงฆ์เองก็จะได้สำรวจด้วยว่า 

ปัจจุบันญาติโยมเรายังสบายดีอยู ่หรือไม่   แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการเยี ่ยมบ้านหรือการให้

คำปรึกษาท่ีบ้าน พระสงฆ์ทีมเยี่ยมบ้านจะต้องรู้จักครอบครัวเป็นอย่างดี   เข้าใจปัญหา   และสามารถหา

สาเหตุของปัญหา และสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาตามความเหมาะ สม 

การบริการดูแลครอบครัว ควรมีการดำเนินการเป็นข้ันตอนต่อเนื่องกันตามลำดบั ดังนี ้1) ประเมินปัญหา 

และความต้องการของครอบครัว (Family Assessment) 2) การวางแผนเพื ่อช่วยเหลือครอบครัว 

(Planning) 3) การปฏิบัติตามแผน (Intervention) 4) การประเมิน ผล (Evaluation) เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างครบวงจร คือ ด้านกาย ด้านใจ และด้านจิตวิญญาณ 

ตลอดจนถึงพัฒนาแนวปฏิบัติและรูปแบบการดูแลช่วยเหลือ ผู้ป่วยและญาติในการเตรียมความพร้อม

ก่อนเสียชีวิต 
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 การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนของตำบลพนัสนิคมโดย ฝ่าย

สวัสดิการสังคม สำนักปลัด  สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม  จะมีระบบในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ในระดับเทศบาลเองจะมีบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูง  อายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ 

เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่

มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 3)มีอายุ

หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน  

รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด  ให้เป็น

ประจำ   ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย เงินสงเคราะห์

เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลจะแบ่งออก เป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือนกันยายน 2564  

ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2564 จะมีการงดการลงทะเบียน ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 

2564  

 นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ยังได้จัดตั้ง “ชมรมอาสาบ้านสานใจเมืองพระรถ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ” ภายใต้สโลแกน “คนเทศบาลเมืองพนัสนิคมไม่ทอดทิ้งกัน”เมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2557 ซึ ่ง ตรงกับวันมาฆบูชา ชมรมอาสาบ้านสานใจเมืองพระรถ เป็นชมรมจิตอาสา 

ประชาชนท่ีร่วมเป็นสมาชิกล้วน เป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ กิจกรรมของชมรมฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ดูแล

ผู ้ส ูงอายุ ผู ้พิการและ ผู ้ด้อยโอกาสในพื ้นที่ เมืองพนัสนิคม  มีกระบวนการช่วยเหลือ ดูแล และ

กายภาพบำบัดเบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในพื้นที่ โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การ

รักษาพยาบาล เบื้องต้น 2.สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 3.สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมนอกบ้าน และ 4.

การรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล สำหรับการลงพื้นปฏิบัติงาน ในวันเสาร์ที่ 2 และที่ 4 ของทุกเดือน 

ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำนวน 10 คน มีผู ้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือ Care Giver (CG) 

จำนวน 26 คน และชมรมอาสาบ้านสานใจเมืองพระรถจำนวน 200 คน ในการลงพื้นที่เพื่อสนทนากลุ่ม

ย่อยกับผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตัวแทนชมรมอาสาสานใจเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

พ.ศ.2562 พบว่า ในระบบดูแลนี้ยังขาดมิติด้านจิตวิญญาณและผู้นำด้านศาสนาก็ยังไม่ไดเ้ข้ามีสว่นร่วมใน

ขบวนการดังกล่าว  อย่างที่ควรจะเป็น เนื่องจากประสบการณ์ของทีมเยี่ยมบ้านจะพบว่าเมื่อไรก็ตามที่

ทีมเยี่ยมมีพระสงฆ์ไปเยี่ยมด้วย  ผู้ป่วยจะดีใจ ยิ่งพระสงฆ์ผูกข้อมือให้จะยิ่งดีใจ นอกจากนี้ในช่วงที่ไป
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เยี่ยม พบว่ามีผู้สูงอายุหลายคนท่ีไม่ได้ไปวัดแล้ว เวลา ได้ยินเสียงประกาศ ก็จะฝากทำบุญด้วย โดย เหตุ

อันใดจึงจำเป็นต้องมีพระสงฆ์เป็นทีมเยี่ยมบ้านด้วย ส่วนหน่ึงเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับระหว่างพระ 

กับ โยม ด้วย เพราะหลายคนมีปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถไปงานได้ นอกจากนี้พระสงฆ์เองก็จะได้สำรวจ

ด้วยว่าปัจจุบันญาติโยม เรายังสบายดีอยู่หรือไม่  แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการเยี่ยมบ้านหรือการให้

คำปรึกษาที่บ้าน  พระสงฆ์ทีมเยี่ยมบ้านจะต้องรู้จักครอบครัวเป็นอย่างดี เข้าใจปัญหา และสามารถหา

สาเหตุของปัญหา และสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาตามความ เหมาะสม 

การบริการดูแลครอบครัว ควรมีการกำเนินการเป็นข้ันตอนต่อเนื่องกันตามลำดับ ดังนี้ 1. ประเมินปัญหา 

และความต้องการของครอบครัว ( Family Assessment ) 2. การ วางแผนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว  

(Planning) 3. การปฏิบัติตามแผน (Intervention) 4.การ ประเมินผล (Evaluation ) เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่าง ครบวงจรคือ ด้านกาย ใจ และจิตวิญญาณ ตลอดจนถึง

พัฒนาแนวปฏิบัติและรูปแบบการ ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการเตรียมความพร้อมก่อนเสียชีวิต 

รวมถึงเป็นต้นแบบใน การพัฒนาระบบการดูแลและขยายการศึกษาต่อยอด 

 

อภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสดุท้ายในชุมชนเพื่อเตรยีมความพรอ้ม ก่อนเสียชีวิตใน 

“ช่วงวาระสุดท้ายก่อนตาย” ที่ต้องอาศัย “การดูแลแบบประคับประคอง” เป็นช่วงสำคัญที่ผู้ป่วย ญาติ 

และแพทย์ ต้องตัดสินใจร่วมกันว่าจะยื้อหรือยุติการรักษา ซึ่งส่งผลต่อเวลาและทุนทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ้น

ตามมา การหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยและเตรียมการไว้  ล่วงหน้าจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่ต่างจากการวางแผน

ชีวิตในช่วงอื่น การเตรียมการที่ดีจะช่วย ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและเสียชีวิตไปอย่างที่คาดหวัง ที่สำคัญ

ที่สุดคือ การลดความทุกข์ จากการทรมานจากการเจ็บป่วย  ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถบริหารจัดการ

ทางการเงิน  ลดความเสี่ยงของการสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล   ซึ่งค่าใช้จ่าย

ใน การรักษาพยาบาลในช่วงระยะท้ายของชีวิตมีสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงอื่น ๆ ตัวอย่าง กรณี

คนไข้โรคมะเร็งของสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ค่ารักษาพยาบาลในเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

ประมาณ 45,000 บาท หากรับการดูแลในโรงพยาบาล และ 27,000 บาท หาก รับการดูแลที่บ้าน จะ

เห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลที่บ้านจะต่ำกว่า อีกทั้งการรับบริการที่บ้านยังช่วยลดอัตราการครองเตียง

ในโรงพยาบาล  ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจว่าหากเลือกได้ผู้สูงอายุมักเลือกบ้านเป็นสถานที่สุดท้าย

ของชีวิต   สอดคล้องกับงานศึกษาของ เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี กล่าวถึงหลัก การของ Palliative Care หรือ 

การดแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งในทาง ปฏิบัตินั้น คงไม่ต้องรอให้หมดหนทางรักษาเสียก่อน  แล้วจึง

พิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้าย สามารถให้ Palliative care ที่ดีแก่ผู้ป่วยได้ตั้งแต่ในระยะแรกของโรค
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พร้อมไปกับการรักษา หลักอ่ืน ๆ ซึ่งหลักการสำคัญสามารถสรปุสั้นๆ ได้เป็น “4 C” ดงันี้ C 1 Centered 

at patient and family: ให้ความสำคัญกับตัวผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก C 2 Comprehensive : 

ครอบคลุมความต้องการทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ C 3 Coordinated : เป็นการ

ปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรทางแพทย์ ครอบครัวและสังคม C4 Continuous : มีความต่อเนื่องและ

การประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ (เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, 2550: 20) ดังนั้น การดูแล หรือ การเตรียมผู้จะมา

ดูแลผู้ป่วยที่สำคัญ คือ ให้ความรู้ในเบื้องต้นเรื่องโรค และ อาการของผู้ป่วย  ระบุหน้าที่ของผู้ดูแลต่อ

ผู้ป่วยอย่างชัดเจน  ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ ภาระงาน รวมทั้งมีเวลาให้ผู้ดูแลได้พักผ่อนตามควร 

อาจต้องช่วยแก้ปัญหาในครอบครัวของ ผู้ดูแล เพื่อช่วยให้มีเวลาในการดูแลผู้ป่วย และควรให้ผู้ดูแลมี

ความเข้าใจว่า เป็นการดูแลเพื่อ คงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจากโรคที่คุกคามต่อชีวิต โดยให้การป้องกัน

และบรรเทาความทุกข์ ทรมานต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัว  โดยใช้การดูแลปัญหา

สุขภาพทุกด้านไป พร้อมกัน ได้แก่ กาย ใจ จิตวิญญาณ และครอบครัวผู้ป่วย การดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ 

และ จิตวิญญาณ ท่ีสำคัญ คือ 

 1. Supportive therapy: ส่งเสริมการดูแลด้านจิตสังคม ช่วยเสริมพลังให้กับ ผู้ป่วยและ

ครอบครัว ได้แก่ family – centered care, การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความเข้าอกเข้าใจ การให้ผู้ป่วยหรือ

ครอบครัวได้มี โอกาสตัดสินใจในการเลือกการรักษา การเล่น ให้ความ รักและความเห็นใจ ความรักและ

กำลังใจจากลูกหลาน ญาติมิตร และผู้ดูแล เป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถลดทอนความกลัว และช่วยให้

ผู้ป่วยเกิดความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจได้ 

 2. แผนการรักษาอีกมิติหนึ่งของ palliative care คือ ส่งเสริมด้านจิตวิญญาณ เพื ่อทำ

จิตใจมั่นคง สงบ และยอมรับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต หนึ่งในหกอันดับแรกความ ต้องการของพ่อแม่เมื่อ

ลูกอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้ตาย คือต้องการให้พระสงฆ์หรือผู้นำทางศาสนา มาช่วยชี้ทางให้วิญญาณไปสู่ภพ

ภูมิที่ดี ช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา   โดยควรเริ่มก่อนถึงวาระ

สุดท้าย อาจต้องบอกความจริงเรื่องโรค และให้เวลาฟังความรู้สึกจากผู้ป่วย ข้อนี้ต้องอาศัยสัมพันธภาพท่ี

ดีของผู้ดูแลด้วย 

 3. ใช้ความคิดและจินตนาการของผู้ป่วยในการนำพาตนเองออกจากความเจ็บ ปวดไปสู่สิ่ง

ที่พึงพอใจ ได้แก่ distraction, imagery, hypnosis, music ช่วยให้จิตใจจดจ่อ กับสิ่งดีงาม อาจน้อมนำ

ได้หลายวิธี เช่น นำสิ่งที่ผู้ป่วยเคารพนับถือมาไว้ที่ห้องเพื่อให้ระลึกนึกถึง ชวนให้สวดมนต์ตามหลัก

ศาสนา  

 4. การช่วยปลดเปลื้องสิ่งท่ีค้างคาใจ ได้แก่ ภาระกิจการงานที่ยังคั่งค้าง ทรัพย์สมบัติที่ยังไม่

มีผู้จัดการ หรือมีความรู้สึกผิดบางอย่างอยู่ในใจ  
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 5. Behavioral therapy: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปวด ได้แก่ การฝึก สมาธิ การ

ฝึกการหายใจเพื่อความผ่อนคลาย แนะนำให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ ผู้ป่วยมักยังยึดติดกับบางสิ่ง

บางอย่าง ทำให้เกิดความกังวลควบคู่กับความกลัวท่ีจะต้องพลัดพรากสิ่งอัน เป็นที่รัก ผู้ดูแลต้องแสดงให้

ผู้ป่วยมั่นใจว่า มีผู้จัดการสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้เรียบร้อยได้ และพยายามช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางความรู้สึก

ไม่ยึดติด  

 6. สร้างบรรยากาศที่สงบและเป็นส่วนตัว งดการเถียงกัน ร้องไห้ ให้ผู้ป่วยเห็น  หรือได้ยิน 

อาจใช้วิธีทางศาสนามาช่วยสร้างบรรยากาศได้ เช่น เปิดบทสวดสรรเสริญพระเจ้า (ในชาวคาทอลิก)การ

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Terminal care) 

 7. กล่าวคำอำลา ขณะที ่ผ ู ้ป่วยกำลังจากไป และสัญญาณชีพอ่อนลงเป็นลำดับ หาก

ลูกหลานญาติมิตรปรารถนาจะกล่าวคำอำลา ขอให้ตั้งสติระงับความโศกเศร้า จากนั้นกระซิบข้างหูพูดถึง

ความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อเขา ชื่นชมและขอบคุณในความดีที่เขาได้กระทำ พร้อมทั้งขอขมาในกรรมใดที่

ล่วงเกิน จากนั้นน้อมจิตผู้ป่วยให้เป็นกุศลยิ่งขึ้น โดยแนะนำ ให้เขาปล่อยวางในสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายลงเสีย

อย่าได้มีความเป็นห่วงกังวลใด ๆ อีกเลย แล้วให้ ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือ 

(กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

 จากผลของการศึกษาถึงแนวปฏิบัติและรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและ  ญาติในการ

เตรียมความพร้อมก่อนเสียชีวิตในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี  พบว่า ในการปฏิบัติโดยสืบเนื่องจากกระบวนการเยี่ยมบ้านโดย Care Giver และพระสงฆ์ 

นั้น Care Giver จะมีบทบาทสำคัญในการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ป่วยและญาติ เชื ่อม

ประสานความร่วมมือ ติดตามประเมินผล พิทักษ์สิทธิ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือ ทรัพยากรที่จำเป็นต่อ

การคลี่คลายปัญหาอันซับซ้อนของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย จากนั้นจึงมีการประสานงานกับพระสงฆ์ทีม

เยี่ยมบ้านเพื่อเข้าไปเยี่ยมและให้บริการที่สอดคล้องและ ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติของ

ผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการผูกข้อมือ การเทศน์ 

 ธรรมมหาวิบากมีการแต่งวรรณกรรมที่มุง่เน้นด้านหลกัธรรม ความเชื่อ และความศรัทธาใน 

พระพุทธศาสนา โดยผสมผสานกับการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ที่มีความเกรง กลัวต่อบาป อกุศล

ต่าง ๆ เพราะพระพุทธศาสนาได้ซึมซับอยู่ในวิถีชีวิตของสังคมล้านนา มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และ

พระพุทธศาสนายังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่พึ่งทางใจพุทธศาสนาจึงก่อกำเนิดความศรัทธาจนสร้างแรง

บันดาลใจนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวรรณกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ พระไพศาล วิสาโล 

กล่าวถึง การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ  หลักการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ

ให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อย่างเหมาะสม โดยสรุปได้ว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะ
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สุดท้ายด้วยวิธี แบบพุทธพุทธ หลักการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย

ระยะ สุดท้ายได้อย่างเหมาะสม โดยสรุปได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 1) ให้ความรักและความเห็นอก เห็นใจ 

2) ช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึง 3) ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงาม 4) ช่วย ปลดเปลื้องสิ่งค้าง

คาใจ 5) ช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆ 6) สร้างบรรยากาศแห่งความสงบ และ 7) กล่าวคำอำลา เพื่อ

ปล่อยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบท่ามกลางลกูหลานญาติมติรที่รว่ม กันสร้างบรรยากาศอันเป็นกุศลสำหรบั

ผู้ป่วยเพื่อไปสุคติ (พระไพศาล วิสาโล, 2552) ในขณะเดียวกันการใช้หลักการความเช่ือในท้องถิ่นในการ

ดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้ายของพระสงฆ์เองไม่ว่าจะเป็นการผูกข้อมือ การให้พร การสืบชะตา รวมถึงการ

เทศนา ธรรมมหาวิบากตามความเชื่อและวิถีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยและญาติ   มีความสอดคล้องกับงาน

ศึกษาของ สอาด มุ่งสิน ได้ทำการศึกษา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีชุมชนในสังคม วัฒนธรรม

อีสาน : กรณีศึกษาชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การดูแลผู้ปว่ย

ระยะสุดท้ายตามวิถีชุมชนในสังคมวัฒนธรรมอีสาน เป็นส่วนหน่ึงของ วิถีการดำเนินชีวิตที่สะท้อนให้เห็น

ถึงความพยายามที่จะยืดชีวิตของผู้ป่วยให้อยู่ได้นานท่ีสุด โดยใช้ความเอื้ออาทรของคนในชุมชนเป็นกลไก

หลักในการแสวงหาแนวทางการดูแลผู้ป่วย  ที่สอดคล้องกับความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม อันเป็น

เอกลักษณ์ของชาวอีสาน จากการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ของชุมชนตำบลโพธ์ิ ใหญ่ อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ได้ค้นพบวิธีการดูแลผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย ในรูปแบบของ “พิธีกรรม” ที่หลากหลายทั้งรูปแบบและจุดประสงค์ที่สามารถจำแนกตาม 

ช่วงเวลา ได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะ “ตุ้มโฮม” 2) ระยะ “อยู่ก็สบาย” และ 3) ระยะ “ไปก็ สงบ” ซึ่ง

แต่ละระยะก็จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของวิธีปฏิบัติในแต่ละพิธีกรรมกับผลที่  คาดหวังที่จะให้

บังเกิดขึ้นต่อตัวผู้ป่วย นอกจากน้ียังทาให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึนถึง “ความหวัง” ของผู้ป่วย ครอบครัว

และชุมชน ที่พบว่าไม่มีวันที่จะสิ้นสุดจนกว่าจะหมดลมหายใจ แม ้จะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่า

หมดหนทางที่จะรักษาให้หายขาดได้ ผลจากการเรียนรู้ ในครั้งนี้จะนาไปสู่การเชื่อมประสานแนวทางการ

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิทยาการสมัย ใหม่กับแนวปฏิบัติที่มาจากความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม

ของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน (สอาด มุ่งสิน, 2558) และงานศึกษาของ วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ซึ่ง

พบว่า ความ รุนแรงของการเจ็บป่วย  การปฏิบัติที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางศาสนา  และแรงสนับสนุน

ทาง สังคม สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้  

โดยเฉพาะในสังคมไทย ศาสนาเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวพุทธนับ  ตั้งแต่เกิด 

บุคคลที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในศาสนาจึงปฏิบัติตน ตามความเช่ือตามหลักศาสนา ในวิถีพุทธ เพื่อให้

เกิดความสงบ คลายความทุกข์และเกิดความสุขในจิตใจ ดังนั้นผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งได้รับความเจ็บปวด

และทุกข์ทรมานจากโรค จึงมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว  จิตใจของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และเกิด
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ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (วิไลลักษณ์ ตันติ ตระกูล, 2552) นับเป็นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาระบบ

บริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในชุมชน และการพัฒนาแนวปฏิบัติและรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

และญาติในการเตรียมความพร้อมก่อนเสียชีวิตโดยใช้การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมพร้อมกับการใช้ภมูิ

ปัญญา ท้องถิ่นเพื่อเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนต่อไป 

การพัฒนาแนวปฏิบัติและรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการเตรียม  ความ

พร้อมก่อนเสียชีวิต พบว่า “ช่วงวาระสุดท้ายก่อนตาย” ที่ต้องอาศัย “การดูแลแบบประคับประคอง” 

เป็นช่วงสำคัญที่ผู้ป่วย ญาติ และแพทย์ ต้องตัดสินใจร่วมกันว่าจะยื้อหรือยุติการรักษา ซึ่งส่งผลต่อเวลา

และทุนทรัพย์ท่ีจะเพิ่มขึ้นตามมา การหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยและเตรียมการไว้ล่วงหน้าจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่

ต่างจากการวางแผนชีวิตในช่วงอื่น การเตรียมการที่ดีจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและเสียชีวิตไปอย่าง

ที่คาดหวังที่สำคัญที่สุดคือ การลดความทุกข์จากการทรมานจากการเจ็บป่วยผู้ป่วยและครอบครัว

สามารถบริหารจัดการทางการเงิน ลดความเสี ่ยงของการสิ้นเนื ้อ ประดาตัวเพราะค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล ซึ่งค่าใช้จ่ายในการการรักษาพยาบาลในช่วงระยะ  ท้ายของชีวิตมีสัดส่วนที่สูงมากเมื่อ

เทียบกับช่วงอื่น ๆ ตัวอย่างกรณีคนไข้โรคมะเร็งของสิทธิหลัก ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ค่ารักษาพยาบาล

ในเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตประมาณ 45,000 บาท หากรับการดูแลในโรงพยาบาล และ 27,000 บาท 

หากรับการดูแลที่บ้าน จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายใน การดูแลที่บ้านจะต่ำกว่า อีกทั้งการรับบริการที่บ้านยัง

ช่วยลดอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจว่าหากเลือกได้ ผู้สูงอายุมัก

เลือกบ้านเป็นสถานท่ีสุดท้ายของชีวิต 

ผลของการศึกษาถึงแนวปฏิบัติและรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ ในการเตรียม

ความพร้อมก่อนเสียชีวิตในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี  พบว่า ในการปฏิบัติโดยสืบเนื่องจากกระบวนการเยี่ยมบ้านโดย Care Giver และพระสงฆ์นั้น 

Care Giver จะมีบทบาทสำคัญในการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ป่วยและญาติ เชื่อม ประสาน

ความร่วมมือ ติดตามประเมินผล พิทักษ์สิทธิ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือทรัพยากรที่    จำเป็นต่อการ

คลี่คลายปัญหาอันซับซ้อนของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย จากนั้นจึงมีการประสาน งานกับพระสงฆ์ทีมเยี่ยม

บ้านเพื่อเข้าไปเยี่ยมและให้บริการที่สอดคล้องและตอบสนองความ  ต้องการของผู้ป่วยและญาติของ

ผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการผูกข้อมือ การเทศน์ธรรมมหาวิบากมี การแต่งวรรณกรรมที่มุ่งเน้นด้านหลักธรรม 

ความเชื่อ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยผสมผสานกับการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น  ที่มี

ความเกรงกลัวต่อบาป อกุศล ต่าง ๆ เพราะพระพุทธศาสนาได้ซึมซับอยู่ในวิถีชีวิตของสังคมท้องถิ่นเมือง

พนัสนิคมเป็นระยะเวลาที่ ยาวนาน และพระพุทธศาสนายังเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ที่พ่ึงทางใจพุทธศาสนา

จึงก่อกำเนิด  ความศรัทธาจนสร้างแรงบันดาลใจนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวรรณกรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาและการนำไปใช้ 

 1.1 สถาบันสงฆ์ในระดับอำเภอ ควรให้ความสำคัญเรื ่องการส่งเสริมบทบาท 

พระสงฆ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนถึงมีกองทุนที่ สามารถ

สนับสนุนให้พระสงฆ์มีความสามารถในดูแลสุขภาพชุมชนและพระสงฆ์ โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

มาใช้ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง  

1.2 ให้มีการจัดเก็บข้อมูลพระสงฆ์ที่ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนและพัฒนา กระบวนการด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยพระสงฆ์ อย่างครบวงจร 

โดยอาจพัฒนาอาสาสมัครสมัครสาธารณสุข ซึ่งเป็นคนในชุมชนเก็บข้อมูลพระ สงฆ์ในพื้นที่ทำให้เข้าถึง

พระสงฆ์ได้ง่าย  

1.3 ในวิถีปกติ ชุมชนมีการเยี ่ยมบ้านอยู ่แล้ว โดยเฉพาะแกนนำอาสาสมัคร 

สาธารณสุข แต่จะทำอย่างไรให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง Care Giver กับพระสงฆ์ ซึ่ง ถือว่าเป็น

ผู้นำทางจิตวิญญาณ ซึ่งจะทำให้กระบวนการเยี่ยมบ้านครอบคลุมมิติกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ  

1.4 ให้มีการฟื ้นฟูการนำเอาหลักความเชื ่อ หลักการทางศาสนา ตลอดจนถึง 

พิธีกรรมแบบล้านนามาประพฤติปฏิบัติและมีการถ่ายทอดส่งต่อให้กับพระสงฆ์รุ่นใหม่อย่าง เป็นระบบ 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทีมเยี่ยมบ้านที่มีพระสงฆ์เป็นทีมเยี่ยม และได้รับ

การส่งเสริมพัฒนาพัฒนาศักยภาพและทีมที่ไม่มีพระสงฆ์เป็นทีมเยี่ยมและไม่ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพอย่างเป็นระบบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง  

2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการทำงานในพื้นที่ในเขตเมืองและเขต ชนบท

เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างบริบทของพื้นที่ที่ต่างกัน เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบหรือ  แนวทางในการ

ให้บริการต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้มุ่งแสดงให้เห็นถึงการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
เยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์ ภาวะซึมเศร้าเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ โดยแสดงออกให้เห็นถึง
อารมณ์ซึมเศร้า มีความ รู้สึกเบื่อหน่าย หดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง การเคลื่อนไหวช้า เซื่องซึม เบื่ออาหาร 
น้ำหนักลด นอนไม่หลับ พบใน เพศหญิงมากกว่าเพศชาย และพบได้ในทุกช่วงอายุ   ตามแนววิถีพุทธมี
ความเชื่อว่าภาวะซึมเศร้าเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากความคิดฟุ้งซ่านที่ไม่มีสติ  ในการควบคุมระวังความคิด  
เมื่อไม่มีแนวทางในการดับความคิดหรือความทุกข์น้ันทำให้จิตตก จนเกิดภาวะซึมเศร้าได้ การฝึกสติเป็น
วิธีแก้ไข โดยให้บุคคลอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะเป็นการหยุดความคิดซ้ำ ๆ ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจ และกังวล
ใจ จนก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า ชาวพุทธส่วนใหญ่ใช้ หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใน
การดำเนินชีวิต ความเชื่อทางศาสนามีผลต่อความ รู้สึกและการกระทำของมนุษย์ ช่วยทำให้ชีวิตมี 
ความสุข จิตใจสงบเย็น และมีกำลังใจท่ีจะต่อสู้ กับอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต การป้องกันภาวะ
ซึมเศร้าโดยอาศัยธรรมะและ การนำหลักธรรมชาติของชีวิตตามแนววิถีพุทธมาใช้ จะช่วยเยียวยาตนเอง
ให้ห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าได้   
 
คำสำคัญ :  ภาวะซึมเศร้า, ธรรมะ, ธรรมชาติตามแนววิถีพุทธ 
 

Abstract  
 This paper aims at indicating the application of Buddhist Philosophy in the 
remedy of human mind and the cultivation of psychological well-being.  Depression is an 
emotional disorder which will be expressed with a depressed mood, a feeling of 
boredom, discouragement, hopelessness, lethargic, drowsiness, loss of appetite, weight 



- 178 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

loss, and insomnia. Depression has been found in females more than males and in all 
ages. Based on Buddhism perspective, depression is believed to be a feeling caused by 
lack of consciousness in controlling thoughts. When there is no way to eliminate thoughts 
or suffering, it can cause feeling down leading to depression. Mindfulness practice is a 
way to abolish cause of depression by helping person living in the present and controlling 
or stopping repeated suffering thoughts. Most of Buddhists hold on to religious doctrine 
as an anchor in their lives. Religious beliefs affect human feelings and actions, help making 
life happy, and peaceful mind, and offer encouragement to fight the obstacles that come 
through their life. Preventing depression by using Dharma and applying the natural 
principles of life in line with Buddhist practices will help patients to heal themselves and 
keep them from depression. 
 
Keywords: Depression, Dharma, Nature according to the Buddhist way 
 

บทนำ  
 ภาวะซึมเศร้า (Depression) เป็นปัญหา สุขภาพจิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย 

โดยกรมสุขภาพจิตรายงานว่าคนไทยมีภาวะ ซึมเศร้าครั ้งแรกประมาณช่วงอายุ 15 ปี ขึ ้นไป (กรม
สุขภาพจิต, 2552) ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถ บอกสาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้ได้ทั้งหมด (มาริสา อุทยาพงษ์, 
2560) องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 โรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุอันดับ 2 ที่นำไปสู่
การเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายได้ ปัจจุบัน มีประชากรกว่า 300 ล้านคน ที่มีภาวะซึมเศร้า หรือร้อยละ 4 
ของประชากรโลกเป็นโรคซึมเศร้า และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 20.4 ผู้ป่วยโรค ซึมเศร้ากลุ่มวัยรุ่น 
อายุ 15 - 19 ปี เสี่ยงฆ่าตัวตาย สูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ (World Health Organization [WHO], 2018) 
สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคนี้ 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.5 ของประชากรไทย และ ยังพบว่าผู้หญิง
เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  มากกว่าผู้ชายถึง 1.7 เท่า (ธรณินทร์ กองสุข และคณะ, 2551) ซึ่ง
ภาวะซึมเศร้านั้นอาจเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ภาวะซึมเศร้าธรรมดาจนถึงภาวะซึมเศร้า รุนแรง โดยภาวะซึมเศร้า
ส่งผลให้มีอาการต่าง ๆ เช่น รับประทานอาหารได้น้อย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ สิ้นหวัง วิตกกังวล มอง
โลกในแง่ร้าย มีความรู้สึกผิด ไร้ค่า ตำหนิตนเอง และมีอาการอยู่นานโดยไม่มีทีท่า ว่าจะดีขึ้น จนกระทั่ง
มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ความคิด ความจำ จิตใจ อารมณ์และสังคมอย่าง ชัดเจน (กรมสุขภาพจิต, 
2552) สภาพสังคมปัจจุบันที่อยู่ในยุคโลกาภิวัตน์  มีความเจริญทางด้านวัตถุท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยีและการสื่อสาร พบว่าหลายคน ไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ทำให้เกิด
ความทุกข์ทางจิตใจในเรื่องต่าง ๆ อันได้แก่ ความเครียด-ความเหนื่อยล้าในการทำงานท่ีเร่งรีบ และมีการ
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แข่งขันสูง ความอยากได้ อยากมี อยากเป็นท่ีเกินสถานะ ความเบื่อหน่ายในสิ่งแวดล้อม รอบตัว เป็นต้น 
ความทุกข์ทางจิตใจสามารถป้องกัน และดับได้โดยง่ายด้วยการปฏิบัติธรรมในชีวิต ประจำวัน การมีสติใน
การพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามา กระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กายโดยที่ใจหรือ จิตไม่กระเพื่อม ซึ่งต้อง
อาศัยสติปัญญาพิจารณา อย่างมีเหตุมีผลมากกว่าการใช้อารมณ์ การมี สติสัมปชัญญะจึงมีประโยชน์
อย่างมากในการ ดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม (มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2559) การมีสติสัมปชัญญะ คือการ
ระลึกได้และ รู้ชัดกับอาการที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ ในปัจจุบัน เมื่อมีสติจะมีใจที่ตั้งมั่นและที่
สำคัญที่สุด จะทำให้ปล่อยวางความทุกข์และพ้นจากความทุกข์ทางใจได้โดยสิ้นเชิง (พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ
, 2551) การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า ในทางธรรมตามแนววิถีพุทธ เชื่อว่าภาวะซึมเศร้า 
เป็นความรู้สึกที่เกิดจากความคิดฟุ้งซ่านที่ไม่มีสติ ในการควบคุมระวังความคิด ไม่มีแนวทางในการดับ
ความคิดหรือความทุกข์นั้นได้ ทำให้จิตตก จนเกิดภาวะซึมเศร้าได้ (ธวัลรัตน์ ศรีวิลาศ, 2553) แก้ไขได้
โดยการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน ซึ่งเป็นการ หยุดความคิดซ้ำ ๆ ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจ กังวลใจ  จน
ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า ดังนั้นการเยียวยาผู้ที่มี ภาวะซึมเศร้าด้วยธรรมะที่เป็นธรรมชาติตามแนววิถีพุทธ   
จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องกัน ไม่ให้ภาวะซึมเศร้าพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าได้ โดย อาศัยธรรมะ
และธรรมชาติตามหลักพุทธศาสนา มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งธรรมปฏิบัติ คือ การสวดมนต์ การ
ทำสมาธิ หรือการสวดมนต์ ร่วมกับการทำสมาธิ สามารถลดอาการซึมเศร้าจาก ความเครียดและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายได้ (จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ , 2552) การใช้สมาธิบบำบัด การฟังและ
พิจารณาธรรม  มีผลทำให้เกิดความสงบ ผ่อนคลายทางกายและใจ ส่งผลให้โรคหายได้ ธรรมโอสถจึงมี
ผลต่อการรักษาโรค (สิริรัตน์ จันทรมะโน และเจนระวี สว่างอารีย์รักษ์, 2554) หลักธรรมและพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาได้รับ ความสนใจและถูกนำมาประยุกต์ใช้กับผู ้ป่วย มากขึ้น โดยจะเห็นได้จาก
กระทรวงสาธารณสุข มีการวางแนวทางการดูแลสุขภาพที่ส่งเสริมให้ ผู้ป่วยได้ปฏิบัติตนในการดูแล
ตนเองเพื่อการ ป้องกัน เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรคและฟื้นฟู สมรรถภาพของผู้ป่วยโดยการบูรณาการ
หลัก พุทธธรรมตามหลักการแพทย์ การสาธารณสุข เข้ากับวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน (พระปลัด 
สมชาย ปโยโค และอุทัย สุดสุข , 2558)  ดังนั ้น ในบทความนี ้ผ ู ้เขียนได้ทบทวนความรู้  เกี ่ยวกับ
ความหมาย และสาเหตุภาวะซึมเศร้า ทางการแพทย์ การประเมินภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าในมิติทาง
ศาสนา แนวทางและวิธีการ เยียวยาภาวะซึมเศร้าด้วยธรรมะตามแนววิถีพุทธ รวมถึงบทสรุปของภาวะ
ซึมเศร้ากับธรรมะ ความหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า มีผู้ให้ความหมายของภาวะซึมเศร้า
ไว้หลาย มุมมอง ดังนี้ World Health Organization [WHO] (2012) ให้ความหมายภาวะซึมเศร้าว่า  
เป็นความผิดปกติ ทางด้านจิตใจที่พบบ่อยซึ่งบุคคลจะมีอารมณ์เศร้า ความสนใจและความสุขลดลง มี
ความรู้สึกผิดหรือ ต่ำต้อย มีความผิดปกติด้านการนอนหลับ รู้สึกกระวนกระวายใจและไม่มีสมาธิ เกิด
จากความ ผิดปกติของสารเคมีที่อยู่ในสมองลดลง ได้แก่ ซีโรโทนิน (serotonin) โดพามีน (dopamine) 
และ นอร์อีพิเนฟริน (norepinephrine) ทำให้เกิดการ เจ็บป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด 
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นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ์ (2559) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะจิตใจที่แสดงออกถึง ความผิดปกติ
ของอารมณ์ เช่น อารมณ์เศร้าไม่มี ความสุข เบื่อหน่าย หดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง เซื่องซึม นอนไม่หลับ เบื่อ
อาหาร ขาดสมาธิ วิตกกังวล มองโลกในแง่ลบ ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิต ที่สามารถเกิดขึ้นได้
กับทุกคนทั้งคนปกติ ผู้ป่วย ทางกาย และผู้ป่วยทางจิตเวช อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ ภาวะซึมเศร้าธรรมดา
จนถึงภาวะซึมเศร้ารุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ ในที่สุด โดยมีภาวะซึมเศร้า
ร่วมกับขาดความเคารพ ตนเอง รวมทั้งมีภาวะสิ้นยินดี คือ ไม่มีความพึงพอใจ  ในกิจกรรมที่โดยปกติเป็น
ที่น่าพึงพอใจ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ในท่ีสุด ในทำนองเดียวกัน 
อรพรรณ และพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะซึมเศร้า หมายถึง กลุ่มอาการความ
ผิดปกติ ทางอารมณ์ แสดงออกให้เห็นถึง อารมณ์ซึมเศร้า ความรู้สึกเบื่อหน่าย หดหู่ ท้อแท้ หมดหวัง สิ้น
หวัง ท่าทางการเคลื่อนไหวช้า เซื่องซึม เบื่ออาหาร น้ำหนักลด นอนไม่หลับ นำไปสู่การทำร้ายตัวเอง 
หรือการฆ่าตัวตาย สายฝน เอกวรางกูร (2554) กล่าวถึงภาวะ ซึมเศร้าว่า หมายถึง กลุ่มอาการที่มี
องค์ประกอบหลัก (attribution) ของการแสดงออก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านความคิด ด้าน
ร่างกาย และด้าน พฤติกรรม โดยอาการแสดงออกของภาวะซึมเศร้า ในแต่ละด้านจะเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่างกัน ทั้งนี้ อาการดังกล่าวอาจเกิดต่อเนื่องกันนานเป็นอาทิตย์ หรือเป็นเดือน ทำให้ความสามารถ
ในการทำหน้าท่ี และปฏิบัติกิจวัตรประจำวันลดลง อาจกล่าวได้ว่า ภาวะซึมเศร้า หมายถึง กลุ่ม อาการที่
เกิดจากสารเคมีในสมองลดลงทำให้สูญเสียความสามารถในการแสดงออกทางด้าน อารมณ์ (emotion) 
ความคิด (cognitive) และ พฤติกรรม (behavioral) ซึ่งจะเกิดความรู้สึก เบื่อหน่าย เศร้า สิ้นหวัง ไร้ค่า 
หดหู่ ท้อแท้ หมดพลัง ในชีวิต ไม่อยากทำอะไร เซื่องซึม รวมถึงมีอาการ ผิดปกติทางกาย (physical) 
ร่วมด้วย เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลด นอนไม่หลับจากการคิดฟุ้งซ่าน หมกมุ่น อยู่กับเรื่องราวที่เป็น
ปัญหา คิดหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้  หากไม่ได้รับการรักษาจะป่วยเป็นโรค ซึมเศร้าและอาจนำไปสู่การ
ฆ่าตัวตายได้ในที่สุด  การเกิดภาวะซึมเศร้านั้นขึ ้นอยู่กับปัจจัย  หลายอย่าง จากการศึกษาที่ผ่านมา
สามารถสรุป ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าได้เป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่ง
ปัจจัยภายใน ได้แก่ กรรมพันธ์ุ โรคทางกายและทางสมอง การเจ็บป่วยเรื้อรัง ความพิการ อายุ เพศ หรือ
บุคลิก ลักษณะนิสัยที่ไวต่อความตึงเครียด (สายฝน เอกวรางกูร, 2554) รวมถึงสารสื่อประสาทในสมอง 
(neurotransmitters) ที่ไม่สมดุลกัน โดยเฉพาะผู้ที่มี นอร์อีพิเนฟรินและซีโรโทนินต่ำจะทำให้เกดิภาวะ 
ซึมเศร้าได้ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2558) สำหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่ การงาน 
การศึกษา รายได้ ปัญหาความรัก การสูญเสียคน ใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ (นันทิ
รา หงส์ศรีสุวรรณ์, 2559) ส่วนปัจจัยที่ทำให้ เพศหญิงมีอาการซึมเศร้า และป่วยด้วยโรคซึมเศร้า 
มากกว่าเพศชายนั้นคาดว่ามีสาเหตุมาจากการ เปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในเพศหญิง ใน ปัจจุบันนี้
เพศหญิงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ มากขึ้นต้องรับภาระทั้งทำงานนอกบ้านและภายในบ้าน จึงเกิด
ความเครียดได้ง่ายนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในที่สุด (อัครพิชญ์ หลอดทอง, 2559) การประเมินภาวะซึมเศร้า 
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การประเมินภาวะซึมเศร้าที่ถูกต้องรวดเร็ว ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่มี ภาวะ
ซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แบบประเมินร่วมกับการสังเกต การสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการ 
อารมณ์ ความรู้สึกหรือการรับรู้ของบุคคล การประเมินภาวะซึมเศร้าในบุคคลธรรมดา หรือผู้ที่มีการ
เจ็บป่วยทางจิต สามารถประเมินได ้หลายวิธีในท่ีนี้จะกล่าวถึง 3 วิธี คอื 1. การประเมินโดยแพทย์ผูร้กัษา 
โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตของสมาคม  จิตแพทย์อเมริกัน (WHO, 2018) ซึ่งช่วย
ประเมิน เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต และระดับความ รุนแรงของภาวะซึมเศร้า โดยพิจารณาถึงอาการ
ที่ เกิดขึ้นทุกวันภายในสองสัปดาห์ ได้แก่ อารมณ์เศร้า หรือสูญเสียความสนใจ เบื่ออาหารจน้ำหนักลด 
นอนไม่หลับ รู้สึกไร้ค่า/รู้สึกผิด มีความคิดฆ่าตัวตาย  เป็นต้น 2. การประเมินพฤติกรรมภายนอก โดย 
การสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า ความถี่ของการเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ แล้วบันทึกไว้ เช่น 
การพูด การยิ้ม การร้องไห้ การเหม่อลอย เป็นต้น 3. การประเมินด้วยตนเอง/การสอบถาม (self-rating 
scale) โดยใช้แบบประเมินหรือแบบ คัดกรองภาวะซึมเศร้า เช่น การคัดกรองภาวะซึมเศร้า ด้วยคำถาม 
2Q และ 9Q ซึ่งมีความไวอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม (กรมสุขภาพจิต, 2555) โดยที่การใช้แบบ ประเมิน 2Q จะ
ใช้การตั้งคำถาม 2 ข้อ โดยข้อแรก จะถามว่า ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือ
ท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ และข้อสอง ถามว่า ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึกเบื่อ ทำอะไรก็ไม่
เพลิดเพลิน หรือไม่ การแปลผล ถ้าตอบ “ไม่มี” ทั้ง 2 คำถาม ถือว่าปกติ ถ้าตอบ “มี” ข้อใด ข้อหนึ่ง
หรือทั้ง 2 ข้อ หมายความว่ามีภาวะเสี่ยง  หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งจะต้อง ประเมินด้วย
คำถาม9Q เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ ต่อไป ส่วนการใช้แบบประเมิน 9Q จะใช้การตั้ง คำถาม9 ข้อ โดยมี
ข้อคำถามในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน  ดังนี้ เบื่อ ไม่สนใจ
อยากทำอะไร** /ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้**/หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ  หรือหลับมากไป/เหนื่อย
ง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง/ เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป/รู้สึกไมด่ีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือทำให้
ตนเองหรือครอบครัว ผิดหวัง/สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความ
ตั้งใจ/พูดช้า meอะไรช้าจนคนอื่นสังเกตเห็นได้หรือกระสับ กระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคย
เป็น/ คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี โดย ** หมายถึง อาการนี้คงอยู่เกือบทั้งวัน การแปล 
ผลคะแนน ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 7 แสดงว่าไม่มี อาการซึมเศร้าหรือมีอาการน้อยมาก ถ้าคะแนนรวม 
7 - 12 คะแนน หมายถึง มีอาการซึมเศร้าระดับน้อย ถ้าคะแนนรวม 13 - 18 คะแนน หมายถึง มีอาการ 
ซึมเศร้าระดับปานกลาง ถ้าคะแนนรวม มากกว่า หรือเท่ากับ 19 คะแนน หมายถึง มีอาการซึมเศร้า 
ระดับมากหรือรุนแรง ลักษณะอาการของภาวะซึมเศร้าจำแนก ตามระดับ ได้ดังนี้ (นันทิรา หงส์ศรี
สุวรรณ์, 2559; ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์, 2550)  

1. ระดับน้อย (mind depression) เป็นภาวะ อารมณ์ที่ไม่สดชื่น แจ่มใส อารมณ์เศร้า 
เหงาหงอย ชั่วคราว การนอนลดลง อาจหลับยากหรือตื่นเช้า กว่าปกติ อาจมีสาเหตุหรือไม่ก็ได้ เริ่มคิด
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ลบ เปรียบเทียบตนกับผู้อื่น ความตั้งใจทำงานต่าง ๆ ลดลง สามารถเรียนหนังสือ ทำงาน ปฏิบัตกิิจวตัร 
ประจำวันได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติ ไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต  

2. ระดับปานกลาง (moderate depression) มีอารมณ์ซ ึมเศร้าร ุนแรงขึ ้น จนมี
ผลกระทบต่อชีวิต ครอบครัวและการงาน แต่ยังสามารถดำเนินชีวิต ประจำวันได้แต่อาจไม่สมบูรณ์ 
อาการเป็นมากช่วงเช้า รู้สึกไม่มีความสุข เบื่อหน่ายต่อสิ่งต่าง ๆ อ่อนเพลีย มีพละกำลังลดลง รู้สึกตนเอง
ไร้ค่า ตำหนิตนเอง หงุดหงิด ร้องไห้ง่าย โกรธง่าย กังวลกับสุขภาพ หลีกหนีสังคม แยกตัว อาจคิดอยาก
ตาย ไม่อยาก อาหาร น้ำหนักลด 

3. ระดับมากหรือรุนแรง (severe depression) มีอารมณ์เศร้าตลอดเวลา สิ้นหวัง มอง
ตนเองด้านลบ ไม่มีคุณค่า คิดอยากตายมากขึ้น แยกตัวมากขึ้น สิ้นหวัง มองไม่เห็นอนาคต การตัดสินใจ
เสียแม้ เรื่องง่ายในชีวิตประจำวัน ไม่สนใจดูแลตนเอง อาจนั่งอยู่ท่าเดียวนาน ๆ หรือกระวนกระวายอยู่
ไม่สุข นอนน้อยลง อ่อนเพลีย บางคนไม่อยู่ในโลกแห่ง ความเป็นจริงสำหรับการดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
ตาม ระดับอาการที่ประเมินได้ตามแบบคัดกรอง 2Q และ 9Q ของกรมสุขภาพจิต (2550) มีแนวทางไว้
ว่า ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย ให้ค้นหาและประเมิน ปัญหาด้านจิตสังคม พูดคุยเปิดโอกาสใหร้ะบาย 
ความรู้สึก ให้กำลังใจ ซึมเศร้าระดับปานกลาง ให้ค้นหาและประเมินปัญหาด้านจิตสังคม พูดคุย เปิด
โอกาสให้ระบายความรู้สึก ให้กำลังใจ แนะนำวิธีการคลายเครียดด้วยตนเอง เช่น การพูดคุย ระบาย
ความรู้สึก การนวด การฟังเพลง การทำสมาธิ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หากไม่ดีขึ้นให้รายงาน แพทย์ 
ซึมเศร้าระดับรุนแรงให้ค้นหาและประเมิน ปัญหาด้านจิตสังคม พูดคุยเปิดโอกาสให้ระบายความรู้สึก ให้
กำลังใจ แนะนำวิธีการคลายเครียดด้วยตนเอง เช่น การพูดคุยระบายความรู้สึก การนวด  การฟังเพลง 
การทำสมาธิ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หากมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ให้เฝ้าสังเกต อาการใกล้ชิด 
และรายงานแพทย์ทันที (นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ์, 2559) 

 

ภาวะซึมเศร้าในมิติทางศาสนา 
ความเชื่อทางศาสนามีผลต่อความรู้สึกและการกระทำของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้หลัก

คำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในกาดำเนิน ชีวิต ช่วยทำให้ชีวิตมีความสุข จิตใจสงบเย็น และมี
กำลังใจท่ีจะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา ในชีวิต 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2560) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้ามีสาเหตุจาก “จิต” จิตของคน
เหมือน ลิงจะวิ่งไปคิดโน้นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาจนเกิด ความคิดฟุ้งซ่าน ถ้าจิตไปเกาะเกี่ยวกับความทุกข์ 
ความทรงจำในอดีตหรือปัจจุบันที่ไม่ดีจะทำให ้“จิตตก” เกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ เศร้า หมดอาลัย
ตายอยาก ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ แต่ถ้า จิตไปเกาะเกี่ยวกับคุณงามความดีของตน จะทำให้ “จิตฟู” 
เกิดความเชื่อมั่น จิตมีกำลังที่สดชื่น เบิกบาน ผ่องใส ดังนั้นคนที่จิตตก ต้องยกจิตโดยฝึกจิตให้อยู่กับ
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ปัจจุบันไม่ฟุ้งไปอยู่กับอดีตหรืออนาคต การ ฝึกจิตให้มีสมาธิจะช่วยให้เกิดความสงบทางจิตใจ และเกิดปิ
ติสุข ช่วยให้ห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าได้ 

จากงานวิจัยของ สุนันทา เอ๊าเจริญ และคณะ (2560) เรื่องผลของโปรแกรมการลดภาวะ
ซึมเศร้า ในโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้วยพุทธบูรณาการ กล่าวถึง สาเหตุของภาวะซึมเศร้าทางพุทธศาสนาว่า
เกิด จาก “โสกะ ปริเทวะ อุปายาสะ” โสกะ หมายถึง ความโศกเศร้า เสียใจ เสียดาย อาลัยอาวรณ์
ปริเทวะ หมายถึง ความคร่ำครวญ ร่ำไห้ เพราะยึดมั่นถือมั่น และอุปายาสะ หมายถึง ความคับแค้นใจ 
หรือ ความสิ้นหวัง 

นอกจากนี้ พระมหาพรเทพ อุตฺตโม (2553) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์วิธี
บำบัด โรคซึมเศร้าตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท”อธิบายว่า ทางการแพทย์และทางพระพุทธศาสนา 
มีแนวความคิดว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวช อย่างหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุเกิดได้จากทั้งทางกายและ ทางใจ 
เนื่องจากร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กัน ภาวะความซึมเศร้าที่เกิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแสดง
พฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิมที่เคยเป็น กล่าวคือ มีสาเหตุจากการเข้าไปยึดมั่นใน “อุปาทาน ขันธ์ห้า” 
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ ทุกข์อริยสัจ: ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่ เป็นทุกข์ 
ความตายเป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่ง ที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่ รักเป็นทุกข์ 
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ เบญจขันธ์ (ขันธ์ห้า) ได้แก่ 
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์” (พระพรหมคุณาภรณ์, 2557) ซึ่งความ
ทุกข์ท้ังหลายก่อให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ ทำให้มีความวิตกกังวล สะสมเป็น ความเครียด และ
ก่อตัวเป็นปัญหาทางด้านจิตใจได้ 

สรุปได้ว่า ภาวะซึมเศร้าในมิติทางศาสนา   มีสาเหตุจากสภาวะความไม่สมบูรณ์ทางกาย
และ จิต ซึ่งในทางพุทธศาสนาเกิดจากอุปาทานขันธ์ห้า นั่นเอง โดยทางกาย (รูป) ได้แก่ พันธุกรรม หรือ 
ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ส่วนสาเหตุทาง จิต ได้แก่ ความผิดปกติทางด้านความรู้สึก (เวทนา) 
ความจำ (สัญญา) หรือ ความคิด (สังขาร) ที่ส่งผล ต่อการรับรู้ (วิญญาณ) ทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย 
เศร้า สิ้นหวัง ไร้ค่า หดหู่ ท้อแท้ หมดพลังในชีวิต  ไม่อยากทำอะไร กินไม่ได้นอนไม่หลับ น้ำหนักลด  
เป็นต้น 
 

แนวทางการเยียวยาภาวะซึมเศร้าด้วย ธรรมะ: ธรรมชาติตามแนววิถีพุทธ 
พุทธธรรมหรือ ธรรมะ  ถือเป็นบรมสัจจะ หรือความจริงอัน ประเสริฐเกี่ยวกับโลกและชีวิต

ที่ชี้ให้เห็นถึงรากเหง้า ของความทุกข์ที่บีบคั้นจิตใจมนุษย์ซึ่งปรากฏอยู่ อย่างซ่อนเร้น เห็นได้ยาก แต่
ส่งผลกระจายอยู่ในทุก ๆ มิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว การงาน อาชีพ สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์และกับ สิ่งแวดล้อมทั้งหมด พร้อมทั้งได้เสนอวิธีแห่งการ ชำระชีวิตและจิตใจให้พ้นจากความ
ทุกข์ทั้งปวง ซึ่ง ความพิเศษและความลึกซึ้งของการเห็นความจริง แห่งทุกข์และการชำระความทุกข์คือ 
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ปัญญาอัน บริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และนำมาสั่งสอน เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติมา
เป็นเวลากว่า 2500 ปีที่ผ่านมา และจากระยะเวลาอันยาวนาน จนถึงในปัจจุบันนี้ พุทธธรรมได้รับการ
ยอมรับแล้ว ว่าเป็นอกาลิโก คือ เป็นธรรมที่ให้ผลได้ไม่จำกัดกาล ยังประโยชน์ต่อบุคคลทุกเพศ ทุกวัย 
และทุกระดับ ชั้น พุทธธรรมจึงมีคุณค่าสำหรับมนุษยชาติโดยถ้วน หน้าตามระดับสติปัญญาของบุคคล 
จึงเป็นการศึกษาธรรมชาติ ของจิตใจมนุษย์จากหลักพุทธธรรมอันเป็นแหล่ง รวบรวมความรู้การวิเคราะห์
จิตใจของมนุษย ์ไว้อย่างละเอียด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคล สามารถจัดการกับชีวิตที่ดำเนินอยู่ในแต่
ละวันใน โลกใบนี้ได้ สาระสำคัญของจิตวิทยาแนวพุทธจึง อยู่ที่การเสนอถึงหลักการตามธรรมชาติของ   
กระบวนการเกิดและดับทุกข์ พร้อมท้ังนำเสนอถึงวิธีการปฏิบัติหรือวิธีดำเนินชีวิตให้บรรลุถึงการดับทุกข์
หรือปัญหาในจิตใจท่ีเกิดขึ้นให้หมดสิ้นไป โดยผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจท่ีได้ศึกษาเหล่า  นี้ไป
ขัดเกลาจิตใจตนเองให้สามารถมองเห็นและ เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงความจริงตามหลักพุทธธรรม 
จนกระทั่งสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวที่เกิดมีในตนไปเป็นกัลยาณมิตรเพื่อให้ความช่วยเหลือ  
ทางด้านจิตใจแก่ผู้อื่นต่อไป  

พระมหาสมปอง (2562) กล่าวว่า สิ่งที่ เยียวยาชีวิตของคนเราที่สำคัญมีอยู่สองสิ่งคือ ลม
หายใจ กับกำลังใจ ลมหายใจมีความสำคัญต่อ รูปร่างกาย ส่วนกำลังใจมีความสำคัญต่อจิตใจ ทำให้ ใจมี
พลังในการต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามา ในชีวิตได้ 

พระปราโมทย์ ปาโมชโช (2561) กล่าวถึง โรคซึมเศร้าที่เกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกติ 
ต้องรับประทานยา ภาวนาไม่หาย แต่ถ้าเริ่มรู้ตัวว่า มีภาวะซึมเศร้า ก็ให้รู้ว่า “ซึมเศร้า” รู้ว่ามันไม่ใช่เรา 
เพราะถ้าเป็นเรา มันต้องควบคุมไม่ให้ซึมเศร้าได้ ให้รู้ทันจิตทันใจที่เกิดขึ้น ดูให้เห็นถึงความไม่เที่ยง ของ
ภาวะซึมเศร้านั้นว่าซึมเศร้ามันเกิดขึ้นอยู่กับเรา ตลอดเวลาหรือไม่ เช่นเดียวกับความสุข มันก็ไม่ได้ อยู่
กับเราได้ตลอดเวลา ในขณะที่ทุกคนไขว่คว้าหา ความสุข ที่เป็นเช่นนี้เพราะมันไม่ใช่เรา ในความ เป็นจริง
ตามหลักพุทธศาสนาจะเห็นว่า ความสุขความทุกข์ มันเกิดขึ้น-ตั้งอยู่ และดับไป ตาม ธรรมชาติของจิต 
“จิต” จึงมีความสำคัญมาก ดัง คำกล่าวที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ซึ่งสอดคล้อง กับท่ีพระพุทธเจ้า
บัญญัติว่า ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วย กายและจิต (รูปและนาม) หรือขันธ์ทั้งห้านั่นเอง รูปคือร่างกาย (รูป
ขันธ์) นามคือจิต ซึ่งมีท้ังหมดสี่ดวง ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และ วิญญาณขันธ์ จิตของ
มนุษย์เป็นธรรมชาติที่มีการ เกิดดับอยู่ตลอดเวลา ตามความหมายดังนี 

เวทนา หรือเวทนาขันธ์ คือ กองแห่งความ รู้สึก เมื่อใดที่มีความรู้สึกเกิดขึ้น เช่น พอใจ 
สบายใจ โกรธ เกลียด กังวลใจ เป็นต้น จะสะท้อนออกมา เป็นความรู้สึกสุข-ทุกข์-เฉย ๆ นั่นคือการทำ
หน้าที่ ของจิตดวงที่เรียกว่า “เวทนา” เมื่อมีความรู้สึกทุกข์ ก็เพียงพิจารณาให้เห็นว่า จิตดวงที่เรียกว่า 
“เวทนา” จิตนี้กำลังทำหน้าที่ของจิต พอจิตเหนื่อยก็จะ หายไปเอง แต่บางทีจิตก็อาจจะหวนกลับมา 
เยี่ยมเยียนอีก ก็ดูให้เห็นว่าความรู้สึกนั้นเกิด-ดับไป ตอนไหน และดับไปอย่างไร 
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สัญญา หรือสัญญาขันธ์ คือ กองแห่งการจำได้ เมื่อใดที่มีการจำได้ หมายรู้ นึกได้ หรือจำ
ในอารมณ์ (ความทรงจำของจิต) เกิดขึ้น นั่นคือการ ทำหน้าท่ีของจิตดวงที่เรียกว่า “สัญญา” เมื่อมีความ 
รู้สึกทุกข์จากการจำได้นั้นก็เพียงพิจารณาให้เห็นว่า จิตดวงที่เรียกว่า “สัญญา” จิตนี้กำลังทำหน้าที่ของ 
จิต พอจิตเหนื่อยก็จะหายไปเอง แต่บางทีจิตก็อาจจะ หวนกลับมาเยี่ยมเยียนอีก ก็ดูให้เห็นว่าการจำนั้น 
เกิด-ดับไปตอนไหน และดับไปอย่างไร 

 สังขาร หรือสังขารขันธ์ คือ กองแห่งการปรุง ความคิด คำพูด และการกระทำ เมื่อใดมี
การปรุง ความคิด คำพูด และการกระทำเช่น การคิดโน่นคิดนี่ คิดฟุ้งซ่าน คิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต-
ปัจจุบันอนาคต การรำพึงถึงสิ่งที่คิดอยู่ในใจ การแสดงออก ทางกายตามความคิด นั่นคือการทำหน้าที่
ของจิต ดวงที่เรียกว่า “สังขาร” เมื่อมีความรู้สึกทุกข์จาก ความคิด คำพูดและการกระทำของตนเอง ก็
เพียง พิจารณาให้เห็นว่า จิตดวงที่เรียกว่า “สังขาร” จิตนี้ กำลังทำหน้าที่ของจิต พอจิตเหนื่อยจิตก็จะ
หาย ไปเอง แต่บางทีจิตก็อาจจะหวนกลับมาเยี่ยมเยียน อีก ก็ดูให้เห็นว่าเกิด-ดับไปตอนไหน และดบัไป 
อย่างไร 

วิญญาณ หรือวิญญาณขันธ์ คือ สภาพรู้หรือ ตัวรู้ คือ รู้ถึงความรู้สึก นึกคิด การกระทำ 
หรือรู้ถึง การจำในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจ (รูปและนาม) เป็นการทำหน้าที่ของจิตดวงที่ 
เรียกว่า “วิญญาณ” ซึ่งวิญญาณเป็นเงาของรูปและ นาม เมื่อใดที่มีกาทำงานของรูปและนาม วิญญาณ 
จะเข้าไปรับรู้ด้วยทุกครา ดังท่ีพระพุทธเจ้าบัญญัติว่า วิญญาณเป็นเงาท่ีประกบรูปและนามไปทุกท่ี 

จากเนื้อหาข้างต้นการพิจารณาให้เห็นถึง การทำงานของรูปและนาม ต้องอาศัยการทำ
สมาธิ และฝึกการพิจารณาธรรม (ธรรมชาติของจิต) ที่ เกิดขึ้นให้ทันปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถ 
ลดความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางจิตใจได้ 

จากงานวิจัยของสิริรัตน์ จันทรมะโน และ เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์ (2554) กล่าวว่า การใช้
สมาธิ บำบัด การฟัง การสนทนาหรือพิจารณาธรรมมีผล ทำให้เกิดความสงบผ่อนคลายทางกายและใจ 
ส่งผล ให้โรคหายได้ ธรรมโอสถจึงมีผลต่อการรักษาโรค แต่ถ้าภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากสารเคมีในสมอง 
ผิดปกติต้องรับประทานยา ใช้ธรรมโอสถอย่างเดียวไม่หาย (พระปราโมทย์ ปาโมชโช, 2561) 

ดังนั ้น การเยียวยาจึงขึ ้นอยู่กับอาการของผู ้ที ่ม ีภาวะซึมเศร้าด้วย จากการทบทวน
วรรณกรรม และจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ดูแลและ สอบถามผู้ใกล้ชิดที่มีภาวะซึมเศร้า   แสดงให้
เห็นว่าการเยียวยาผู้ที ่มีภาวะซึมเศร้าไม่สามารถใช้วิธีใด  วิธีหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงได้ ควรมีการ
ผสมผสาน ตามสภาพอาการของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ดังนี้ 

1. ผู้ที่มีอาการจิตตก รู้สึกใจห่อเหี่ยว ท้อแท้ สิ้นหวัง รู้สึกไร้ค่า ซึ่งตรงกับผู้ที่มีภาวะซึมเศรา้ 
ระดับรุนแรง ควรหาผู้ที่สนิทที่สุดพูดคุยเพื่อระบาย  ความรู้สึกทุกข์ที่อยู ่ในใจ เปิดโอกาสให้ระบาย
ความรู้สึก กำลังใจ หรือหาวิธีการคลายเครียด ที่ไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือผู้อื่น เช่น เล่น กีฬา 
ปลูกต้นไม้ ไปวัดทำบุญ ช็อปปิ้ง ไปเที่ยว ทะเล/ภูเขา/น้ำตก ประดิษฐ์งานศิลปะ วาดภาพ เล่นดนตรี ร้อง
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เพลง นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น สำหรับผู้ที่รู ้ว่าตนเองมีภาวะซึมเศร้าแต่ ไม่ไว้วางใจใครที่จะ
พูดคุยด้วย ให้โทรไปท่ีสายด่วน สุขภาพจิต 

2. ผู้ที่มีความรู้สึกไม่มีความสุข เบื่องาน ไม่อยากทำอะไร หงุดหงิด ฉุนเฉียว มองโลกใน แง่
ลบ ซ ึ ่ งตรงก ับผ ู ้ท ี ่ม ีภาวะซ ึมเศร ้าระดับปานกลาง  ให ้ฝ ึกค ิดบวกหร ือสร ้างพล ังจ ิตค ิดบวก 
(NeuroLinguistic Programming: NLP) และก้าวออกจาก พื้นที่สุขสบาย (comfort zone) ของตนเอง
ให้ได้ พัฒนาตนเองให้เป็นคนใหม่ท่ีไม่มีภาวะซึมเศร้า สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยการ 
มองหาข้อดีแล้วเขียนสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รู้จักการให้อภัยตนเองและผู้อื่น ฝึกตัวเองให้ยิ้มง่าย 
ยืดหยุ่นออมชอมกับผู้อื่นให้มากขึ้น ซึ่งตามหลัก พุทธศาสนาถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง  
อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น และเมื่อมี ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นให้คิดว่านั่นคือคุณค่าของชีวิต ที่ทำให้เกิด
การเรียนรู้ 

นอกจากการคิดบวกแล้วให้สวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้มีเวรภัยต่อกัน    
ซึ่งจากผลวิจัยของพระปลัดสมชาย ปโยโค (2558) เรื่อง พุทธบูรณาการการดูแลโรคเรื้อรังในสังคมไทย 
ได้สรุปว่า พุทธบูรณาการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โดยการใช้ยาควบคู่ไปกับการใช้ธรรมะด้วยวิธีการ สวด
มนต์ การทำสมาธิ และการสนทนาธรรม สามารถลดความซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเรื ้อรังได้  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากการสวดมนต์จะทำให้ใจรู้สึกชุ่มชื่นเบิกบานส่งผลให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย
ความวิตกกังวล และในขณะที่กำลังสวดมนต์ไหว้พระจิตใจของผู้สวดมนต์จะแน่วแน่อยู่กับคำสวดมนต์จึง
ทำให้เกิดสมาธิขึ้น   ขณะที่จิตมีสมาธิร่างกายจะหลั่งสารเอนดอร์ฟินออกมาในร่างกายมากขึ้นก่อใหเ้กิด
ความสุขซึมซาบทั่วไปในร่างกายหรือมีความสุข 

3. ผู้ที่มีความคิดฟุ้งซ่าน นอนไม่หลับ อารมณ์ไม่แจ่มใส ซึ่งตรงกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ระดับ
น้อย ให้ฝึกทำสมาธิและพิจารณาธรรมอย่างมีสติ  ซึ่งผู้เขียนได้ทดลองใช้กับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า  และ
ได้ผลดีมี 2 แนวทาง คือ 

 3.1 การทำสมาธิแบบจิตจดจ่อหรือ กำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจเข้า-ออก พร้อมคำ
ภาวนา ว่า “พุท-โธ” “พองหนอ-ยุบหนอ” “เมต-ตา” หรือ ใช้วิธีการเดินจิตร่วมกับคำภาวนา โดยเริ่ม
จาก การสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ สัก 3 ครั้ง หลังจากนั้นให้วางจิตไว้ตรงโคนผมกลางหน้าผาก 
ค่อย ๆ เดินจิตเป็นจุด ๆ ติด ๆ กันอย่างช้า ๆ เป็น เส้นตรงจากโคนผมลงมาถึงหว่างคิ้ว เดินจิตช้าๆ จาก
หว่างคิ้วถึงปลายจมูก จากปลายจมูกไปท่ี กึ่งกลางริมฝีปากบน เดินจิตลงไปเรื่อย ๆ เป็น แนวตรงจากริม
ฝีปากบนไปท่ีริมฝีปากล่าง..คาง.. ใต้คาง..ลำคอ..กระดูกหน้าอกส่วนบน ไล่ลงไป เรื่อย ๆ จนถึงลิ้นปี่ แล้ว
หยุดดูการกระเพื่อมขึ้น-ลง ของทรวงอก รู้อาการเคลื่อนขึ้น-ลง นับ 1, 2, 3..... ไปเรื่อย ๆ จนจิตนิ่งเกิด
สมาธิ 

 3.2 การทำสมาธิบำบัดแบบ SKT เป็นการทำสมาธิรูปแบบใหม่ที ่เก ิดจากการ 
ผสมผสานศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อ พัฒนาร่างกายให้สามารถเยียวยาตัวเองได้ โดยมี หลักการ
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สำคัญคือ ปรับการทำงานของร่างกายั้งระบบให้อยู่ในภาวะปกติ ช่ือ SKT มาจากการ คิดค้นของอาจารย์
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ที่พบว่ามีเทคนิค
ที่สำคัญ 7 ประการ โดยผู้ฝึก ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติทุกเทคนิค เพราะแต่ละเทคนิค เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายหรืออาการเจ็บป่วยของ คนแต่ละคน สำหรับในผู้ป่วยซึมเศร้าท่าที่เหมาะสม คือ ท่าที่ 7 ซึ่งเป็น
การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหว ร่างกายพร้อมกับการกำหนดลมหายใจ ดังนี้ (สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัย
ศรี, 2560) 
 1) ยืนตัวตรงหรือนั ่งบนเก้าอี ้ต ัวตรง  หลังไม่พิงพนัก แยกเท้าทั ้งสองข้าง
พอประมาณ ค่อยๆ หลับตาลงช้า ๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้า ๆ นับ 1 - 5 กลั้นหายใจ นับ 1-3 
ช้าๆ แล้วเป่า ลมหายใจออกทางปากช้า ๆ นับ 1 - 5 อีกครั้ง ทำแบบน้ี 5 รอบ 
 2) ค่อยๆ ยกมือ แขน ข้อศอก ทั้งสองข้างอยู่ระดับเอว โดยหันฝ่ามือทั้งสองข้าง 
เข้าหากัน ขยับฝ่ามือเข้าหากันช้า ๆ นับ 1 - 3 และขยับ มือออกช้า ๆ นับ 1 - 3 ทำทั้งหมด 36 - 40 
รอบ  

3) หายใจเข้าลึกๆ นับ 1 - 5 ค่อยๆ ยกมือขึ้นเหนือศีรษะคล้ายๆ กับการประคอง
หรือ อุ้มแจกันใบใหญ่ๆ ค่อยๆ ยกมือลงในท่าประคอง แจกันเช่นกันนับเป็น 1 รอบ ทำทั้งหมด 36 - 40 
รอบ 
 การปฏิบัติตามแนวทางในข้างต้น ถ้าปฏิบัติ ได้ถูกต้องจะเกิดพลังแห่งสมาธิ ซึ่งผู้
ปฏิบัติจะมี ความรู้สึกผ่อนคลาย โล่ง เบา สบาย เนื่องจากความ  รู้สึกทุกข์ (เวทนา) ความคิดฟุ้งซ่าน 
(สังขาร) และ ความจำต่อสิ่งที่เลวร้าย (สัญญา) ไม่ได้ถูกก่อตัวขึ้น จึงทำให้จิตได้พัก แต่โดยธรรมชาติจิต
ของผู้ที่ไม่ได้ ฝึกจะไม่อยู่นิ่ง จิตจะวิ่งไปคิดโน่นคิดนี่ รู้สึกดี-ไม่ดี สุข-ทุกข์อยู่ตลอดเวลา   ดังนั้นควรใช้
การพิจารณาธรรมควบคู่ไปกับการทำสมาธิ “ธรรม” ในที่นี้ หมายถึง ธรรมชาติการทำงานของจิตที่
เกิดขึ้นจาก ผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ทำให้เกิด ความรู้สึกสุข-ทุกข์หรือเฉยๆ ทำให้เกิด
ความคิด ความจำต่าง ๆ  ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเกิดขึ้น ตอนไหน และดับไปเมื่อไร หรือใช้วิธีการ
กำหนดรู้ ให้ทันต่อสิ่งที่มากระทบตามหลักการวิปัสสนา กรรมฐานของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ที่สอนว่า
เมื่อมี สิ่งที่มากระทบทางตา ใหก้ำหนดจิตว่า “เห็นหนอ” กระทบทางหู กกำหนด“ยินหนอ” กระทบทาง
จมูก กำหนด “กลิ่นหนอ” กระทบทางลิ้น กำหนด“รสหนอ” กระทบทางกาย “รู้หนอ..เย็น/ร้อน/ออ่น/ 
แข็งหนอ” สำหรับใจที่คิด ให้กำหนดว่า “คิดหนอ”ทำให้จิตอยู่กับกายที่เป็นปัจจุบันขณะ ไม่ไปอยู่กับ 
อดีตหรืออนาคตจะทำให้จิตเบิกบานมีพลังส่งผล ให้คลายจากความทุกข์ และลดภาวะซึมเศร้าได้ 
 

บทสรุป 
 ภาวะซึมเศร้าเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ จะมีความรู้สึกเบื่อหน่าย หดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง 
ไร้ค่า เซื่องซึม เบื่ออาหาร น้ำหนักลด นอนไม่หลับ เป็นต้น พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และพบได้ใน



- 188 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ทุกช่วงอายุ ภาวะซึมเศร้าเกิดจากปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ ความผิดปกติ 
ทางพันธุกรรม ความผิดปกติของสารชีวเคมี ในสมอง ปัญหาทางด้านจิตใจ และปัจจัยทาง สิ่งแวดล้อม 
ตามแนววิถีพุทธเชื่อว่า ภาวะซึมเศร้าเป็น ความรู้สึกที่เกิดจากความคิดฟุ้งซ่านที่ไม่มีสติ ในการควบคุม
ระมัดระวังความคิดทำให้เกิด ความเครียดสะสม  จนจิตตกเกิดภาวะซึมเศร้าได้ สามารถแก้ไขโดยการนำ
หลักธรรมชาติของชีวิต 

ตามหลักพุทธศาสนาไปช่วยเยียวยาตนเองให้ ห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าได้ดว้ยการทำสมาธ ิ
พิจารณาธรรม ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันตามวิธี ที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดปัญญา ช่วยหยุด
ความคิดซ้ำ ๆ  ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจ และกังวลใจ ช่วยทำให้ชีวิตมีความสุข จิตใจสงบเย็น และมี
กำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่าน เข้ามาในชีวิตได้ ดังนั้น ควรมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะ 
หรือธรรมชาติของชีวิตว่า กายและใจนี้ไม่ใช่ของเรา ไม่มีเราในรูปร่างกายนี้ ไม่ควรยึดติดว่าเป็นเราตาม 
ภาษาบาลีที่ว่า “สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ” แปลว่า “สิ่งท้ังปวง ไม่ควรยึดมั่น ถือมั่นว่าเป็น ตัวเรา
ของเรา” (พุทธทาสภิกขุ, 2559) ให้มอง ทุกอย่างว่าเป็นธรรมชาติตามเนื้อหาที่กล่าวมาใน ข้างต้น ซึ่งจะ
เกิดประโยชน์ต่อการเยียวยาผู้ที่มี ภาวะซึมเศร้าไม่ให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าได้   การเยียวยาผู้ที่มีภาวะ
ซึมเศร้าด้วยธรรมะนั้น ผู้ดูแลผู้ใกล้ชิด  รวมถึงบุคลากรทางการพยาบาล ที่จะนำไปใช้ต้องเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจและมีทักษะ ในการฝึกสมาธิ หรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มาพอสมควร ซึ่งการปฏิบัติธรรมที่
ส่งผลให้เกิด พลังสมาธิที่แนบแน่นได้นั้นต้องอาศัยศีล สมาธิ และปัญญาเป็นพื้นฐาน ตามที่หลวงปู่เทสก์ 
เทสรังสี (2560) กล่าวไว้ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้เพราะมสีมาธิ ที่หนักแน่น สมาธิที่จะหนักแน่นได้ก็เพราะมี
ศีล ที่บริสุทธิ์เสียก่อน ศีลจึงเป็นเครื่องปิดกั้นการก่อ บาปกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นทางกาย วาจา ใจ เป็น
การ ช่วยป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจทำให ้เกิดภาวะซึมเศร้าของบุคคล 
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บทคัดย่อ  
 พระพุทธเจ้า ทรงใช้ศิลปะและกลวิธีในการสอนคนด้วยหลากหลายวิธีการสอนโดยการ
ปฏิรูป เช่น การเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมที่สอนกันทั้งหมด เช่น การสอนให้ฆ่าสัตว์บูชายัญในศาสนา
พราหมณ์พระองค์ทรงปฏิเสธ และทรงสอนในทางตรงข้าม  คือสอนให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
พระองค์ทรงตั้งหลักการขึ้นใหม่ที่ยังไม่มีการสอนในศาสนาอื่นแต่ก็เป็นไปตามหลักสัจธรรมที่ทรงค้นพบ
พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลทรงรู้จักบุคคลหรือชุมชนที่จะสอนทรงรู้จักบุคคลหรือ
ชุมชนที่จะสอน เลือกธรรมที่จะสอนให้เหมาะสมกับบุคคล สอนจากสิ่งที ่เป็นรูปธรรมหาสิ่งที ่เป็น
นามธรรม สอนจากสิ่งที่เห็นง่ายไปหาสิ่งที่เห็นได้ยาก สอนจากสิ่งที่รู้อยู่แล้วไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้ สอนด้วย
การยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย สอนด้วยการใช้อุปกรณ์ในการสอน และสอนด้วยการทำ
ตัวอย่างให้ดูสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ แต่พระองค์ไม่ทรงนำมาสอนนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากสิ่งที่พระองค์
ทรงนำมาสอนนั้นมีจำนวนน้อยเพราะไม่มีประโยชน์ ไม่เชื่อมโยงกับชีวิตพรหมจรรย์ไม่นำไปสู่ ความเบื่อ
หน่าย ความคลายกำหนัด ความหลุดพ้น ความเข้าไปสงบ การแทงตลอด การรู ้แจ้ง และนิพพาน
พระพุทธเจ้าทรงอธิบายทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ เพราะมี
ประโยชน์เช่ือมโยงกับชีวิตพรหมจรรย์ นำไปสู่ ความเบื่อหน่าย ความคลายกำหนัด ความหลุดพ้น ความ
เข้าไปสงบ การแทงตลอด การรู้แจ้ง และนิพพาน  
  
คำสำคัญ :  ศาสนาพราหมณ์,  ความเบื่อหน่าย,   ความดับทุกข์ 
 

Abstract  
 The Buddha used art and techniques to teach people in a variety of ways. 
Teaching  by reform is to change all old principles taught, such as teaching the killing of 
sacrificial animals in Brahmanism. He refused and taught in the opposite direction is to 
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teach them to be kind to animals. He instituted new principles that were not taught in 
other religions. But it is in accordance with the principles of truth that he has discovered. 
The Buddha realized  of the differences in people's ranks. He knows the person or 
community to teach, choose the Dharma to teach that is appropriate for the person, 
teach from concrete things to abstract things, teach from the things that are easy to see 
to the things that are difficult to see, teach from what is already known to what is 
unknown, teach with examples, comparisons, parables, teach by using teaching 
equipment and teach by making an example. There are many, what the Buddha knew 
but he did not teach.  The things that he had taught were a few. Because it is not useful, 
it is not fundamentally connected with the spiritual holy life, is not conducive to aversion, 

detachment, cessation, tranquillity, deep penetration, full realization, Nirvāṇa. The 
BuddhaI have explained dukkha, the arising of dukkha, the cessation of dukkha, and the 
way leading to the cessation of dukkha. Because it is useful, is fundamentally connected 
with the spiritual holy life, is conducive to aversion, detachment, cessation, tranquillity, 

deep penetration, full realization, Nirvāṇa. 
 
Keywords: Brahmanism, Aversion , Cessation 
 

บทนำ  
 วิธีการสอนของพระพุทธจ้า ทรงสั่งสอนรวม 84,000 พระธรรมขันธ์นั้น เราจะพบได้ว่าการ

สอนของ พระองค์ทรงสอนเท่าที่จำเป็น แม้ว่าพระองค์จะมีพระนามว่าเป็นสัพพัญญู หมายถึงผู้รู้สิ่งทั้ง
ปวงก็ตาม  แต่สิ่งที่ไม่จำเป็นพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงดังที่ปรากฏในสีสปาวสูตร มีใจความว่า เมื่อพระผู้มี
พระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ สีสปาวัน ใกล้กรุงโกสัมพี พระองค์ทรงหยิบใบประดู่ลาย 2 - 3 ใบไว้ในพระ
หัตถ์แล้วตรัสกับพระภิกษุทั ้งหลายว่า ใบประดู่ลายที่อยู ่ในพระหัตถ์กับใบไม้ประดู่ลายที่อยู ่บนต้น
อย่างไหนมีมากกว่ากัน พวกภิกษุได้กราบทูลว่า ใบประดู่ลายที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์มีประมาณ
น้อย “เหมือนพระองค์ทรงรู้ธรรมะมาก แต่ในการสอนนั้นสอนเท่าท่ีจำเป็นเพื่อระงับดับทุกข์เหมือนใบไม้
ในกำพระหัตถ์ ส่วนธรรมที่รู้แล้วมิได้ทรงแสดงเหมือนใบไม้ทั้งหมดในป่า” (เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2541) 

  พระองค์เสด็จอุบัติในชมพูทวีปอันเป็นถิ่นแห่งนักปราชญ์  ศาสนาจารย์ และเจ้าลัทธิตา่งๆ  
พระองค์ต้องเผชิญกับนักการศาสนาอ่ืน ๆ มาก ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นมาทั้งเรียนรู้และทดสอบในขณะเดียวกัน 
หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้สั่งสอนเป็นเวลา 45 พรรษา พระองค์ทรงใช้เวลาตลอดชีวิต
ของพระองค์ในการสั่งสอนและการสร้างสังฆมณฑลขึ้นมา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสั่งสอนและสืบ
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ทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ ต่อไปในอนาคต และวิธีการสอนของพระองค์เป็นวิธีอบรมคนให้เกิดปัญญา 
ด้วยพระอัจฉริยะภาพของพระพุทธเจ้า บางพวกต้องการจะเข้ามาแสวงหาความรู้ บางพวกเข้ามาลองภูมิ
ปัญญา บางพวกมาเพราะต้องการข่ม  แต่พระพุทธองค์ก็ทรงสามารถเอาชนะได้ด้วยพระอัจฉริยะภาพใน
ด้านการสอนของพระพุทธองค์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการศึกษาพุทธประวัติทำให้ทราบว่า บุคคลใน
สังคมชมพูทวีปทุกระดับช้ัน นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์และประชาชนเหล่านั้นมีความเช่ือ ความประพฤติ
และทางสติปัญญาที่แตกต่างกัน แต่เมื่อได้รับคำสอนของพระพุทธองค์ต่างก็เห็นดีกับที่พระองค์ทรงสอน
ให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นและหันมานับถือพระรัตนตรัย   

 ผลงานด้านการสอนของพระพุทธองค์ได้สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันก็คือ พระธรรมและวนิัย
ในพระพุทธศาสนาซึ่งได้เจริญมาเป็นเวลานานนับสองพันหกร้อยกว่าปีและยังนับถื อกันอยู่ในประเทศ
ต่างๆ ทั้งในเอเซีย อเมริกา ยุโรป และอัฟริกา ในปัจจุบันมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเป็นกำลังในการ
เผยแผ่  ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้แต่มิได้บอกเธอทั้งหลายมีมาก เพราะว่าสิ่งนั้นไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด  ความดับ ความสงบ ความรู้ยิ่ง 
ความตรัสรู้ นิพพาน เราบอกว่านี่ทุกข์  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เราบอกเพื่อเหตุไร?  เพราะสิ่งนั้นเป็น
ประโยชน์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย...นิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงบอกเธอท้ังหลาย...พระพุทธองค์
ทรงสั่งสอนเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นต่อผู้ฟังเท่านั้น เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับผู้ฟัง
หรืออาจไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้รับคำสอนก็ไม่ทรงสอนสิ่งนั้น เหมือนบิดามารดาแม้จะมีทรัพย์มากก็ตาม
ย่อมให้เท่าท่ีจำเป็นแก่บุตรเท่านั้น   

 
พุทธลีลาในการโปรดไวไนยสัตว์ 

กล่าวตามแบบแผนทั่วไปการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการสอนให้รู้ในสิ่งที่พระองค์สอน
และเกิดผลจริงจากการปฏิบัติในสิ่งนั้น คือ    
 1. พระองค์ทรงสอนให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น    
          2. ทรงสอนมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้    
          3. ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ที่ผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติ  

  หลักการสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี 3 อย่าง คือ  
 1. ทรงสั่งสอนโดยการปฏิวัติเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักคำสอนดั้งเดิมของศาสนาอื่น ๆ มา
ประกอบ การสอนและพระองค์ทรงรับรองตามที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ 
 2. ทรงสั่งสอนโดยการปฏิรูปเป็นการสอนโดยวิธีดัดแปลง ของเก่าที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นหรือของ
เก่ามีความหมายอย่างหนึ่งแต่นำมาแปลความหมายเสียใหม่เพื่อให้ตรงกับหลักเหตุผลของพระองค์ 
 3. ทรงสั่งสอนโดยตั้งหลักขึ้นใหม่ที่ยังไม่มีสอนในที่อื่น แต่ก็เป็นไปตามหลักสัจธรรมที่ทรง
ค้นพบ (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2541) 
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 การสอนโดยปฏิวัติ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมทีสอนกันท้ังหมด เช่น การสอน
ให้ฆ่าสัตว์บูชายัญของศาสนาพราหมณ์ (พระปลัดธนากร สนฺตมโนและคณะ , 2564) พระพุทธเจ้าทรง
ปฏิเสธและสอนในทางตรงกันข้าม คือสอนให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์การทรมานตนในการปฏิบัติเพื่อบรรลุ
คุณธรรมชั้นสูงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทดลองมาแล้ว เห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ จึงทรงสอนให้ใช้วิธีที่เรียกว่า 
ทางสายกลาง เป็นการอบรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ ในทางประพฤติชอบแทนการสอนว่ามีอัตตา
ตัวตนหรือที่เรียกว่าอาตมัน ซึ่งเป็นหลักใหญ่ในศาสนาพราหมณ์ก็ทรงสอนตรงข้ามกันที่เรียกว่าอนัตตา 
เพื่อไม่ให้ยึดมั่นในตัวตนนั้นเป็นการปฏิวัติคำสอนในศาสนาเก่า ๆ และการสอนศาสนาของพระพุทธเจ้า
บางครั้งก็มีความจำเป็นในการเปลี่ยนหลักการที่สอนกันอยู่ดั้งเดิมอย่างตรงกันข้าม เพื่อจูงให้เข้าใจ
หลักการของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น  
  การสอนโดยปฏิรูป คือ ดัดแปลงของเก่าให้ดีขึ้นโดยอธิบายหรือตีความหมายใหม่บ้าง เช่น 
คำสอนเรื่องพราหมณ์ว่าได้แก่ผู้ประเสริฐโดยชาติกำเนิดคือเกิดจากมารดาบิดาอยู่ในวรรณะพราหมณ์
พระพุทธเจ้าทรงอธิบายใหม่ว่า คนเราไม่เป็นพราหมณ์หรือผู้ประเสริฐเพราะชาติตระกุลแต่ประเสริฐ
เพราะการกระทำหรือความประพฤติ ศาสนาพราหมณ์สอนว่าให้ลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาศักดิ์สิทธ์ิแล้วจะ
บริสุทธิ์จากบาปได้ พระพุทธศาสนาสอนให้คนแทนที่จะอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่อาบด้วยรักษาศีล 
ได้แก่ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันเป็นการอาบท่ีตัวไม่เปียกแต่ทำให้บริสุทธ์ิสะอาดได้ดีกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์และกล่าว
ต่อไปว่า ถ้าใครประพฤติปฏิบัติตนดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธ์ิ  

การสั่งสอนโดยตั้งหลักขึ้นใหม่ เป็นสิ่งจำเป็นในเมื่อพระพุทธศาสนาที่ตั้งขึ้นในท่ามกลาง
ศาสนาอ่ืนถ้าไม่มีอะไรเป็นของตนเองเลยก็ไม่ควรนับเป็นศาสนาท่ีตั้งข้ึนใหม่ เพราะการค้นพบความจริงที่
ยังไม่มีใครพบดังจะเห็นได้ในเรือ่งหลักธรรมเรื่องความพ้นทุกข์ท่ีเรียกว่าอริยสจั 4  ประการเป็นหลักธรรม
ที่ค้นพบขึ้นใหม่แสดงไว้ชัดทั้งเหตุและผลคือการจะพ้นทุกข์ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวความทุกข์อะไรเป็น
ต้นเหตุของทุกข์ การดับความทุกข์คือดับอะไร และทำอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้ และ
หลักธรรมเรื่องอริยสัจพระองค์ทรงแสดงว่า ได้ปฏิบัติมาแล้วด้วยพระองค์เองจนเกิดผลแล้วจึงได้ทรง
นำมาสั่งสอนชาวโลก 

 

คุณสมบัติของผู้สอน    
 บุคคลที่จะมาสอนจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการสอน เพื่อให้ได้ผลของการสอนและวัด
ระดับของกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเหมาะสมในการศึกษาและการถ่ายทอดเพื่อเป็นที่สนใจของ
ผู้เรียนด้วย ดั้งน้ัน กระบวนการสอนไม่จำเพาะแต่เนื้อหาเท่านั้น ยังต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพื่อเป็นแบบ
ฉบับของการสอนครบถ้วน  (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2541)    
 คุณสมบัติของผู้สอนตามพุทธคุณซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ปรากฏออกมาภายนอกคือบุคลิกภาพ
และคุณสมบัติภายใน ได้แก่ คุณธรรมต่างๆ   
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พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักปฏิบัติ  
 ในด้านบุคลิกภาพจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระลักษณะแห่งพระวรกายสง่างาม มีพระสุ
รเสียงท่ีโน้มน้าวจิตใจ และพระบุคลิกลักษณะน่าเลื่อมใสทุกประการ ซึ่งมีตัวอย่างในพระสูตร คือ 
 1. ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ ดังปรากฏใน
จังกีสูตรว่า" พระสมณโคดม มีพระรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก และพระสรีระ
ดุจดังพรหม น่าดู น่าชมยิ่งนัก (ม.ม. 13/646/445) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพระบรมศาสดาผู้เอกบุรุษใน
โลก  
 2. ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ สมดังคำช่ืนชมของจังกีพราหมณ์ที่กล่าวว่า “พระสมณโคดมมี
พระวาจาไพเราะ รู ้จักตรัสถ้อยคำได้งดงาม มีพระวาจาสุภาพสละสลวยไม่มีโทษ ยังผู ้ฟังให้เข้าใจ
เนื้อความได้ชัดเจน สมดังที่อุตรมาณพ กล่าวสรรเสริญว่า พระสุรเสียงที่เปล่งก้องจากพระโอษฐ์นั้น
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการ คือ 1) แจ่มใส 2) ชัดเจน 3) นุ่มนวล 4) ชวนฟัง 5) กลมกล่อม  6)  
ไม่พร่า 7) ซึ้ง 8) กังวาน  
 3. ทรงมีพระกิริยามารยาททุกอย่างที่งดงามน่าเลื่อมใส เริ่มแต่สมบัติผู้ดีและมารยาทอัน
เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนพระบุคลิกภาพลักษณะที่เป็นเสน่ห์ทุกประการ พร้อมไปด้วยความ
องอาจความสง่างาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองค์นอกจากแจ่มแจ้งด้วยสัจธรรมแล้ว 
ยังก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ผู้ฟังเป็นจำนวนมาก ชวนให้ใกล้ชิดพระองค์อยู่ไม่วาย ดังคำชมของ
การณปาลีพราหมณ์ที่กล่าวไว้  ในอังคุตตรนิกาย สุตตนิบาตว่า "ท่านปิงคิยะ ประโยชน์อันใดจึงเลื่อมใส
ในพระสมณโคดมถึงเพียงนี้" ท่านผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษ  ผู้อิ่มในรสอันเลิศแล้วย่อมไม่ปรารถนารส
อย่างอื ่น ๆ ที่เลว ฉันใด บุคคลฟังธรรมของพระสมณโคดมพระองค์นั ้นจะโดยสุตตะ เคยยะ และ
ไวยากรณ์หรือโดยอัพภูตธรรมก็ดี ย่อมไม่ปรารถนาวาทะของสมณะเหล่าอื่น ก็ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษ
ได้ไม้จันทน์ เป็นจันทน์เหลืองหรือจันทน์แดงจะสูดกลิ่นที่ใดจะเป็นราก ลำต้นหรือที่ยอดก็ย่อมได้กลิ่น
หอม ฉันใด บุคคลฟังธรรมของพระโคดมแล้ว..ย่อมได้ปราโมทย์ ได้ความโสมนัส ฉันนั้น  
  บุคคลฟังธรรมของท่านพระโคดมพระองค์นั้นแล้ว ความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและ
ความเร่าร้อนของเขาก็ย่อมระงับไปได้หมดสิ้นเพราะพระองค์ทรงชี้แจงให้เห็น ให้สมาทาน ให้อาจหาญ  
ให้ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว 4 พระพุทธคุณ คือคุณธรรมของพระพุทธเจ้ามีมาก จะเลือกเอาเฉพาะที่สำคัญๆ 
โดยทั่วไป มี 3 อย่าง คือ 
 1. พระปัญญาคุณ พระปัญญาคุณเกี่ยวกับการสอน เช่น ทศพลญาณ และปฏิสัมภิทา เป็นต้น 
 2. พระวิสุทธิคุณ  ความบริสุทธ์ิในการเช่ือถือ นับถือ และการเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าด้วย
พระปัญญาของเฉพาะบุคคลนั้น  
 3. พระกรุณาคุณ  หลังจากท่ีพระองค์ประกาศพระศาสนาและการโปรดสัตว์ทำให้พระคุณ 
2  อย่างแรกคือ พระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง 
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คุณสมบัติของผู้สอนที่ดี 
การสอนของพระพุทธเจ้ามีวิธีในการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่

ต้นจนถึงสูงสุด นับตั้งแต่สมมติสัจจะจนถึงปรมัตถสัจจะ เพื่อให้เขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่  
พระพุทธเจ้าทรงเป็นครูชั้นยอดพระองค์หนึ่ง ในบรรดาคุณสมบัติของพระองค์นั้น โดยตรงคือ ทรงเป็น
สารถีผู้ฝึกคนที่ไม่มีผู้เทียมเท่าและพระองค์ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้คนเกิดความรู้ถึงขั้นวิชชุญาณและสัมโพธิญาณได้ด้วยการตรัสธรรมดา และสามารถทำให้ผู้ฟังรู้
ธรรมถึงขั้นอริยสัจจะได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากขั้นปุถุชนเป็นอริยบุคคล ด้วยเหตุนี้ การศึกษา
และคุณสมบัติของพระองค์และวิธีการสอนของพระองค์เป็นวิธีการหลักตามพุทธศาสตร์ที่สอนในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นที่นิยมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นที่สนใจของคนทั่วไป ๆ  ในการเรียนรู้หลักของพุทธ
ศาสตร์อย่างแท้จริง (แสง จันทร์งาม, 2540) 

คุณสมบัติของครูตามแบบอย่างพระพุทธองค์ ครูที ่ด ีตามหลักพุทธศาสตร์ควรจะมี
คุณสมบัติ 6 อย่างดังนี ้
 1. มีความกรุณา เป็นพื้นฐานของจิตทีม่ีความสงสารต่อผู้เรียนเป็นหลักในการสั่งสอน การ
สอนของพระองค์เป็นลักษณะของการมุ่งช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์เป็นหลัก และไม่หวังผลตอบแทนใดๆ 
ทั้งสิ้นเป็นพระพุทธลักษณะในการสอน เป็นการโปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงของ
พระพุทธเจ้า เช่นครั้งหนึ่ง (ม.ม 13/521/358) 

 พระองค์เสด็จเข้าป่าเพื่อจะโปรดโจรองคุลิมาลซึ่งฆ่าคนมาแล้วหลายร้อยคน หรือบางครั้ง
พระองค์  พาภิกษุเข้าป่าเพื่อดูซากศพของสาวงาม หรือบางครั้งพระองค์เป็นผู้นำในการทำพระองค์เป็น
ตัวอย่าง เช่น สมัยหนึ่ง พระองค์ทรงพยาบาลพระปูติคัตตติสสะที่เป็นไข้ด้วยพระองค์เอง  ในการที่จะ
เป็นผู้นำในการทำอะไรที่เป็นการผลักดันให้สำเร็จนั้น จำต้องทำด้วยตัวเองซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของพระ
พุทธองค์ในการไม่ถือพระองค์ในการทำความดีและพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดี ถ้าขาดคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว 
ก็ไม่สามารถจะเป็นครูที่ดีได้เลย 

 2. มีความอดทน พระองค์มีความอดทนเป็นเลิศ แม้ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาต
ในนิคมที่อยู่ของอัคคิกภารทวาชพราหมณ์ผู้เคร่งครัดในศาสนา พราหมณ์กำลังทำการบูชาไฟ เมื่อเห็น
พระพุทธเจ้าเสด็จมา เขาได้ส่งเสียงร้องบอกว่าหยุดอยู่นั้นแหละคนหัวโล้น หยุดอยู่นั้นแหละ สมณะหยุด
อยู่นั้นแหละคนถ่อย ซึ่งเป็นคำเรียกที่ดูถูกเหยียดหยามมาก แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามอย่างปกติว่า 
พราหมณ์ท่านรู้จักคนถ่อย หรือธรรมที่ทำให้เป็นคนถ่อยหรือ ? เมื่อพราหมณ์บอกว่าไม่รู้ พระองค์ทรง
แสดงพระธรรมแก่เขาจนปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในที่สุด  นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระบรมศาสดาทรงมี
ความอดทนเป็นเลิศและพระองค์มีพระทัยเย็นเป็นที่สุดอีกด้วย 

 3. มีความยุติธรรม  พระพุทธเจ้าทรงมีความยุติธรรมเป็นที่สุด ครั้งหนึ่ง พระองค์ทรงรับ
นิมนต์ไปฉันที่บ้านของนครโสเภณีช่ือว่าอัมพปาลีไว้แล้ว ต่อมา มีบุคคลซึ่งมียศบรรดาศักดิ์ใหญ่กว่ามา
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นิมนต์ แต่พระองค์หาได้ทรงรับนิมนต์ไม่ จึงตรัสบอกแก่เจ้าลิจฉวีว่า พระองค์รับนิมนต์ไว้แล้ว ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าพระองค์ใหค้วาม สำคัญอย่างเท่าเทียมกันเป็นลักษณะของครูที่ดีเฉพาะพระองค์  (ที.ม.10/67/65) 

 4. มีความรอบคอบ  พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไม่ตัดสินใจอย่างหุนหันพลัน
แล่น ความรอบคอบของพระพุทธองค์ได้ปรากฏในพระสูตรหนึ่งว่า "ดูก่อนจุนทะ  สิ่งใดที่เป็นอดีตไม่เป็น
จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่พยากรณ์สิ่งนั้น สิ่งใดที่เป็นอดีตเป็นจริงเป็นของแท้จริง แต่ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ ตถาคตก็ไม่ทรงพยากรณ์แม้สิ ่งนั ้น แม้หากว่าสิ ่งที ่เป็นจริง เป็นของแท้  
ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตย่อมรู้กาลเพื่อจะพูดสิ่งนั้น" (ที.ปา.11/148/91) 

 5. มีความประพฤติน่าเคารพบูชา   พระพุทธเจ้าในฐานะผู้ทรงสั่งสอนธรรมของพระองคท์ี่
มีต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายนั้นไม่เพียงแต่ให้ความรู้อย่างเดียว แต่พระองค์มุ่งตั้งอยู่ในแบบอย่างที่ดีแกม่วล
มนุษย์ ดั้งนั้นพระพุทธเจ้ามีฐานะเป็นผู้ให้ความรู้ทั้งวิชาและความประพฤติอีกด้วย  สมจริงดังทีพ่ระองค์
ตรัสกับนายจุนทะว่า  "ดูก่อนจุนทะ ตถาคตเป็นผู้กล่าวอย่างใด ทำอย่างน้ัน กระทำอย่างใด ก็กล่าวอย่าง
นั้น ด้วยเหตุนี้ ตถาคตจึงช่ือว่า “ยถาวาที ตถาการี หรือ ยถาการี ตถาวาที” (ที.ปา.11/148/149) 

6. รู้จักภูมิสติปัญญาของผู้เรียน   พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประเมินผล
ของการสอนก่อนท่ีพระองค์จะสอนหรือว่าโปรดใครพระพุทธองค์ทรงไตร่ตรองและวางแผนไว้ล่วงหน้า 
 

พระองค์ทรงเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ในการโปรดเวไนยสัตว์และผลของการสอนทุกครั้ง แบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้าตลอด

พระชนมายุเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งในห้าข้อที่ทรงกระทำเป็นเวลานานถึง 45 พรรษา  ได้ทรงค้นพบว่าบุคคล
ทั้งหมดมี 4 ประเภท ตามความแตกต่างของระดับสติปัญญา คือ  

1. อุคฆติตัญญ ู  ผู้สามารถในการเรียนรู้ได้อย่างฉับพลัน เพียงแต่ยกหัวข้อข้ึนแสดงก็อาจรู้
ได้ทันที 

2. วิปจิตัญญู  ผู้สามารถในการเรียนรู้ได้ ในเมื่อมีการอธิบายขยายความของหัวข้อที่ยกขึ้นไว ้
3. เนยยะ   ผู้สามารถในการเรียนรู้ พอแนะนำได้ โดยกล่าวหรือสั่งสอนบ่อย ๆ และมีการ

ทบทวนเป็นประจำในสิ่งที่ตัวผู้เรียนได้เรียนไวแ้ล้ว 
4. ปทปรมะ   เป็นลักษณะของผู้เรียนที่ไม่สามารถจะแนะนำได้  ประเภทนี้เป็นพวกที่

เหมือนบัวจมใต้น้ำ เป็นลักษณะที่สั่งสอนได้ยาก หากได้รับการแก้ไขคงจะดีขึ้น    
ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) แสง จันทร์งาม ได้ให้ความหมายของ ปทปรมะ ไว้ 2 ประเภท

คือ 1) พวกที่สั่งสอนไม่ได้เลย ได้แก่ พวกคนปัญญาอ่อน ไม่มีทางจะรับรู้และเข้าใจกันได้ 2) พวกที่เป็น
มิจฉาทิฏฐิอย่างแรงมาก ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ เรียกอีกอย่างว่า พวกท่ีมคีวามคิดคับแคบ คือไม่มี
วิสัยทัศน์หรือว่าขาดศิลปะในการฟัง (แสง จันทร์งาม, 2540) 
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พุทธวิธีในการสอน  
วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า  มีด้วยกัน 3 แบบ คือ  
1. อิทธิปาฏิหาริย์  การสอนด้วยการใช้ความสามารถพิเศษ  เพื่อปราบคนที่ไม่สามารถ

บอกสั่งสอนหรือกล่าวได้โดยปราศจากคำพูด จำต้องแสดงฤทธ์ิในการน้อมใจเช่ือในพระพุทธเจ้าการและ
จากสั่งสอนต่อ ๆ ตัวอย่างเช่น ชฏิล 3 พี่น้องเป็นต้น 

2. อาเทศนาปาฏิหาริย์   การสอนด้วยการดักใจ  วิธีนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้กับบุคคลต่าง ๆ  
มากมายในการโปรดเทศนาเป็นวิธีการที่ได้ผลอย่างมาก 

3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์  การสอนด้วยการบรรยาย  พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการสอนที่เป็น
ประโยชน์เป็นการสอนแยกแยะ และการสอนด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  

ปาฏิหาริย์ทั้งสามนี้  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนคน พระองค์ทรงใช้คำว่าเป็นพรหมจรรย์ ใน
การสั่งสอนหรือเป็นการเผยแผ่พรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา และวิธีการทั้งสามนั้นพระองค์ทรง
สรรเสริญในอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นอย่างมาก (ที.สี.9/339/306) 
  ลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้า มี 2 แบบ คือ ศิลปวิธีและกลวิธี ศิลปะวิธี คือการสอนที่
ทำให้ผู้ฟังได้รับรสพระธรรม 4 ประการ ได้แก่  
 1. สันทัสสนา  สอนให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนเห็นด้วยตา           
 2. สมาทปนา  สอนโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม   
 3. สมุตเตชนา  สอนให้ผู้ฟังอยากคิดอยากทำตามที่สอน         
 4. สัมปหังสนา  สอนให้ผู้ฟังยอมเชื่อ ยอมทำตาม รับปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
 กลวิธีสอน คือเทคนิคการสอนให้ได้ผลมีอยู่ 8 ประการ คือ  
 1. รู้จักบุคคลหรือชุมชนที่จะสอน   
 2. เลือกธรรมที่จะสอนให้เหมาะกับบุคคล   
 3. สอนจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรม   
 4. สอนจากสิ่งท่ีเห็นได้ง่ายไปหาสิ่งที่เห็นได้ยาก    
 5. สอนจากสิ่งท่ีรู้อยู่แล้วไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้        
 6. สอนด้วยการยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรืออุมาอุปไมย    
 7. สอนด้วยการใช้อุปกรณ์ในการสอน  
 8. สอนด้วยการทำตัวอย่างให้ดู 
 การสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอีกจำนวนมาก ที่สำคัญคือพระองค์ทรงรู้ใจของคนที่พระองค์จะ
สอนเป็นอย่างดี ทรงรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า คนชนิดไหนควรจะได้รับการสอนอย่างไร เป็นต้น   
 ตัวอย่างการสอนของพระพุทธเจ้า  
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 1. สอนจากสิ่งที่รู้แล้วไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้เช่น ในสิงคาลกสูตร พระพุทธเจ้าทรงสอนสิงคาล
มาณพที่กำลังไหว้ทิศทั้ง 6 ตามที่บรรพบุรุษของเขาสั่งสอนมา  โดยไม่ทราบว่าไหว้ไปทำไม แต่พระองค์
ได้กลับใจเขา  ให้เข้าใจทิศ 6 ในพระพุทธศาสนา อย่างน้ีเรียกว่า สอนจากสิ่งท่ีรู้ไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้ 
 2. สอนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น พระพุทธเจ้าทรงสอนพระนาง
รูปนันทาเถรีโดยพระองค์ทรงเนรมิตหญิงสาวที่มีรูปร่างสวยที่สุดให้ถวายงานพัดใกล้ๆ กับพระองค์ใน
เวลาที่ทรงแสดงธรรม เพราะทรงรู้ว่าพระนางรูปนันทาเป็นพวกราคจริต คือรักสวยรักงาม พระพุทธเจ้า

ทรงเนรมิตหญิงนั้นเริ่มจากวัยรุ่น → ไปสู่วัยกลางคน → วัยชรา → และเสียชีวิตในที่สุด ทรงแสดง
ความไม่เที่ยงแห่งสังขารในวาระสุดท้ายคือ อนิจจัง  ทุกขังและอนัตตา อย่างนี้เรียกว่า  สอนจากสิ่งท่ีเป็น
รูปธรรมไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรม 
 3. สอนโดยการใช้อุปกรณ์  เช่น พระพุทธเจ้าทรงสอนพระจูฬปันถก โดยทรงให้พระจูฬปัน
ถกใช้ฝ่ามือลูบคลำท่อนผ้าโดยให้บริกรรมว่า รโชหรณํ  รโชหรณํ  ไปเรื่อย ๆ  เมื่อใช้เวลานานเข้า ช้ิน
ท่อนผ้าก็เก่าเศร้าหมองเกิดขึ้น  พระจูฬปันถกก็ได้ เกิดสติปัญญาว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที ่ยง 
และในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์  อย่างนี้เรียกว่า การสอนโดยใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน 

 4. สอนให้เกิดความคิดขึ้นมาเอง เช่น พระพุทธเจ้าทรงสอนนางกิสาโคตมี คือนางกิสาโคต
มีได้อุ้มลูกน้อยซึ่งตายแล้วไปเที่ยวขอยาตามสถานที่ต่างๆ  เพื่อจะเอามารักษาลูกของนางให้ฟื้นคืนชีพ  
คนทั้งหลายเริ ่มเข้าใจว่านางคงจะเป็นบ้าไปแล้ว  แต่ก็ยังมีคนที่คิดจะช่วยนางจึงบอกว่าให้ไปหา
พระพุทธเจ้า  พระองค์อาจมียารักษาลูกของนางให้หายได้  นางดีใจมากเมื่อได้ยินอย่างนี้ จึงรีบเดินทาง
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า  พระองค์ตรัสว่า มียาพอที่จะรักษาลูกของนางให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ แต่มีข้อแม้อยู่
เพียงข้อเดียวคือต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาจากบ้านของคนที่ยังไม่เคยมีใครตายเลย  นางกิสาโคตมีดี
ใจมากรีบอุ้มลูกน้อยไปเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้  บ้านแล้ว บ้านเล่า ไม่มีสักบ้านเดียวที่ไม่เคยมีคนตาย จึง
เกิดความท้อแท้ใจ จากนั้น นางเริ่มจะคิดได้และปลงตกกับความจริงของธรรมชาติชีวิตว่า  สิ่งทั้งหลายมี
ความเกิดขึ้น  ตั้งอยู่และดับสลายไปในที่สุด  ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยสูญเสียสิ่งที่ตนเองรัก  สิ่งที่ตนเองชอบ
ใจ  จากนั้น นางไม่มีความคิดที่จะหายามารักษาลูกของนางอีกต่อไป เดินมุ่งหน้ากลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า 
และขอบวชเป็นภิกษุณี มุ่งปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุพระอรหันต์ในที่สุด  วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง
นี ้เรียกว่า การสอนให้เกิดความคิดขึ้นมาเอง 

 
หลักการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า 
 ในแต่ละวันจะมีผู้คนเป็นจำนวนมากมาเฝ้าทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า  พระองค์ทรงมี
หลักการตอบปัญหาอยู่ 4 อย่าง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2552) 
 1. เอกังสพยากรณ์  ทรงตอบไปโดยส่วนเดียว เช่นทำดีได้ดี ทำช่ัวได้ช่ัว เป็นต้น 
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 2. วิภัชพยากรณ์  ทรงแยกตอบไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ เช่น ถ้ามีคนถามปัญหาว่า 
“ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่” ก็จะทรงตอบจำแนกไปตามเหตุและผล คือเมื่อเหตุให้เกิดมีอยู่ การเกิดก็ต้องมี 
เมื่อเหตุของการเกิดไม่มี การเกิดก็ไม่มี 
            3. ปฏิปุจฉาพยากรณ์  ทรงถามย้อนกลับโดยเอาคำถามที่ถามมาแล้วย้อนถามไปอีกครั้ง
หนึ่ง ก็จะได้คำตอบเองเหมือนหลักของตรรกวิทยา เช่น  ทีฆนขะ อัคคิเวสนโคตร มีความเห็นว่า “สิ่ง
ทั้งหลายไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมด” พระองค์ตรัสตอบว่า “ถ้าอย่างนั้น  ความเห็นอย่าง
นั้นก็ต้องไม่ควรแก่ท่าน ท่านก็ต้องไม่ชอบความเห็นอย่างนั้นด้วย” 

4. ฐปนียะ  ปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องไร้สาระ ถ้ามีคนถามปัญหาอย่างนี้ พระองค์ก็จะไม่
ตรัสตอบ เช่น มาลุงกยบุตรถามปัญหาทางอภิปรชัญากับพระองค์ว่า “โลกนี้เท่ียงหรือไม่เที่ยง  โลกมีที่สดุ
หรือไม่มีที่สุด” เป็นต้น  พระองค์จะไม่ทรงตอบปัญหาเช่นนั้นโดยจะทรงนิ่งเสีย เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้า
จะตรัสนั้นต้องเป็นเรื่องจริง มีประโยชน์ เหมาะสมแก่กาล คนฟังอาจชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ได้ 

 

บุคลิกภาพของพระพุทธเจ้า    
 แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงมีฐานะเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาก็ตาม  หลังจากที่พระองค์

ทรงค้นพบและประกาศพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ก็ยังปฏิบัติธรรมเหมือนภิกษุอ่ืน ๆ ซึ่งโดยทั่วไปศีล
ของภิกษุ มีจำนวน 227  ข้อนั้น พระองค์ทรงกระทำตามทุกข้อไม่มีการยกเว้นในฐานะเป็นผู้ก่อตั้ง
พระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็วจนเป็นท่ีต้องการรู้ของชนทุก
ระดับชั้น และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือการลบล้างความเชื่อเก่า ๆ ที่ทำให้เป็นปัญหาของสังคม กุศโล
บายของพระพุทธศาสนาที ่เด ่นชัด ค ือ เร ื ่องวรรณะ เป็นเหตุให ้ชนทุกระดับชั ้นเข ้ามาศึกษา
พระพุทธศาสนาได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางเหมือนในศาสนาพราหมณ์ ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นที่ต้องการ
ของประชาชนมากขึ้น และมีภิกษุที่หลากหลายความเช่ือเข้ามาบวชเป็นจำนวนมาก และเป็นกำลังช่วยให้
พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปทั่วชมพูทวีป เป็นเหตุให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงยอมรั บและทรง
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา   
 1. พุทธกิจประจำวัน  

 พุทธกิจประจำวันท่ีพระพุทธเจ้าทรงกระทำอยู่เนืองนิตย์  ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์มี
อยู่  5  อย่างด้วยกัน (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, 2561) คือ  

  ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ ตอนเช้าตรู่เสด็จออกบิณฑบาต การเสด็จออกบิณฑบาต
เป็นการโปรดสัตว์หรอืเป็นการอนุเคราะห์ชาวโลก เพราะพระองค์ทรงเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐ 

  สายณฺเห ธมฺมเทสนํ ในเวลาเย็นทรงแสดงธรรมแก่บุคคลผู้สนใจในการฟังธรรม 
หลังจากนั้นพระองค์ทรงกระทำสรีระกิจต่าง ๆ เช่น การสรงน้ำ เป็นต้น 
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           ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ  ในเวลาค่ำทรงประทานพระโอวาทให้กรรมฐานแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย และทรงแนะนำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการปกครอง 
  อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหนํ  ในเวลาเที่ยงคืนทรงแสดงธรรม และตอบปัญหาแก่เทวดา
ทั้งหลาย  ทรงเปิดโอกาสให้เทพทั้งหลายเข้าเฝ้าและทูลถามปัญหา และพระองค์ทรงตอบปัญหาเทวดา
หลังจากนั้นพระองค์ทรงพักผ่อนตามอัธยาศัย    
  ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ   ในเวลาใกล้รุ ่งทรงแผ่พระญาณไป
โดยรอบ  ทรงตรวจดูสัตว์โลกที่อาจจะรู้ธรรมซึ่งพระองค์ทรงแสดง แล้วได้รับผลตามสมควรแก่อุปนิสัย
บารมีของคนเหล่านั้น   

 หลังจากท่ีพระองค์ทรงกระทำพุทธกิจประจำวันของพระองค์แล้ว พระองค์ทรงกระทำอย่าง
มีพระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์  ดังนั้น พระองค์ในฐานะพระศาสดาได้ทรงกระทำอย่างชาญฉลาด
ด้วยเมตตาธรรม  ความกรุณาที ่พระองค์ทรงแสดงออกนั ้น  เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิด
คุณลักษณะของผู้สอนที่เรียกว่า องค์คุณของกัลยาณมิตร ซึ่งพระองค์ได้ใช้เป็นประจำวัน ทำให้เป็นที่
ยอมรับและต้องการในการฟังธรรมของเวไนยบุคคลทุกระดับชั้น 
  2. องค์คุณกัลยาณมิตร  7  อย่าง  

 คุณของกัลยาณมิตรที่มีอยู่ในองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นที่ประจักษ์รู้ของของคน
ทั่วไปท่ีได้พบเห็นพระพุทธองค์ คือ : - 

 ปิโย ทรงเป็นที่น่ารักของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 
 ครุ พระองค์ทรงอยู่ในฐานะเป็นพระศาสดาที่หนักแน่น ให้ความอบอุ่นและเป็นที่พึง

อย่างยอดเยี่ยมแก่สรรพสัตว์ 
 ภาวนีโย  พระองค์ทรงน่าเคารพ น่านับถือ น่าเลื่อมใส น่าบูฃา 
 วัตตา พระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษากล่าวตักเตือนแก่พุทธศาสนิกชนตลอดจนคนท่ัวไป 

วจนักขโม พระองค์ทรงเป็นนักอดทนในคำกล่าวหาที่ไม่เป็นประโยชน์ 
คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา   พระองค์ทรงกล่าวเรื่องทีย่าก ๆ ลึกซึ้งมากให้เข้าใจง่าย 
โน จัฎฐาเน นิโยชเย พระองค์ไมท่รงแนะนำคำเสื่อมเสียแก่ใครเลย (พระธรรมปฎิก 

(ป.อ.ปยุตโต), 2541) 
 พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า การแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังแก่ผู้อื่นนั้นมิใช้สิ่งที่ทำได้

ง่ายเลย และผู้ที่จะแสดงธรรมกถาแก่คนอื่น ให้พึงตั้งธรรม 5 อย่างไว้ในใจ  คือ 1.  เราจักกล่าวชี้แจงไป
ตามลำดับ 2. เราจักกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ  3. เราจักแสดงด้วยอาศัยเมตตา 4.  เราจัก
ไม่แสดงด้วยเห็นแก่อามิสสินจ้าง  5. เราจักแสดงไม่กระทบตนและผู้อื่น (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 
2541) 
 3. พุทธปณิธาน     
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 หลังจากท่ีพระพุทธเจ้าได้บรรลุอมตธรรมแล้วทรงสั่งสอนและเผยแผ่ธรรมตลอด45 พรรษา 
ทรงดำรงพระชนม์อยู่เพื่อทำงาน 3 ประการให้สำเร็จก่อนท่ีพระองค์จะปรินิพพาน ภารกิจท้ัง 3 ประการ
นั้นมีลักษณะเป็นพุทธปณิธาน ดังนี ้

 1. เพื่อให้พุทธบริษัทท้ังหลายได้ศึกษาพระสัทธรรม 
 2. เพื่อให้พุทธบริษัทได้ประพฤติปฏิบัติตามพระสัทธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้ว 
 3. เพื่อให้พุทธบริษัทช่วยกันเผยแผ่ ชี้แจง แสดงพระสัทธรรมที่ตนได้ศึกษา (พระ

ราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2542) 
 จากพุทธปณิธานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นความเสียสละของพระองค์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา 

และเป็นกุศโลบายในการประกาศพระพุทธศาสนาให้ถาวร เพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครู    
   พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดาที่ยิ่งใหญ่ คือ พระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยวิชาและ
จรณะ ที่ทำให้พระองค์เหมาะสมหรือสมควรแก่ตำแหน่ง “พระบรมครูหรือศาสดาเอกของโลก" เป็นครู
ของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย และทรงเป็นธรรมราชา ที่ทำให้ชาวพุทธสามารถกล่าวได้ว่า “พระพุทธเจ้า
เป็นสรณะอันประเสริฐ" ได้อย่างภาคภูมิใจ แม้แต่นักปราชญ์ฝ่ายตะวันตก เช่น เซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ ก็
เรียกพระพุทธองค์ว่า ทรงเป็นประทีปแห่งเอเชียที่แท้จริง (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), 
2542) และได้แบ่งคุณสมบัติความเป็นประทีปแห่งเอเชียของพระพุทธองค์ไว้ดังน้ี 

 1. ทรงเป็นนักสังเกต พระพุทธองค์ในฐานะเจ้าชายสิทธัตถะ ในแคว้นกบิลพัสดุ์ ทรงห่วงใย
ในความสุขทุกข์ของประชาชนและเสด็จเยี่ยมประชาชนของพระองค์อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งวันหนึ่งทรง
เห็นคนทั้ง 4 ประเภท คือ คนเกิด คนแก่ คนตายและสมณะ ตามลำดับแห่งวัน และพระองค์ทรงพิจารณา
ในครั้งสุดท้ายว่า หนทางที่จะดับทุกข์ของมนุษย์ได้ดีที่สุดก็คือการเสด็จออกผนวช ดังนั้น พระองค์จึง
เสด็จออกผนวช 

 2. ทรงเป็นนักคิดเหตุผล  หลังจากที่พระองค์ทรงเห็นคนแก่ เจ็บ ตายและสมณะแล้ว  
พระองค์ทรงค้นหาความคิดที่เป็นคำตอบ การคิดหาความจริงจากความจริงนั้น ตามหลักตรรกวิทยา 
เรียกว่าเป็นการคิดแบบอุปมาอุปมัยหรือแบบอนุมาน  ในกรณีที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ 
และคนตายนั้นเป็นความจริงจากของจริง พระองค์ทรงคิดไปหาความจริงรวบยอดที่อยู่เบื้องหลังของ
ความจริงทั ้งสามนั้นในที่สุดพระองค์ทรงพบว่า  "เป็นความทุกข์" และพระองค์ทรงค้นพบวิธีการใน
แก้ปัญหาโดยใช้หลักอิทัปปัจจัยตาซึ่งก็คือการคิดตามหลักอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สาเหตุของการเกิดทุกข์ 
ความดับทุกข์ และหนทางที่จะดับทุกข์ คือการแก้ปัญหานั่นเอง 

 3.  พระองค์ทรงเป็นนักเสียสละ  การเสียสละในลักษณะนี้ไม่มีผู้ใดเลยที่จะทำได้อย่าง
พระองค์ในฐานะทรงเป็นรัชทายาทของแคว้นกบิลพัสดุ์ ในที่สุดพระองค์ทรงออกผนวชเป็นการเสียสละ
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อันยิ่งใหญ่ คือ 1)  ทรงเสียสละราชอำนาจอันยิ่งใหญ่  2) ทรงเสียสละคนรักของพระองค์ 3) ทรง
เสียสละโลกิยสุขทั้งปวง  4)   ทรงเสียสละชีวิตของพระองค์ด้วยการทดลองและทดสอบ 5) ทรงเสียสละ
เพื่อการพิสูจน์ทดลอง 

 4. ทรงทำงานเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวม  หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมแล้ว 
ได้ทรงเริ่มทำงานทันทีโดยเสด็จจากพุทธคยาไปยังเมืองพาราณสี   เพื่อทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ 
หลังจากที่พระองค์ทรงแสดงธรรมแล้ว พระองค์ทรงมุ่งไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสาร 
จนกระทั่งทรงสถาปนาสังฆมณฑลขึ้นได้อย่างมั่นคง  

 5. พระองค์ทรงเป็นบรมครู  พระพุทธองค์ทรงพระอัจฉริยะภาพในการสอนคนให้เกิด
ความรู ้ได้อย่างลึกซึ ้ง ทรงสามารถสอนคนให้เกิดความรู ้ถึงขั ้นสัมโพธิคือการตรัสรู ้ ดังตัวอย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนโจรซึ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนให้กลับมาเป็นคนดไีด้ และในที่สุดโจร
นั้นบวชภิกษุและบรรลุพระอรหันต์ ซึ่งเป็นที่ประหลาดใจของมนุษย์ในสมัยนั้นอย่างมาก แม้แต่พระราชา
อย่างพระเจ้าปเสนทิโกศลถึงกับทรงเปล่งอุทานออกมาว่า…น่าอัศจรรย์นัก 

 6. ทรงมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ พระพุทธองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลก ทรง
ประกาศสัจธรรมที่ทรงค้นพบด้วยแนวความคิดใหม่ท่ามกลางลัทธิและนักคิดต่าง ๆ ที่ฝังรากลึกแล้วนั้น
มิใช่ง่ายที่จะประกาศพระศาสนา ดังนั้น พระพุทธเจ้าทรงประกาศแนวความคิดใหม่ที่มีลักษณะทั้งปฏิรูป
และปฏิวัติแนวความคิดเก่าอย่างสิ้นเชิง และทรงประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการสั่งสอนตลอดเวลา 
45 พรรษา    
 7. ทรงเป็นนักปฏิบัติและนักปฏิรูป หลังจากที่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลางศาสนา
เหล่านั้นแล้วปรากฏว่า พระพุทธเจ้าทรงปฏิวัติหลักคำสอนบางอย่างของพราหมณ์และปฏิรูปหลกัคำสอน
ของอุปนิษัทบางประการ จุดเด่นที่ชัดเจนของพระองค์ที ่ทรงแสดงออกมานั้นคือการปฏิเสธวรรณะ 
พระองค์ทรงให้เหตุผลว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีฐานะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทางสังคม และ
ทรงกล่าวว่าคนจะต่ำต้อยหรือดีเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ แต่ย่อมต่ำต้อยหรือดีก็เพราะกรรม คือการ
กระทำ ทรงปฏิเสธพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาที่ถือว่าเป็นการล้าง
บาป พระองค์ทรงให้เหตุผลว่า คนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการกระทำดี ไม่ใช้ด้วยการอาบน้ำ ถ้าคนจะบรสิุทธ์ิ
ด้วยการอาบน้ำแล้ว ปลาและเต่าก็คงจะบริสุทธ์ิได้มากกว่า  
 8. ทรงเป็นนักบริหาร พระพุทธเจ้าทรงประสบผลสำเร็จในการประกาศพระศาสนาเป็น
อย่างดี ในสมัยของพระองค์ได้พระสาวกที่ยอดเยี่ยมและเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา อีกทั้งยังได้
หัวหน้าลัทธิและศาสนาอื่นๆ มาเป็นสาวกของพระองค์อีกด้วย เป็นเหตุให้การประกาศพระศาสนาง่ายขึน้  
ตลอดเวลาในการประกาศพระศาสนาเป็นเวลา 45 พรรษา พระพุทธเจ้าทรงมพีุทธบริษัทเป็นจำนวนมาก 
ทรงก่อตั้งอาณาจักรแห่งพระพุทธศาสนาด้วยความสงบ ราบรื่นและด้วยความเรียบร้อย  พระองค์ได้ทรง
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บัญญัติพระวินัยในการปกครองและการบริหารด้วยความเป็นธรรม ทรงเน้นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้พระ
สาวกบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการบวช 
 

บทสรุป        
การสอนของพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงได้กระทำคุณประโยชน์แก่ศาสนิกชนเป็นอันมาก 

โดยทรงปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง หลังจากนั้นพระองค์ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาในที่ต่าง ๆ  
โดยทรงมุ่งให้พระสาวกประกาศพรหมจรรย์อันเป็นที่ต้องการของประชาชน โดยในระยะแรกได้มีพระ
สาวกกลุ่มปัญจวัคคีย์และกลุ่มพระยสะพร้อมสหายเป็นหลักในการประกาศพระศาสนา และพระองค์ก็ได้
ไปประกาศพระศาสนาด้วย นับเป็นการคุณูปการของพระพุทธเจ้าที่มีต่อประชาชน พระพุทธเจ้าในฐานะ
พระศาสดาผู้ทรงค้นพบและเผยแผ่หลักการพระพุทธศาสนา  พระองค์ทรงทำงานอย่างหนัก   จากการ
สังเกตในกิจวัตรของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทำเป็นประจำดังกล่าวมาแล้ว พระองค์ทรงทำงานอย่าง
หนัก และการทำงานของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยพระกรุณา ท้ัง 3  คือ  

         พระปัญญาคุณ  คือ พระพุทธองค์ทรงมีพระปัญญารอบรู้ถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร ก็ทรงทราบชัดถึงความจริงเหล่านั้น และนำความจริง
เหล่านั้นมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลก ตามสติปัญญาแห่งอัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้น  

         พระวิสุทธิคุณ คือ พระพุทธองค์ทรงมีพระทัยบริสุทธิ์ สะอาดหมดจด จากอาสวะกิเลส
เครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมองภายในพระทัย ทรงดำรงอยู่อย่างคงที่ ไม่แปรผัน 
ท่ามกลางอารมณ์ที่แปรปรวนจากภายนอก ไม่ว่าจะดีหรือร้ายแต่พระทัยของพระพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์อยู่
มั่นคงอยู่อย่างนั้นไม่แปรผัน  

        พระกรุณาคุณ คือ ทรงประด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ทรงเลือกชาติช้ัน
วรรณะแต่ประการใดแม้แต่ในศีลของพระองค์ก็ทรงบัญญัติให้คนงดเว้นไม่ทำสิ่งมีชีวิตให้ตกล่วงไป และ
ทรงแนะให้แผ่เมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข อันเป็นเป้าหมายของ
การดำรงชีวิตของสรรพสัตว์ท้ังหลาย 
   พระองค์ทรงแสดงพระธรรมของพระองค์เพื่อโปรดสัตว์เพียงอย่างเดียวโดยมุ่งพระกรุณา
เป็นหลัก และการแสดงธรรมของพระองค์ทุกครั้งเป็นไปเพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ พระองค์ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งในการสั่งสอนและการแสดงพระธรรมของพระองค์ ส่วนพุทธวิธีในการสอนนั้น
สรุปได้เป็นดังนี้  คือ สอนเท่าที่จำเป็น  สอนตามความเหมาะสม   สอนให้เกิดปัญญา  สอนด้วยวิธีสาธิต  
สอนด้วยวิธีสนทนา  สอนด้วยวิธีแสดงฤทธิ์  สอนตามเหตุผลจรงิสิ่งที่ปรากฏ  สมเด็จพระศาสดาสัมมาสมั
พุทธเจ้าทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาความรู้และจรณะความประพฤติ...จึงเป็นพระบรมครูของชาวโลก 
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคำสอนหลักไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา  เมื่อชีวิต
คนเราข้าสู ่วัยผู้สูงอายุ ให้มีความรู้เข้าใจในหลักธรรม ความเป็นจริงของชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมนั้น  ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่อยู่ใน
วัยสุดท้ายของวงจรชีวิตมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านสังคม เป็นผู้ที่ลูกหลานและสังคมจะต้องให้การยกย่องและดูแลเอาใจใส่ ประโยชน์ของหลักคำ
สอนเรื่องไตรลักษณ์ พิจารณาแล้วทำให้ไม่หลงมัวเมาประมาทในชีวิต สาเหตุที่ทำให้บุคคลยังไม่เข้าใจใน
เรื่องของไตรลักษณ์อย่างแท้จริงเพราะมีอวิชชาและสิ่งที่มาปิดบัง ไตรลักษณ์ เอาไว้จนทำให้มองไม่เห็น
หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ในเรื่องไตรลักษณ์ทั้ง 3 อย่างคือ สันตติปิดบังอนิจจัง อิริยาบถปิดบังทกุข์ 
ฆนสัญญาปิดบังอนัตตา มีความยึดมั่นในขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อบุคคลได้
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  มีปัญญาเกิดขึ้นแล้ว จึงจะมองเห็นในความเป็นจริง รู้แจ้งในไตรลักษณ์ เป็น
ทางไปสู่ความหลุดพ้น (วิมุตฺติ) ความบริสุทธิ์ (สุทฺธิ) ปัญญา(ปญฺญา) สันติ(สนฺติ) และความดับทุกข์ (นิพฺ
พาน) ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา นี้เป็นเหตุผลสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ตรัสเรียกคำสอนเรื่องไตรลักษณ์ว่า “พหุลานุสานี” คือคำสั่งสอนท่ีพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนมากที่สุด   
 
คำสำคัญ :  ศาสนาพราหมณ์,  ความเบื่อหน่าย,   ความดับทุกข์ 
 

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 



- 207 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

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 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. 
 
Keywords: The Three Characteristics,  elderlies 
 

บทนำ  
 ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีช่วงอายุในช่วงปลายของชีวิต เป็นผู้ที่ได้มีการสั่งสมวิชาความรู้ต่าง ๆ 

มากมายตลอดชีวิต สังคมไทยในปัจจุบันได้ยอมรับความสามารถของผู้สูงอายุมากขึ้น มีการยกย่อง
ผู้สูงอายุ คือขุมทรัพย์ของสังคม เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์สามารถเชื่อม
ประสบการณ์ตนกับวัยอ่ืน ๆ ได้ มิใช่คนแก่ที่ไร้ค่าของสังคม ผู้สูงอายุเป็นเสาหลักของครอบครัว และเป็น
คลังปัญญาที่ทรงพลังในการถ่ายทอดมรดกสังคมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน ผู้สูงอายุจึงเป็นที่เคารพนับถือ
และเป็นที่พึ่งพิงทางใจเปรียบดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของบุตรหลาน ของสังคมวัฒนธรรมไทยมาแต่โบราณวัย
สูงอายุเป็นระยะสุดท้ายของการพัฒนาการมนุษย์ ซึ่งมีความเสื่อมทางร่างกายทั้งในด้านที่มองเห็นได้ง่าย
และมองเห็นได้ยาก ธรรมชาติร่างกายเมื่อบุคคลมีอายุขัยมากขึ้น ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันปกติน้อยลง 
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ด้วยเนื่องจากสภาพร่างกายมีความเสื ่อมในการรับรู ้สิ ่งต่างๆ แต่ในส่วนของจิตใจนั้นจะต้องอาศัย
หลักธรรมในการดำเนินชีวิต จึงจะสามารถใช้ชีวิตในช่วงปั้นปลายของชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักคำ
สอนของพระพุทธศาสนา ถ้าหากไม่มีหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นการยากที่จะใช้ชีวิตในช่วง
บั้นปลายของชีวิตให้มีความสุขได้อย่างแท้จริง   

 
ความหมายของผู้สูงอายุ 

คำว่า “ผู้สูงอายุ” มาจากภาษาอังกฤษว่า Elderly หรือ Aging เป็นคำบัญญัติขึ้นเมือปี 
พ.ศ. 2506 เนื่องจากมีการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเห็นว่า แก่ หนุ่ม ชรา ไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัด
และเป็นเครื่องขีดคั้น ไม่สมควรใช้คำว่า “ชรา” เพราะทำให้รู้สึกหดหู่ จึงใช้คำว่า ผู้สูงอายุแต่นั้นมา 
(สุพัตรา สุภาพ), 2536) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ผู้สูงอายุ หมายถึง  
ผู้มีอายุมาก” (ราชบัณฑิตสถาน), 2554) 

องค์กรสหประชาชาติ ซึ่งได้จัดประชุมสมัชชาโลกเรื่องผู้สูงอายุ (World Assembly on 
Aging : Waa) 

เมื่อปีพ.ศ. 2525 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียให้ความหมายของคำว่า “ผู้สูงกายุ คือ 
บุคคลทั้งเพศหญิงเพศชายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  (กรมประชาสงค์เคราะห์ ), 2525) ความหมายของ 
“ผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป  (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ) 2547 : 1 

“ผู้สูงอายุ” หรือคนชรา หมายถึง บุคคลที่อยู่ในวัยสุดท้ายของวงจรชีวิต ซึ่งวงจรชีวิตนั้น 
จะเริ่มต้นจากวัยทารก วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา การกำหนดเกณฑ์ว่าเมื่อไร จึงจะ
เรียกว่าผู้สูงอายุนั้น เดิมได้กำหนดการเป็นผู้สูงการเป็นผู้สูงอายุโดยบทบาทหน้าท่ีของบุคลนั้นๆ ในสังคม 
ซึ่งบทบาทเหล่านั้นมักแสดงออกโดยการเป็นผูน้ำ ความรับผิดชอบ ส่วนในปัจจุบันมักจะใช้อายุเป็นเกณฑ์
ในการกำหนดความหมายของการเป็นผู้สูงอายุ การใช้อายุเป็นเกณฑ์นี้ มักแตกต่างกันไปในสังคมแต่ละ
ประเทศ เช่น บางประเทศกำหนดว่า 55 ปี บางประเทศกำหนด 65 ปี หรือ 70 ปี และตัวเลขเหล่านี้ คือ 
เกณฑ์ที่ใช้เพื่อการเกษียนตัวเอง จากการปฏิบัติหน้าท่ี ที่แต่ละประเทศกำหนดขันไว้นั่นเอง (สุรกุล  เจน
อบรม, 2541) 

“ผู้สูงอายุ” หมายถึง ผู้ที่มีความเสื่อมโทรมของสังขารไปตามธรรมชาติ มีกำลังทดถอยเริ่ม
เชื่องช้า และเป็นหน้าที่ของลูกหลานและสังคมควรจะให้การดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษ ( บริบูรณ์ พรพิ
บูรณ์, 2548) 
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สรุปได้ว่า “ผู้สูงอายุ” หมายถึงบุคคลที่อยู่ในวัยสุดท้ายของวงจรชีวิต มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้นร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม รวมถึงเป็นผู้ที่ลูกหลาน
และสังคมควรให้การยกย่องดูแลเอาใจใส่ 

 

ความสำคัญของผู้สูงอายุ 
 สังคมไทยตั้งแต่ดั้งเดิมนั้น เป็นสังคมที่ยึดถือผู้สูงอายุเป็นหลักสำคัญของครอบครวั ผู้สูงอายุ
มีคุณค่าต่อสังคม เพราะทุกท่านได้ผ่านการทำความดีมาแล้ว อย่างน้อยที่สุด คือ การได้อบรมเลี้ยงดู
ลูกหลานจนเติบโตเป็นคนดี มีหน้าที่การงานดี นอกจากนี้ผู้สูงอายุต่างก็มีประสบการณ์ชีวิตมากมาย 
สามารถแยกแยะสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ประสบการณ์ความรู้เหล่านี้ย่อมสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นต่อไปสู่คนรุ่น
ใหม่ ได้เป็นอย่างดี ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ นั้น ต้องอาศัยประสบการณ์แห่งผู ้รู ้ คือ 
ผู้สูงอายุทุกคนน่ันเอง นอกจากน้ี ผู้สูงอายุยังมีบทบาทในฐานะผู้ผลิต ทำงานสร้างรายได้เลี้ยงดูลูกหลาน 
หรือเคยเป็นกำลังสำคัญของการในทางด้านเศรษฐกิจมาก่อน ท่านจึงเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแก่ชุมชน 
และสังคม ความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการี และผู้มีบุญคุณ ยังคงเป็นค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย ผู้สูงอายุ
ต่างเชื่อว่าความกตัญญูยังคงดำรงอยู่ สิ่งนี้เป็นการตอบแทนทางสังคม ท่ีอาจหาได้ยากยิ่งในสังคมอื่น การ
แสดงออกถึงความกตัญญูได้แก่ บุตรหลานมารดน้ำดำหัวในวันปีใหม่ สงกรานต์ ให้ความเคารพ เชื่อฟัง
คำสั่งสอน อุปการะด้วยการมอบทรัพย์สินเงินทอง เอาใจใส่สุขภาพ นอกจากนี้ยังแสดงออกได้โดยการ
บวชทดแทนบุญคุณ ลูกหลานที่เป็นหญิงอาจบวชชีพราหมณ์ให้พ่อแม่ สังคมไทยถือว่าการไม่ทดแทนคุณ 
ไม่กตัญญูจัดเป็นบาป ถูกสังคมตำหนิ ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างผู้สู งอายุคือร่มโพธิ์ร่มไทร ผู้สูงอายุใน
ความหมายของสังคมไทยนั้น คือ ร่มโพธิ์ร่มไทร ที่เรายังให้ความเคารพยกย่องเพราะมีคุณค่าทั้งต่อ
ครอบครัวและสังคม แม้ว่าผู้สูงอายุจะลดสถานภาพและบทบาทลงไปบ้าง แต่ก็ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับคน
รุ่นปัจจุบันเป็นอย่างดี ไม่มีผู้ใดปล่อยให้ท่านเผชิญความโดดเดี่ยวและทอดทิ้ง ในทางตรงกันข้าม ผู้สูงอายุ
เป็นที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของลูกหลาน ปกป้องคุ้มครองให้ลูกหลานมีความสุข ให้ความอบอุ่น 
ร่มเย็น เป็นที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุจึงเปรียบได้กับต้นโพธิ์ ต้นไทร ที่มีกิ่งก้านแผ่ปกคลุมเป็นร่มเงาที่พึ่ง
ได้ทั้งกายและทางใจให้แก่ลูกหลาน ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของจิตใจ สังคมไทยในปัจจุบันให้การยกย่อง
การเป็นผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นเสาหลัก สิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน คือการมี วันผู้สูงอายุ 
ที่กำหนดขึ้นในวันตรุษสงกรานต์ของทุกปี โดยลูกหลานแม้อยู่ห่างไกลก็จะเดินทางกลับมาแสดงความ
เคารพ ผู้สูงอายุจึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของจิตใจสำหรับลูกหลาน 
 เมื่อสังคมและครอบครัวยกย่องท่านเช่นนี้ ผู้สูงอายุจึงต้องวางตัวให้ดี ไม่ให้ลูกหลานตำหนิ
ได้ ครองตัวให้เป็นผู้สูงอายุที่ดี จะได้รับการยกย่อง และยอมรับจากสังคมและชุมชน ไปที่ใดผู้คนก็ยัง
เรียกขานว่า ตา-ยาย หรือ ลุง-ป้า อันเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมไทยที่แสดงถึงการให้ความเคารพยก
ย่อง ดังนั้นควรต้องสวมบทบาทของการเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในกรอบของ คุณธรรม ไม่กินเหล้าเมายา เล่น
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การพนัน ไม่ประพฤติให้เสื่อมเสีย ไม่พูดมากไร้สาระ ส่อเสียด ไม่ทำตัวจุ้นจ้าน ไม่ทำตัวให้ลูกหลานอับ
อายขายหน้า ไม่ทำตัวให้ผู้อื่นดูถูกเหยียดหยาม ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานและผู้คนอ่ืนๆ อีก
ทั้งยังต้องเป็นผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อชุมชน ท่ีสำคัญต้องมีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่ผู้คนทั่วไป 
 

หลักไตรลักษณ์ หลักธรรมผู้สูงอาย ุ
 หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ในเรื่องไตรลักษณ์ การที่จะเข้าใจในหลักคำสอนได้ และผู้
ที่เข้าถึงหรือเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วจะเกิดผลอย่างไร ทั้งนี้เพื่อจะนำมาเป็นแนวทางของการปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ถ้าหากยังไม่มีการศึกษาอย่างเข้าใจแจ่มแจ้ งและแนวทางแก้ไข้หรือ
หาทางออก ของผู้สูงอายุ ก็จะเกิดความเสียหายทางจิตใจ ความเป็นอยู่การดำรงชีวิตที่พอดีพอเหมาะ 
หรือความเป็นอยู่แบบมีความสุขตามที่จะเป็น โดยการนำหลักคำสอนเรื่องไตรลักษณ์มาใช้ ให้เข้ากับ
ความเป็นจริงในการดำเนินชีวิต ให้มองเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นไปอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีเหตุ
มีปัจจัยเป็นเบื้องต้น เมื่อมองให้เห็นสาเหตุก็จะเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ แต่เมื่อไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จะ
ทำใจได้ว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอง เป็นความจริงของสัจธรรม เพราะว่าตกอยู่ภายใต้ภาวะทั้ง 3 
อย่างคือ ความเปลี่ยนแปลง ความเป็นทุกข์ ความเป็นสภาพไม่อยู่ในการควบคุมของเราได้ ปัญหาอยู่ที่ว่า 
เราจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ความสำคัญของปัญหามีมาก เนื่องจากผู้สูงอายุในสังคม ยังไม่
เข้าใจถึงความเป็นจริงทางสัจธรรมข้อนี้เท่าไหร่ การนำเดินชีวิตจึงไม่ค่อยจะสมบูรณ์ตามที่ ควรจะเป็น 
จากปัญหาที่กล่าวมา ผู้เขียนจึงอยากนำเสนอแนวทางที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการ
นำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่องไตรลักษณ์ มาศึกษาเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาที่เป็นอยู่ และก็จะ
ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการลดปัญหาความไม่เข้าใจสภาพตามความเป็น
จริงทางชีวิต จึงสมควรที่จะหาแนวทางดับทุกข์ทางกายและใจ โดยนำผลการศึกษาวิจัยนี้ไปเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหา จะทำให้ผู้สูงอายุท่ีศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติตาม ได้รับประโยชน์มีแนวทางหรือหลักใน
การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม เข้าใจในสภาวะของความเป็นจริง การดำเนินชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว จะมีแต่ความสงบสุข เมื่อได้นำหลักคำสอนเรื่องไตรลักษณ์มาแก้ไขปัญหาในการดับทุกข์  
  ไตรลักษณ์ ในอรรถกถาบางทีเรียกว่า “สามัญลักษณะ” ในฐานะเป็นลักษณะร่วมที่มีแก่สิ่งทั้งหลายเป็น
สามัญ เสมอเหมือนกัน คือทุกอย่างที่เป็นสังขต เป็นสังขารล้วนไม่ เที่ยงคงทนมิ ได้เสมอเหมือนกัน
ทั้งหมด ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ว่าเป็นสังขตธรรม คือ สังขาร อสังขตธรรม คือ วิสังขารก็ล้วนมิใช่ตน ไม่
เป็นอัตตา เสมอกันทั้งสิ้น 
 ความหมายของไตรลักษณ ์
    วศิน อินทสระ ได้ให้ความหมายของไตรลักษณ์ ว่า “ลักษณะสำคัญ 3 อย่างบางทีเรียกว่า 
สามัญลักษณะ แปลว่า ลักษณะสามัญ หรือ ทั่ว ไปของสิ่งทั้งปวงได้แก่ ความไม่เที่ยง (อนิจจตา) ความ
เป็นทุกข์ (ทุกฺขตา) และความไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตน (อนตฺตตา) (วศิน อินทสระ, 2549) 
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     รัญจวน อินทรกําแหง ได้ให้ความหมายของไตรลักษณ์พอสรุปได้ว่ า“ลักษณะอันเป็น
ธรรมดา 3 ประการ เป็นสิ่งที่ตั้งแห่งการกำหนดรู้เรื่องของไตรลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งแห่งการเรยีนรู้
เพื่อประโยชน์การดับทุกข์ซึ่งคนธรรมดามองไม่เห็น(ผู้ที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องธรรม ในเรื่องของความเป็น
จริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต) (รัญจวน อินทรกําแหง, 2546) 
     พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของไตรลักษณ์พอสรุป ได้ว่า  
“ลักษณะโดยธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง ซึ่งปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้น” (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต),  2542) 
     พระพุทธเจ้าได้แสดงพระพุทธพจน์ไตรลักษณ์ ดังนี้ 
     1) สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง..... 
    2) สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์..... 
     3) ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา..... 
     ตถาคตตรัสรู้เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง 
ทำให้เข้าใจง่ายว่า “สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา” (องฺ.ติก.
(ไทย) 20/576/368 
 ความหมายของไตรลักษณ์ โดยย่อ ๆ ว่า 
     1) อนิจจตา (Impermanence) ความไม่เที่ยง ความไม่คงท่ี ความไม่ยั่งยืน ความเกิดขึ้น 
แล้วก็ดับไปภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป 
     2) ทุกขตา (Conflict) ความเป็นทุกข์ ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายไปภาวะที่
ถูกกดดันฝืน และขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้
คงอยู่ในสภาพน้ันไม่ได้ ภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัว ไม่ให้ความอยากแท้จริงหรือความพึง
พอใจเต็มที่แก่ผู้อยากด้วยตัณหาและก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้าไปอยากเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทาน 
     3) อนัตตา (Soullessness หรือNon – Self) ความเป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่
มีตัวตนแท้จริงที่จะสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างไรๆ ได้  
 สิ่งทั้งหลายหากจะกล่าวว่ามี ก็ต้องว่ามีอยู่ในรูปของกระแสที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ อัน
สัมพันธ์เนื่องอาศัยกันเกิดดับสืบต่อกันไปอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสาย จึงเป็นภาวะที่ไม่เที่ยง เมื่อต้องเกิดดับ
ไม่คงที่และเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัยอยู่ก็ย่อมมีความบีบคั้น กดดัน ขัดแย้ง และแสดงถึงความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ในตัว และเมื่อทุกส่วนเป็นไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาขึ้นต่อสาเหตุปจัจัย
เช่นนี้ ก็ย่อมไม่เป็นตัวของตัวมีตัวตนที่แท้จริงไม่ได้ ไม่อยู่ในอำนาจของใครๆ ที่จะสั่งบังคับให้เป็นไป
อย่างไรตามใจปรารถนาในกรณีของสัตว์บุคคลให้แยกว่า สัตว์บุคคลนั้นประกอบด้วยขันธ์5 ขันธ์ทุกขันธ์ 
ไม่เที่ยง เมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นสภาพบีบคั้นกดดันแก่ผู้ที่เข้าไปยึด เมื่อเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนที่ว่าไม่ใช่
ตัวตนก็เพราะแต่ละอย่างๆ ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนของมันอย่างหนึ่งเพราะไม่อยู่ในอำนาจไม่
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เป็นของสัตว์บุคคลนั้นแท้จริง (ถ้าสัตว์บุคคลนั้นเป็นเจ้าของขันธ์5 แท้จริง)ก็ย่อมต้องบังคับเอาเองให้
เป็นไปตามความต้องการได้ และไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพที่ต้องการได้ เช่น ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บป่วย 
เป็นต้น 
  พระพุทธเจ้าได้แสดงพระพุทธพจน์ไตรลักษณ์ ดังนี้ 
   ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายมีความเห็นไฉน? 
   รูปเที่ยง หรือไม่เที่ยงฯ (ตรัสถามที่ละอย่างจนถึงวิญญาณ) 
   “ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า” 
   ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสุข? 
  “เป็นทุกข์พระเจ้าข้า” 
  ก็สิ่งใดไม่เทีย่งเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือท่ีจะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของ
เรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นตัวของเรา? 
   “ไม่ควรเห็นอย่างน้ันประเจ้าข้า” 
 ภิกษุท้ังหลายเพราะเหตุนั้นแล รูป.....เวทนา.....สังขาร.....วิญญาณ.....อย่างใด อย่างหนึ่งทั้ง
ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบันทั้งภายในและภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่ไกล
และทีใกล้ทั้งหมดนั้น เธอท้ังหลายพึงเห็นได้ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่มันเห็นว่า “น่ันไม่ใช่ของเรา เรา
ไม่ใช่นัน่ นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา” (สํ.ข. (ไทย) 17/127– 129/82 – 84) 
 วศิน อินทสระ ได้อธิบายความหมายของไตรลักษณ์ว่า (วศิน อินทสระ, 2533) 
 1) ความไม่เที่ยง (อนิจจตา) คือ ความเปลี่ยนแปลงความไม่หยุดอยู่กับที่ของสิ่งต่างๆ คือ
เด็กถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาตั้งแต่ขณะแรกที่ถือปฏิสนธิ (Fertilization) ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจน
ออกจากครรภ์ มารดาและเมื่อ ออกจากครรภ์ มารดาแล้วก็หาได้หยุดการเปลี่ยนแปลงไม่คงเปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่และตายในที่สุด กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามกฎธรรมดาไม่มีอะไร
สามารถหยุดรั้งได้ตามแนวคิดของสรีรวิทยาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกวัน
แต่ เป็นไปอย่างช้าๆ มี ส่วนที่ จะสลายและส่วนสร้างขึ้น ใหม่ ทดแทนส่วนที่ เสื่อมไป ผิวหนังที่หุ้ม
ร่างกายของเราจึงมิใช่ของถาวรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ มีผู้สังเกตว่าเซลที่อยู่ชั้นล่างสุดของผิวหนัง
จะเลื่อนขึ้นไปถึงชั้นบนสุดกินเวลาประมาณ 17 วัน ในสัตว์ในพืชก็ทำนองเดียวกัน ส่วนในวัตถุสิ่งของ 
เช่น ท่อนไม้ ก้อนหิน ก็มีการเปลี่ยนแปลงคร่ำคร่าทรุดโทรมไปตามกาลเวลาในที่สุดก็ผุพังทำลายไปโดย
ไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ ที่กล่าวมานี้รวมเรียกว่า “รูป” อย่างเดียวกล่าวคือ ความไม่เที่ยงของรูป หรือสิ่งที่
เป็น “รูปธรรม” แต่ สังขาร หมายถึง รูป ธรรมอย่างเดียวไม่ แม้ส่วนที่เป็นนามธรรม คือ เวทนา สัญญา 
สังขารและวิญญาณก็ ไม่เที่ยงเหมือนกัน สังขารคำต้น หมายถึงสิ่งทั้งปวง ส่วนสังขารที่มาหลังสัญญา 
หมายถึงนามธรรมชนิดหนึ่งซึ่งปรุงแต่งจิตให้ดีชั่ว ที่ท่านเรียกว่าปุญญาภิสังขารบ้าง อปุญญาภิสังขารบ้าง 
อเนญชาภิสังขารบ้าง 
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         เวทนา คือการเสวยอารมณ์สุข ทุกข์ และไม่ทุกข์ไม่สุข เสวยอารมณ์สุขเรียกว่า สุข
เวทนาเสวยอารมณ์ทุกข์ เรียกว่า ทุกเวทนา เฉยๆ เรียกว่า อุเบกขาเวทนา (ความจริงท่านว่าเป็นสุข
เวทนาอ่อนๆ) วันหนึ่งอารมณ์สุข ทุกข์ เฉยๆ จะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาในความรู้สึกมากน้อยเพียงใด บาง
วันเพียงโมงเดียวเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งอารมณ์ทุกข์เข้ามาแทนท่ีเป็นอยู่อย่างน้ีทั้งวันตลอดปี หรือ 10 
- 100 ปี ความขึ้นลงของอารมณ์นี้เป็นความบกพร่องหรือความไม่ปกติทางจิตของมนุษย์ปุถุชนแต่ 
เนื่องจากปุถุชนทุก คนเป็นอย่างนั้นจึงเป็นอปกติ คนอปกติ มี อยู่ 2 พวก พวกหนึ่งเป็น แอบนอร์มอล 
(Abnormal) เช่น คนวิกลจริตควบคุมสติไม่ได้นี้เป็นฝ่ายเสีย อีกพวกหนึ่งเป็นอภิมนุษย์(Superman) 
เป็นผู้สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเด็ดขาด ไม่ขึ้นลง เช่น สามัญชน อารมณ์สุขหรือทุกข์ของชาวโลกไม่
อาจครอบงำท่านได้นี้เป็นฝ่ายดี ถ้าคนๆ หนึ่งมีอารมณ์สุขยิ้มอยู่ตลอดเวลา หรือมีอารมณ์ทุกข์ร้องไห้
ตลอดเวลา คนทั้งหลายก็จะว่าเขาเป็นบ้าและอารมณ์เช่นนั้นถ้าอยู่นานเกินไปก็อาจทำให้คนเป็นบ้าจริงๆ 
แต่เพราะมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มนุษย์จึงดำรงอยู่ในภาวะเท่าที่เห็นกันอยู่เดี๋ยวนี้ คือ สุขบ้าง 
ทุกข์บ้าง เฉยๆ บ้าง ร้องไห้บ้าง หัวเราะบ้าง โกรธบ้าง รักบ้าง หลงบ้างแม้จะเป็นความบ้าในสายตาของ
อภิมนุษย์ก็ตามเป็นความปกติในชีวิตปุถุชน เวทนาคือการเสวยอารมณ์สุข ทุกข์ เป็นของไม่เที่ ยง
หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ แม้แต่พระอรหันต์ สุข ทุกข์ อันเป็นส่วนวิบากขันธ์ก็ยังมีอยู่ แต่ครอบงำใจ
ท่านไม่ได้ ส่วนสุขอันมีกิเลสเป็นมูลนั้นไม่มี 
        สัญญา คือ ความจำได้หมายรู้ ก็เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจำได้แล้วลืม 
ลืมแล้วจำได้ใหม่ ท่องบ่นแล้วลืมอีกเวียนอยู่อย่างนี้ 
        สังขาร คือ เจตสิกธรรมอันปรุงแต่งจิตให้ดีบ้าง ชั่วบ้าง ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะ
เกิดขึ้นช่ัวคราวตั้งอยู่นิดหน่อยแล้วดับไปและเกิดขึ้นใหม่อีกตามปัจจัยอันประจวบกันเข้าไม่นับครั้ง 
        วิญญาณ คือ ความรู้อารมณ์ผ่านอายตนะทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เรียกว่า
วิถีวิญญาณ และวิญญาณที่เก็บสั่งสมความดี กรรมชั่วที่เรียกว่า ภวังควิญญาณ (จิตไร้สำนึก) เป็นของไม่
เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเพราะมีเหตุปัจจัยและดับไปเมื่อหมดเหตุปัจจัย เมื่อมีเหตุปัจจัยใหม่เกิดขึ้นอีกหมุน
เปลี่ยนเวียนวนอยู่อย่างนี ้
       ประโยชน์การเรียนรู้อนิจจัง เมื่อได้เรียนรู้ของการไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงแล้วได้ประโยชน์ 
ดังนี ้
  (1) ความไม่ประมาท ทำให้คนไม่ประมาทไม่มัวเมา ในวัยว่ายังหนุ่มยังสาวในความไม่
มีโรค เพราะความตายอาจจะมาถึงเมื่อไรก็ได้ไม่แน่นอน ทำให้ไม่ประมาทในทรัพย์สินเพราะคนมีทรัพย์
อาจจะยากจนได้ ทำให้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น เพราะผู้ที่ไร้ทรัพย์ไร้ยศต่ำต้อยกว่า ภายหลังอาจมีทรัพย์มียศและ
เจริญรุ่งเรืองกว่าก็ได้ เมื่อรู้ดังนี้ทำให้รู้สำรวมตน อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคล ทุกระดับชั้น ไม่ยโสโอหัง 
วางท่าใหญ่ ยกตนข่มท่าน อันเป็นกิริยาที่น่าเกลียดน่าชัง 
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  (2) เป็นกำลังใจให้มีความมานะพยายามก้าวไปข้างหน้าเพราะรู้ชัดว่าเมื่อเรามีมานะ
พยายามก้าวไปข้างหน้า ชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ถ้าเกียจคร้านหนักไม่เอาเบาไม่สู้ชีวิตย่อม
เปลี่ยนแปลงลงต่ำ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อม 
    (3) ความไม่เที่ยงแท้ ช่วยให้เราสลดใจในสิ่งที่ควรสลดเร่งให้เรารีบประพฤติธรรม ละ
เว้นความช่ัว เช่น ความแก่ ความเจ็บ อันเป็นลักษณะอย่างหน่ึงของความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายช่วย
ให้เราสลดใจได้มาก 
   2) ความทุกข์ (ทุกขตา) ความเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ หมายถึง ความต้องทำลายไปสิ้นของ
สิ่งทั้งปวง คือ ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้ว ก็มีการแปรปรวนในท่ามกลางและสิ้นไปในที่สุด 
ทางปรัชญาจึงกล่าวว่าการเกิดขึ้น หมายถึง ความดับไป ทุกข์ที่กล่าวถึงในตำราทางพระพุทธศาสนามี
หลายอย่าง มีขอบเขตกว้าง แคบไม่เท่ากันเช่น ความทุกข์ในขันธ์ 5 ความทุกข์ในอริยสัจ 4 และทุกข์ใน
ไตรลักษณ์ความทุกข์ในขันธ์5 ตอนท่ีว่าด้วยเวทนา หมายถึงทุกขเวทนา คือ ความรู้สึกทุกข์ เช่นปวดแขน 
ปวดขา หิว กระหาย เป็นต้น อันทำให้กระวนกระวายทั้งกายและใจความทุกข์ในอริยสั จ 4 มีขอบเขต
กว้างไปอีก คือ หมายเอาทุกขเวทนาด้วยและแม้ความสุขที่มีตัณหาเป็นมูล ท่านก็จัดเป็นความทุกข์ใน
อริยสัจ เพราะความสุขเช่นนั้น เป็นสามิสสุข คือสุขที่มีอามิส หรือเครื่องล่อ ย่อมลงท้ายด้วยความทุกข์ 
อนึ่งความสุขนั้นเกิดจากความยึดมั่นในขันธ์ 5 และวัตถุอื่น ความยึดมั่นเช่นนั้นเป็นความทุกข์โดยรวบ
ยอดอยู่แล้วเพราะทำให้จิตเสียคุณภาพ คือความสงบแล้วกระเพื่อมไปตามอารมณ์สุขและทุกข์ หวั่นไหว
ไปตามสุข และทุกข์ ให้ความกระวนกระวายแก่ดวงจิตเท่าๆ กัน ความสุขเป็นบ่วงอย่างหนึ่งที่คล้องใจคน 
ให้ติดอยู่ในภพแม้บ่วงนั้น จะทำด้วยทองคำก็คงสภาพเป็นบ่วงอยู่นั่นเองหรือจะเปรียบด้วยกรงจะเป็น
กรงเหล็กหรือกรงทองคำก็มีคุณ สมบัติในการขังให้ ผู้อยู่ ในกรงเสียอิสรภาพความสุข อันเจือด้วยอามิส 
คือ รูป เสียง กลิ่น รสการถูกต้องท่านจึงจัดเป็นความทุกข์ด้วยความทุกข์ในไตรลักษณ์ หมายเอาความ
ต้องแตกดับต้องทำลายของสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าสังขารที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตวิญญาณ เช่น การทรุดโทรมคร่ำ
คร่าของโต๊ะเก้าอ้ี บ้านเรือน เป็นอาทิ 
 ประโยชน์ของการเรียนเรื่องทุกข์ ความทุกข์เป็นสิ่งธรรมดาประจำโลกอย่างหนึ่ง ซึ่งยากท่ี
ใครจะหลีกเลี่ยงได้จะต่างกันก็แต่รูปแบบของทุกข์เท่านั้น เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแก่ชีวิต ผู้มีปัญญาตรอง
เห็นความเป็นจริงว่าความทุกข์เป็นสัจจะอย่างหนึ่งของชีวิต ชีวิตย่อมระคนอยู่ด้วยทุกข์เป็นธรรมดา เมื่อ
เห็นเป็นธรรมดาความยึดมั่นก็มีน้อย ความทุกข์สามารถลดลงได้หรืออาจหายไปเพราะไม่มีความยึดมั่น
นั้นความสุขท่ีเกิดขึ้นภายหลังการปล่อยวางย่อมเป็นความสขุอับริสทุธ์ิ เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัส
ว่า “เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ เมื่อน้ันเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นั่นคือทาง
แห่งความบริสุทธ์ิ” 
 3) ความไม่ มีตัวตน (อนตฺตตา) ความไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ ตัวตนของสิ่งทั้งปวงอันเป็น
ธรรมดาที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนัก ยากที่บุคคลผู้สดับน้อยจะมองเห็นได้คำว่าอนัตตาอาจแปลได้ 2 อย่างคือ 
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ไม่ใช่ตัวตนอย่างหนึ่ง และไม่มีตัวตนอย่างหนึ่ง สมมติว่าเป็นวัวถามต่อไปว่าอะไรคือวัว? ขามัน เขามัน 
หนังมัน หรืออะไร? ในที่สุดเราอาจจะหาวัวไม่เจอ เจอแห่งมวลเหตุปัจจัยต่างๆ ที่รวมกันให้เราสมมติ
เรียกว่าวัวโดยลักษณะพิเศษบางอย่างที่แตกต่างจากสัตว์อ่ืน  ส่วนความหมายอนัตตาพระพุทธเจ้าทรงให้
ความหมายไว้สั้นๆ ว่าในอนัตตลักขณสูตรว่า“ขันธ์ 5 ชื่อว่าเป็นอนัตตา เพราะหวังไม่ได้บังคับไม่ได้ จง
เป็นอย่างนี้เถิด อย่าเป็นอย่างน้ันเลย” พอสรุปในเรื่องอนัตตาได้ว่าที่เป็นอนัตตานั้นเพราะเหตุอย่างน้อย 
3 ประการคือ 
  (1) เราไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามความพอใจ เช่น รูปกายของเราเกิดจากพ่อแม่และ
กรรม เราเลือกตามความพอใจของเราไม่ได้ พ่อแม่ก็เลือกไม่ได้ ถ้าเลือกได้ท่านคงเลือกรูปกายที่สวย 
แข็งแรงให้ลูก ทุกคนต้องเลือกเอาอย่างดีทิ้งสิ่งที่เลวเสีย แต่เพราะเราเลือกเอาไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยรูปกายของเราจึงปรากฏตามที่เห็นกันอยู่ ดีบ้าง เลวบ้าง หยาบบ้าง ประณีตบ้างแข็งแรงบ้าง
อ่อนแอบ้าง 
  (2) เราไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็น สังขารร่างกายของเรา มันจะ
เจริญหรือทรุดโทรมก็สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยภายในอันมีกลไกในตัวของมันเอง เป็นไปตามธรรมชาติของมัน
เอง เราบังคับมันไม่ได้ ในกรณีที่บังคับได้บ้างช่ัวคราว เช่น การทำงานของต่อมไร้ท่อ ในร่างกายเราบังคับ
ไม่ได้ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของจิต 
  (3) ขนัธ์ 5 เป็นไปเพื่ออาพาธ ความว่า รูปกายเป็นไปเพื่อความเจ็บป่วยทรุดโทรมอยู่
ตลอดเวลา แต่ทนไปได้เพราะได้เปลี่ยนอิริยาบถ คือ ยืน นั่ง นอน กิน ดื่ม ถ้าสิ่งดังกล่าวไม่สม่ำเสมอมาก
ไป หรือน้อยไปบ้าง 
 ร่างกายก็จะแสดงอาการวิปริตทันทีร่างกายพร้อมเสมอที่จะอาพาธแต่เพราะอาศัยการ
บริหารของผู้ยึดกายนี้ว่าเป็นของตน จึงทำให้พอทนไปได้แต่ในที่สุด ก็แตกทำลายไม่มีใครสามารถฝืนได้ 
ในพระบาลี อนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา ถ้าขันธ์ 5 เป็นอนัตตา แล้วก็จะ
ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและเราหวังไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าเป็นอย่างน้ันเลย” 
 ประโยชน์ของการเรียนรู้อนัตตา การเรียนรู้เรื่องอนัตตาทำให้เรารู้ความจริง ตามที่เป็นจริง
ของสิ่งทั้งปวง ไม่ต้องถูกหลอกโดยสิ่งปรากฏให้เป็นเพียงผิวเผินไม่ยึดมั่นในขันธ์5 คือ รูปเวทนา สัญญา 
สังขารและวิญญาณว่าเป็นตนหรือของตนเป็นทางคายตัณหามานะทิฐิทำให้เบากายเบาใจ หลักเรื่อง
อนัตตาสอนให้เรารู้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นไปเพื่ออาพาธฝืนความปรารถนาบังคับบัญชาไม่ได้ เป็นไปตาม
เหตุปัจจัย ความรู้อย่างนี้เป็นเครื่องผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันได้ดี เพราะใน
ชีวิตประจำวันนั้นบุคคลส่วนใหญ่เดือดร้อนอยู่ด้วยเรื ่องต้องการสิ่งต่างๆ บุคคลต่างๆ เป็นไปตาม
ปรารถนาของตน พยายามฝึกให้สภาพแวดล้อมอันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันได้อย่างใจตัว เมื่อไม่ได้
ตามนั้นก็เดือดร้อนใจ แม้ลูกเต้าของเรา เราก็ไม่อาจบังคับได้ดังใจหวังหมดทุกอย่าง สังขารร่างกายของ
เรา ความรู้สึกสุข ทุกข์ ความเจ้าอารมณ์เป็นอาทิของเราก็ไม่อาจให้เป็นไปตามใจหวังเพราะมันไม่ได้อยู่
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ในอำนาจบังคับบัญชาของเรา แต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มันเป็นต่างๆการเรียนรู้และการนึกคิด
บ่อยๆ ซึ่งหลักอนัตตานี้ช่วยให้ชีวิตแจ่มใสผาสุก ไม่ถูกเผารนร้อนด้วยไฟ คือ ราคะบ้าง โทสะบ้าง โมหะ
บ้าง ชีวิตได้พบความสงบเย็นซึ่งค่อนข้างจะหาได้ยากในชีวิตปุถุชนสมัยนี้ ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาจึงเป็นหลักพุทธธรรมคำสอนหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา 
 

ความสำคัญของไตรลักษณ์ 
            ความสำคัญของหลักพุทธธรรมข้อนี้สอนไม่ให้มนุษย์ยึดติดในสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็น
สังขารไม่มีตัวตนเป็นสิ่งสมมติ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติไตรลักษณ์ที่พิจารณาเห็นได้ยากนั้น 
เพราะมีเครื่องปกปิดไว้ไม่ให้เห็น คือ สันตติ ความสืบต่อแห่งนามรูปปกปิดอนิจ จตา อิริยาบถ ความ
ผลัดเปลี่ยนแห่งกิริยาปกปิด ทุกขตา ฆนสัญญา ความสำคัญเป็นกลุ่มเป็นก้อนปกปิด อนัตตา พิจารณา
ด้วยอุบาย คือ วิปัสสนาภาวนา พิจารณาเห็นนามรูป หยั่งเห็นความตั้งขึ้นและเสื่อมไป เพิกถอนสันตติ
เสียได้ อนิจจลักษณะก็ปรากฏชัด หยั่งเห็นความถูกบีบคั้น ทนอยู่ ไม่ได้ด้วยเพิกอิริยาบถออกเสีย ทุก
ขลักษณะย่อมปรากฏชัด พิจารณาเห็นความเป็นธาตุและกระจายความเป็นก้อนออกได้ อนัตตลักษณะ
ย่อมปรากฏชัด เมื่อพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญาแล้ว จิตของผู้นั้นย่อมปล่อยวางได้ไม่ยึดถือเบญจ
ขันธ์เป็นตน เป็นของเรา หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเป็นจิตที่บริสุทธ์ิ เป็นจิตสงบเย็น ดับทุกข์ได้ขาดมีคุณ
แก่ผู้พิจารณาเห็น ดังนี ้
 

ประโยชน์ของไตรลักษณ์ 
    1) ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีตัวตน ไม่ใช่ของเราไม่เป็นอัตตา 
    2) มนุษย์สัตว์เกิดขึ้นมาพร้อมกับความทุกข์ 
    3) ไม่ประมาทในชีวิต 
    4) อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข 
  ผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินำเอาหลักธรรมนี้มาใช้จะเกิดความสุข เพราะหลักธรรมข้อนี้ไม่ให้ยึด
มั่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้มองเห็นความจริงของชีวิต มองเห็นธรรมชาติของความเสื่อมสลายเพื่อให้ 
มนุษย์ เตรียมตัวเตรียมใจไม่ให้เกิดความประมาทจะได้ นำพาตนเองไปในภพภูมิข้างหน้าได้อย่างไม่ต้อง
พะวง 
 

ไตรลักษณ์กับผู้สูงอายุ 
    ผู้สูงอายุมักมีร่างกายเสื ่อมถอย มีจิตใจที่แปรปรวนอยู่เสมอๆ จะเกิดความกลัวความ
หวาดระแวง กลัวภัยต่างๆ นานาท่ีจะเกิดขึ้น หลักไตรลักษณ์จะช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้ความเข้าใจใน
ตนเอง เข้าใจในสิ่งทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่สามารถบังคับได้สังขารในไตรลักษณ์
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เป็นสภาวะที่ปรุงแต่ง เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม ด้าน
ร่างกายหรือจิตใจเป็นไปตามเกิดดับ มีแล้วก็ไม่มี เปลี่ยนแปลงแปรสภาพเรื่อยไป เป็นของช่ัวคราว อยู่ได้
ช่ัวขณะ ความทุกข์ท่ีเกิดกับผู้สูงอายุเป็นธรรมดาของธรรมชาติ เป็นภาวะกดดัน ขัดแย้ง บีบคั้น คงสภาพ
อยู่ ไม่ได้ ยกเลิกมันไม่ได้ ความไม่ มีตัวตนซึ่งเรียกว่า อนัตตาส่วนความมีตัวตนเรียกว่าอัตตา จะมีตัวตน
ที่แท้จริงเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครอง ผู ้ทำความบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความต้องการหรือตาม
ปรารถนา อนัตตาเป็นการปฏิเสธความมี ความเป็นของอัตตา เพราะอัตตาเป็นเพียงภาพที่เกิดจาการ
ยึดถือของคนทั่วๆ ไป คนแต่ละคนได้สร้างภาพ(อัตตา) หรือตัวตนขึ้นมาซ้อนไว้บนสภาวะธรรม และ
อัตตาหรือตัวตนก็บดบังบุคคลเหล่านั้น ไม่ให้มองเห็นสภาวะธรรม ถ้าผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจใน
อนัตตาจะถ่ายถอนความยึดถือนั้น ที่มองไม่เห็นสิ่งทั้งหลายที่มันเป็น สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นไปตาม
ธรรมดาของมันไม่มีตัวตน ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นแกนหรือสิ่งซ้อนแฝงที่จะเป็นเจ้าของครอบงำของการ
บัญชา ไม่ขึ้นต่ออำนาจของใครไม่ว่าอยู่ข้างในหรือข้างนอก ถ้ามีตัวตนเป็นแก่นเป็นแกนแฝงซ้อน สิ่งที่
เกิดขึ้นตามภาวะที่เป็นอย่างนั้นๆตามธรรมดาของมันไม่ได้แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของมัน
อย่างนั้นๆ จึงชัดเจนแน่แท้ว่าตัวตนไม่มีจริงแม้ว่าอัตตาจะไม่มีจริง แต่การยึดถืออัตตาก็มีอยู่และเป็นสิ่งที่
คนทั่วไปยึดถือมั่นกันอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาจึงมุ่งปฏิเสธอัตตาที่เขายึดกันอยู่ คือมุ่งให้คนละเลิกยดึถือ
มั่นที่จมวนกันอยู่นั้นเมื่อรู้ทันรู้เห็น ตามความเป็นจริง จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจและอยากหนี 
ให้พ้นไปเสียถ้า เจริญปัญญา ก็จะหายไปกลับรู้ สึกเป็นกลาง ไม่หลงใหล ไม่หน่ายแสยง ไม่ติดใจ ไม่
รังเกียจไม่พัวพัน ไม่เหม็นเบื่อมีแต่ความรู้ชัดในสิ่งที่มันเป็น รู้สึกโปร่งโล่งเป็นอิสระ พร้อมด้วยท่าทีของ
การปฏิบัติต่อสิ่งน้ันๆ ไปตามความสมควรแก่เหตุผลและตามเหตุปัจจัย 
     สรุป ไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ลักษณะสามัญ 3 ประการของสรรพสิ่งท้ังปวง 
ซึ ่งเป็นเหมือนกฎธรรมชาติ ครอบงำสิ ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเรียกอีกอย่างหนึ ่งว่า สามัญลักษณะ 
ประกอบด้วย อนิจจา ทุกขตา และอนัตตตา 1.อนิจจา ความไม่คงที่ ไม่ถาวร หมายความว่า ทุกสิ่งทุก
อย่างในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้ สิ่งมีชีวิต เมื่อเกิดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตามวัย จากเด็กเติบโตมาเป็น
วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว วัยชรา และตายไป สิ่งมีชีวิตก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีการทรุดโทรม ผุกร่อน และเสื่อม
โทรมไปในที่สุด 2.ทุกขตา ความเป็นทุกข์ของสิ่งทั้งปวง คือ ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้  3.อนัตตตา 
ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน ตามปกติคนท่ัวไปจะมีการยึดมั่นในเรื่องตัวตน คือการยึดว่า สิ่งนั้นเป็นของเรา 
นี่คือเรานี่เป็นเรา แต่ในทางของพระพุทธศาสนาถือว่าไม่ใช่ตัวตน ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเรา และไม่มีอะไรที่
เป็นของเรา ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยสุดท้ายของวงจรชีวิต มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม รวมถึงเป็นผู้ที่ลูกหลานและสังคมควรจะใหก้าร
ยกย่องดูแลเอาใจใส่ ผู้สูงอายุจะต้องพิจารณาร่างกายและสิ่งที่เกิดขึ ้นภายในภายนอกของตัวเองสิ่ง
ทั้งหลายไม่มีตัวตน ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไป เป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาติ เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นท้ังด้านบวกและด้านลบ ทำจิตใจให้เบิกบาน ทุก
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อย่างในโลกนี้ไม่ใช่ความสุข เป็นความทุกข์ท่ีเกิดขึ้น เพียงเราเข้าไปยึดว่าเป็นความสุข ซึ่งเกิดจากการปรุง
แต่งของจิต ทำให้คนเราลุ่มหลงยึดถือ เกิดทุกข์ตามมาทำให้เกิดปัญหาต่อตนเอง ลูกหลานและสังคม 
ผู้สูงอายุควรพัฒนาตัวเองให้มาก ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว เมื่อเกิดสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ยอมรับ
กับทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมคำสั่งสอน จะทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืน สุขภาพกาย
สุขภาพจิตดีสมกับวัยสูงอายุ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีปัญญาเกิดขึ้น จะมองเห็นธรรมชาติที่
แท้จริงของสิ่งทั้งหลายด้วยเหตุนี้ การรู้แจ้งในไตรลักษณ์แล้วจึงจะนำไปสู่ความหลุดพ้น (วิมุตฺติ) ความ
บริสุทธิ์ (สุทฺธิ) ปัญญา(ปญฺญา) สันติ(สนฺติ) และความดับทุกข์ (นิพฺพาน) ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา นี้เป็นเหตุผลสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสเรียกคำสอนเรื่องไตรลักษณ์
ว่า “พหุลานุสานี” คือคำสั่งสอนท่ีพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนมากที่สุด 
 องค์ความรู้ที่ได้ ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในหลักความเป็นจริงในหลักของพระไตรลักษณ์  ใช้
เตือนสติตัวเองไม่ให้ประมาท เพราะไม่มีสิ่งใดแน่นอนสิ่งที่เราไม่คาดฝันว่าจะเกิดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ
ดังนั้น ในการศึกษาเล่าเรียนก็ดี ในการทำงานก็ดี ในการดำเนินชีวิตทั่วไปก็ดี เราต้ องตั้งอยู่ในความไม่
ประมาทใช้เป็นหลักทางจิตวิทยาสำหรับปลุกปลอบจิตใจให้เข้มแข็งยามประสบเหตุการณ์อันไม่น่า
ปรารถนา ความหมายว่า  เมื่อเราทราบอยู่แล้วว่าทุกสิ่งสามารถทำให้เราเกิดทุกข์ ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้
เสมอ และทุกสิ่งไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของเราเสมอไป เมื่อเกิดเหตุการณ์อันนำมาซึ่งความ
ทุกข์เราจะได้ปลอบใจตนเองได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมดาเมื่อเราไม่สามารถบังคับบัญชาสิ่งใดได้ใช้
เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพราะเมื่อทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลง หากเกิดสิ่งที่ๆไม่พึงประสงคก์ับเรา 
เราก็ควรจะเข้าใจสิ่งนั้นและพยายามทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใช้เป็นหลักในการ
ฝึกอบรมและขัดเกลาจิตใจของตนเอง นั่นคือเราควรหมั่นพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นสิ่ง
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เพื่อนบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลง รวมทั้งทำให้เราไม่ทำผิดทำ
ช่ัวด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านี้ด้วย 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิชาการเรื่อง “การพัฒนาจิตแบบเซน” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการ
พัฒนาจิตแบบพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน เพื่อนำเสนอทางเลือกในการพัฒนาจิตที่เหมาะสมกับการ
ดำเนินชีวิตยุคใหม่ที่วิถีชีวิตอยู่กับความรวดเร็วเร่งรัด ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิตประจำวันสูง เพื่ อให้
เกิดความสมดุลและมีความสุขอย่างยั่งยืน  
 ผลการวิเคราะห์พบว่า แนวทางการพัฒนาจิตใจแบบพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน เน้น
การฝึกสมาธิ ฝึกการใช้สติปัญญา เพื่อเข้าใจหลักธรรมด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติมี 3 รูปแบบ คือ  1) ซา
เซ็น (Zazen) เป็นการนั่งทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ มี 3 ขั้นตอน คือ จัดร่างกาย จัดจิตใจ และจัดลม
หายใจ  2) ซันเซ็น (Sanzen) คือ การขบคิดปริศนาธรรม หรือโกอาน (koan) ซึ่งผู้ฝีกต้องนำไปขบคิด
ด้วยปัญญาธรรม 3) มอนโด (Mondo) เป็นการสนทนาธรรม พูดคุย สามารถใช้วิธีตอบถามอย่างฉับพลัน
ได้ การพัฒนาตนเองดังกล่าวไม่จำเป็นว่าจะต้องทำสิ่งใดก่อนหลัง สามารถฝึกปฏิบัติไปโดยพร้อมกันได้ 
ขึ้นอยู่กับจริตของผู้ฝึก เป้าหมายสูงสุดของการฝึกฝน คือ ซาโตริ (Satori) หรือการรู้แจ้งในสัจธรรม ซึ่ง
ปรียบเทียบได้กับการได้ธรรมจักษุของพระอริยบุคคลของพุทธศาสนาเถรวาท  สำหรับการพัฒนาจิตตาม
แนวทางหมู่บ้านพลัม ซึ่งวางรากฐานโดยท่านติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh)  เป็นรูปแบบใหม่ที่มี
แนวคิดหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยก การประยุกต์หลักธรรมเพื่อใช้ในชีวิตปัจจุบัน และการบูรณาการสมานฉันท์
ระหว่างศาสนา เน้นการใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ ปฏิบัติธรรมสัมพันธ์กับชีวิตและสังคม เป็นการ
ประยุกต์การปฏิบัติธรรมที่ผสมผสานปัญญาและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติ เช่น กิจกรรมระฆังแห่งสติ 
การกราบสัมผัสพื้นดิน การร้องเพลงภาวนา เหล่านี้ล้วนเป็นอุบายในการฝึกสติในตนเองก่อนแผ่ขยาย
เป็นกิจกรรมด้านสันติภาพ ด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์  ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสันติภาพและสันติ
สุขสู่สังคมโลก มุ่งสู่การเป็นพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Socially Engaged Buddhism) 
 

คำสำคัญ :  การพัฒนาจิต,  พุทธศาสนามหายาน, นิกายเซ็น 
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Abstract  
 Academic articles on “Zen Mental Development” aims to present a guideline 
for mind development in Mahayana Buddhism, Zen Buddhism. In order to present 
alternatives for spiritual development that are suitable for modern lifestyles that live with 
fast paced lifestyles, causing high stress in daily life to achieve balance and sustainable 
happiness. 
 The results of the analysis revealed that Guidelines for mental development 
in Mahayana Buddhism, Zen sect, emphasizing meditation practice Practicing the use of 
intelligence to understand the principles for oneself. There are 3 forms of practice: 
1) Zazen is a sitting meditation to calm the mind. There are 3 steps: organizing the body, 
arranging the mind, and arranging the breath. 2) Sanzen: meditating on the riddle or koan, 
which the practitioner must lead. 3) Mondo (Mondo) is a Dharma conversation, talk, can 
use a method to answer questions promptly. Such self-improvement does not require 
any priorities. can practice at the same time depending on the morality of the practitioner. 
The ultimate goal of training is Satori, or enlightenment, which is comparable to having 
the eye of the noble person of Theravada Buddhism. The mental development according 
to the Plum Village guidelines, which was founded by Thich Nhat Hanh, is a new style 
with a single, undivided concept, applying dharma principles in today's life and the 
integration of reconciliation between religions, emphasis on living in harmony with nature. 
Dharma practice is related to life and society. It is an application of Dhamma practice 
that combines wisdom and activities to enhance mindfulness such as the Bell of 
Mindfulness activity, prostration to touch the ground, singing a prayer. These are all 
schemes for practicing self-consciousness before spreading to peace activities, education 
and social work, environmental for peace and tranquility to the world society. Aiming to 
be a Socially Engaged Buddhism. 

Keywords: Mind Development, Mahayana Buddhism, Zen 
 

บทนำ  
 ปัจจุบันการดําเนินชีวิตของผู้คนในโลกนี้หนีไมพนผลกระทบจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

พลิกผันที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และการแพร่ระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเปลี่ยนโลกให้เป็นโลกใบใหม่ที่แตกต่างจากโลกใบเดิมอย่างที่ไม่มีใครจะคาดหยั่งถึง 
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จากผลกระทบอันหลากหลายทั้งด้านบวกด้านลบ ทั้งเป็นประโยชน์เป็นโทษ ทั้ งต่อร่างกาย จิตใจ และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ผลักดันให้มนุษย์ต้องเอาตัวรอด โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกาย หรือปรับ
จิตใจให้สามารถดำรงอยู่ในท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงบีบคั้นได้อย่างเป็นปกติสุข มีสมดุล
ในชีวิต  

 ในส่วนของการพัฒนาจิตใจเพื่อปรับฐานความเข้มแข็งภายในนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะจิตเป็นตัวนำในการกระทำทุกอย่าง  การพัฒนาจิตใจมีวิธีการหลากหลายทั้งการฝึกทางจิตวิทยา 
หรือการฝึกฝนทางด้านศาสนา ซึ่งมีวิธีการเป็นลำดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก จากขั้นพื้นฐานไปถึงขั้น
ละเอียดประณีต โดยเฉพาะในส่วนของพุทธศาสนานิกายเซ็น ซึ่งแผ่ขยายมั่นคงในแถบประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศจีน ประเทศเกาหลี และประเทศเวียดนามนั้น มีรูปแบบวิธีการฝีกที่เรียบง่าย มุ่งตรงสู่จิต ซึ่งถูก
ใช้เป็นที่พ่ึงทางใจจนกลายเป็นวิถีชีวิตมาช้านาน 

 ปัจจุบันมีพัฒนาการใหม่ที่เป็นการหลอมรวมจุดแข็งและลักษณะเด่นของพุทธศาสนา
มหายานที่ยืดหยุ ่นคล่องตัวกับพุทธศาสนาเถรวาทที่ยังคงรักษาคำสอนดั ้งเดิมไว้มาผสมผสานกับ
ชีวิตประจำวันของผู้คน ภายใต้แนวคิดโลกไม่แยกจากชีวิต ศาสนาต้องมีความสัมพันธ์กับชีวิตและสังคม 
เป็นการพัฒนาจิตแบบเซนประยุกต์ตามแนวทางของหมู่บ้านพลัม ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับความสนใจจาก
คนรุ่นใหม่ที่วิถีชีวิตอยู่กับความรวดเร็วเร่งรัด ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิตประจำวันสูง ดังนั้น จึงเป็น
แรงจูงใจให้นำเสนอบทความ   เรื่องการพัฒนาจิตแบบเซน เพื่อนำเสนอหนทางการพัฒนาจิตที่มีความ
แตกต่างจากพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งเป็นที่คุ้นชิน อันอาจจะเอื้อประโยชน์ในการเลือกสรรไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับยุคสมัยต่อไป                  
 

การพัฒนาจิตใจคืออะไร  
การพัฒนาจิตใจ (mind development) เป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ที่ควบคู่

มากับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย การพัฒนาจิตใจเป็นการขจัดสิ่งรบกวนเพื่อให้จิตใจสงบเยือกเย็น 
และเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตใจ วิธีการพัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็ง ยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ดีนั้นประกอบด้วย วิธีการหลัก 2 วิธี คือ วิธีการทางจิตวิ ทยา และ
วิธีการทางศาสนา 

วิธีการการพัฒนาจิตใจทางจิตวิทยา ประกอบด้วย 
 1. การเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรือ EQ) คือ ภาวะที่จะช่วย
ให้รู้จักและเข้าใจอารมณ์ทั้งของตนเองและผู้อื่น  รู้จักปรับใจและปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข ความฉลาดทางอารมณ์เป็นรากฐานของความแข็งแกร่งทางจิตใจ  บุคคลไม่
สามารถมีจิตใจที่เข้มแข็งได้หากปราศจากความสามารถในการเข้ าใจและอดทนต่ออารมณ์ด้านลบที่
รุนแรง  ในทางจิตวิทยาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ นั้น มีผลต่อความสำเร็จของบุคคลมากกว่า
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สติปัญญา (Intelligence Quotient หรือ IQ) ซึ่งหมายถึง ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้
เหตุผล การคำนวณ  เพราะ EQ มีผลต่อพฤติกรรมของคน  มีผลต่อการเข้าสังคมของคน  มีผลต่อการ
ตัดสินใจและการเรียนรู้ของคนเป็นอย่างมาก และช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จได้มากกว่าเรื่องของ
สติปัญญา เพราะ EQ เป็นทักษะที่ยืดหยุ่น     ซึ่งแตกต่างจาก IQ  

2. การสร้างความมั่นใจ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อความสามารถในการประสบความสำเรจ็ และผู้
ที่มีจิตใจเข้มแข็งจะมีความได้เปรียบเหนือความลังเลสงสัยและความขลาดกลัว เพราะความเชื่อมั่นจะ
เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและช่วยให้เราทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นและสำเร็จได้ 

3. การต่อต้านคนที่เป็นพิษ การรับมือกับคนนั้นเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดและเหนื่อยยาก
สำหรับคนส่วนใหญ่ แต่ผู ้ที ่จิตใจเข้มแข็งจะสามารถควบคุมปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็นพิษ โดยรักษา
ความรู้สึกของตนไว้ได้ เมื่อใดที่ต้องเผชิญหน้ากับคนท่ีเป็นพิษ ก็จะเข้าใจและควบคุมสถานการณ์ได้อย่าง
มีเหตุผล 

4. การรู้จักยอมรับการเปลี่ยนแปลง คนที่จิตใจแข็งแกร่ง มีความยืดหยุ่น และปรับตัวอยู่
ตลอดเวลา จะรู้ดีว่าความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงจะเป็นภัยต่อความสำเร็จและความสุข ดังนั้น เมื่อมี
การเปลี ่ยนแปลงก็เพียงยอมรับการเปลี ่ยนแปลงนั ้น ก็จะพบแต่ประโยชน์และโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

5. การยอมรับความล้มเหลวได้ สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาจิตใจ คือการยอมรับ
ความล้มเหลว ไม่มีใครเคยประสบความสำเร็จที่แท้จริงโดยปราศจากความล้มเหลวในครั้งแรก เมื่อเรา
ผิดพลาด ความผิดพลาดนั้น จะปูทางให้เราประสบความสำเร็จได้ เพียงแค่ต้องคิดต่าง มองนอกกรอบ 
และหาทางแก้ไขสิ่งที่พลาดไป และไม่ยึดติดกับความผิดพลาดนั้น (กองบรรณาธิการ เว็บไซด์เพื่อสุขภาพ
ดอทคอม. 23 สิงหาคม 2021) 

วิธีการพัฒนาจิตในทางพุทธศาสนา  
ความหมายของจิต และการพัฒนาจิตในทางพุทธศาสนา คำว่าจิต (mind) ตามหลักคำ

สอนในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง สภาพรู้อาการรู้ลักษณะรู้แจ้งอารมณ์ เป็นใหญ่เป็นประธานในการ
รู้แจ้งอารมณ์ เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ด้วยกาย ไม่มีรูปร่างสัณฐาน สีสัน วรรณะ
ใด ๆ แต่เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริง เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ  ฝ่ายนามธรรมที่เกิดขึ้น 
ตั้งอยู่ แล้วก็ดับ ไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยต่าง ๆ จิตนั้นมีอำนาจในการกระทำ พูด คิด 
สั่งสมกรรม และทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างมหัศจรรย์มากมาย   

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2534) ตรัสว่า จิตเป็นธาตุรู้ 
แต่ยังเป็นรู้หลง รู้ผิด เพราะยังมีอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะเป็นเครื่องปิดบังจิตที่เป็นธาตุรู้… แต่ถ้าจิตนี้
ได้รับการฝึกฝนอบรมและพัฒนาดีแล้ว ก็จะรู้ถูกมากขึ้น พฤติกรรมทางกายและวาจาก็จะดีตามไปด้วย 
ดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสว่า “จิตที่ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้”  
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553) ให้ความหมายของจิตไว้ว่า ธรรมชาติที่รู้
อารมณ์ สภาพท่ีนึกคิด ความคิด ใจ วิญญาณ  

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน), 2559) ได้กล่าวไว้ ในพระธรรม
เทศนาเรื ่อง “การพัฒนาจิตในพระพุทธศาสนา” ว่า จิตใจเป็นรากฐานสำคัญที ่จะแสดงออกใน
อากัปกิริยาตลอดหน้าที่การงาน ใจเมื่อได้รับการอบรมย่อมมีสติ ย่อมมีความฉลาดรอบคอบในความคิด 
สติย่อมมีย่อมรู้ แล้วก็ทำตามสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องดีงาม งดเว้นสิ่งท่ีไม่ดีทั้งหลายนั้น เรียกว่า พัฒนาจิต  

พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) , 2544) ได้ให้นิยามของการพัฒนาจิตใน
ความหมายของคาว่า “สมาธิ” ไว้ว่า การทำสมาธิ คือ การทำจิตให้มีสิ่งรู้ ทำสติให้มีสิ่งระลึก หมายความ
ว่า เมื่อจิตของเรานึกถึงสิ่งใด ให้มีสติสาทับไปตรงนั้น  

จึงสรุปได้ว่า จิตคือสภาพรู้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายและทางใจ ที่เมื่อได้รับ
สิ่งที่กระทบจะทำให้เกิดการรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน ที่จะส่งผลต่อการกระทำและการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป ส่วนการพัฒนาจิตในทางพุทธศาสนา 
หมายถึง การฝึกฝนอบรมและพัฒนาให้จิตรู้ถูกโดยการมีสติตามดูจิตให้รับรู้อยู่กับปัจจุบัน  ในอิริยาบถ
ทั้งหลายที่กายเป็นอยู่หรือกระทำ วาจาท่ีพูด และสมองที่คิด จิตที่ฝึกฝนอบรมและพัฒนาดีแล้ว ก็จะรู้ถูก
มากขึ้น มีความมั่นคง เข้มแข็ง เกิดปัญญา พฤติกรรมทางกายและวาจาก็จะดีตามไปด้วย 

 

การพัฒนาจิตใจตามแนวนิกายเซ็น 
 จุดกำเนิดของนิกายเซ็น เซน เป็นคำในภาษาญี่ปุ่นซึ่งมาจากภาษาจีนว่า ฌาน หรือการทำ
สมาธิ ตรงกับคำในภาษาสันสกฤตว่า ธฺยาน เซนคือนิกายหนึ่งในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน เชื่อว่ามีต้น
กำเนิดมาจากพระมหากัสสปะ ซึ่งเป็นหน่ึงเดียวท่ีเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงด้วยการทรงยกดอกบวั
ขึ้นโดยไม่ตรัสสิ่งใด ด้วยการยิ้มของพระมหากัสสปะในครั้งนั้นถือเป็นการถ่ายทอดคำสอนพิเศษโดยไม่
อาศัยตัวอักษร ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนิกายเซน ต่อมาธรรมะแบบ “เข้าใจได้ด้วยใจ โดยไม่ได้ต้อง
กล่าวอะไร” ก็แพร่หลายอยู่ในอินเดียจนถึงพระโพธิธรรม (ตั๊กม๊อ) ก็ได้นำเซนสู่แผ่นดินจีนและรุ่งเรืองมา
จนกระทั่งปัจจุบัน พุทธศาสนามหายาน นิกายเซนนั้น ถือว่าสัทธรรม สัจจภาวะนั้นอยู่เหนือคำพูด การ
คิด ภาษาเขียนใด ๆ ไม่ต้องอาศัยตัวหนังสือเป็นรากฐาน แต่ชี้ตรงจากจิตสู่จิต นี่คือวิธีการถ่ายทอดธรรม
โดยฉับพลัน (เสถียร โพธินันทะ, 2548)   
 วิวัฒนาการของนิกายเซน เริ่มตั้งแต่ยุคที่ 1 พระโพธิธรรมนำพุทธปรัชญามหายานนิกาย 
ธยานะจากชมพูทวีปเผยแผ่สู่แผ่นดินจีน ต่อมายุคที่ 2 พระเถราจารย์เว่ยหล่างก่อตั้งสำนักทางใต้ อันเป็น
นิกายฌานแบบฉับพลัน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและแพร่หลายสืบต่อมาจนถึงยุคที่ 3 หลังจาก
ยุคสมัยของพระเถราจารย์เว่ยหลาง นิกายฌานแบบฉับพลันก็เจริญขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีชาวญี่ปุ่นให้ความ
สนใจศึกษาเรียนรู้ และนำกลับไปตั้งเป็นสำนักเซน นิกายเซนในญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับนับถือเป็นอยา่ง
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มากมีสองสำนัก คือ สำนักรินไซเซน และสำนักโซโต  และยุคปัจจุบันที่นิกายเซนมีพัฒนาการสู่ระดับ
สากล เหตุเพราะการไม่ยึดมั่นอยู่กับระเบียบปฏิบัติที่ตายตัว จากเดิมที่ขยายมั่นคงในแถบประเทศญี่ปุ่น 
จีน เกาหลี และเวียดนาม ปัจจุบันแผ่ขยายไปประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฮ่องกง เวียดนาม 
ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทย ในรูปแบบหมู่บ้านพลัม ซึ่งก่อตั้งโดยท่านติช นัท ฮันห์ 
 เป้าหมายและรูปแบบการปฏิบัติแบบเซน 
 เซน (Zen) ในฐานะนิกายหนึ่งของพุทธศาสนามหายานนั้นมีหลักคิดอยู่บนหลักของความ
เป็นจริง ไม่นิยมในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์  ไม่ยึดในหลักคำสอนตามคัมภีร์ใด ๆ  แม้แต่
พระไตรปิฎก เพราะเชื่อว่าตัวหนังสือนั้นมีข้อจำกัด ไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องที่มีความลึกซึ้ง หรือชี้นำ
ให้เกิดการรู้แจ้งได้ แต่จะเน้นการฝึกสมาธิ ฝึกการใช้สติปัญญา เพื่อที่จะสามารถเข้าใจหลักธรรมด้วย
ตนเอง เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติในวิถีเซน คือ การตระหนักรู้ในพุทธภาวะ ซึ่งฝ่ายมหายานมีความ
เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนนั้นมี “พุทธภาวะ”หรือ “พุทธจิต”อยู่ในตัวแล้วทุกคน ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงมี
ศักยภาพที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์และสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ หากฝึกฝนชำระจิตใจ
จนบริสุทธิผุดผ่องด้วยเมตตาและปัญญาบารมี   
 สำหรับการปฏิบัติแบบเซนแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  1) ชาเซ็น (Zazen) เป็นการนั่งทำ
สมาธิ ซึ่งมิได้ต่างจากพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้จิตใจสงบ ก่อให้เกิดปัญญา มี ๓ ขั้นตอน คือ จัดร่างกาย 
จัดจิตใจ และจัดลมหายใจ หากชำนาญแล้วสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในทุกอิริยาบถ เช่น ยืน เดิน นอน  
2) ซันเซ็น (Sanzen) คือ การขบคิดปริศนาธรรม หรือโกอาน (koan) อาจเป็นคำพูด ภาพวาด วัตถุ หรือ
เรื่องราว ซึ่งผู้ฝีกต้องนำไปขบคิดด้วยปัญญาธรรม 3) มอนโด (Mondo) เป็นการสนทนาธรรม พูดคุย  
สามารถใช้วิธีตอบถามอย่างฉับพลันได้ โดยอาจารย์จะเป็นคนที่คิดและถาม ลูกศิษย์จะต้องตอบให้เร็ว
โดยอาศัยความคิดให้น้อยที่สุด จุดประสงค์คือการวิเคราะห์ว่าลูกศิษย์นั้นมีจิตใจอย่างไร ไม่ใช่คำตอบที่
ถูกหรือไม่ถูกต้อง (จุฑาภัค หริรักษ์ธำรง, 2557) ทั้ง 3 ประการนี้ แม้จะมีวิธีการปฏิบัติฝึกฝนที่แตกต่าง
กัน แต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน คือมุ่งสู่ซาโตริ หรือมุ่งสู่การทำให้บุคคลเห็นแจ้งในสัจธรรม ก้าวขึ้นสูงถึง
ขั้นวิมุตติได้  การพัฒนาตนเองทั้ง 3 ประการ  ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำสิ่งใดก่อนหลัง สามารถฝึกปฏิบัติไป
โดยพร้อมกันได้ แล้วแต่ลักษณะความถนัดและจริตของผู้ฝึก วิธีการฝึกฝนปฏิบัติก็ขึ้นอยู่แต่ ละสำนัก
อาจารย์จะถนัดใช้วิธีใด ส่วนการซาเซน หรือการนั่งสมาธิถือเป็นวิธีการพื้นฐานท่ีผู้ฝึกฝนในทุกสานักต้อง
เริ่มต้นเหมือน ๆ กัน 
 การบรรลุธรรมของเซนเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า “ซาโตริ (Satori)” หรือภาวะ “การรู้แจ้ง” 
ซึ่งไม่ได้เกิดจากการคิด แต่ต้องใช้กระบวนการทางปัญญา ทำให้อวิชชา ตัณหา และอุปทานสูญสิ้นไป 
เมื่อบรรลุแล้วก็จะเข้าสู่ความหลุดพ้น ทุกสิ่งกลายเป็นสุญญตา หรือ “ความว่าง” ปราศจากความยดึมั่น
ถือมั่น แม้แต่พระนิพพาน ในนิกายเซนไม่มีลำดับชั้นการบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลที่ชัดเจนดังเช่น
พุทธศาสนาเถรวาท คือ โสดาปัตติมรรคเพื่อบรรลุสู่พระโสดาบัน สกทาคามิมรรคเพื่อบรรลุสู ่พระ
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สกทาคามี อนาคามีมรรคเพื่อบรรลุสู่พระอนาคามี และอรหันตมรรคเพื่อบรรลุสู่พระอรหันต์ ภาวะของ
ซาโตริ หากเปรียบเทียบกับทางพุทธศาสนาเถรวาท ก็คือ ธรรมจักษุ หรือดวงตาเห็นธรรมนั่นเอง ไม่ว่าจะ
เป็นธรรมจักษุในอริยบุคคลลำดับใดก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงซึ่งธรรมจักษุท้ังสิ้น 
 จุดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของเซนซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า เป็นจุดที่สะท้อนถึงแนวคิดไม่
แบ่งแยก ซึ่งต่างจากเถรวาทท่ีมีขั้นตอนลำดับช้ันอย่างละเอียดชัดเจน แต่ก็เป็นเรื่องปัจจัตตัง คือ ผู้ที่จะรู้
ได้ก็มีแต่ตนเองเท่านั้น 
 

การพัฒนาจิตแบบเซนตามแนวทางหมู่บ้านพลัม 
 ความเป็นมาของหมู่บ้านพลัม 
 หมู่บ้านพลัม (Plum village) ก่อตั้งโดยท่านติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) พระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ชาวเวียดนาม เมื่อ พ.ศ. 2518 ในระหว่างที่ท่านลี้ภัยไปพำนักใน
ประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากการเรียกร้องทุกฝ่ายให้สร้างสันติภาพร่วมกันในเวียดนาม ท่านติช นัท ฮันห์ ได้
สร้าง "สังฆะ" คือ ชุมชนแห่งการฝึกปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติของพุทธบริษัท 4 แห่งแรก ชื่อว่า 
อาศรมมันเทศ (Sweet Potato Hermitage) ต่อมาได้ย้ายไปตั้งเป็น “หมู่บ้านพลัม”  (Plum Village)  
จนกระทั่งปัจจุบันมีชุมชน    การปฏิบัติธรรมแห่งหมู่บ้านพลัมเกิดกระจายอยู่ในหลายประเทศ อาทิ 
ประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฮ่องกง เวียดนาม ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทย โดยมีนักบวช
กว่า 500 รูป จาก 20 ประเทศท่ัวโลก และมีกลุ่มปฏิบัติธรรมตามแนวทางหมู่บ้านพลัมเกือบหน่ึงพันกลุม่ 
กระจายอยู่ใน 31 ประเทศทั่วโลก สำหรับสาขาในประเทศไทย คือ สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม
นานาชาติ ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 การพัฒนาจิตตามแนวทางของหมู่บ้านพลัม 
       ปรัชญาและแนวคิดของหมู ่บ ้านพลัม โดยที ่ปรัชญาขององค์กรหมู ่บ้านพลัม ได้แก่ 
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Socially Engaged Buddhism) หมายถึง พระพุทธศาสนาต้องเข้าไปมีส่วน
ร่วมในทุกกิจกรรมของสังคม เช่น การกำหนดนโยบายสาธารณะ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ความรุนแรง ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง นอกจากนั้นยังหมายถึงความพยายามที่จะตีความ
พุทธธรรมให้ครอบคลุมปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน ดังนั้น 
หมู่บ้านพลัมจึงจัดตั้งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือโลกและสังคมให้เกิดสันติภาพ
และสันติสุข  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตามหลักการและหลักธรรมของพุทธ
ศาสนา มีการนำหลักการเจริญจิตภาวนาฝึกสติ  ฝึกสมาธิเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของตนและเพื่อน
ร่วมสังฆะ โดยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและปฏิบัติธรรม ตลอดจนร่วมกันทำ
หน้าท่ีรับใช้สังคมตามแนวทางพุทธศาสนา มุ่งทำงานเพื่อสังคม มุ่งพัฒนาสังคมให้เกิดสันติภาพและสังคม
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สันติสุข ตามแนวทางโลกไม่แยกจากชีวิต มีความสัมพันธ์กับชีวิตและสังคม ใช้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 แนวคิดพัฒนาจิตแบบเซนตามแนวทางหมู่บ้านพลัมมีจุดเน้น 3 ส่วน คือ 
 1) ความเป็นหนึ่งเดียวและไม่แบ่งแยก หมายถึง ตามความเป็นจริงสรรพสิ่งต่างอิงอาศัยกัน 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นได้ก็เพราะอาศัยสิ่งอื่นๆ เช่น ดอกไม้ปรากฏขึ้นได้ก็เพราะมีปัจจัยหลายประการ 
อาทิเช่น สายฝน แสงอาทิตย์ พื้นดิน และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น และโลกแห่งการเกิดและการตาย 
หรือวัฏฏสงสารไม่อาจแยกจากนิพพานได้ เป็นสองมิติในความจริงเดียว 
 2) การประยุกต์หลักธรรมเพื่อให้ใช้ในวิถีชีวิตปัจจุบันหรือชีวิตประจำวัน เป็นการตีความ
หลักธรรมจากฐานคำสอนเดิม โดยอธิบายให้คนในยุคปัจจุบันเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำมาประยุกตใ์ช้
กับวิถีชีวิตหรือชีวิตประจำวันของตนได้จริง เช่น การตีความว่าศีลเป็นข้อกำหนดที่เหมาะสมสำหรั บ
ช่วงเวลาและสถานท่ีหนึ่ง เป็นความจริงที่เหมาะสม มิใช่ความจริงสูงสุด จึงต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์
จริง  
 3) การบูรณาการสมานฉันท์ระหว่างศาสนา หมายถึง การยอมรับ การทำความเข้าใจ เปิด
ใจกว้างรับฟังและแลกเปลี่ยนหลักธรรมระหว่างศาสนา เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างศาสนา เช่น การ
กราบคารวะพื้นดิน เป็นการบูรณาการระหว่างพุทธศาสนากับคำสอนของขงจื้อ การกราบคารวะพื้นดิน
ครั้งท่ี 1,2,3 เป็นการกราบคารวะบรรพบุรุษทางสายเลอืด บรรพบุรุษทางจิตวิญญาณ ผู้บุกเบิกแผ่นดิน มี
ฐานมาจากคำสอนขงจื้อ แต่ปรับเพิ่มให้เกี่ยวโยงกับพุทธศาสนา เช่น กราบครั้งที่สองรวมถึงบรรพบุรุษ
ทางธรรม คือ พระพุทธเจ้าส่วนการกราบครั้งที่ 4 กราบบุคคลที่เรารัก และการกราบครั้งที่ 5 คือ กราบ
บุคคลที่ทำให้เราเป็นทุกข์  
 กิจกรรมการพัฒนาจิตตามแนวทางหมู่บ้านพลัม การพัฒนาจิตตามแนวทางหมู่บ้านพลัม
นั้นเป็นรูปแบบแบบเซนประยุกต์ เน้นกิจกรรมฝึกสติและประยุกต์พุทธธรรมสู่การปฏิบัติจริงในวิถี
ชีวิตประจำวัน เป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมดังนี้ 
 1) กิจกรรมการฝึกสติในชีวิตประจำวัน เป็นการเจริญสติให้อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา โดย
พิจารณาทุกสิ ่งที ่กระทำด้วยสติ การตระหนักรู ้อยู ่กับลมหายใจ และมีสติในการทำทุก อย่างใน
ชีวิตประจำวัน เป็นการปฏิบัติเพื่อดูแลตัวเองอย่างลึกซึ้งและวางรากฐานที่ตัวเองก่อนจะช่วยเหลือผู้อื่น 
โดยเริ่มต้องมีพื้นฐานที่ข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการขยายความมาจากศีล 5 เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏบิัติ
อย่างละเอียดสำหรับฝึกอบรมสติของฆราวาสอันจะนำมาซึ่งความสุขและความหมายของทุกกิจกรรมที่
ทำ รูปแบบกิจกรรมการฝึกสติมีดังนี้ 
  1.1 ระฆังแห่งสติ เสียงระฆังเป็นดั่งเสียงแห่งพระพุทธองค์เรียกสติกลับมาสู่กาย ทุก
ครั้งที่ได้ยินเสียงระฆัง ทุกคนในสังฆะจะหยุดพูดคุย หยุดการเคลื่อนไหว หยุดการกระทำและความคิด 
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กลับมาตามลมหายใจเข้าออกและยิ้ม ฟังตนเองด้วยการตามรู้ลมหายใจจนนิ่งพอที่จะได้ยินเสียงความ
ต้องการภายในของตน ซึ่งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ถึงรากเหง้าแท้จริง 
  1.2 การฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ  หายใจอย่างมีสติ ยิ้ม และรับประทาน
อาหารพร้อมครอบครัวอย่างมีสติ ไม่พูดคุยในเรื่องที่จะทำลายสติหรือรับประทานอย่างเงียบ ๆ การทำ
เช่นนี้ เราจะเห็นอาหาร ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโลก การระลึกถึงสายฝน แสงแดด ผืน
ดิน อากาศ  และความรักที่ประกอบเป็นอาหารแต่ละมื้อนั้น จะทำให้เราเห็นจักรวาลทั้งหมดที่เกื้อหนุน
การดำรงอยู่ของเรา 
  1.3 การกราบสัมผัสพื้นดิน เป็นการกลับไปสู่ผืนแผ่นดิน รากเหง้า บรรพบุรุษของตน 
เพื่อรับรู้ว่าเรามิได้โดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินและสรรพชีวิต 
  1.4 การเดินสมาธิ เดินเพื่อเดิน เดินโดยไม่ต้องการไปถึงไหน ทุกย่างก้าวเรามาถึงแล้ว 
  1.5 วงสนทนาธรรม เป็นการพูดคุยจากประสบการณ์ แลกเปลี่ยนปัญหาทุกข์สุข 
และฝึกฟังอย่างลึกซึ้ง ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการใช้สติในการพูด และฝีกมองตัวเองอย่างลึกซึ้งมาก่อน 
  1.6 การร้องเพลงภาวนา เป็นการภาวนาด้วยบทเพลงเป็นสื่อนำใจกลับสู่กาย 
  1.7 การกอดสมาธิ เป็นการปลอบใจตัวเองให้ความสำคัญกับตัวเองเวลาเกิดความทุกข์ 
  1.8 การดูแลความโกรธ คือ การปล่อยวางความโกรธเคืองกับผู้ที่ทำให้เราเจ็บปวด 
และปลดปล่อยความกลัว ความเศร้าโศกของเรา โดยกลับมาอยู่กับลมหายในที่สงบและอ่อนโยน 
  1.9 การนั่งสมาธิ เป็นเหมือนการกลับบ้านเพื่อใส่ใจบำบัดเยียวยาและดูแลตัวเองให้
ตระหนักรู้ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจ ความโกรธ ความเจ็บปวด และความขุ่นเคือง หรือความเบิก
บาน ความรัก และสันติภาพ โดยอยู่เฝ้าสังเกตความคิดและความรู้สึกเหล่านี้โดยไม่หลงใหลเคลิบเคลิ้ม 
ผลักไส กดดัน หรือแสร้งว่าไม่มีอยู่ ด้วยการยอมรับและกรุณาซึ่งจะทำให้เราเป็นอิสระและมั่นคง 
  1.10 การปลูกผัก ปลูกสติ เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อหล่อเลี้ยงความเข้าใจในธรรมชาติ
ข้างนอกกับธรรมชาติข้างในตัวเรา โดยมีสติอยู่กับการทำสวน  เมื่อจิตเป็นสมาธิ ต้นไม้แห่งปัญญาก็จะ
งอกงาม เป็นการทำสวนในใจ หรือแม้การทำปุ๋ยหมักอย่างมีสติก็จะเห็นการปรุงแต่งของจิตตามการแปร
สภาพของปุ๋ย เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง ดังที่ท่านติช นัท ฮันห์  เคยสรุปว่า “ดอกกุหลาบกับขยะ
เป็นสิ่งเดียวกัน” 
  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอบรมเจริญสติสำหรับผู้ที ่สนใจ เช่น เด็ก บุคคลทั่วไป 
เพื่อให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมการฝึกสติในชีวิตประจำวันที่มีความสอดคล้องกับการ
ดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันโดยสามารถนำไปใช้ฝึกสติตามจริตหรือสภาพแวดล้อมของผู้ฝึกเป็นการ
วางรากฐานที่ตัวเองก่อนจะแผ่ขยายไปเป็นกิจกรรมช่วยเหลือบุคคล สังคม และโลกต่อไป 
 2) กิจกรรมด้านสันติภาพ เริ่มที่ใช้ชุมชนหมู่บ้านพลัมเป็นสถานท่ีช่วยสร้างความตระหนักรู้
ระหว่างคู่ขัดแย้งโดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ก่อน เช่น กรณีความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์ เป็นต้น และ
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ขยายมุมมองต่อปัญหาหรือเหตุการณส์ำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศ หรือภูมิภาคต่างๆ ของโลกผ่านการแสดง
ปาฐกถา บทความ บทสัมภาษณ์  เป็นต้น 
 3) กิจกรรมด้านการศึกษาและสงัคมสงเคราะห์  ในช่วงสงครามเวียดนาม ท่านติช นัท ฮันห์ 
ได้ตั้งโรงเรียนเยาวชนเพื่อบริการสังคม (Youth of Social Service) มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแวนฮันห์ 
(Van Hanh Buddhist University) เพื ่ออบรมนักบวชและฆราวาสที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม เพื่อ
ช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนในช่วงสงคราม ด้วยการตั้งศูนย์ดูแลเด็ก สอนหนังสือ สร้างอาชีพ 
และการหาทุนช่วยเหลือเหยื่อสงครามและเด็กกำพร้าโดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม 
 4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นวิถีการปฏิบัติที่มีฐานคิดไม่แยกขาดจากสังคม ชุมชนการ
ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีวิถีการฝึกปฏิบัติเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม และดำเนินชีวิตในวิถีที่จะช่วยลดภาวะโลก
ร้อน โดยรับประทานอาหารมังสวิรัติ งดนมและผลิตภัณฑ์จากนม งดบริโภคไข่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
และลดมลภาวะที่เกิดจากการเลี้ยงปศุสตัว์  การฝึกปฏิบัติเช่นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผูค้นท่ัวไปช่วยกนั
เยียวยาโลกในภาวะวิกฤติทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและความรุนแรงในสังคม โดยเริ่มจากการฝึกสติ
ตระหนักรู้ มีสันติในตนเองก่อน โดยผ่านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ผ่านการกระทำในชีวิตประจำวัน 
 

ประโยชน์ของการพัฒนาจิตแบบเซน 
          ประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคล  
 การปฏิบัติมอนโด (Mondo) คือ การสนทนาธรรม (สุตมยปัญญา) ร่วมกับการปฏิบัติซัน
เซ็น (Sanzen) คือ การขบคิดปริศนาธรรมด้วยปัญญา (จินตามยปัญญา) ร่วมกับซาเซ็น (Zazen) ซึ่งเป็น
ทั้งสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ทำให้เกิดภาวนามยปัญญา คือความรู้แจ้งตามสภาพธรรมที่
เป็นจริง ก่อใหเ้กิดประโยชน์ดังนี้  

1) พัฒนาจิตให้มีสติ ทำให้มีการคิด พิจารณา ทำความเข้าใจ จดจำ เพื่อให้เกิดการ
เพิ่มพูนข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรม และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานได้ 
เพราะจะทำให้รู้จักคิด พิจารณาและทำความเข้าใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี มีความสงบสุขในชีวิต 

2) ส่งเสริมสุขภาพจิตให้มีความเข้มแข็ง และอดทนต่อความยากลำบากในทางกายใน
การดำเนินชีวิตและในยามเจ็บป่วย เมื่อไม่มีความทุกข์ทางจิตใจก็ส่งผลใหสุ้ขภาพกายพลอยดไีปด้วย  

3) ป้องกันความทุกข์ทางจิตใจ เมื ่อทำซาเซ็น จิตใจจะจดจ่ออยู่กับกาย หรือลม
หายใจ ทำให้เรื่องอื่น ๆ ไม่สามารถแทรกเข้ามาในจิตใจได้ ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ทาง
จิตใจ ไม่เป็นโรคเครียด วิตกกังวล หากฝึกฝนจนชำนาญกลายเป็นกลไกป้องกันจิตใจโดยอัตโนมัติ  

4) รักษาความทุกข์ทางจิตใจ เมื่อจิตได้รับการอบรมเกิดปัญญาจากการทำซาเซนก็จะ
มีข้อมูลและความรู้ความเข้าใจในสัจจธรรมทั้งปวง  ก็จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าว มาสอน
จิตให้คลายจากความทุกข์ทางจิตใจได้ 
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5) ทำให้เข้าใจผู้อื่น เข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง มีความรู้ความเข้าใจโลกและ
ชีวิตได้ถูกต้อง ความสัมพันธ์ในทุกระดับดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น สมานฉันท์ 

6) บรรลุถึงความรู้แจ้งได้ธรรมจักษ ุ
ประโยชน์ต่อสังคม  
1) จากแนวคิดโลกท้ังผองเป็นพี่น้องกัน ด้วยว่าสรรพสิ่งต่างอิงอาศัยกันนั้น เป็นการสร้าง

ความเป็นหนึ่งเดยีวและไม่แบ่งแยกขึ้นในสังคมทุกระดับ ส่งผลใหเ้กดิความเห็นอกเห็นใจ มีความรู้สึก
ร่วมกับผู้คนในสังคมรวมไปถึงในโลก จึงทำให้เกิดความสามัคคีและก่อให้เกิดสันติภาพทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวอย่างยั่งยืน  
 2) การประยุกต์หลักธรรมเพื่อให้ใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน โดยตีความหลักธรรมดั้งเดิมและ
อธิบายให้คนยุคปัจจุบันเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนั้น แม้จะเป็น
ประโยชน์ แต่มีข้อควรระมัดระวังในเรื่องดุลยภาพของประโยชน์เฉพาะหน้ากับประโยชน์ในอนาคตด้วย 

3) แนวความคิดการบูรณาการสมานฉันท์ระหว่างศาสนา หมายถึง การยอมรับ การทำ
ความเข้าใจ เปิดใจกว้างรับฟังและแลกเปลี่ยนหลักธรรมระหว่างศาสนา เพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง
ศาสนานั้นเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพของโลกเป็นอย่างยิ่ง  

4) แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื ่อสังคม (Socially Engaged Buddhism) ) ซึ ่งหมายถึง
พระพุทธศาสนาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคม เช่น การกำหนดนโยบายสาธารณะ การ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความรุนแรง ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง ตลอดจนความ
พยายามที่จะตีความพุทธธรรมให้ครอบคลุมปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความ
สลับซับซ้อนนั้น ยังมีประเด็นเกี่ยวกับความชัดเจนของขอบเขตของการเข้าไปมีส่วนร่วมที่ต้องพิจารณา
โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบร่วมกันต่อไป 

 
บทสรุป 

 กล่าวโดยสรุป วิธีการพัฒนาจิตใจเพื่อให้จิตใจสงบเยือกเย็น เพิ่มความเข้มแข็ง ยืดหยุ่น และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ดีมีวิธีการทางจิตวิทยา และวิธีการทางศาสนา การ
พัฒนาจิตในทางพุทธศาสนามหายานนิกายเซ็น เน้นการฝึกสมาธิ ฝึกการใช้สติปัญญา เพื่อเข้าใจหลักธรรมด้วย
ตนเอง โดยการปฏิบัติมี 3 รูปแบบ คือ  1) ชาเซ็น (Zazen) เป็นการนั่งทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ มี 3 ขั้นตอน 
คือ จัดร่างกาย จัดจิตใจ และจัดลมหายใจ  2) ซันเซ็น (Sanzen) คือ การขบคิดปริศนาธรรม หรือโกอาน 
(koan) ซึ่งผู้ฝีกต้องนำไปขบคิดด้วยปัญญาธรรม 3) มอนโด (Mondo) เป็นการสนทนาธรรม พูดคุย สามารถใช้
วิธีตอบถามอย่างฉับพลันได้  การพัฒนาตนเองดังกล่าวไม่จำเป็นว่าจะต้องทำสิ่งใดก่อนหลัง สามารถฝึกปฏิบัติ
ไปโดยพร้อมกันได้ ขึ้นอยู่กับจริตของผู้ฝึก เป้าหมายสูงสุดของการฝึกฝน คือ ซาโตริ (Satori) หรือการรู้แจ้งใน
สัจธรรม ซึ่งปรียบเทียบได้กับการได้ธรรมจักษุของพระอริยบุคคลของพุทธศาสนาเถรวาท สำหรับการพัฒนาจิต
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ตามแนวทางหมู่บ้านพลัม ซึ่งวางรากฐานโดยท่านติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh)  เป็นรูปแบบใหม่ที่มีแนวคิด
หนึ่งเดียวไม่แบ่งแยก การประยุกต์หลักธรรมเพื่อใช้ในชีวิตปัจจุบัน และการบูรณาการสมานฉันทร์ะหว่างศาสนา 
เน้นการใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ ปฏิบัติธรรมสัมพันธ์กับชีวิตและสังคม เป็นการประยุกต์การปฏิบัติธรรมที่
ผสมผสานปัญญาและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติ เช่น กิจกรรมระฆังแห่งสติ การกราบสัมผัสพื้นดิน การร้องเพลง
ภาวนา เหล่านี้ล้วนเป็นอุบายในการฝึกสติในตนเองก่อนแผ่ขยายเป็นกิจกรรมด้านสันติภาพ ด้านการศึกษาและ
สังคมสงเคราะห์  ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสันติภาพและสันติสุขสู่สังคมโลก มุ่งสู่การเป็นพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
(Socially Engaged Buddhism) 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพจาก
การศึกษาพบว่า หลักการการเสริมสร้างสุขภาพนั้น ประกอบด้วยสองส่วน คือ (1) สุขภาพกาย และ(2) 
สุขภาพจิต ซึ่งในปัจจุบันการปฏิบัติในส่วนของสมาธิในทางพระพุทธศาสนานั้น มีหลากหลายจุดประสงค์
ตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลที่ต้องการเสริมสร้างสุขภาพทางจิตจิตที่มีคุณภาพซึ่งมีโอกาส จะพัฒนาให้
ก้าวหน้าได้ต่อไป ทำให้มีสุขภาพกายดีและมีสุขภาพจิตดี ซึ่งหลักธรรมทางจิตของพระพุทธศาสนาที่
สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพได้นั้น แบ่งได้ 2 อย่างได้แก่ 1)สมาธิ และ 2)สัมมาสมาธิ ดังนั้น 
การใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพทั้ง 2 ประการนี้ สามารถสร้างการะบวนการการใช้พลังจิตในการ
เสริมสร้างสุขภาพนั้นได้ 2 กระบวนการ คือ 1) มิติด้านตนเอง และ 2) มิติด้านคนรอบข้าง เพื่อให้การ
ปฏิบัติระหว่างสมาธิการใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพเหล่านั้นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ประสบ
ผลสำเร็จสูงสุดต่อไป 
 

คำสำคัญ :  พลังจิต, เสริมสร้าง, สุขภาพ 
 

Abstract  
 This academic article aims to study the use of mental powers in enhancing 
health. principles of health promotion It consists of two parts: (1) physical health and (2) 
mental health. Currently, the practice of meditation in Buddhism There are a variety of 
objectives to meet the goals of individuals who wish to enhance quality mental health 
with the opportunity to will be developed to progress further to have good physical 
health and good mental health The spiritual principles of Buddhism that can be used to 
enhance health can be divided into one: 1) Mindfulness and 2) Meditation. There are two 
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processes in using mental powers to enhance health, which are 1) self-dimensionality 
and 2) those around you. In order for the practice during meditation, the use of mental 
powers to enhance those health benefits can be applied to benefit. continue to achieve 
maximum success 

Keywords: Social Organization, Buddhist Community, Sangahavatthu 
 

บทนำ  
 ปัจจุบันการดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เนื่องจาก สุขภาพจิตมีผลต่อ 

ความรู้สึก ความคิด และการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา หากเรามีสุขภาพจิตที่ดีเราก็
จะสามารจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดี ในทางกลับกัน หากเรามี
สุขภาพจิตที่ไม่ดี นอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพกายของ
เราด้วย 

 การดำเนินชีวิตอยู ่ด้วย หลักสมาธิ และสัมมาสมาธิ เป็นการพัฒนาจิต (จิตใจ) ตาม
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นวิชาการทางด้านจิต (จิตใจ) ที่เรียบง่าย ตรงไปตรง มา ทุกคนสามารถ
พิสูจน์ได้โดยง่าย ไม่เกี่ยวข้องกับความหลงเชื่อ เมื่อได้ศึกษาและทดลอง ฝึกปฏิบัติดู จะได้รับ ผลภายใน
วินาทีที่ลงมือฝึกปฏิบัติ คือ จะมีความเบาสบาย สงบ ไม่มีความทุกข์ภายในจิตใจ และจิตใจบริสุทธ์ิผ่องใส 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพราะเป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาของตนเอง 

 การนำหลักธรรมดังกล่าวนั้น มาช่วยเป็นเครื่องมือ และแนวทางการสร้างสุขภาพจิตดี จะ
ส่งผลให้มีสุขภาพกายดีด้วย เพราะจิตใจที่ดีย่อมต้องอยู่ในร่างกายท่ีดี ในขณะเดียวกันสุขภาพกายดีก็เป็น
สาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้สุขภาพจิตดีและ ยังพบว่า การที่บุคคลมีสุขภาพจิต ดีนั้นเกิดจากการมองโลกในแง่ดี 
การที่คนจะมองโลกในแง่ดีได้ก็ย่อมมาจากรู้จักคิดแต่สิ่งดี ๆ คิดในเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์เลือกที่จะ
คิดในเชิงบวก ผสานกับชีวิตยุคปัจจุบันนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง ผู ้อื ่น และประยุกต์ใช้
หลักธรรมกับการใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพซึ่งเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้เกิดผลสำเ ร็จ
สูงสุดต่อไป                 
 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
การดูแลสุขภาพกาย และจิตให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เนื่องจาก สุขภาพจิตมผีลต่อ 

ความรู้สึก ความคิด และการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา หากเรามีสุขภาพจิตที่ดีเราก็
จะสามารจัดการกับปัญหาต่างๆ ที ่เกิดขึ ้นในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดี เราสามารถที ่จะดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวของเรา 
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ในทางกลับกัน หากเรามีสุขภาพจิตที่ไม่ดี นอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของเราแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพกายของเราด้วย ไม่ว่าจะเป็น อาการนอนไม่หลับ หรือนอนมากเกินไป 
เบื่ออาหาร หรือทานอาหารมากจนเกินไป อ่อนเพลีย ท้องเสีย มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็ง ไมเกรน 
ความดัน-โลหิตสูง เบาหวาน หรือโรคซึมเศร้า เป็นต้น 

ภาวะอารมณ์ไม่ว่าจะเป็น ตื่นเต้น มีความสุข โกรธ เสียใจ ดีใจ กระวนกระวายใจ เครียด 
หรือเศร้าใจเป็นสิ่งปกติในชีวิตของมนุษย์ แต่หากเรามีภาวะอารมณ์ในด้านลบ เช่น เครียด หรือเศร้าใจ
ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน และมีความรุนแรง อาจส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้า หรือ
โรคอื่นๆ ที่เกีย่วกับภาวะทางจิตใจได้ดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตของเราให้แข็งแรงและเบิกบานเป็นเรื่องที่
จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตของเราได้อย่างมีความสุข และมีสติปัญญาที่เบิกบาน และ
โปร่งใสในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเข้ามาในชีวิต(Ungkana Kerttongmee, 2564) 

สร้างเสริมสุขภาพ  หมายถึง กระบวนการปฏิบัต ิเพื ่อให้เกิดสุขภาพกายแข็งแรง  
เจริญเติบโตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขการส่งเสริม
สุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพ 

สร้างเสริมสุขภาพกาย เป็นแนวคิด กระบวนการ หรือสิ ่งประดิษฐ์ ที ่เกิ ดขึ ้นจากการ
ผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นผลงานที่
นำไปสู่การแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน(สสส., 2562) 

การสร้างเสริมสขุภาพ (Health Promotion) การสร้างเสริมสขุภาพ หมายถึง กระบวนการ
สร้างเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคลมีการปฏิบัติและการพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนจัดการ
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อให้บรรลุการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) ตามนิยามขององค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ หมายถึง สภาวะ
แวดล้อมของบุคคลตั้งแต่เกิด เติบโต ทำงาน และชราภาพ ซึ่งสภาวะนั้นถูกกำหนดโดยระบบเศรษฐกิจ 
การเมือง และการกระจายทรัพยากร ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก 

การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) มีความเกี่ยวข้องกับการทำให้คนมีสุขภาพท่ี
ดี ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ทั้งการเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมให้ตัวบุคคลดูแลสุ ขภาพ
ตนเองและครอบครัว รวมถึงการสนับสนุนผลักดันให้สังคม สิ่งแวดล้อม อยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการทำให้มี
สุขภาพที่ดี เช่น การเข้าถึงระบบการศึกษา การออกแบบผังเมือง การปรับโครงสร้างภาษีหรือปรับปรุง
กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจำกัด หรือลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลทางสุขภาพ และเพิ่มพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
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ความเชื่อมโยงสิ่งที่กำหนดให้มีสุขภาพที่ดีจึงมีทั้ง 1) ปัจจัยทางด้านบุคคล เช่น พันธุกรรม 
เพศ อายุ สภาพร่างกาย พฤติกรรม 2) ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
ศาสนา 3) ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพ เช่น คุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการในโรงพยาบาล 
คลินิก การกระจายตัวของบริการสาธารณสุข หรือระบบการจัดการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

แนวทางการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  
 • ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ: เช่น ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ 
       • เสริมสร้างสุขภาพ: เช่น เสริมสร้างการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อาหาร

ปลอดภัย อาหารที่ไม่ก่อให้เกิดโรค เสริมสร้างการมีกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย เสริมสร้างการดูแล
ตนเองให้ลดการเกิดโรคต่าง ๆ  

       • สนับสนุนกิจกรรม/ เครื่องมือ: เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการกับตรวจ
ร่างกาย การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร 

สร้างเสริมสุขภาพจิต การมีสุขภาพที่ดีเป็นหนึ่งในข้อสำคัญของชีวิตคนเรา ซึ่งไม่ได้ถึง
ร่างกายภายนอกเท่านั้น สุขภาพทางด้านจิตใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เพราะหากเรามีสุขภาพจิตใจท่ีดี
แล้ว ย่อมส่งผลต่อภาวะอารมณ์ในการจัดการกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดี สำหรับวิธีการสร้าง
สุขภาพจิตที่ดีก็ทำได้ไม่ยาก เรามาดูกันค่ะว่ามีวิธีไหนบ้าง(คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลวิชัยยุทธ, 2013) 

ฝึกทำจิตใจให้สดช่ืนแจ่มใส มองโลกในแง่ดี ฝึกเป็นคนสุขุมรอบคอบ ไม่ใจร้อน โกรธง่าย ไม่
เอาจริงเอาจังกับทุกอย่างจนเกินไป ไม่หวั่นไหวง่าย ไม่ควรหมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระ 

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือเพื่อนฝูง สังคมล้อมรอบเรา 
เปิดใจความรู้สึกของตนเอง และเข้าใจถึงจิตใจของผู้อื่น รู้จักให้เวลาตนเอง และคนสำคัญในชีวิต ให้มี
เวลา กิจกรรม ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รักษาความสัมพันธ์ที ่ดีกับคนรอบข้างมีผล
การศึกษามากมาย ชี้ให้เห็นว่า ความเหงา เป็นตัวแปรหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของปัญหาสุขภาพจิตมนุษย์
เราเป็นสัตว์สังคม เราต้องการการยอมรับ ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว ดังนั ้น การรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันที่เราประสบปัญหาชวีิตการมี
คนที่เราไว้ใจ เช่น เพื่อนสนิท หรือคนในครอบครัว คอยอยู่ข้างๆ และให้กำลังใจ จะช่วยทำให้เราผ่ าน
ปัญหา และช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นไปได้ง่ายขึ้น การบอกถึงความรู้สึกของเรา การขอความช่วยเหลือ 
ไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอใดๆ แต่เป็นการแสดงความเข้มแข็ง ในการยอมรับและซื่อสัตย์กับความรู้สึก
ของตัวเอง เมื่อเรายอมรับและอยู่กับความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาของการเศร้าเสียใจได้
เร็วข้ึน 

ดูแลรักษาสุขภาพทั ้งกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู ่เสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำ 
รับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายการออกกำลังกาย มีส่วนช่วยรักษา
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และพัฒนาสุขภาพจิต เป็นอย่างมาก นอกจากการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่ างกายของเราแข็งแรงแล้ว 
ยังช่วยทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้น ในระหว่างการออกกำลังกาย ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดรฟิน ซึ่งเป็น
สารแห่งความสุข ช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นดังนั้นการแบ่งเวลาเพื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งที่
สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพกายและใจของเราเองเมื่อมีความเครียดทางจิตใจหรือมีปัญหา ควร
หาโอกาสผ่อนคลาย ด้วยการทำงานอดิเรก ออกกำลังกายจะทำให้มีจิตใจท่ีสบายขึ้น 

เรียนรู้วิธีเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง มุ่งเน้นจัดการความคิดในเชิงบวก ควรมีเวลาแต่ละวันใน
การทำสมาธิ เพื่อท่ีจะได้เข้าใจสภาวะจิตใจในแต่ละช่วงขณะ รู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆ ในชีวิตบ่อยครั้งที่เรา
ไม่มีความสุขกับชีวิต เครียด เศร้าใจ เพราะเราโฟกัสในสิ่งท่ีขาด สิ่งที่เรายังไม่มี ปัญหาของเรา โดยลืมคิด
ไปว่า ในชีวิตนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ที่มันดีงาม และ เราสามารถสร้างประโยชน์ได้การ
รู้จักขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัวในแต่ละวัน แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ จะทำให้เราฝึกมองโลกในแง่ดีมองเห็นสิ่งที่
มี และพร้อมที่จะลงมือทำ และสร้างชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถรู้สึกขอบคุณ ใน
วันที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมีร่างกายที่แข็งแรง อย่าลืมว่า ในโลกใบนี้ มีคนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถตื่น
ขึ้นมาทำในสิ่งที่เรากำลังจะทำได้ เพราะเขากำลังป่วย การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็เป็นเรื่องที่น่า
ขอบคุณอย่างยิ่งแล้ว ในชีวิต 

ฝึกสมาธิการฝึกสมาธิ จะช่วยทำให้เราจดจ่อกับปัจจุบันขณะ เพราะภาวะความเครียดและ
วิตกกังวล เกิดจากความคิดของเรา ที่เราส่งใจไปคิดถึงอดีต หรืออนาคต และปรุงแต่งเหตุการณ์ต่างๆ 
ด้วยจินตนาการของเราการฝึกสมาธิ จะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบัน และทำปัจจุบันให้ดี ช่วยให้เรารู้เท่าทัน
อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการมากระทบของปัจจัยภายนอก เมื่อเรารู้เท่าทันอารมณ์ เราก็เลือกที่จะตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้านั้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่เกิดปัญหาตามมาในอนาคต  

นอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับให้เพียงพอ 6-8 ช่ัวโมงต่อวัน เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะช่วย
ให้เราได้พักผ่อน และมีแรงเพื่อทำงาน และจัดการกับชีวิตในวันรุ่งขึ้นการนอนหลับไม่เพียงพอต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน จะมีผลต่อสุขภาพกายของเรา และอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วยเช่นกัน 

ดูแลตัวเองการรักตัวเองและหมั่นดูแลตัวเอง เป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมา
บังคับหรือทำให้เราควรแบ่งเวลาในการดูแลตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น การกินอาหารที่มีประโยชน์ ดูแลรูปรา่ง
ของเราโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับให้เพียงพอ หาเวลาพักผ่อนหย่อนใจ เช่น หางาน
อดิเรกท่ีเราชอบทำ ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น 

อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่า เรากำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิต 
นอกจากจะขอความช่วยเหลือจากคนที่เรารักและไว้ใจ การขอความช่วยเหลือหรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ 
ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการดูแลรักษาจิตใจตัวเอง ซึ่งก็เหมือนกับเวลาที่เราเจ็บป่วยและไปหาหมอเช่นกัน 
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หลักธรรมทางจิตในพระพุทธศาสนา 
หลักสมาธิ 

 “สมาธิ” ในพระอภิธรรมปิฎก ได้กล่าวไว้ว่า “สมาธิ” หมายถึง ความตั้งอยู่แห่งจิต ความ
ดำรงอยู่แห่งจิต ความมั่นอยู่แห่งจิต ความไม่ส่ายไปแห่งจิต ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิต ไม่ส่ายไป 
ความสงบ (สมถะ) สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิ สัมโพชฌงค์ท่ีเป็นองค์ แห่งมรรค นับเนื่อง
ในมรรคอันใด นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ(อภสิง (ไทย) 34/15/25; อภิวิ(ไทย) 34/206/195.) 
 “สมาธิ” ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคหมายถึง ภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียวฝ่ายกุศลชื่อว่าสมาธิ
(วิสุทธิ์ (ไทย) 38/134.) 
 “สมาธิ" ในหนังสือพุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้อธิบายไว้ว่า 
“สมาธิ” เป็นความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กําหนด คําจํากัดความของสมาธิที่ พบ
เสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือเรียกสั้นๆว่า “เอกัคคตา” ซึ่งแปลว่า ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็น หนึ่ง คือ
การที่จิตกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป โดยคัมภีร์รุ่นอรรถกถา ระบุความหมาย
จํากัดลงไปอีกว่า สมาธิ คือ ภาวะมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตและไขความ ออกไปว่า หมายถึงการ
ดำรงจิตและเจตสิกไว้ในอารมณ์หนึ่งเดียว อย่างเรียบสม่ำเสมอ และด้วยดี(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ป
ยุตโต), 2552) 
 สมาธิ คือ ปัญญาในการสำรวมแล้วตั้งไว้ด้วยดี หากจิตเป็นฌาน ในขณะใดขณะหนึ่งใน ลม
หายใจเข้าออกก็ดี ในคําภาวนาก็ดี ในนิมิตก็ดี ถ้าจิตจับเฉพาะอย่างนั้นเรียกว่า การเกิดสมาธิหรือ การ
เกิดญาณ มี 5 อย่าง ดังนี ้
  1. สมาธิ 1 ได้แก่ เอกัคคตาสมาธิ คือจิตที่มีสมาธิแน่วแน่ ในอารมณ์เดียว คือจะแน่ว
แน่ อยู่ในอารมณ์ที่เพ่ง เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เอกัคคตามี 3 ระดับ คือ 
 ระดับที่ 1 ขณิกสมาธิ หรือบริกรรมสมาธิคือ จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ได้ ช่ัวขณะ 
หรือเป็นสมาธิ ขณะบริกรรมว่าปฐวีๆ เป็นต้น 
 ระดับที่ 2 อุปจารสมาธิคือ จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใกล้จะได้ฌาน 
 ระดับที่ 3 อัปปนาสมาธิคือ จิตตั้งมั่นหรือแนบแน่นอยู่ในอารมณ์ที่กำหนด ไม่ซัด
ส่ายไปไหน กิเลสไม่สามารถรบกวนได้ และอัปปนาสมาธิก็คือฌานจิตที่เป็นอัปปนาเกิดขึ้น แล้ว 
 2. สมาธิ 2 ได้แก่ โลกียสมาธิ และ โลกุตตรสมาธิ  
 3. สมาธิ 3 ได้แก่ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ 
 4. สมาธิ 4 ได้แก่ ทิฏฐธัมมสุขวิหารสมาธิ ญาณทัสสนสมาธิ สติสัมปชัญญสมาธิ และ 
อาสวักขยสมาธิ 
 5. สมาธิ 4 ได้แก่ สุขสมาธิ สันตสมาธิ อริยสมาธิ นิรามิสสมาธิ อกาปุริสสมาธิ ได้แก่ 
สมาธิของมหาบุรุษ ี
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 กล่าวโดยสรุป ในบรรดาสมาธิ 5 ประเภทนี้ สมาธิ 1 ถึง สมาธิ 3 ข้างต้น เป็น สมาธิที่เกิด
จากการเจริญสมถกรรมฐาน เพราะการเจริญสมถะจะทำให้เกิดสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่ง ถึงอัปปนาสมาธิ ส่วน
สมาธิ 4 ถึง สมาธิ 5 คือ สมาธิที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนา โดยการ กำหนดพิจารณาไตรลักษณ์ (พระ
ธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ), 2546) 
 “สมาธิ" เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติจริง หากฝึกปฏิบัติจนจิตอยู่ในภาวะของ ความ
เป็นอิสระปราศจากสิ่งรบกวนปราศจากสิ่งอันชวนให้ยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะเกิดความสงบ การ เกิดปัญญา
นําไปสู่ทางพ้นทุกข์ ให้สติตั้งมั่นอยู่ที่ไตรลักษณ์(ขุนสรรพกิจ โกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร), 2506) พิจารณา 
กายเวทนา จิต ธรรม ให้รู้เห็น ความเป็นจริง ดังจุดประสงค์จําแนกได้เป็น 2 ทาง คือ 
 1. สติตั้งมั่นในการพิจารณาบัญญัติเพื่อให้จิตสงบ ซึ่งเรียกว่า สมถกัมมัฏฐาน มีอานิสงส์ ให้
บรรลุฌานสมาบัติ 
 2. สติตั้งมั่นในการพิจารณารูปนามเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ซึ่งเรียกว่า วิปัสสนากัมมัฏฐาน มีอานิสงส์ให้บรรลุถึง มรรค ผล นิพพาน การกำหนด พิจารณา
ไตรลักษณ์ เพื่อให้รู้เห็นสภาพตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายล้วนแต่เป็นรูปนามเท่านั้น และรูปนาม
ทั้งหลายเหล่านั้นก็มีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาได้เป็นแก่นสารยั่งยืน ไม่จะได้ ก้าวล่วงเสียซึ่ง
ความเห็นผิดไม่ให้ติดอยู่ในความยินดียินร้าย อันเป็นการเริ่มต้นที่จะให้ถึงหนทางคับ ทุกข์ทั้งปวง (พุทธ
ทาสภิกขุ, 2540)  
 หลักสัมมาสมาธิ 
 สัมมาสมาธิ ความตั้งใจแน่วแน่การการกระทำเพียงอย่างเดียวไม่ฟ้งซ่านไปเรื่องอื่น หรือ
ความตั้งใจอื่นนอกจากการกระทำท่ีตนได้ตั้งใจไว้แล้ว โดยหลักสัมมาสมาธิมีอธิบายดังน้ี 
 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้คำจำกัดความของ สัมมาสมาธิ ไว้ดังนี้ คือ คำว่า 
สมาธิ แปลกันว่า ความตั้งมั่นของจิต หรือ ภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนด คำจำกัดความของสมาธิที่
พบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตตา” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เอกัคคตา ซึ่งแปลว่า ภาวะจิตมีอารมณ์หนึ่งเดยีว 
คือ การที่จิตแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน หรือส่ายไป สัมมาสติ คำจำกัดความในพระสูตรต่าง ๆ 
ได้แก่ ฌาน 4 (พระธรรมปิฎก ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2562) 
 สัมมาสมาธิ หมายถึง ความตั้งใจมั่นชอบ คือ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ
ปฐมฌานที่มีองค์ธรรม คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌานทีม่ี
ความผ่องใสภายใน มีองค์ธรรม คือ ปติ สุข เอกัคคตา เพราะปติจางคลายไป มีสติ สัมปชัญญะอยู่ บรรลุ
ตติยฌานที่มีองค์ธรรม คือ สุข เอกัคคตา เพราะละสุขและทุกข์ได้มีจิตเป็นอุเบกขา บรรลุจตุตถฌานที่มี
องค์ธรรม คือ อุเบกขา เอกัคคตา (พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์วิร ิยังค์ สิร ินฺธโร , 2559) 
สัมมาสมาธิ ความมั่นคงแห่งจิตอย่างถูกต้อง คือมั่นคงหนักแน่นจนสามารถทำงานสอดประสานกับ
ปัญญา ขจัดตัณหาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที สัมมาสมาธิ ทำหน้าที่ปกปูองรักษาความบริสุทธิ์ของจิต 
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ความมั่นคงของจิต และความอ่อนโยนยืดหยุ่นของจิตที่พร้อมจะทำหน้าที่รับรูในเรื่องราวต่าง ๆ อย่างไม่
หวั่นไหวสัมมาสมาธิที่สูงสุด ก็คือความสงบใจอยู่ในอารมณ์เดียว ไม่หวั่นไหววอกแวกไปเพราะความพอใจ
หรือความไม่พอใจมากระทบ มีสติสัมปชัญญะทำงานร่วมกันอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นความมั่นคงที่
สมบูรณ์ สามารถเผชิญหน้าอารมณ์ได้ทุกชนิด แต่ไม่ติดอารมณ์ใด ๆ เหมือนใบบัว สามารถอยู่ในนำ้ก็ได้
เรานำมาบรรจุน้ำก็ได้แต่น้ำไม่ซึมซาบ ไม่ติดใบบัว 
 

การใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพ 

จากการศึกษาหลักการใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อทำให้การดูแลสุขภาพกาย 
และจิตให้แข็งแรงเป็นสิ่งที ่สำคัญมากๆ เนื่องจาก สุขภาพจิตมีผลต่อ ความรู้สึก ความคิด และการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน คือ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ซึ่งหลักธรรม
ทางจิตของพระพุทธศาสนาที่สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพได้นั้น แบ่งได้ 2 อย่างได้แก่ สมาธิ 
และสัมมาสมาธิ โดยสามารถสร้างการะบวนการการใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพนั้นได้ทั้ง 2 
สามารถสร้างการะบวนการเพื่อการใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพนั้นได้ 2 กระบวนการ คือ 1) มิติ
ด้านตนเอง และ 2) มิติด้านคนรอบข้าง ดังนี ้

 1. มิติด้านตนเอง เป็นการใช้สมาธิในการรักษาใจตนเอง ทำให้เห็นอารมณ์และความคิดที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง ซึ่งจะทำให้เราเห็นธรรมชาติของจิต การทำงานของจิต เมื่อเรามองเห็น
อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เช่น เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเรา เพียงแต่เห็นเฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร 
ความโกรธก็จะค่อยๆดับไปเอง หมายความว่าเราจะต้องฝึกสติให้มีกำลัง เราจึงจะกำหนดรู้ได้ทัน เวลา
เกิดอารมณ์ขึ้น เราก็สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีความฉลาดทางอารมณ์ 

 โดยหลักสมาธินี้จะสอนวิธีฝึกสติให้มีกำลงั เพื่อจะใช้ดูใจของตนเอง เมื่อเราเห็นอารมณ์และ
ความคิดที่เกิดขึ้นในใจของเรา และเราเห็นมันดับไป อารมณ์ก็ไม่สามารถครอบงำจิตของเราได้ จิตของ
เราก็จะบริสุทธ์ิจากกิเลสนั่นเอง 

 ภาษาธรรมะท่านเรียกว่า “เห็นการเกิดดับของรูปนาม” เราต้องเห็นบ่อยๆจนชำนาญ เวลา
เราเห็น อารมณ์นั่นก็จะดับลง เวลาเราโกรธแล้วเห็นมัน มันก็จะหายไปในขณะนั้น แปลว่าเราไม่ยึดถือ
อารมณ์ไว้ เราปล่อยวางอารมณ์โกรธได้ เราปล่อยวางได้เพราะเราเห็นว่า มันไม่ใช่ของเรา มันเป็น
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจิตเท่าน้ัน นั่นคือ เราปล่อยวางตัวตนของเราได ้เราแยกตนเองออกจากอารมณ์โกรธ
ได้ เราปล่อยความยึดมั่นถือมั่นได้นั่นเอง ภาษาธรรมะเรียกว่า “ปล่อยวางความยึดมั่นในขันธ์ 5” 

 นี่คือกลไกในการฝึกเจริญสติ เพื่อให้เราสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ 
ความคิด การที่เราจะทำได้ระดับนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นเวลานานพอสมควร จนเกิดความชำนาญใน
การกำหนดรู้ มีความตื่นตัว สติมีกำลัง สามารถกำหนดรู้ได้ทัน อันนี้ก็เป็นหลักการปฏิบัติในศาสนาพุทธ
นั่นเอง ซึ่ง ดร.ซีเกลได้นำมาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้าน
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การศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการพัฒนาสมอง ทำให้มีความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้มีจิตใจที่ดี
งาม ไม่ถูกครอบงำโดยกิเลสตัณหา มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี 
 2. มิติด้านคนรอบข้าง เป็นการสร้างความคิดที่ดี เป็นความคิดที่นำความสุขมาให้ทั ้งแก่
ตนเองและผู้อื่น เป็นความคิดทางบวก มองทุกสิ่งในแง่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังส่วนตนและส่วนรวม เช่น 
เมื่อถูกตำหนิติเตียน ก็ไม่โกรธ ไม่รู้สึกท้อแท้ ไม่เกิดปมด้อย แต่กลับรู้สึกขอบคุณผู้ตำหนิ เพราะคิดว่าเขา
ช่วยบอกหรือแนะนำในส่วนที่เรายังบกพร่องอยู่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ทำให้มองผู้ตำหนิเป็นมิตร
ไม่ใช่ศัตรู 
 ทำลายความคิดไม่ดี เป็นความคิดที่นำความทุกข์มาสู่ตนและผู้อื่น เช่น ความคิดเกี่ยวกับ
ปมด้อย ขาดความเชื่อมั่น ดูถูกตนเอง หรือความคิดกังวล เป็นต้น เมื่อเกิดความคิดดังกล่าวทำให้เกิด
ความท้อแท้ ทำให้เครียดมีผลทำให้รู้สึกอ่อนล้า เหนื่อยหน่าย ซึมเศร้าเหงาหงอย ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็น
อาการ ท่ีบ่งบอกถึงสุขภาพจิตไม่ดีและมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลผู้นั้น     
 เมื่อบุคคลเกิดความคิดที่ดีก็ย่อมส่งผลให้การแสดงพฤติกรรมหรือการทำต่อบุคคล อื่นใน
ลักษณะที่ดี โดยสามารถจะสังเกตเห็นได้ชัดเจน ทั้งกิริยาท่าทาง น้ำเสียงและคำพูดจะ แสดงออกใน
ลักษณะที่เป็นมิตร ซึ่งจัดว่าเป็นคุณลักษณะที่ดีมีเสน่ห์เปรียบเสมือนเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดให้บุคคล   
อื่น ๆ ต้องการเข้าใกล้เพื่อทำความรู้จักคุ้นเคย บุคลิกภาพเช่นนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใด มีความจริงใจ    
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ จึงย่อมจะมีมิตรสหายมากเพราะถ้าได้รู้จักค้นคว้าสมาคมด้วยก็จะได้รับแต่ความสบายใจ 
ดั้งนั้น เมื่อความคิดมีอิทธิพลต่อสุขภาพท้ังกายและจิต จนก่อให้เกิดเป็นบุคลิกภาพของบุคคล เราทุกคน
จึงควรที่ฝึกฝนให้รู้จักคิดแต่ในสิ่งที่ดี มีสาระและประโยชน์ ซึ่งเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและบุคคลอื่น ๆ 
ที่ต้องเกี่ยวพันใกล้ชิดกัน 
 การใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อทำให้การดูแลสุขภาพกาย และจิตให้แข็งแรง 
โดยหลักการใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อทำให้การดูแลสุขภาพกาย และจิตให้แข็งแรงเป็นสิ่ง
ที่สำคัญมากๆ เนื่องจาก สุขภาพจิตมีผลต่อ ความรู้สึก ความคิด และการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ 
ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน คือ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต หากผู้ปฏิบัตินำหลักของการใช้พลังจิตตาม
หลักพระพุทธศาสนา โดยการประยุกต์ใช้หลักการการใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพนั้นได้ 2 
กระบวนการ คือ คือ 1) มิติด้านตนเอง และ 2) มิติด้านคนรอบข้าง จนเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงควบคู่
ไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืนของตัวผู้ปฏิบัติเองในการใช้ธรรมะทั้งสองนิกายควบคู่กันต่อไปในอนาคต 
 

บทสรุป 

 ศึกษาการใช้พลังจิตในการเสริมสร้างสุขภาพ พบว่า หลักการการเสริมสร้างสุขภาพน้ัน 
ประกอบด้วยสองส่วน คือ (1) สุขภาพกาย และ(2) สุขภาพจิต โดยใช้หลักสมาธิและสัมมาสมาธิทาง
พระพุทธศาสนาเป็น ซึ่งในปัจจุบันการปฏิบัติในส่วนของสมาธิและสัมมามสมาธิ มีหลากหลายจุดประสงค์ตาม
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เป้าหมายของแต่ละบุคคล โดยการปฏิบัติในส่วนของสมาธิในทางพระพุทธศาสนานั้น มีหลากหลายจุดประสงค์
ตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลที่ต้องการเสริมสร้างสุขภาพทางจิตจิตที่มีคุณภาพซึ่งมีโอกาส จะพัฒนาให้
ก้าวหน้าได้ต่อไป ทำให้มีสุขภาพกายดีและมีสุขภาพจิตดี ซึ่งหลักธรรมทางจิตของพระพุทธศาสนาที่สามารถ
นำมาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพได้นั้น แบ่งได้ 2 อย่างได้แก่ 1)สมาธิ และ 2)สัมมาสมาธิ และหลักสมาธิและ
สัมมามสมาธิทางพุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่ สมาธิ ความตั้งอยู่แห่งจิต ความดำรงอยู่แห่งจิต ความมั่นอยู่แห่ง
จิต และสัมมาสมาธิ ความตั้งใจแน่วแน่การการกระทำเพียงอย่างเดียวไม่ฟ้งซ่านไปเรื่องอื่น หรือความตั้งใจอื่น
นอกจากการกระทำที่ตนได้ตั้งใจไว้แล้ว ดังนั้น การใช้พลังจิตในทางพระพุทธศาสนาทั้ง 2 ประการนี้ สามารถ
สร้างการะบวนการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพนั้นได้ 2 กระบวนการ คือ 1) มิติด้านตนเอง และ 2) มิติด้านคน
รอบข้าง เพื่อให้การปฏิบัติระหว่างสมาธิและสัมมามสมาธิในการเสริมสร้างสุขภาพ เหล่านั้นไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ประสบผลสำเร็จสูงสุด 
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์สำคัญของพระพุทธศาสนา
มหายานนิกายสุขาวดี คือ คัมภีร์สุขาวดีวยูหสูตรซึ่งรจนาเป็นภาษาสันสกฤต และศึกษาเปรียบเทียบกับ
คัมภีร์พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา ในตอนต้นกล่าวถึงแนวทางของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมและการ
เปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่คติทางมหายาน ก่อตั้งเป็นสำนักต่าง ๆ มากมาย ดังเช่น สำนักสุขาวดี ซึ่งมีพระ
สูตรที่สำคัญประจำสำนักอยู่ 4 สูตร คือ สุขาวดีวยูหสูตร จุลสุขาวดีวยูหสูตร อมิตายุรธยานสูตร และอมิ
ตายุสูโตรปเทศ จากการศึกษาพบว่า คัมภีร์สุขาวดีวยูหสูตรประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้ คือ 
ทรรศนะเรื่องบารมี ทรรศนะเรื่องพระพุทธเจ้า ทรรศนะเรื่องพระโพธิสัตว์ ทรรศนะเรื่องจักรวาล และวิ
สุทธิภูมิ แนวคิดเรื่องการบูชาพระอมิตาภะ แนวคิดเรื่องมหาปณิธาน และแนวคิดเรื่องสุขาวดีกับทรรศนะ
ต่าง ๆ จากการเปรียบเทียบเนื้อหาในคัมภีร์สุขาวดีวยูหสูตรและคัมภีร์พระไตรปิฎก คำสอนที่แตกต่างกัน 
คือ แนวคิดเรื่องตรีกายของพระพุทธเจ้า และแนวคิดเรื่องพุทธเกษตร ในพระไตรปิฎกยอมรับรูปกายของ
พระพุทธเจ้าวา่มีเพียงธรรมกายและนิรมาณกายเท่านั้น ส่วนสัมโภคกายในคัมภีร์มหายานไม่มีระบุไว้ซึ่งก็
เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องพุทธเกษตรที่คัมภีร์พระไตรปิฎกไม่ยอมรับประเด็นนี้เช่นกัน ประเด็นเรื่องพุทธ
เกษตรนำมาซึ่งข้อแตกต่างกับคำสอนของพุทธเถรวาทมากมาย อาทิเช่น คำสอนเรื่องปัญญาญาณหรอืกฎ
แห่งกรรม รวมทั้งข้อโต้แย้งอื่น ๆ ที่ตามมา รูปแบบการแต่งคัมภีร์สุขาวดีวยูหสูตรประกอบด้วยบท  
ร้อยแก้ว มี 47 ปริจเฉทและแทรกบทร้อยกรองในบางปริจเฉท ปริจเฉทที่ 8 สำคัญที่สุดเพราะเป็นเรื่อง
ของปณิธานบารมีซึ่งเป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดในคัมภีร์นี้ และเป็นต้นแบบของมหาปณิธานที่มีชื่อเสียง
อย่างมากในบรรดาคัมภีร์มหายานท้ังหมด 
 

คำสำคัญ :  ศึกษาวิเคราะห์, สุขาวดีวยุหสูตร 
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Abstract  
 This article aims to analyze and analyze the important texts of Mahayana 
Buddhism in Sukhavati, namely the Sukhavati Yuhasutra scriptures written in Sanskrit. and 
a comparative study of the Tripitaka scriptures in Buddhism The beginning discusses the 
traditional approaches of Buddhism and the changes that led to Mahayana Buddhism. 
Founded as many different schools, such as the Sukhavadee School, which has 4 
important sutras at the school, namely the Sukhavadee Yuha Sutra. Chula Sukhawadee 
U Sutra Amitayurathayasutra and Amita Yusutrop The study found that The Sukhavadee 
Yuha Sutra contains the following important contents: view of the Buddha Bodhisattva's 
view view of the universe and Wisutthiphum The concept of worshiping Amitabha 
concept of great aspirations and the concept of Sukhavati and various views from the 
comparison of content in the Sukhavati Yuhasutra and the Tripitaka scriptures The 
different teachings are the Buddha's concept of the Tri-body. and the concept of Buddhist 
agriculture In the Tripitaka, the Buddha's body is accepted as having only the 
Dhammakaya and the Nirmanakaya. As for the Sambokakaya in the Mahayana scriptures, 
it is not specified, which is also linked to the concept of Buddhist agriculture that the 
Tripitaka scriptures do not accept. The issue of Buddhist agriculture brings many 
differences from the teachings of Theravada Buddhism, such as teachings on wisdom or 
the law of karma. As well as other arguments that follow, the Sukhavadee Yuha Sutra 
writing style consists of prose chapters with 47 sections and verse inserts in some sections. 
It is the most important teaching in this scripture. And it is the model of the great 
determination that is very famous among all the Mahayana scriptures. 

Keywords: Analytical Study, Sukhavadee Yuha Sutra 
 

บทนำ  
 ในมหาสุขาวตีวยูหสูตร มีการกล่าวถึงพระเกียรติคุณขององค์พระอมิตาภพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้ง

ยังบำเพ็ญบารมีในภพชาติมนุษย์ ในมหาสุขาวดีวยูหสูตรเล่าว่า ครั้งหนึ่งเมื่อพระศากยมุนีพุทธเจ้าประทบั
อยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้เขตเมืองราชคฤห์ ทรงเปล่งรัศมีแผ่ซ่านออกมา มีอินทรีย์ส่องสว่างผ่องใสเป็นที่
อัศจรรย์ พระอานนท์ จึงทูลถามถึงสาเหตุ พระพุทธองค์จึงตรัสเล่าเรื่องราวของพระอมิตาภพุทธเจ้า เมื่อ
ครั้งเสวยชาติเป็นพระราชาได้มีโอกาสเฝ้า พระโลเกศวรราชพุทธเจ้าซึ่งเป็น พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งใน
อดีตกาลนานจนนับเวลาไม่ได้ ท่านได้ฟังพระธรรม  แล้วเกิดความเลื่อมใสขอบวชเป็นภิกษุนามว่า ธรรมา
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กร พระธรรมกรไดป้ฏิบัติธรรม บำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวด ที่สำคัญท่านได้ตั้งปณิธานจำนวน 48 ข้อไว้เพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ภายหลังที่ได้บรรลุพุทธภูมิแล้ว ชาวสุขาวดีส่วนใหญ่จะถือเอามหาปณิธานทั้ง
สี่สิบแปดข้อนี้เป็นจุดหมายในการปฏิบัติเพื่อขอบารมีจากพระอมิตาภะ บางคนถึงกับยกให้ปณิธานบาง
ข้อ(ข้อท่ีสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ด) เป็นหัวใจของแนวคิดสุขาวดี (สุมาลี มหณรงค์ชัย, 2551) พระมหาปณิธาน
ที่พระโพธิสัตว์ธรรมากรตั้งไว้ข้อที่สำคัญยิ่งคือข้อที่ 18ซึ่งถือเป็นรากฐานความคิดของนิกายสุขาวดี ข้อที่
น่าสังเกตคือ การตั้งปณิธานในมหาสุขาวตีวยูหสูตร เริ่มที่ความต้องการให้สรรพสัตว์ ได้อุบัติ ณ แดน
สุขาวดีเสียก่อน พระโพธิสัตว์จึงจะยอมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ การเน้นเรื่องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้น
ทุกข์ก่อนนี้แสดงให้เห็นอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ธรรมากรและการผกูศรัทธาเข้ากับพระองค์ 
(พระอมิตาภะในเวลาต่อมา) ในฐานะผู้ที่สามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้อย่างแท้จริง พระมหาปณิธาน
ของพระองค์จึงเป็นเหมือนข้อสัญญาที่จะกระทำและต้องกระทำสิ่งนั้นให้บรรลุตามเจตนาที่ได้ตั ้งไว้ 
นอกจากสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว พระมหาปณิธานยังได้กล่าวถึงการปฏิบัติของผู้ที่ได้รับการช่วยให้
รอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงด้วย การปฏิบัตินั้นได้แก่ “การสวดพระนามพระอมิตาภะ” หรือการปฏิบัติเน็ม
บุท์ซุ” (Nembutsu) (ประทุม อังกูรโรหิต, 2553)       

 พระอมิตาภะถือเป็นการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดเพียงมรรควิธีเดียวสำหรับการเกิด ณ แดนสุขาวดี
ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของทุกผู้ทุกนามซึ่งในบรรดานิกายในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นิกายสุขาวดี
เป็นนิกายที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวคิดนี้ เพราะนิกายนี้ถือความภักดีศรัทธาในองค์พระอมิตาภะ
เป็นหลัก เมื่อมีความภักดีต่อพระองค์แล้วก็สามารถนำพาตนให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ แนวคิดของ
นิกายสุขาวดีจึงจัดเป็นประเภท “พ่ึงอำนาจภายนอก” เพราะนิกายนี้ถือความภักดีเลื่อมใสศรัทธาในองค์
พระอมิตาภะเสมอแม้ครั้งเดียวก็อาจพาตนให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ได้ ทั้งนี้เพราะพระอมิตาภะเดิมเมื่อ
ยังเป็นภิกษุช่ือ ธรรมากร ได้มีมโนปณิธาน 48 ประการเอาไว้เมื่อภิกษุธรรมากร มีปณิธานเช่นนี้ และก็ได้
บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอมิตาภะแล้วนับจากบัดนี้ได้ 10 กัป ปณิธานทั้ง 48 ข้อ ก็ต้อง
เป็นไปตามนั้นทุกประการ (เสถียร โพธินันทะ, 2522) 

 พระนาคารชุนปฐมาจารย์ในลัทธิมหายานอธิบายว่า พระอมิตาภะเมื่อเป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญ
บารมีอยู่ในโลกมนุษย์ก่อนจะดับขันธ์ทรงหันหน้าไปทิศตะวันตก แล้วเสด็จไปประทับอยู่บนสวรรค์ช้ัน
สุขาวดี ข้ออธิบายนีย้กเอาเรื่องพระอมิตาภะขึ้นมาเป็นบุคคลาธิษฐานโดยตลอด และดูจะมากไป (เสฐียร 
พันธรังสี, 2543) เนื่องจากคำสอนของสำนักสุขาวดีนั้นเรียบง่ายตรงไปตรงมาไม่มีอะไรลึกซึ้ง 

ให้ต้องตีความมาก หากผู้ใดมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าองค์นี้ เชื่อว่าดินแดนท่ีเรียกว่าสุขาวดี ซึ่ง
มีลักษณะเป็นภาวะหรือมิติมากกว่าเป็นสสารครอบครองที่และเวลาหนึ่ง ๆ) มีจริง และพยายามปฏิบัติ
ตามวิธีต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ก็เป็นอันแน่ใจได้ว่า เขาผู้นั้นย่อมสามารถไปอุบัติในดินแดนดังกล่าวโดยไม่
ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว หากมองดูผิวเผินจะเห็นว่า สุขาวดีนั้นเป็นคำสอนที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่
ชอบคิดมาก หรือคนซึ่งต้องใช้เวลาในชีวิตประจำวันทำมาหากินไม่มีเวลาศึกษาหลักธรรมให้ละเอียด
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ลึกซึ้ง หรือไม่ก็คนที่ต้องการอะไรบางอย่างยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ และคำสอนสุขาวดีก็สามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลเหล่านี้ได้จริงในขณะที่คำสอนพุทธสำนักอื่น ๆ โดยเฉพาะที่เน้นการพึ่งพาตนเอง
กลับได้รับความในใจในระดับหนึ่งเท่านั้น กล่าวกันว่า สำนักสุขาวดีและพระอมิตาภะเป็นที่รู้จัก ของชาว
พุทธจีนและญี่ปุ่นมากว่าสำนักพุทธอื่น เป็นเวลานับได้หลายศตวรรษที่สุขาวดีและพระอมิตาภะ ได้
กลายเป็นจินตภาพและคาวมหวังของชาวพุทธในซีกโลกตะวันออกไกลนับล้าน ๆ คน และอิทธิพลของคำ
สอนก็ยังคงแทรกซึม อยู่มากในวัฒนธรรมของพวกเขา (Williams, 1989)          
 

ทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ 
ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานแล้ว ผลงานที่

สำคัญที่สุดเล่มหนึ่งของท่านพุทธทาสก็คืองานแปล “สูตรของเว่ยหล่าง” จากต้นฉบับภาษาอังกฤษของ 
A. F. Price และ Wong Mou-Lam สู่ภาษาไทยซึ่งหนังสือหรือพระสูตรเล่มนี้เองที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อ
ทัศนะ ‘เซ็น’ ของท่านพุทธทาสและสิ่งหนึ่งที่ท่านพุทธทาสมักแสดงทัศนะเกี่ยวกับเซ็นก็คือ ‘เซ็นไม่ใช่
มหายานเซ็นเกิดขึ้นเพื่อล้อเลียนมหายาน’ ดังความเห็นของท่าน “มหายานนั้นไม่ใช่เซ็น เซ็นเกิดขึ้นเพื่อ
ล้อเลียนมหายานมากกว่า มหายานนั้นมันง่ายเกินไป เพียงแต่ทำพิธีรีตองอย่างนั้นอย่างนี้ สวดมนต์ออก
ช่ือ อมิตาภะ กี่หมื่นครั้งก็ไม่รู้ก็แปลว่าไปอยู่สวรรค์ชั้นสขุาวดี นี่เขาเรียกมหายาน คือทำให้ง่ายให้ไปได้ทุก
คนเพราะทุกคนแม้จะไม่มีสติปัญญาอะไร เพียงแต่ปฏิบัติพิธีรีตองนี้นับว่าครบถ้วนแล้วก็ไปสุขาวดีได้ ไป
ได้มากจึงเรียกว่า "มหายาน" ส่วน "เซ็น" นั้นเพื่อจะล้อมหายาน เขาต้องรู้ธรรมลึกซึ้งอย่างเดียวกับที่เรารู้ 
คือไม่มีอุปาทานในขันธ์ทั้งห้า ฉะนั้น "เซ็น" นั้นไม่ใช่มหายาน มหายานไม่ใช่เซ็น แม้มันเกิดในเมืองจีน
ด้วยกัน นี่มันเรียนมาลวกๆ มันฟังมาลวกๆ ว่า เซ็นนี้เป็นมหายาน ถ้าใครเคยเข้าใจอย่างนี้ ให้เข้า ใจเสีย
ใหม่ให้ถูกต้องว่า เซ็นนั้นมันล้อมหายาน ไม่ใช่มหายาน แต่ก็เป็นพุทธศาสนาด้วยกันจุดนี้เองจะเห็นได้ถึง
ทัศนะอันชัดเจนของท่านพุทธทาสว่าสำหรับท่านแล้ว มหายานนั้นเป็นเรื่องของพิธีรีตอง เป็นเรื่องของ
การสวดมนต์ (สวดพระนาม) อมิตาภะ และโดยเฉพาะ เป็นเรื่องของคนไม่มีปัญญา หรือมีปัญญาน้อย
กว่าฝ่ายเซ็นท่ีเหมาะสมกับนักปราชญ 

 

ทรรศนะของอาจารย์เสถียร โพธินันทะหลักสมาธิ 
 อาจารย์เสถียร โพธินันทะได้ตีความแนวคิดเรื่องสุขาวดีและพระอมิตาภะไว้ว่า “ในทาง
ปรัชญา เรื่องสุขาวดีและพระอมิตาภะก็หักลงเป็นธรรมาธิษฐาน คือสุขาวดีนั้น ความจริงมีอยู่ในจิตของ
ปวงสัตว์ พระอมิตาภะแท้ก็คือ พุทธภาวะอันแจ่มจ้าซึ่งมีอยู่แล้วในจิตของเรา ว่าตามคติของนิกายเทียน
ไท้ก็จัดเป็นภูมิหนึ่งใน 10 ภูมิ อันอยู่ในเอกจิตธรรมธาตุนี้เท่าน้ัน ใช่ว่าจะมีสุขาวดีหรือพระอมิตาภะ นอก
จิตของเราออกไป เซนถือว่าต้องการให้เรารู้จักสุขาวดีและพุทธภาวะในตัวเองเป็นสำคัญพวกเซนเพิ่งมา
รับคติของสุขาวดีเพราะคณาจารย์ย่งเม่งเป็นผู้สมานกลมกลืนด้วยภาษิตที่ได้กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายโยคา
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จารก็ถือว่าสุขาวดีเป็นพฤติกรรมของจิตแห่งพระอมิตาภะ คือพระองค์ทรงบันดาลให้มีขึ้นด้วยเหตุคือการ
ปฏิบัติธรรมและปณธิาน 48 ข้อของพระองค์ จนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสุขาวดเีปน็
ผลแห่งบารมีของพระอมิตาภะ ส่วนสัตว์ผู้จะไปอุบัตินั้นก็ต้องสร้างพฤติกรรมให้เหมาะสมจึงจักได้ไปเกิด
เสวยความสุข เพราะฉะนั้น สุขาวดีก็คือใจของพระอมิตาภะและปวงชนผู้อุบัติสร้ างขึ ้นนั่นเอง ไม่
นอกเหนือจากมโนภาพไปได้ (เสถียร โพธินันทะ, 2522) 
 เสถียร โพธินันทะ ชี้เห็นว่า การปฏิบัติในนิกายสุขาวดี ก็คือ การถือเจริญพุทธานุสติเป็น
สำคัญนั่นเอง ผู้ที่เจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเข้าเป็นอารมณ์อยู่เสมอ จิตย่อมบริสุทธิ์สะอาดเป็นกุศล 
เพราะอาบรดด้วยพระพุทธคุณ ในกาลมรณะหากจิตยังคงผูกพันถึงพระพุทธเจ้าก็จักไปถือปฏิสนธิในสุคติ
ภพ ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปสุขาวดีเสมอไปก็ได้ ข้อนี้มีพระบาลีฝ่ายเถรวาทรับรองว่า “จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ 
ปาฏิกงฺขา” เมื่อจิตผ่องใสแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้ ฝ่ายเถรวาทไม่สอนเรื่องสุขาวดี ๆ ไม่มีในพระไตรปิฎก
บาลี ท่ีว่าพ่ึงพุทธานุภาพน้ัน ถ้าพิจารณาให้ซึ้งจักเห็นได้ว่า ก็ต้องอาศัยพ่ึงตัวเองด้วยเป็นมูล เพราะตัวเอง
ต้องมี สิ่ง, หวง, เหง พร้อมจึงจักไปอุบัติได้ อนึ่ง สุขาวดีมีลักษณะคล้ายชั้นพรมสุทธาวาสในพระบาลี
ตรงที่ผู้ไปอุบัติ มีอันไม่เวียนกลับไปนิพพานต่อไปเลยทีเดียว ช้ันพรมสุทธาวาสเป็นท่ีอยู่ของพระอนาคามี 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอยู่เพียงชาติเดียว คือเป็นเอกชาติปฏิพัทธะอย่างเดียวกับชาวสุขาวดีเหมือนกัน พระ
อนาคามีในพรมสุทธาวาสย่อมบรรลุอรหัตผล เมื่อถึงกาลอายุขัยย่อมปรินิพพานในชั้นนั้นนั่นเอง (เสถียร 
โพธินันทะ, 2522) 
 

ทรรศนะของอาจารย์สมภาร พรมทา 
 ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา ตีความคำสอนของนิกายนี้ไปในทางที่เป็นประโยชน์

มากกว่าการโจมตีว่าสอนผิดหลักการเมื่อเทียบกับหลักการของพุทธศาสนาดั้งเดิม โดยตั้งข้อสังเกตว่า 
หากมองในแง่ความมีประโยชน์ นิกายนี้อาจให้ประโยชน์มากกว่าพุทธศาสนานิกายอื่นหรือแม้แต่พุทธ
ศาสนาแบบเดิมด้วยซ้ำนิกายสุขาวดีแม้จะดูเป็นนิกายที่สอนเรื ่องเหลวไหล แต่กลับเป็นนิกายที่ทำ
ประโยชน์ให้มนุษย์มากที่สุด จริงอยู่ที่นิกายนี้เมื่อเทียบกับพุทธศาสนาแบบเดิมอาจจะมีความลึกซึ้งนอ้ย
กว่า แต่ถ้ามองในแง่การให้ประโยชน์แก่คน เราต้องยอมรับว่านิกายนี้ให้ได้มากกว่าพุทธศาสนาแบบเดิม 
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ในโลกจะนับถือนิกายนี้ เพราะสิ่งที่นิกายนี้สอนสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงที่ว่าปัจจุบันคนในโลกส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมท่ีจะพึ่งพาตนเองดังที่พุทธศาสนาแบบเดิมพยายาม
สอนนั่นเอง (สมภาร พรมทา, 2540) 

 นิกายสุขาวดีเป็นแนวคิดง่าย ๆ และดูจะไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับพุทธศาสนาแบบเดิม 
ถ้าไม่มองไปที่การให้ประโยชน์แก่คน หากแต่มองที่ตัวหลักธรรมเท่านั้น นิกายสุขาวดีไม่มีอะไรเลยที่จะ
เทียบได้กับพุทธศาสนาแบบเดิม คนที่มีปัญญา คนที่เป็นปราชญ์จะไม่สนใจแนวคิดของนิกายสุขาวดี แต่
จะสนใจและทึ่งในความลึกซึ้งอลังการของระบบปรัชญาที่แฝงอยู่ในเนื้อหาของพุทธศาสนาแบบเดิมแต่ถ้า
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มองในแง่ความเป็นประโยชน์ เราต้องยอมรับว่านิกายสุขาวดีทำได้ดกีว่าพุทธศาสนาแบบเดมิเปรยีบไดก้บั
สินค้าชนิดดี ประณีต ราคาสูง ในขณะที่นิกายสุขาวดีเปรียบได้กับสินค้าชนิดเลว แต่ราคาถูก สินค้า
ประเภทแรกจะเป็นประโยชน์แก่คนรวยที่มีกำลงัเงินสามารถซื้อหาไดเ้ท่านั้น ในขณะที่สินค้าประเภทหลัง
จะเป็นประโยชน์แก่คนยากคนจน ในประเทศท่ีคนส่วนใหญ่ยากจน สินค้าประเภทแรกดูจะไม่มีประโยชน์
เท่าใดนักในขณะที่สินค้าอย่างหลังสามารถอำนวยประโยชน์ได้มากกว่า ของดีอาจไม่มีประโยชน์เลยก็ได้ 
หากว่าของดีนั้นอยู่เกินวิสัยที่คนทั่วไปจะแสวงหามาใช้สอยได้ หากเรายอมรับว่าคนในโลกส่วนใหญ่
เปรียบได้กับคนยากจนเราก็ต้องยอมรับว่า พุทธศาสนาที่เหมาะแก่คนเหล่านี้ก็คือพุทธศาสนานิกาย
สุขาวดีนั่นเอง (สมภาร พรมทา, 2540) 
 

ทรรศนะของอาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา 
 สุขาวดีวยูหสูตรเป็นพระสูตรภาษาจีน มีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ช่วงที่พระพุทธเจ้าได้เล่า

เรื่องดินแดนสุขาวดี และพระอมิตาภะพุทธเจ้า ให้เหล่าสาวก เทพ พรหม และพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ 
ณ ที่ตรงนั้นได้ฟังพระอมิตาภะพุทธเจ้านั้นเคยเป็นกษัตริย์ในอดีตชื่อว่าพระเจ้าธรรมกร เขาได้ออกบวช
จนได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอดีต ที่ช่ือพระโลเกศวรราชพุทธะ และได้รับคำสอนมาฝึกปฏิบัติและ
ตั้งปณิธาน 48 ประการ“คัมภีร์ในมหายานหลายๆ คัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่พูดถึงการตั้งปณิธาน เช่น มหา
สุขาวดีวยูหสูตร ก็พูดถึงปณิธานของพระอมิตาภะ ในเล่มอื่นก็มีปณิธานโพธิสัตว์อื ่นๆ อีกมากมาย 
มหายานเน้นการปลุกเร้าความตั้งจิตตั้งใจ ศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงของจิตใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อ
สรรพสัตว์” หนึ่งในปณิธานอมิตาภะที่ฝ่ายสุขาวดีให้ความสำคัญเป็นหลัก คือ ปณิธานประการที่ 18 ที่
พระอมิตาภะตั้งไว้ในตอนเริ่มฝึกปฏิบัติจากคำสอนของพระโลเกศวรราชพุทธะว่า ถ้าเมื่อใดที่ตนเองได้
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ขอให้มีพุทธเกษตรแห่งหนึ่งเป็นดินแดนอันบริสุทธิ์ที่ชื่อว่าสุขาวดี และให้
สรรพสัตว์ที่ปรารถนาจะเกิดในดินแดนสุขาวดีนั้นได้เกิดในสุขาวดีได้ โดยการระลึกถึงและสวดชื่อของ
พระอมิตาภะเพียง 10 จบ ซึ่งถ้าปณิธานน้ีไม่สามารถสำเร็จได้ ตนก็จะไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนื้อหาใน
พระสูตรจบลงที่พระธรรมกรได้บรรลุเป็นพระอมิตาภะพุทธเจ้า และปณิธานทั้ง 48 ประการที่ได้ตั้งไว้ก็
เป็นจริงแนวคิดของสุขาวดีคือการโอบล้อมสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาด้วยกัน 

 ในพุทธศาสนาฝ่ายสุขาวดีแบ่งความคิดเกี่ยวกับสุขาวดีและพระอมิตาภะเป็นสองแบบ ใน
แบบแรกคือยืนยันตามคำอธิบายในคัมภีร์สุขาวดีวยูหสูตร ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอธิบายในลักษณะร่วมสมัย
นั้นอธิบายว่าทั้งพระอมิตาภะและสุขาวดีเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้น“นักปรัชญาสุขาวดีในยุคปัจจุบันบอกเลย
ว่า อมิตาภะ คือนิยายที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงลักษณะบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าศากยมุนีที่ชาว
พุทธในอดีตได้ทอดท้ิงไป” 

 ไม่ว่าพระอมิตาภะและดินแดนสุขาวดีจะเป็นจริงตามคัมภีร์หรือเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นหรือไม่ 
จะอยู่ข้างนอก หรืออยู่ข้างในใจ พลังในการวางใจในสิ่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ตัวเราอย่างพระอมิตาภะ หรืออาจหมาย
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รวมถึงเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ ก็เป็นพลังในการปลุกโลกใบนี้และทุกสิ่ง
ให้ตื่นข้ึนเป็นดินแดนสุขาวดีได้ไม่ยาก ขอเพียงแค่วางใจ 

 “สุดท้ายคำว่าอมิตาภะมันแทนเนื้อหาท้ังหมดในตัวเราเอง โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆ อมิตาภะ
ที่นิยามกันหลายๆ ฝ่าย วันหนึ่งเราจะสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองได้หรือเปล่า นี่ก็เป็นเรื่องความไว้วางใจ
ของเรา” 

 คำสอนมหายานในแต่ละนิกายนั้นก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ เพียงแต่
ว่ามหายานเกิดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเตือนฝ่ายหินยานว่าธรรมะควรมีด้านของความมีชีวิตชีวาที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตของผู้คนทุกคน ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของคัมภีร์ ซึ่งในแต่ละนิกายก็จะเน้นย้ำในเรื่องที่แตกต่างกันไป 
และในฝ่ายสุขาวดีก่อกำเนิดขึ้นมาโดยเน้นเรื่องศรัทธาในพระอมิตาภะพุทธเจ้า ซึ่งเป็นตัวแทนของความ
ถ่อมตนและความไว้วางใจ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของพลังศรัทธาแห่งจิตใจในการออกไปยังประโยชน์ต่อเพื่อน
มนุษย์และสรรพสัตว์ (ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา, 2563) 

 

บทสรุป 

 ในคัมภีร์สุขาวตีวยูหสูตร คือ การศึกษาวิเคราะห์ ประวัติความเป็นมา ขอบเขตเนื้อหาและ
แนวคิดสำคัญที่ปรากฏในคัมภีร์ สุขาวตีวยูหสูตรซึ่งรจนาเป็นภาษาสันสกฤตและฉบับแปลเป็นภาษาไทยเป็น
อย่างไร แนวคิดของสำนักสุขาวดีแบบจารีตและสุขาวดีแนวทางใหม่มีความสัมพันธ์หรือขัดแย้งกันในประเด็น
ใดบ้าง  ในคัมภีร์สุขาวตีวยูหสูตรเพื่อประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองและสังคม โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับมโนทัศน์
ของนักปราชญ์ นักวิชาการ และนักปรัชญาได้ ดังนี้ 
 สุขาวดี มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า จิ้งถู่ (Ching Tu) (ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, 2526) จัดเป็น
สำนักหนึ่งทางพุทธศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศจีน เปลือกนอกดูเหมือนมีคำสอนไม่เน้นให้พึ่งปัญญาของ
ตนเอง ในการแสวงหาความหลุดพ้น แต่สอนให้พึ่งอำนาจภายนอก ซึ่งผิดแผกไปจากคำสอนพุทแบบเดิม
เป้าหมายหลักคือการได้ไปอยู่ในพุทธเกษตรสุขาวดีของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่มีนามว่า อมิตาภะ เป็นปัญญา
ไม่ใช่จุดเริ่มต้นในการช่วยให้คนพ้นทุกข์ สำนักนี้สอนให้คนมีศรัทธาหรือมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะส่ง
จิตไปขอให้พระอมิตาภพุทธเจ้าทรงช่วยให้หลุดพ้น ดังนั้น ศรัทธาจึงเป็นเงื่อนไขที่พุทธศาสนิกชนสำนักนี้
จำเป็นต้องมีเป็นอันดับแรก 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความ พบว่า นักปรัชญาและนักคิดคนสำคัญในอดีตและปัจจุบันล้วนมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายทรรศนะ ทั้งที่เห็นว่านิกายสุขาวดีเป็นแนวคิดง่าย ๆ และดูจะไม่สมเหตุสมผล
เมื่อเทียบกับพุทธศาสนาแบบเดิม และมองว่าการสวดพระนามพระอมิตาภะเป็นเรื่องของคนไม่มีปัญญา หรือมี
ปัญญาน้อย และฝ่ายที่เห็นว่า มนุษย์ไม่มีเสรีภาพที่จะเลือกหรือการกำหนดเจตนาของตนเอง มนุษย์ไม่
สามารถประกอบกุศลกรรมที่เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อพ้นทุกข์ได้เองต้องอาศัยพลังจากภายนอกเข้ามา
ช่วยเหลือ เช่นการสวดพระนามพระอมิตาภะอย่างหมดจิตหมดใจ และพวกที่พยายามประณีประนอมความ
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คิดเห็นทัง้สองฝ่ายโดยมองว่า การปฏิบัติในนิกายสุขาวดี ก็คือ การถือเจริญพุทธานุสตินั่นเอง ผู้ที่เจริญพุทธา
นุสติมีพระพุทธเข้าเป็นอารมณ์อยู่เสมอ จิตย่อมบริสุทธิ์สะอาดเป็นกุศลซึ่งก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปไกลเหมือนอย่าง
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนิกายนี้และก็ไม่ได้ไปไกลถึงขั้นพึ่งอำนาจจากภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ตนเองก็ต้อง
ปฏิบัติด้วยตนเองด้วยจึงจะพ้นทุกข์ได้ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม
เชิงประสิทธิผล และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคช่ัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวัดและประเมินผล โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅� 4.89) ด้านการใช้

แพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น Zoom ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.77) ด้านบรรยากาศ

ในการเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.76) ตามลำดับ ท้ังสามด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเหมือนกัน 
 

คำสำคัญ :  ประสิทธิผล,  แพลตฟอร์ม Zoom Meeting,  การเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 
 

Abstract  
 This research is a qualitative research. The objective was to study the 
effectiveness of online teaching management using the Zoom application platform in 
Buddhism subjects. Using a specific sample group in this research is Students who are 
studying in Mathayom 2 at Trairatanaphirak School Bangkok, 28 people. The tools used 
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in the research were: Effectiveness questionnaire and use statistical data analysis, 
frequency distribution, percentage and mean. 
  The results showed that Students' opinions on the effectiveness of online 
teaching using the Zoom application platform in Buddhism subjects. The overall picture 
is at the highest level. When considering each aspect, it was found that Measurement 

and Evaluation The mean (�̅�= 4.89) in terms of using the Zoom application platform in 

teaching and learning management. The mean (�̅�= 4.77) in the teaching and learning 

atmosphere with mean values (�̅�= 4.76), respectively. All three aspects were at the same 
highest level. 

Keywords: The effectiveness, The Zoom Platform, Teaching Buddhism Program 
 

บทนำ  
 สถานศึกษาเป็นสถานท่ีที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ในกลุ่มเด็กไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการระบาด
ในกลุ่มเด็กขึ้นจะมี ผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุที่ติดเช้ือจากเด็ก องค์การ
อนามัยโลก (WHO, UNICEF, & CIFRC, 2020) ได้เสนอแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดใน
โรงเรียน โดยให้ตระหนักถึงการป้องกันทางด้านสภาวะแวดล้อมในโรงเรียน สุขอนามัยของนักเรียนและ
การผ่อนปรนการลาป่วยให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีอาการป่วยนอกจากนั้นการ
เว้นระยะห่างทางสังคมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ สำคัญที่ควรคำนึงถึง โดยให้มีการจัดห้องเรียนแบบสลับกันมา
เรียน ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน กีฬา เกม และการชุมนุมกันเป็นกลุ่มใหญ่และจัดโต๊ะเรียนให้ห่าง
กัน อีกทั ้งย ังส ่งเสริมให้โรงเร ียนจัดการเร ียนการสอน ออนไลน์อีกด้วย นอกจากนี ้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึง ความสำคัญในการดูแลนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการ สอนของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโร
นา 2019 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน 
ส ั งก ั ดอย ่ า งม ีประส ิ ทธ ิ ภาพ  (ส ำน ั ก งานคณะกรรมการการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ น ฐาน , 2563)   
ซึ่งสอดคล้องกับกาญจนา บุญภักดิ์ (2563) ที่ได้เสนอแนวคิดที่สอดคล้องกันว่า สถานศึกษาต่าง ๆ 
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างเร่งด่วนในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูมาเป็น
แบบออนไลน์เพื่อลดการเผชิญหน้ากัน โดยให้มีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ร้อยละ 100 โดยงด
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เดินทางมาเรียน งดการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก งดกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาผู้เรียน
มาเป็นแบบออนไลน์ 

 การใช้สื ่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างครูผู ้สอนและ
นักเรียนในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งมีการเว้นระยะห่างทางสังคม การนำเอาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้นั้นทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้านและครูผู้สอนสามารถมอบหมายงาน ตรวจงานและ
สร้างแบบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา New normal หรือความปกติ
ใหม่นี้ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดการปรับตัวและมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ครูผู้สอน นักเรียนและสถานศึกษาต้องปรับตัว ผู้พัฒนาระบบทางด้านสารสนเทศได้เร่งพัฒนา
เครื่องมือท่ีช่วยในการจัดการศึกษาและการประชุมทางไกล จึงเกิดเครื่องมือท่ีช่วยในการจัดการเรียนการ
สอนและการประชุมทางไกลขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ เช่น Zoom, Google 
Hangouts, Skype, Line, Facetime, Facebook, Messenger, Microsoft Teams, True Visual 
World, Google Meet, Vroom, WebX เป็นต้น           
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเค

ชัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
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สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มแอป

พลิเคชัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ตามขั้นตอนดังน้ี 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จำนวน 28คน ในรายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง มิตตวินทุกชาดก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  

    เคร่ืองมือในการวิจัย  
 เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ประกอบด้วย 1. แบบสอบถามเชิงประสิทธิผล และ 

2. แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom 
    ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือแต่ละประเภท  
 การสร้างแบบสอบถาม  
  1. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom และตําราที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ  

  2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กำหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียด ให้
ครอบคลุมทั้งวัตถุประสงค์และลักษณะของการวิจัย  

  3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนำไปให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และความเหมาะสมของแบบสอบถามเพื่อที่ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์
ก่อนนําไปทดลองใช้  

  4. นำแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 28 คน โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์  

    การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการทดลองและเก็บข้อมูลจากการสอนโดยใช้แพลตฟอร์มแอป

พลิเคชัน Zoom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 28 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไตร
รัตนาภิรักษ์ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1. ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 28 คน จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์  
 2. จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom ตลอดภาค

การศึกษาท่ี 2564 
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 3. ให้นักเรียนทำแบบสอบถามประสิทธิผลที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
โดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom 

    การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที ่เก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์

โปรแกรมสำเร็จรูปโดยทำการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลที่มีต่อการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์ม

แอปพลิเคชัน Zoom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 28 คน โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ ด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ดังนี้  

   ๔.๕๐ - ๕.๐๐ หมายถึงระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
   ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึงระดับความพึงพอใจ มาก 
   ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมายถึงระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
   ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อย 
   ๑.๐๐ - ๑.๔๙ หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ค่าสถิติ ดังต่อไปนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ประเมินประสิทธิผลการจัดการเร ียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้

แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ปรากฏผลดัง ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 2 จำนวนและร้อยละของนักเรียนตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 
 พบว่า นักเรียนตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54 เป็นเพศหญิงละ 46 

ตามลำดับ 

 
  

ภาพที่ 3  จำนวนและร้อยละของนักเรียนตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ (ปี) 
 พบว่า นักเรียนตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 14 ปี ร้อยละ 75 อายุ 13 ปี ร้อยละ 14 

อายุ 15 ปี ร้อยละ 11ตามลำดับ 
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ภาพที่ 4 จำนวนและร้อยละของนักเรียนตอบแบบสอบถามจำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

เรียนออนไลน ์
พบว่า นักเรียนตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ Mobile phone ร้อยละ 71 Notebook 

ร้อยละ 11 ComputerและiPad ร้อยละ 7 อ่ืน ๆ ร้อยละ 4 ตามลำดับ 
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสอนออนไลน์ โดยใช้

แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสอนออนไลน์ โดยใช้

แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง มิตตวินทุกชาดก ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร 

ประสิทธิผลการจัดการสอนออนไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์ม
แอปพลิเคชัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 

(ภาพรวม ๓ ด้าน) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

�̅�         S.D แปลผล 

1. ด้านการใช้แพลตฟอร์มแอปพลเิคชัน Zoom ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.80 0.37 มากที่สุด 

2. ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน 4.77 0.43 มากที่สุด 
3. ด้านการวัดและประเมินผล 4.89 0.29 มากที่สุด 

รวมท้ัง 3 ด้าน 4.82 0.35 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ ๗ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักเรียน ภาพรวม ๓ 

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.82 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ราย

ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.89) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.29 ด้านการใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี
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ค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.80) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน โดยมี

ค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.77) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ตามลำดับ 
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์ม
แอปพลิเคชัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1.ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ พบว่า นักเรียนเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54 และมีนักเรียนเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 46 ตามลำดับ 

 2. ผลการวิจัยประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มแอป
พลิเคชัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง มิตตวินทุกชาดก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร 

 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์ม
แอปพลิเคชัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง มิตตวินทุกชาดก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
๒ โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านการวัดและประเมินผล โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.89) ด้านการใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน 

Zoom ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.80) ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน โดย

มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.77) ตามลำดับ ท้ังสามด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเหมือนกัน 
  1. ด้านการใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom ในการจัดการเร ียนการสอน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ครูผู้สอนจะแชร์หน้าจอ PowerPoint เนื้อหา เรื่อง มิตตวิ
นทุกชาดก ระหว่างการแชร์หน้าจอ นักเรียนจะเห็นสื่อการสอน ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถพูดคุย
โต้ตอบกันได้ทั้งแบบเสียงและข้อความ รองลงมา คือ มีการนัดหมายกับนักเรียนก่อนเรียน เช่น การแจ้ง
เวลาเรียน การบอกเรื่องที่จะเรียน หนังสือที่ใช้ในการเรียน เป็นต้น รองลงมา คือ ครูผู้สอนจะส่งลิงก์ 
Zoom ในกลุ่มไลน์ เพื่อเริ่มต้นการเรียนการสอน โดยนักเรียนจะเห็นวิดีโอกล้องของผู้สอน ของตนเอง 
และของนักเรียนคนอ่ืน ๆ คิดเป็น ค่าเฉลี่ย = 4.80ตามลำดับ 

  2. ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ 
ให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา รองลงมา คือ ให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนใน
การเรียน รองลงมา คือ ยอมรับความคิดเห็นของนักเร ียนที ่ต่างไปจากครู รองลงมา คือ ใช้สื่อ
ประกอบการสอน รองลงมาคือ เนื้อหามีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และคำอธบิาย
รายวิชา รองลงมา คือ ใช้คำถามถามนักเรียนบ่อย ๆ คิดเป็น ค่าเฉลี่ย = 4.77 ตามลำดับ  
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  3. ด้านการวัดและประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ มีการ
ซักถาม การสังเกต การส่งการบ้านนักเรียน รองลงมา คือ เกณฑ์การประเมินผลมีความเที่ยงธรรม 
โปร่งใส รองลงมา คือ มีการแจ้งผล/รายงานผลการส่งงานของนักเรียน มีการทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
รองลงมา คือ วิธีการวัดผลสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา คิดเป็น ค่าเฉลี่ย = 4.89 ตามลำดับ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom 
ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้อภิปรายผล ดังนี้  

 จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเค
ชัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom ในการจัดการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศในการเรียน
การสอน ด้านการวัดและประเมินผล ทั้งสามด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเหมือนกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้สถานศึกษาในหลายจังหวัดได้มี
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาสวรรค์ ชูหา (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน 
Zoom cloud meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ วัตถุประสงค์ วิจัยครั้งนี้เป็นการวจิัย
เชิงพรรณา (Descriptive research design) มีกลุ ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที ่ลงทะเบียนเร ียนวิชา
ปฏิบัติการผดุงครรภ์ จำนวน 64 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมิน
ความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการสอนผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ทุกสัปดาห์ 
ๆ ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Descriptive Statistics 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom ช่วยสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด นักศึกษามี
ความรู้สึกเสมือนได้เรียนจริงภายในห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.61±0.49 รองลงมาคือความพึงพอใจด้าน
สามารถทบทวนการเรียนการสอนได้ตามที่ต้องการมีค่าเฉลี่ย 4.59±0.49 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
การใช้งานแอปพลิเคช่ัน Zoom cloud meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ทำให้ผู้เรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากที ่สุด โดยเฉพาะด้านนักศึกษามีความรู ้สึกเสมือนได้เรียนจริงภายใน
ห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด   

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom ใน
รายวิชาพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
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 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 ผู้สอนต้องศึกษาขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบออนไลน์

อย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจบทบาทของตนเองและบทบาทของผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ควรให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการทำงาน
ของตนเองมากที่สุด ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ทำงานด้วยตนเองได้ 

  1.3 ผู้สอนควรมีสื่อที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสนองตอบ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 

 2. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดย

ใช้จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 3. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย/ปฏิบัติการ 
  3.1. จากการสำรวจจากแบบสอบถามที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้

แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Zoom ในรายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง มิตตวินทุกชาดก ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ยังมีปัญหาในการใช้สื่อประกอบการสอน 
ดังนั้นควรหาแนวทางในการแก้ไข้โดยให้มีสื่อ กิจกรรม ตัวอย่างที่ชัดเจนและให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

  3.2 ส่งเสริมสนับสนุน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำไปปรับปฏบิัติใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและศึกษาประวัติความเป็นมา คติการสร้าง และลักษณะ
พุทธศิลป์ของพระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณที่มีความส าคัญต่อสังคมวัฒนธรรมในวัดบ้านเมืองจันทร์ 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จากการศึกษาพบว่า ในบริเวณวัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีการพบพระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณที่มีความส าคัญจ านวน 14 องค์ แต่น ามาศึกษา
เพียง 4 องค์ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์และมีความแตกต่างกันทางพุทธลักษณะชัดเจนในเชิงการ
เปรียบเทียบ ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของฐานพระประธานภายในอุโบสถ และเป็น
พระพุทธรูปไม้แกะสลักแบบพื้นบ้านในศิลปะล้านช้างทั้งหมด ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 
โดยไม่มีการแกะสลักแบบสกุลช่างหลวงหรือทรงเครื่องอย่างพระมหาจักรพรรดิเข้ามาปะปน ทั้งนี้กลุ่ม
พระพุทธรูปข้างต้นได้ถูกน ามาเช่ือมโยงเกี่ยวกับคติความเช่ือเรื่องผลแห่งกุศลกรรม ความศรัทธาใน
ศาสนาท่ีผู้คนได้น าสิ่งรอบตัวมาสร้าง คติการค้ าชูศาสนา สืบชะตา รวมถึงความเชื่อในเรื่องอานิสงส์ต่างๆ 
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ซึ่งการศึกษาครั้งนี้อาจเป็นแนวทางให้คนในชุมชนได้เล็งเห็นคุณค่าในงานพุทธ
ศิลป์ ซึ่งก่อให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนในมรดกงานศิลปกรรมของท้องถิ่น 
 
ค าส าคัญ:  พระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณ, พุทธศิลป์, วัดบ้านเมืองจันทร์, คติการสร้างพระพุทธรูปไม้
โบราณ 
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Abstract  
 The objective of this article was to explore and study the history, creation 
model, and Buddhist art characteristics of ancient wooden carved Buddha images that 
are important to society and culture in Ban Muang Chan Temple, Mueang Chan District, 
Sisaket Province. From the study, it was found that in the area of Ban Muang Chan 
Temple, Mueang Chan District, Sisaket Province, 14 important ancient carved wooden 
Buddha images were found, but only 4 of them were studied that were in perfect 
condition with distinct differences in Buddhist characteristics in comparison, enshrined 
on the left hand side of the main Buddha image base inside the Ubosot They were all 
folk style carved wooden Buddha images in Lan Chang art.  The age can be around the 
24th-25th Buddhist century, without carved in the Chang Luang style or dressed like the 
Emperor to be mixed in. However, the group of Buddha images above had been linked 
to the beliefs about the result of good deeds, the belief in the religion that people 
used to create things around them, the belief of supporting religion, succession of 
destiny, and belief in  various merits in this life and next life. This study may be a way 
for people in the community to see the value of Buddhist art, which contributes to 
their participation in preserving and cherishing the local artistic heritage. 
 
Keywords: ancient wood-carved Buddha images, Buddhist art, Ban Muang Chan 
Temple, the creation of ancient wooden Buddha images 
 

บทน า  
วัดบ้านเมืองจันทร์ ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณ

ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน สภาพบริเวณวัดจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ คือ ต้นมะขามเป็นจ านวนมาก มีศา
สนสถานและศาสนวัตถุที่ส าคัญ ได้แก่ พระธาตุเมืองจันทร์ สิม พระพุทธรูป อารามหรืออุ โบสถ 
พระพุทธรูปไม้ ตู้พระธรรมใบลาน และที่แตกต่างจากวัดทั่วไปท่ีพบเห็นคือ มีศาลบรรพบุรุษที่ตั้งอยู่ในวัด 
ประวัติวัดบ้านเมืองจันทร์ตั้งมานานจนไม่สามารถหาข้อมูลในการตั้งวัดครั้งแรกได้ นอกจากค าบอกเล่า
และการสืบทอดประเพณีที่ยังคงปฏิบัติจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ และที่ส าคัญคือ ปูชนียบุคคลในชุมชนนี้ได้
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นผู้บุกเบิกในการก่อตั้งวัดที่ส าคัญในจังหวัดศรีสะเกษอีก
หลายวัด คือ พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยท่าน
นับเป็นพระรูปแรกที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้มีคุณูปการต่อชาวบ้าน
บ้านเมืองจันทร์เป็นอย่างยิ่งทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การส่งเสริมประเพณีของชุมชน 
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โดยเฉพาะการที่ท่านได้ริเริ่มให้มีการท าบุญรวมญาติขึ้นด้วย และส่งผลให้มีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานในชุมชน
แห่งนี้มากขึ้น (แหล่งศิลปกรรมในจังหวัดศรีสะเกษ, 2543 และ ธงชัย เมืองจันทร์, 2549) ซึ่งชุมชน
บ้านเมืองจันทร์นี้เป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ที่ได้รับอิทธิพลทางศาสนา ตลอดจนการเมืองการ
ปกครองจากอาณาจักรล้านช้าง (คณะกรรมการประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544) พื้นที่แถบนี้
เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ า มีน้ าห้วยทับทันเป็นล าน้ าสาขา มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชน และยังมีความสัมพันธ์
ในลักษณะของพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูยในอดีต ตั้งแต่ปากล าน้ าห้วยทับทันไหลลงสู่
แม่น้ ามูลทางทิศเหนือไปจนถึงเทือกเขาพนมดงรักทางด้านทิศใต้ มีความหนาแน่นในการตั้งถิ่นที่อยู่ของ
คนในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูยทั้ง 2 ฝั่งของล าน้ าทั้งเขตจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ (กระทรวงมหาดไทย, 
2529 และ อภิศักดิ์ โสมอินทร์, 2521) และปรากฏร่องรอยชุมชนโบราณระดับหมู่บ้านหลายแห่ง เช่น 
บ้านตาโกน บ้านเมืองแสน บ้านเพียนาม บ้านกุดเมืองฮาม โดยภายในหมู่บ้านที่มีหลักฐานการตั้งชุมชน
มาอย่างยาวนานก็จะมีการสร้างวัดเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่าง
ยาวนานควบคู่กับชุมชนนั้นด้วย จึงพบว่าชุมชนที่มีความเก่าแก่อย่างบ้านตาโกน บ้านเมืองแสน บ้านเพีย
นาม และบ้านกุดเมืองฮาม ต่างก็มีวัดเป็นโบราณสถานที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของชุมชน และเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญอันเป็นท่ีเคารพสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ทั้งยังมี
พระพุทธรูปขนาดเล็กและโบราณวัตถุอื่นๆ ที่มีรูปแบบทางศิลปกรรมแตกต่างกันไปตามฝีมือของคนใน
ชุมชน ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่ามีความส าคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ที่
ปัจจุบันยังคงมีพระพุทธรูปไม้จ านวนหนึ่งในวัดบ้านเมืองจันทร์ ซึ่งเป็นวัดส าคัญที่สุดของชุมชน ทุกปีใน
งานประเพณีพิธีการไหว้พระธาตุจะมีการน าพระพุทธรูปไม้บางองค์ออกมาสรงน้ าด้วย เป็นประเพณีที่มี
การปฏิบัติติดต่อกันมาหลายช่ัวอายุคน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “พิธีดะพระ” (ทองดี เมืองจันทร์, 2565, 
สัมภาษณ์) เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิที่เป็นท่ีศรัทธาของนักเดินทางหลังช้างชาวกูย และต่อมาได้ถูกน ามา
เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของ “อานิสงส์” ซึ่งหมายถึง ผลแห่งกุศลธรรม หรือประโยชน์อันจะได้รับจากการ
ได้ท าบุญ หรือได้สร้างประโยชน์ไว้ เป็นการผสมผสานความเช่ือเรื่องของอานิสงส์มากมายนานัปการที่
พุทธศาสนิกชนเช่ือว่าถ้าได้สร้างถวายให้กับพระพุทธศาสนาแล้ว กุศลผลบุญที่ได้กระท าไว้ในชาตินี้จัก
น้อมน าผู้คนเหล่านี้มีความสุข ทั้งชาตินี้ ชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป  (มงคล ศรีจันทร์, 2565, สัมภาษณ์) 
ดังจารึกที่ฐานพระเจ้าไม้ได้กล่าวว่า “สุขท่ีเมืองมนุษย์ สุขท่ีเมืองสวรรค์ และสุขแห่งพระนิพพาน เทอญ” 
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ภาพที่ 1,2 กลุ่มพระพุทธรูปภายในอุโบสถวัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรสีะเกษ 

ที่มา: คณะผูศ้ึกษา 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ที่

เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณในวัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ อันเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และ
ศิลปกรรมท้องถิ่นให้พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ อันจะน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษต่อไป ทั้ง
ยังสามารถใช้เป็นคู่มือในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่อ าเภอเมืองจันทร์ได้อีกด้วย 

จากการส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณที่วัดบ้านเมืองจันทร์ 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าไม่มีผู้ท าการศึกษา แต่มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่ท าให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับบริบทวัด ได้แก่ งานวิจัยของธงชัย เมืองจันทร์ (2549) เรื่อง “คติธรรมไทยกูยจากประเพณีการ
ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์” งานวิจัยของพระมหาเดช มีภาพ (2556) เรื่อง “พิธีกรรมและความเช่ือของชาว
กูย ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ” งานวิจัยของธันยพงศ์ สารรัตน์ (2564ก) เรื่อง 
“แนวทางการพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ” งานวิจัยของธันยพงศ์ สารรัตน์ (2564ข) เรื่อง “บทบาทของผู้หญิงและผู้ชาย
ในต านานการสร้างพระธาตุเมืองจันทร์และปราสาทบ้านปราสาท” ซึ่งงานวิจัยกลุ่มนี้ท าให้ได้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนและวัด รวมถึงความเช่ือบางประการ และกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูป
ไม้ในอีสาน ได้แก่ งานวิจัยของนิยม วงศ์พงษ์ค า และคณะ (2545) เรื่อง “พระไม้อีสาน” งานวิจัยของติ๊ก 
แสนบุญ (2553) เรื่อง “ลักษณะอีสาน : ว่าด้วยเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม” งานของติ๊ก แสนบุญ 
(บรรณาธิการ) (2548) เรื่อง “วิกฤติศิลปะพื้นบ้านอีสาน : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” งานวิจัยของติ๊ก  แสน
บุญ (2554) เรื่อง “เอกลักษณ์หัตถกรรมอีสานในงานไม้ที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา
จังหวัดอุบลราชธาน”ี งานของชอบ ดีสวนโคก (2545) เรื่อง “พระไม้ลายมือของบรรพชนไทอีสาน” ซึ่ง
งานวิจัยกลุ่มนี้เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิมากรรมพระไม้ในสังคมอีสาน และท าให้ทราบถึงความเช่ือ
ความศรัทธาของคนท้องถิ่นที่มีต่อพระไม้อีสาน รวมถึงงานของพระมหาปพน กตสาโร (2560) เรื่อง 
“พระพุทธรูปไม้ : คุณค่าและคติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตคนอีสาน” และงานของศิรพงศ์ ศักดิ์สิทธิ์ (2554) 
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เรื่อง “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในลา้นนา” งานวิจัยของบุษบา กิติจันทโรภาส (2539) เรื่อง “คติความ
เชื่อเรื่องพระพุทธรูปไม้ในเขตอ าเภอเมืองมหาสารคาม” งานของสงวน รอดบุญ (2526) เรื่อง “พุทธศิลป
ลาว” และงานของพระครูโสภณวีรานุวัตร (นิคม เกตุคง) (2559) เรื่อง “พุทธศิลป์กับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี” ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการวิจัยเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ศึกษาพระพุทธรูปไม้ที่วัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงการ
วิเคราะห์บทบาทของพุทธศิลป์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อส ารวจและศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปไม้แกะสลัก
โบราณของวัดบ้านเมืองจันทร์ที่มีความส าคัญต่อสังคมวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น 
 2. ศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณของวัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นในการเก็บข้อมูลทางด้านเอกสารและภาคสนามในการศึกษาเรื่องราว
เกี่ยวกับคติความเช่ือและสภาพสังคมของชุมชนในการสร้างพระพุทธรูปไม้ของวัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 

ขั้นตอนของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาเป็น
หลักฐานอ้างอิงในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้นไป และมีการ
สังเกตการณ์ โดยผู้ศึกษาได้ออกส ารวจพ้ืนท่ีจริงในการท าวิจัย ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นั้นได้ส ารวจต าแหน่ง
ที่ตั้งของวัด และส ารวจอุโบสถท่ีเก็บรักษาพระพุทธรูปไม้เพื่อให้ทราบว่าในวัดมีจ านวนพระพุทธไม้กี่องค์ 
สมบูรณ์และช ารุดกี่องค์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการลงเก็บข้อมูลภาคสนามต่อไป รวมถึงการสัมภาษณ์
ผู้ที่มีความรู้ทางด้านพระพุทธรูปไม้ โดยสัมภาษณ์จากพระสงฆ์ ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีความรู้ ซึ่งในการ
สัมภาษณ์ครั้งนี้ได้อาศัยเครื่องมือเพื่อช่วยในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วตรงตามความต้องการ 
 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าทางด้านเอกสารในส่วนท่ีเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ในเรื่องคติการสร้างพระพุทธรูปทั้งทางด้านรูปแบบ วัสดุ และอานิสงส์ในการสร้างที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเช่ือและพิธีกรรมพื้นถิ่น จากนั้นได้เก็บข้อมูลภาคสนามที่เป็นการ
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ส ารวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของพระพุทธรูปด้วยแบบบันทึกข้อมูล การถ่ายภาพ และศึกษา
จารึกที่ปรากฏตรงบริเวณฐานพระพุทธรูป และจ าแนกพุทธลักษณะว่าอยู่ในสมัยใด สร้างด้วยวัสดุ
อย่างไร จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ จากนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผลการวิจัย โดยสรุปจากการศึกษาด้านเอกสาร การเก็บ
ข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์และสรุปเพื่อให้เป็นคติความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปไม้
ของชุมชนเมืองจันทร์แห่งนี ้
 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบ และพัฒนาการสร้าง
พระพุทธรูป รวมถึงประเพณีการสร้างถวาย อีกท้ังยังมีจุดประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้เล็งเห็นคุณค่าใน
งานพุทธศิลป์ ซึ่งก่อให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนในมรดกศิลปกรรมของ
ท้องถิ่น 

 
ผลการศึกษา 
1.พระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณในวัดบ้านเมืองจันทร์ 
 พระพุทธรูปหรือคนท้องถิ่นเมืองจันทร์เรียกว่า “พระเจ้า” หรือ “ หลวงพ่อไม้” หรือ “หลวง
พ่อ” ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมาก ดังที่วิโรฒ ศรีสุโร เรียกว่า “สวยซื่อ ๆ สวยงามนามว่าพระ” (วิโรฒ 
ศรีสุโร, 2548) เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธรูปสร้างขึ้นจากวัสดุหลายประเภท อาทิ ศิลา ไม้ โลหะ อิฐ ปูน ดินเผา เขาสัตว์ 
เป็นต้น ตามความนิยมและทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ มารังสรรค์ให้เกิดเป็นงานพุทธ
ศิลป์ท่ีมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฝีมือช่าง (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2555 และ ศักดิ์ชัย สาย
สิงห์, 2556) ซึ่งจะเป็นกลุ่มช่างราษฎร์ โดยพระพุทธรูปจะมีรูปแบบขนาดเล็ก เป็นอิสระ เรียบง่าย และ
สร้างจากไม้ชิ้นเดียวเป็นส าคัญ แสดงให้เห็นถึงพุทธลักษณะท้องถิ่นที่แสดงถึงความเป็นอีสานรวมถึงเมือง
ศรีสะเกษด้วยอย่างแท้จริง 
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ภาพที่ 3,4 (ซ้าย) หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ (พระเจ้าพดื) ประดิษฐานภายในอุโบสถวัดบ้านเมืองจันทร์ 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  มีกลุ่มพระพุทธรูปไม้ประดิษฐานอยู่บริเวณฐาน และ (ขวา) หลวง
พ่อพระเจ้าใหญ่องค์จ าลองในวันสงกรานต์ของท้องถิ่นบ้านเมืองจันทร์ 

ที่มา: คณะผูศ้ึกษา 
 

 พระพุทธรูปไม้หรือพระเจ้าไม้ เป็นช่ือที่เรียกตามวัสดุที่ใช้ในการสร้าง โดยมีขนาดตั้งแต่เล็ก
จนถึงขนาดใหญ่ ส่วนมากจะสลักจากไม้ช้ินเดียวและสองช้ิน เมื่อมีการสลักเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการ
ประดับตกแต่งด้วยการลงรักปิดทองทาชาดเพื่อให้องค์พระพุทธรูปนั้นมีความสวยงามตามที่ช่างผู้นั้น
ปรารถนาโดยพุทธลักษณะองค์พระพุทธรูปนั้นจะมีปางต่างๆ กัน (กรมศิลปากร, 2548) ซึ่งพระพุทธรูป
ไม้ หรือ “หลวงพ่อไม้” “พระเจ้าไม้” ในวัดบ้านเมืองจันทร์ที่เป็นพระพุทธรูปโบราณนั้นส่วนใหญ่จะมี
ขนาดเล็กและมีลักษณะพุทธศิลป์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฝีมือและจินตนาการของช่างหรือชาวบ้าน 
เป็นงานช่างพื้นบ้านบริสุทธิ์ที่สร้างสรรค์โดยช่างพื้นบ้านที่มีข้อจ ากัดในเรื่ องของเครื่องไม้เครื่องนี้ โดย
ส่วนใหญ่เป็นปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่เป็นกลุ่มช่วงหน้าฐานพระประธาน ดังที่วิโรฒ ศรีสุโร ได้กล่าว
ว่า “ฐานซุกชีมีพระไม้หลากหลายยิ่ง พระจริงๆ ใช้พระปลอมยอมยกให้ นั่งเลี้ยงควายแกะพระไว้ด้วย
หัวใจ สมาธิใส่ศิลป์บริสุทธิ์วิมุตติกรรม” (วิโรฒ ศรีสุโร, 2548) ซึ่งในอดีตนั้นชายใดบรรพชาอุปสมบท
แล้ว หากต้องการลาสิกขาจะต้องแกะสลักพระพุทธรูปไม้ขึ้นมาอย่างน้อย 1 องค์ เพื่อประดิษฐานไว้ในวัด
แทนตัวเองที่จะลาสิกขาออกจากวัดไป (พระครูโสภณธรรมพร, 2565, สัมภาษณ์) บ้างก็ว่าสร้างถวายเป็น
พุทธบูชาเพื่อเป็นบริวารแด่ “พระเจ้าพืด” หรือ “พระเจ้าใหญ่” พระประธานในอุโบสถนั่นเอง ดังนั้น 
พระพุทธรูปไม้จึงมีพุทธลักษณะที่แตกต่างกัน และพบเป็นจ านวนมากตามโบสถ์ วิหาร และศาลาการ
เปรียญในวัดต่างๆ ในอาณาบริเวณบ้านเมืองจันทร์ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้มีการก าหนดขอบเขตและคุณสมบัติของพระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณใน
วัดบ้านเมืองจันทร์ไว้ว่า ต้องเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักท่ีต้องสันนิษฐานหรือมีข้อมูลระบุอายุการสร้างที่
มากกว่า 80 ปีขึ้นไป อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่มีความส าคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางด้านพุทธศิลป์ หรือมีความส าคัญทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของคน
ในชุมชนนั้นๆ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณภายในอุโบสถวัดบ้านเมืองจันทร์ ซึ่งจากการส ารวจในครั้ง
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นี้พบว่าในวัดบ้านเมืองจันทร์ มีพระพุทธรูปโบราณที่สร้างด้วยวัสดุไม้แกะสลักจ านวน 4 องค์ ที่ยังคงอยู่
ในสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ 
 1.1 พระพุทธรูปไม้องค์ท่ี 1 (หลวงพ่อพระโชค) 
 เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางมารวิชัย เดิมลงรักปิดทอง ปัจจุบันทาทับผิวพระวรกายด้วยสี
ทอง ซึ่งนิยม วงศ์พงษ์ค า และคณะ ตั้งข้อสังเกตว่า คนอีสานยังนิยมใช้สีทองและสีที่มีลักษณะคล้ายสี
ทอง เช่น สีเหลือง ในการประดับตกแต่งองค์พระเป็นเพราะว่าสีทอง บ่งบอกถึงความสง่างาม มีค่า มี
ความศักดิ์สิทธ์ิน่าเกรงขาม (นิยม วงศ์พงษ์ค า, 2545) พระพุทธรูปองค์นี้ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 34 
เซนติเมตร ความสูงรวมฐานประมาณ 1.22 เมตร ประดิษฐานอยู่กับกลุ่มพระพุทธรูปไม้ภายในอุโบสถวัด
บ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ (พระครูสุกิจสารวิมล, 2565, สัมภาษณ์) ซึ่ง
พระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างเรียว พระกรรณยาว ขมวดพระเกศาเล็กและถี่ พระ
รัศมีทรงสี่เหลี่ยมสงูชะลูดขึ้นบรรจบกัน พระโอษฐ์เล็ก พระนาสิกเล็ก ปลายสังฆาฏิจรดกับแนวรัดประคด 
พระเพลาค่อนข้างเล็กไม่สมส่วน ประทับขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวาวางเหนือพระชานุขวา ปลายนิ้วพระ
หัตถ์เสมอกันจรดกับส่วนฐาน ส่วนพระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระเพลา ประดิษฐานอยู่บนฐานสูง ทรงเอวขัน 
ส่วนฐานด้านบนมีการปิดล่องชาดเป็นรูปกลีบบัว ตรงกลางด้านหน้าก็มีการปิดล่องชาดเป็นรูปกลีบบัว 
ตรงกลางด้านหน้ามีการปิดทองและขีดเป็นรูปบุคคล (เทวดา?) นั่งพับเพียบประนมมือ แต่ช ารุดไป
หมดแล้ว (รัตนา ธูปหอม, 2565, สัมภาษณ์) 
 

 
ภาพที่ 5 พระพุทธรูปไม้องค์ที่ 1 

ที่มา: คณะผูศ้ึกษา 
 เมื่อพิจารณาจากลักษณะพุทธศิลป์โดยรวมแล้วพบว่า พระพุทธรูปไม้องค์นี้เป็นพระพุทธรูป
ศิลปะพื้นบ้าน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 25 และมีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับอิทธิพล
ทางศิลปะจากลาวด้วย รวมถึงอิทธิพลของช่างสกุลเขมรที่ปรับปรุงรูปแบบจนเกิดเป็นพุทธลักษณะเฉพาะ
ท้องถิ่น เป็นช่างศิลปะสกุลช่างทางใต้ จึงท าให้รูปแบบที่พบมีความหลากหลาย แต่ในความหลากหลาย
ดังกล่าวยังคงสามารถสะท้อนภาพของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของคนทั้งสองเมืองว่ามีความสัมพันธ์กัน
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มากน้อยเพียงใดได้เป็นอย่างดี (นิยม วงศ์พงษ์ค า และคณะ, 2555) นอกจากนี้จากการปิดทองแล้วขีด
เขียนเป็นลวดลายนั้นเป็นท่ีนิยมใช้ในการตกแต่งงานศิลปกรรมต่างๆ ในลาว ก่อนที่จะส่งต่องานฝีมือช่าง
มายังผู้คนในภาคอีสาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างกันค่อนข้างมาก 
(ประภัสสร์ ชูวิเชียร, 2557) 
 1.2 พระพุทธรูปไม้องค์ท่ี 2 (หลวงพ่อพระชัย) 
 พระพุทธรูปไม้เบื้องหน้าพระประธานอุโบสถวัดบ้านเมืองจันทร์ เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลัก
ปางมารวิชัย เดิมลงรักปิดทอง ปัจจุบันทาทับผิวพระวรกายด้วยสีทอง แต่หลุดลอกไปมากแล้ว ขนาด
หน้าตักกว้างประมาณ 22 เซนติเมตร ความสูงรวมฐานประมาณ 84 เซนติเมตร  ประดิษฐานภายใน
อุโบสถวัดบ้านเมืองจันทร์ ซึ่งพระพุทธรูปไม้บนอุโบสถมีพุทธลักษณะพระพักตร์รูปไข่ พระพักตร์มี
ลักษณะเฉพาะแบบพระพุทธรูปสมัยบายน (ใบหน้าแบบพระบาง) ที่สะท้อนอิทธิพลเขมร มีไรพระศก 
พระกรรณยาว ขมวดพระเกศาเล็กและถี่ พระรัศมีทรงเปลว พระโอษฐ์เล็ก พระนาสิกใหญ่ สังฆาฏิเป็น
แผ่นกว้าง ปลายจรดกับแนวรัดประคด ขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวาวางเหนือพระชานุขวา ปลายนิ้วพระ
หัตถ์เสมอกันจรดกับส่วนฐาน ส่วนพระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระบาทขวา พระวรกายยืดยาวแบบผิดสดัสว่น 
ท่อนแขนมักแกะติดกับล าตัว พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา (ตัก) แบบราบไม่มี โค้งกระดกขึ้น 
ประดิษฐานอยู่บนฐานสูงทรงเอวขัน มีรูปแบบคล้ายงานช่างหลวง โดยเฉพาะการเน้นรูปแบบชายผ้าทิพย์ 
ซึ่งจากรูปแบบที่พบเป็นพระไม้ที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปแบบรัตนโกสินทร์ (สันติ เล็กสุขุม, 2547) 
มีการลงรัก (สีด า) ปิดทอง (สีทอง) และล่องชาด (สีแดง) ประดับสลับกันเป็นช้ัน 
 

  
ภาพที่ 6,7 พระพุทธรูปไม้องค์ที่ 2 และฐานเอวขัน 

ที่มา: คณะผูศ้ึกษา 
 เมื่อพิจารณาจากลักษณะพุทธศิลป์โดยรวมแล้ว พระพุทธรูปไม้องค์นี้เป็นพระพุทธรูปศิลปะ
พื้นบ้าน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 25 นอกจากนี้ พระพุทธรูปไม้องค์ที่ 2  นี้ ยังเป็น
พระพุทธรูปที่ส าคัญของชุมชน มีความพอเหมาะ พอดี จึงดูพองาม และเป็นความงามที่ดูดิบๆ (ติ๊ก แสน
บุญ, 2548) พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะพิเศษคือ แกะสลักจากส่วนกว้างของต้นไม้ซึ่ง
แตกต่างจากพระพุทธรูปไม้ทั่วไปที่จะแกะสลักตามแนวตัดของต้นไม้ ในช่วงวันสงกรานต์จะมีการอัญเชิญ
ลงมาทรงน้ าเป็นประจ าทุกปี และจะอัญเชิญลงมาเป็นพระประธานบนโต๊ะหมู่บูชาในช่วงเวลาที่มีการจัด
งานภายในวัดบ้านเมืองจันทร์ด้วยคู่กับพระเจ้าพืดองค์จ าลอง (รัตนา ธูปหอม, 2565, สัมภาษณ์) 
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 1.3 พระพุทธรูปไม้องค์ท่ี 3 (หลวงพ่อพระเสี่ยง)  
 หลวงพ่อพระเสี่ยง เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางมารวิชัย เดิมลงรักปิดทอง ปัจจุบันทองเก่า
ที่ปิดส่วนหน่ึงช ารุด และมีการปิดทองถวายเป็นพุทธบูชาโดยชาวบ้านไปทั่วทั้งฝั่งพระวรกาย ขนาดหน้า
ตักกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมือ งจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ และสาเหตุที่พระพุทธรูปองค์นี้ได้ช่ือว่า “พระเสี่ยง” นั้น เนื่องจาก พระพุทธรูปพระ
เสี่ยง วัดบ้านเมืองจันทร์ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านบ้านตาโกน บ้านเมืองจันทร์ และชุมชนละแวก
ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ในช่วงวันสงกรานต์จะมีการอัญเชิญลงมาสรงน้ าเป็นพระจ าทุกปีคู่กับพระ
ประธานดินเผาองค์จ าลองขนาดเล็ก ทั้งนี้ชาวบ้านก็จะมาท าการอธิษฐานขอพรและท าการยกองค์
พระพุทธรูปเพื่อท าการเสี่ยงทาย จึงท าให้พระพุทธรูปองค์นี้มีช่ือว่า “พระเสี่ยง” นอกจากนี้ชาวบ้านส่วน
หนึ่งก็จะท าการปิดทองถวายเป็นพุทธบูชาก่อนอัญเชิญกลับมาประดษิฐานบนอุโบสถหลังเสร็จสิน้การสรง
น้ า ดังจะเห็นได้จากทองค าเปลวจ านวนมากท่ีปิดอยู่ตามองค์พระ (ดิเรก เมืองจันทร์, 2565, สัมภาษณ์) 
 

 
ภาพที่ 8,9 พระพุทธรูปไม้องค์ที่ 3 

ที่มา: คณะผูศ้ึกษา 
 พระพุทธรูปพระเสี่ยง มีพุทธลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระกรรณยาว ขมวดพระเกศา
หลุดหาย พระรัศมีทรงเปลวคล้ายพุ่มดอกบัว พระโอษฐ์เล็ก พระนาสิกเล็ก สังฆาฏิเป็นแผ่นกว้างจรดกับ
แนวรัดประคด ขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ทั้ง 2 ข้างประสานกันอยู่เหนือพระเพลา ประดิษฐานอยู่บนฐานสูง
ทรงเอวขัน ด้านหน้าและด้านหลังราบเรียบเป็นหน้ากระดาน ส่วนด้านข้างมีบัวลูกแก้วอกไก่คั่นกลาง 2 
ช้ัน เป็นความงามที่ดูดิบ ๆ จากรูปทรงและรายละเอียดของฝีมือการแกะสลักลวดลายที่ดูหยาบ ๆ ไม่
ละเอียด (ติ๊ก แสนบุญ, 2553) โดยเมื่อพิจารณาจากพุทธศิลป์โดยรวมแล้ว พระพุทธรูปพระเสี่ยงวัด
บ้านเมืองจันทร์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะพื้นบ้าน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 24 
ถึงพุทธศตวรรษที่ 25 รวมถึงมีจารึกระบุวันเดือนปีผู้ถวาย และวัตถุประสงค์ในการถวายบริเวณใต้ฐาน
ขององค์พระที่แนบกับพ้ืนท่ีว่า “จุลศักราชได้ 1245 อ้ายอีพร้อมด้วยภริยา พ่อแม่พี่น้องซุผู้ซุคนได้บรรจง
สร้างพุทธรูปเจ้าแล้วด้วยไม้หนุน (ขนุน) ไม้ทัน (พุทรา) ขอเอาพระนิพพานเป็นที่พึ่งในสรณะ” ซึ่ง
หลักฐานเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
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 1.4 พระพุทธรูปองค์ท่ี 4 (หลวงพ่อพระเย็น) 
 พระพุทธรูปไม้ในอุโบสถวัดบ้านเมืองจันทร์ เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางมารวิชัยลงรักปิด
ทองขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 37 เซนติเมตร ความสูงรวมฐานประมาณ 1 เมตร ประดิษฐานอยู่
ภายในอุโบสถวัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ พระพุทธรูปไม้องค์นี้มีพุทธ
ลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างเรียว มีลักษณะแบบหน้าเด็ก เป็นความงามในการสร้างสรรค์ แบบไร้เดียงสา 
(Creative Innocence) พระกรรณยาว ไรพระศกประดับด้วยกระจกสี ขมวดพระเกศาเล็กและแหลม
เหมือนหนามทุเรียนหรือเม็ดสาคู  แต่ส่วนใหญ่หลุดหาย พระศอยาวเป็นปล้อง พระเกศมาลาท าเป็นรูป
กลีบบัวประดับกระจกสี พระรัศมีทรงกรวยสูง พระโอษฐ์เล็กเป็นเส้นตรงราบขนานไม่แสดงอารมณ์ใดๆ 
พระนาสิกเล็ก สังฆาฏิเป็นแผ่นยาว ปลายตัดตรง ประดับด้วยกระจกสี เช่นเดียวกับแนวรัดประคดและ
แนวขอบจีวรรอบพระอุระ ประทับขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวาวางเหนือพระชานุขวา ปลายนิ้วพระหัตถ์
เสมอกันจรดกับส่วนฐาน ส่วนพระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระเพลา ประดิษฐานอยู่บนฐานสูงทรงเอวขัน 
ส่วนบนแกะสลักเป็นรูปกลีบบัว 3 ช้ัน บัวแต่ละกลีบจะมีการประดับกระจกตรงกลาง แต่ได้ช ารุดและ
หลุดหายไปแล้วบางส่วน (รัตนา ธูปหอม, 2565, สัมภาษณ์) 
 

 
ภาพที่ 10,11 พระพุทธรูปไม้องค์ที่ 4 

ที่มา: คณะผูศ้ึกษา 
 เมื่อพิจารณาจากลักษณะพุทธศิลป์โดยรวมแล้ว พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัยในอุโบสถวัด
บ้านเมืองจันทร์ที่ได้รับอิทธิพลจากช่างพื้นบ้านลาว สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 25 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวช่างชาวลาวโดยเฉพาะช่างจากเมืองอุบลราชธานีได้เข้ามามี
บทบาทในการสร้างศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีแถบนี้เป็นอย่างมาก และการประดับกระจกใน
งานศิลปกรรมก็เป็นที่นิยมในเขตลาวล้านนาและพม่าอีกต่อหนึ่ง (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547) ซึ่งถือว่า
พระพุทธรูปองค์นี้มีการประดับตกแต่งท่ีแตกต่างจากพระพุทธรูปไม้องค์อื่นๆ ในอดีต 
 

2. คติการสร้างพระพุทธรูปไม้วัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 แนวคิดการสร้างพระพุทธรูปไม้นั้นมาจากความเช่ือในต านานพระแก่นจันทร์ที่กล่าวถึงอานิสงส์
ของการสร้างถวาย (ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2547) รวมถึงหลักฐาน
ทางโบราณคดีพบว่า มีการสร้างพระพุทธรูปไม้เป็นจ านวนมากในยุคนี้ เนื่องจากไม้เป็นวัสดุที่หาง่ายใน
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ท้องถิ่น เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โดยช่างได้สร้างสรรค์ภายใต้แรงศรัทธาและ
ความคิดที่อิสระ ก่อให้เกิดผลงานท่ีเป็นเอกลักษณ์และใช้วัสดุที่สมถะรู้คุณค่าเท่าท่ีจ าเป็น ดังท่ีวิโรฒ ศรีสุ
โร กล่าวว่า “นั่งเลี้ยงควายหาไม้มาแซะแกะเป็นพระ ไม่สวยสะแต่สวยซื่อคือ “พระพุทธ” แทนคุณค่า
ความดีความบริสุทธ์ิ ใจผ่องผุดเกิดพุทธ...ปฏิมากร” (วิโรฒ ศรีสุโร, 2547) และอาจจะเป็นความนิยมใน
สมัยนี้ อีกท้ังในช่วงนี้ดินแดนเขมรสูง เป็นยุคที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเนื่องจากภาวะของสงคราม จึง
ท าให้ในการที่สร้างสิ่งของถวายให้กับพระพุทธศาสนานั้นเป็นแบบเรียบง่ายและรวดเร็ว (ภราดร ศร
ปัญญา, 2559ก, ภราดร ศรปัญญา, 2559ข และ กรมศิลปากร, 2540) แต่ในความเรียบง่ายนั้นได้แฝง
ความเช่ือของคนในชุมชนที่ปรากฏอยู่บนจารึกบริเวณฐานพระพุทธรูปที่กล่าวถึงการถวายเพื่อค้ าชู
พระพุทธศาสนาตราบห้าพันปี และถวายให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งจากการศึกษาพระพุทธรูปไม้วัด
บ้านเมืองจันทร์ พบว่ามีการสร้างพระพุทธรูปไม้เป็นจ านวนมาก โดยบริเวณฐานรองรับพระพุทธรูป
ปรากฏจารึกท่ีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสร้าง ซึ่งแสดงให้เห็นคติการสร้าง สภาพสังคม และรูปแบบ ที่
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง โดยเฉพาะความเช่ือในสิ่งเร้นลับ และชีวิตประจ าวันของผู้คน ที่อยู่เบื่อง
หลังความศรัทธา และพระพุทธรูปของชาวกูยส าหรับสักการะก่อนเดินทางบนหลังช้างไปยังแดนไกลด้วย 
(กิติสันต์ ศรีรักษา และ นิยม วงศ์พงษ์ค า, 2557) ซึ่งกล่าวสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ถวายเพ่ือไว้ในการสักการะบูชาและค้ าชูพระพุทธศาสนาตราบ 5,000 ปี จนถึงพระ
นิพพาน เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตราบ 5,000 ปี โดยศาสนาในยุคของพระ
สมณโคดมนั้นจะมีอายุ 5,000 ปี แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนนั้นได้แสดงความเคารพความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และต้องการถวายเพื่อเป็นพระบริวารของพระเจ้าพืดนั่นเอง โดยต้องการให้ศาสนาคง
อยู่ต่อไป เช่นข้อความจากจากจารึกที่ฐานที่ว่า “สร้างรูปเจ้าองค์นี้ไว้ตราบ 5,000 ปี ตลอดกาลนานแท้” 
 2.2 ถวายเพ่ือเป็นที่สักการะบูชาแก่หมู่คนและเหล่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าจนถึงพระ
นิพพาน ซึ่งนอกจากการสร้างพระพุทธรูปเพื่อไว้เป็นที่สักการบูชาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนแล้ว 
พระพุทธรูปยังเป็นท่ีเคารพสักการะแก่เทวดา เนื่องจากเทวดานั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามา
โดยตลอด และมีความเคารพนับถือพระพุทธศาสนา และเมื่อมีการท าบุญมากเท่าไร ผลบุญก็จะมีมาก ซึ่ง
เป็นหนทางที่ย่างก้าวไปสู่พระนิพพาน เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเป็นความมุ่งหมาย
สูงสุดของพุทธศาสนิกชน (พระครูสุพจน์ธรรมคุณ, 2565, สัมภาษณ์) ดังจารึกของพระพุทธรูปองค์ที่ 2  
ที่ว่า “ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้และบูชาแก่หมู่คนและเทวดา ขอพ่ึงพระนิพพานเป็นยอด” 
 2.3 ถวายเพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลผลบุญให้แก่พ่อแม่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ความเชื่อที่ว่า
มนุษย์เมื่อตายไปแล้วจะย่างก้าวเข้าไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ ซึ่งจะอยู่ในที่สุขสบายหรือ
ล าบากนั้นย่อมขึ้นอยู่กับกุศลผลบุญที่เคยท ามาดังเช่นข้อความจากจารึกท่ีฐานพระพุทธรูปตามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นนั้น ทั้งนี้ผู้สร้างได้สร้างพระพุทธรูปไม้ถวายให้แก่วัดเพราะเช่ือว่า อานิสงส์ในการถวายครั้งน้ีนั้น 
กุศลผลบุญที่ได้จะท าให้พวกเขาทั้งหลายได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยท าให้ผู้รับนั้นได้มีความสุข
สบายตามที่เคยกระท าไว้ในชาติที่ผ่านมา และได้รับอานิสงส์จากบรรดาญาติที่ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ ผล
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บุญเหล่านี้จะเป็นผลานิสงส์ส่งให้ผู้ตายได้ไปเกิดในชาติที่ดีกว่าเดิม (กุหลาบ เมืองจันทร์, 2565, 
สัมภาษณ์) 
 2.4 ถวายเพ่ือปรารถนาได้บุญกุศลจากการสร้างพระพุทธรูปเพ่ือค้ าชูตนเองทุกชาติ มี
ความสุขสมหวังทุกประการ และได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า แสดงให้เห็นว่าผู้ถวายนั้นมีความเช่ือใน
เรื่องบุญกุศลที่ท าให้กับพระพุทธศาสนาเพื่ออานิสงส์ที่จะส่งผลให้ตนเองนั้นมีความสุขสบายทั้งกาย วาจา 
ใจ ในชาตินี้ แล้วส่งต่อไปอีกในชาติหน้าและทุกชาติไป อีกทั้งผู้ถวายยังปรารถนาเพื่อที่จะไปเกิดบน
สวรรค์ช้ันฟ้า ซึ่งเป็นดินแดนที่พบแต่ความสุข ไม่เป็นทุกข์เหมือนกับมนุษย์และสัตว์ที่เกิดมาบนโลกนี้ ดัง
จารึกของพระพุทธรูปองค์ที่ 1 ท่ีว่า “ขอบุญกุศลหนนุน าให้ไปดีเถิงสุขเถิด” 
 

  

 
ภาพที่ 12,13,14,15,16,17 พุทธศิลป์ของพระพุทธรูปไม้สกลุช่างท้องถิ่นในวัฒนธรรมไทย-ลาว-เขมร 

และลายเส้นท่ีสัมพันธ์ 
กับกรณีศึกษาในครั้งนี ้

ที่มา: คณะผูศ้ึกษา, นิยม วงศ์พงษ์ค า และคณะ 
 

 2.5 ถวายเพ่ือไปสู่พระนิพพานร่วมกับพระศรีอริยเมตไตรยในภายภาคหน้า แสดงให้เห็นถึง
การฝังรากลึกและมั่งคงในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนท่ีพยายามสะสมบุญโดยการท านุบ ารุงพระ
ศาสนา และถวายทาน เพื่อให้กุศลผลบุญน าพาตนเองไปสู่พระนิพพาน หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิด และในขณะเดียวกันยังปรารถนาที่จะนิพพานร่วมกับพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งยุคพระศรีอริย
เมตไตรยเป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่ายุคนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ยุคของพระสมณโคดมได้ครบ 5,000 ปี
แล้ว ซึ่งเป็นยุคศาสดาองค์ใหม่เกิดขึ้น ซึ่งในยุคนี้เองที่พุทธศาสนิกชนเช่ือว่าเป็นยุคที่มีความสุขสบาย คิด
อะไร ท าอะไร ต้องการอะไรก็จะได้สมปรารถนา (ดนัย ไชยโยธา, 2547) ดังเช่นจารึกที่ฐานพระพุทธรูป
ไม้องค์ที่ 4 ท่ีว่า “ขอพึ่งบุญกับเมตไตรยเจ้าในภายภาคหน้า แก้ผู้ข้าอย่าคลาดอย่าคลาเด้อ สาธุ” 
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ภาพที่ 18,19,20 สภาพความทรดุโทรมตามกาลเวลาของพระพุทธรูปไม้ภายในวัดบ้านเมืองจันทร์

บางส่วน 
ที่มา: คณะผูศ้ึกษา 

 
 ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปว่า คติการสร้างพระพุทธรูปไม้วัดบ้านเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนมีความปรารถนาให้ศาสนาด ารงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจ 
อีกทั้งยังปรารถนาอานิสงส์ในการสร้างให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ และให้ค้ าชูตัวเองทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า และ
ชาติต่อๆ ไป ดังจารึกที่บริเวณฐานพระเจ้าไม้ได้กล่าว่า “สุขที่เมืองมนุษย์ สุขที่เมืองสวรรค์ และสุขแห่ง
พระนิพพาน เทอญ” โดยน้อมน าไปสู่พระนิพพาน ซึ่งเป็นความปรารถนาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ซึ่ง
แนวคิดการสร้างพระพุทธรูปนั้นถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยครั้ง
นี้ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเช่ือว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชุมชนและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ควรค่าแก่การเคารพบูชาและปกป้องคุ้มครองแก่พุทธศาสนิกชนให้
รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งทางกาย ทางใจ สิ่งนี้จึงท าให้ประชาชนทุกยุคทุกสมัยให้ความส าคัญในการ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้ยืนยงเคียงคู่สังคมไทยในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งถ้าทุกคนไม่ให้
ความส าคัญกับพระพุทธศาสนาเหมือนในอดีตแล้ว ศาสนาอาจจะถึงกาลเสื่อมถอยและสลายไปในที่สุด 
ด้วยเหตุนี้ พระไม้ คือ ภาพสะท้อนพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาและการสร้างสรรค์ของ
บรรพชนคนอีสานที่ก าลังสูญเสียเอกลักษณ์ไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยถูกแทนที่ด้วยพระส าริดส าเร็จรูป
จากร้านสังฆภัณฑ์ในเมือง 
 

บทสรุปองค์ความรู้และข้อเสนอแนะ 
 บทความนี้ได้ข้อค้นพบ (องค์ความรู้) ที่ส าคัญคือ ในบริเวณวัดบ้านเมืองจันทร์ที่มีการพบ
พระพุทธรูปไม้โบราณจ านวน 14 องค์ แต่น ามาศึกษาเพียง 4 องค์ เนื่องจากมีสภาพสมบูรณ์ และมีความ
แตกต่างกันชัดเจนในเชิงการเปรียบเทียบ ซึ่งพระพุทธรูปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพระพุทธรูปไม่ทรงเครื่อง ซึ่งจะ
ไม่มีการสร้างเครื่องทรงอย่างพระมหาจักรพรรดิประดับ จะมีพุทธลักษณะเหมือนกับพระพุทธรูปล้านช้าง
โดยทั่วไป แต่จะมีขนาดใหญ่และมีความส าคัญทางด้านพุทธศิลป์และสังคมวัฒนธรรมมากกว่า
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พระพุทธรูปไม้องค์อื่นๆ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดหรืออุโบสถเดียวกัน โดยภาพรวมของพระพุทธรูปไม้
กลุ่มนี้เป็นพระพทุธรูปศิลปะพื้นบ้านท่ีน่าจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 
25 ที่นิยมท าปางมารวิชัย เพราะอาจจะมีการออกแบบรูปร่าง และรูปทรงที่ไม่ยุ่งยาก ถูกเก็บรักษาใน
พื้นที่มิดชิด นิยมท าฐานพระแบบฐานเขียง และแกะลวดลายเครือเถาวัลย์ มีลายดอก ใบ ตามธรรมชาติ 
และสันนิษฐานว่ามีพระพักตร์ใกล้เคียงกับหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ พระประธานในอุโบสถอีกด้วย 
 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากความขาดแคลนของเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์และข้อมูล
ทางด้านโบราณคดี และความชัดเจนทางศิลปกรรม รวมถึงการช ารุดของพระพุทธรูปไม้จ านวนมากและ
อุปสรรคของการเคลื่อนย้ายที่อาจส่งผลให้เกิดการช ารุดได้นั้น ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ศึกษาของผู้เขียนที่
ปรากฏในบทความนี้ จึงยังไม่ใช่เป็นข้อยุติทางวิชาการ และจ าเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไปตาม
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดีต่อไป 
 นอกจากนี้ พระพุทธรูปไม้แกะสลักวัดบ้านเมืองจันทร์ ยังมีความส าคัญในฐานะมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น “มรดกแห่งศรัทธา” การให้ความเคารพศรัทธาในฐานะที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนในชุมชนที่เป็นงานพุทธศิลป์แบบชาวบ้านที่โดดเด่นในวัฒนธรรมไทย-ลาว และจังหวัดศรีสะ
เกษยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับประเทศกัมพูชา และเคยร่วมสมัยกับอาณาจักรในสมัยขอมเรืองอ านาจ 
ดังนั้นรูปแบบทางพุทธศิลป์โดยเฉพาะพระพุทธรูป จึงมีอิทธิพลของช่างสกุลเขมรเข้ามาปะปนประสม
ประสาน (นิยม วงศ์พงษ์ค า และคณะ, 2557) ต่อมาจึงเกิดเป็นพุทธลักษณะท้องถิ่นที่สามารถสะท้อน
ภาพของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของคนท้ังสองเมืองว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งควรที่จะได้รับการศึกษารวบรวมองค์ความรู้หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์ 
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปส าคัญในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อต่อยอดขยายผลและบูรณาการ
โดยแปลงองค์ความรู้เหล่านั้นมาเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่งคั่งและยั่งยืน
ต่อไป รวมถึงควรมีการส่งเสริมให้พระสงฆ์และประชาชนคนอีสานเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการ
อนุรักษ์พระพุทธรูปไม้ที่ล้ าค่า เนื่องจากพระไม้ที่พบในพื้นที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 
50-150 ปี เนื่องจากใช้ไม้เป็นวัสดุจึงผุกร่อนและสลายได้ง่าย นอกจากนั้นจากชาวไทย-ลาว ยังมี
ประเพณีที่นิยมน าพระพุทธรูปเหล่านี้ไปวางใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือต้นโพธิ์ ตามวัดร้างที่ไม่มีพระประธานตาม
เพิงผาหรือเหลือบถ้ า เหตุดังกล่าวจึงเป็นการเร่งให้พระพุทธรูปเสื่อมสลายเร็วขึ้น และควรส ารวจเพื่อเก็บ
ข้อมูลพระไม้ในอ าเภออื่นๆ เพื่อการต่อยอดจากงานวิจัยในเชิงภาพรวมที่มีมาก่อนหน้านี้ เช่น พื้นที่
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ และอ าเภอกันทรารมย์ ซึ่งเป็นอ าเภอรอบนอกที่ติดกับอาณาเขตของจังหวัด
อุบลราชธานี อ าเภอโนนคูณ อ าเภอน้ าเกลี้ยง อ าเภอยางชุมน้อย และบางส่วนทางทิศตะวันตกติดกับ
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ท่ีพบพระไม้จ านวน 51 องค์ จากจ านวน 6 วัด (นิยม วงศ์พงษ์ค า, 2545) เพื่อการ
อนุรักษ์พระพุทธรูปไม้อีสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคอีสาน การศึกษาองค์ช ารุดทุกองค์ในเชิง
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เปรียบเทียบกับลักษณะพุทธศิลป์ที่มีมาก่อนหน้านี้ และอาจต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลท้องถิ่นใน
ระบบออนไลน์ต่อไปในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยเรื่องพุทธปรัชญาอริยสัจ 4 ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก มีเป็นการศึกษา
เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary research) แสดงผลการศึกษาวิจัยที่มีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ใช้แนวคิดเรื่องพุทธปรัชญาและอริยสัจ 4 มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ผลการวิจัย พบว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงสอดแทรกหลักคำ
สอนอริยสัจ 4 สะท้อนผ่านตัวละครอันประกอบด้วย ทุกข์มีด้วยกัน 2 ประการแบ่งได้ 1.สภาวทุกข์ (ทุกข์
ตามสภาพ) มี 1 ตัวละคร พระโปลชนก ที่ต้องล้มป่วยกะทันหัน แล้วไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีก อันเป็น
เหตุให้เกิดความทุกข์จากความเจ็บปวดทางกาย 2. ปกิณณกทุกข์ (ทุกข์จากการเปลี่ยนแปลง) พบมาก
ที่สุดมีตัวละคร 3 ตัวละครได้แก่ พระโปลชนก พระอริฏฐชนก และพระเทวี เกิดขึ้นจากทุกคนที่ยังมี
ความรัก ยังมีความเกลียด และยังมีความปรารถนาอยู่ สมุทัย คือความอยาก ความต้องการ เป็นตน้เหตุ
อันแท้จริงของความทุกข์มี 1 ตัวละคร พระมหาชนกทรงคิดถึงความทะยานอยากที่จะต้องเอาราชสมบัติ
ของบิดากลับมาเป็นของตนให้ได้ และได้ครองเมืองมิถิรา นิโรธและมรรคเป็นการเชื่อมโยงอริยสัจ 2 
ประการแรกคือ ความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ซึ่งเป็นไปตามสภาวธรรมที่มีประจำ  มีตัวละครผู้ที่เข้า
ใจความจริงของชีวิต และค้นพบหนทางดับทุกข์นำไปสู่ความสำเร็จ มี 1 ตัวละคร พระมหาชนก พบได้ 3 
ประการได้แก่ 1.สัมมาสังกัปปะ ความเข้าใจและเชื่อมโยงการนำไปสู่ความดับทุกข์ 2. สัมมาวายามะ 
ความพยายามชอบ ความเพียรชอบทุกรูปแบบ และ 3. สัมมาสติ การระลึกชอบการมีสติ รู้จักคิด รู้จัก
เอาตัวรอด จะทำให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง พระมหาชนก จึงเป็นแบบอย่างในการใช้ที่พุทธ
ปรัชญาอริยสัจ 4 มาทรงใช้เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ปัญหา อุปสรรค ความท้อแท้ทางกายและทางใจทำ
ให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ 
 
คำสำคัญ:  พุทธปรัชญา, อริยสัจ 4, พระมหาชนก           



- 281 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

Abstract  
 Research article on Buddhist Philosophy of the Four Noble Truths in the royal 
thesis on Phra Mahajanaka. There is a qualitative study by analyzing the documents 
(Documentary research) showing the results of research studies that are analyzed and 
synthesized. Use the concepts of Buddhist philosophy and the Four Noble Truths as a 
conceptual framework in the study.  The results of the research revealed that His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej inserted the Four Noble Truths to reflect through the characters. 
There are 2 types of suffering, which can be divided into 1. Suffering (suffering according 
to the condition) there is 1 character, Polajanaka  who has to fall ill suddenly  and unable 
to get up again which causes suffering from physical pain. 2. Pakinaka Suffering (Suffering 
from Change) the most common has 3 characters, namely Polajanaka, Aritthajanaka and 
Queen, born from everyone who still has love.  have hate and there is still a desire. 
Samuthai is a desire, need, and the real cause of suffering. There is only one character. 
Mahajanaka thinks of the desire to get his father's throne back as his own. and ruled 
Mithira. Nirodha and the Path are linked to the two Noble Truths. The first is suffering and 
the cause of suffering according to the prevailing nature. There are characters who 
understand the truth of life. And found the way to end suffering leading to success 
understanding and linking leading to the cessation of suffering perseverance in all forms; 
and 3. Right consciousness, mindfulness, awareness of thinking, knowing how to survive. 
It will save us from all dangers. Mahajanaka is therefore a model for using the Buddhist 
Philosophy of the Four Noble Truths when faced with suffering, problems, obstacles, 
physical and mental discouragement, to overcome obstacles to success. 
 
Keywords: Buddhist philosophy, the 4 noble truths, Mahajanaka 
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บทนำ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ และทรง
เป็นที่เคารพสักการะของประชาราษฎร์อย่างสูงสุด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือ
กระหม่อมเป็นล้นพ้น พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรม ตรีศิลป์ บุญขจร (2559) ได้
กล่าวถึงพระราชนิพนธ์ชิ้นเอกของพระองค์ท่าน ไว้ว่า “พระมหาชนกนั้นเป็นชาดกเรื่องที่สองในทศชาติ
ชาดก ซึ่งก็คือชาดกสิบชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาตอนหนึ่งใน
เรื่องพระมหาชนก คือฉากว่าด้วยต้นมะม่วง 2 ต้น มะม่วงต้นหนึ่งเป็นมะม่วงที่มีดอกผลอุดมสมบูรณ์ ต้น
ใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขา เป็นต้นไม้อันอุดม กับอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างๆ กัน โดยมีขนาดพอเหมาะ มีใบเขียว แต่
ดอกผลไม่ได้มีมากมายอะไร แต่ต้นท่ีอุดมสมบูรณ์นั้นถูกแย่งทึ้งโดยประชาชนผู้มีอวิชชาคือความไม่รู้ จน
ในที่สุดมะม่วงต้นนั้นก็ตาย พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยชาดกเรื่องนี้มาก และ ทรงสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 
และทรงสอดแทรกพระราโชบายด้านการพัฒนา การพัฒนาที่ได้ต้นมะม่วง 2 ต้นนั้นเป็นต้นแบบ ว่าการ
พัฒนาที่พัฒนาจนสูงที่สุดและผู้คนนั้นก็ตั้งใจมากอบโกยผลประโยชน์ ในที่สุดนั้นสังคมดังกล่าวก็จะอยู่
ไม่ได้ แต่สังคมที่พัฒนาด้วยความพอเพียงจะยั่งยืนอยู่ได้ โดยมีใบเขียวตลอดปีแล้วก็มีลูกผลพอบริโภค 
เป็นความยั่งยืน มีชีวิตที่ยาวนาน และมีความสงบสันติสุขมากกว่า ซึ ่งเป็นกุศโลบายที่ทรงใช้ผ่าน
สัญลักษณ์ สัญลักษณ์มะม่วง 2 ต้นนี้ราวกับว่าเป็นต้นแบบของพระราโชบายด้านการพัฒนา” 
 เมื่อ พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสดับพระธรรมเทศนา
ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร มหาเถร) วัดราชผาติการาม ทรงสนพระทัยเรื่องพระมหาชนก 
ทรงค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกจากคัมภีร์พระไตรปิฎกแล้วทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกให้เป็น
วรรณกรรมชาดก ที่มีความร่วมสมัย อ่านง่าย และแสดงถึงคติธรรมที่สามารถนำไปปรับใช้กับคนและ
สังคมไทยได้หลากหลาย ระดับ โดยทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องของพระราชนิพนธ์ให้แตกต่างจากอรรถกถา
มหาชนกชาดก ไม่ได้ทรงดำเนิน เรื ่องราวตามอรรถกถาทั้งหมด ได้ทรง “ปรุง” เนื ้อเรื ่องให้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทรงตัด เติม และดัดแปลง เนื้อหา และสำนวนภาษาให้เหมาะสมแก่ผู้อ่านร่วมสมัย 
คณิตา หอมทรัพย์ (2563)  รุ ่งทิพย์ สุวรรณอภิชน (2539) กล่าวไว้ว่า วรรณคดีชาดกเป็นหนังสือที่
กล่าวถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ในพระชาติก่อนเมื่อครั้งยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งพระองค์
ได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นเทวดาบ้างฯลฯในแต่ล่ะชาตินั้นพระองค์ได้แสดง
บุญญวบารมีที่แตกต่างกันไป รวมทั้งได้แสดงให้เห็นถึงพระสติปัญญาในระดับต่าง ๆกัน ส่วนในด้านบารมี
นั ้น ได้แสดงให้เห็นบารมีน้อยไปถึงมากจนครบถ้วนทุกประการ จนพระชาติสุดท้ายได้ ตรัสรู ้เป็น
พระพุทธเจ้า และเมื่อเราได้อ่านพระมหาชนกซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
ทรงไว้ พร้อมท้ังดัดแปลงให้เข้ากับสังคมไทยในปัจจุบัน และพระมหาชนกก็เป็นหนึ่งในทศชาติชาดกนั้นที่
ได้เน้นให้เห็นถึงการบำเพ็ญบารมีหนึ่งนั้นคือ บารมีแห่งความเพียร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เล็งเห็นว่าเป็นคุณธรรมที่จำเป็นในการประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีสภาพอย่างใน
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ปัจจุบัน พระองค์จึงได้นำมาดัดแปลงให้คนไทยได้อ่านและได้ศึกษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงแปลเรื่อง พระมหาชนกเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาส เฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาลให้เป็นเครื ่องพิจารณาเพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของสาธุชนท้ังหลาย รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ (2552) จากรายงานวารสารสวนดุสิต 
(2549) ได้กล่าวว่าพระสูตร “มงคล 38 ประการ ที่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎก มีเหตุการณ์ที่ทุกคนสามารถ
ใช้ประกอบการดำรงชีวิตให้เกิดมงคล สรุปจาก 3 เหตุการณ์ใหญ่ในเรื่องได้แก่ 1.พาณิช ที่พระมหาชนก
เดินทางไปสู่เมืองมิถิลาจมลงกลางมหาสมุทรอยู่เจ็ดวัน 2.หลังจากที่พระมหาชนกเป็นกษัตริย์ครองเมือง
มิถิลาพระองค์ทรงให้อนุบาลต้นมะม่วงที่โค่นไป ด้วยเพราะมีผลหวานจึงทำให้ประชาชนช่วงชิงผลมะม่วง
มากินจนทำให้ต้นมะม่วงเกิดความเสียหาย 3.การดำริที่จัดตั้งสถาบันการศึกษา ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ซึ่ง
เหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถใช้หลักธรรมในมงคลสูตรอันได้แก่ มงคลที่ 27 มีความอดทน  มงคล
ที่ 30 รู้จักการใช้วาจา มงคลที่ 31 มีความเพียร มงคลที่ 7 การศึกษาเล่าเรียนและมงคลที่ 8 การใช้ศิลปะ
ความคมคายลึกซึ้งและนัยยะพุทธิปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหาพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก คือพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุยเดช พระองค์คือพระอัครศิลปิน ทรงมีพระ
อัจฉริยภาพโดยการแทรกหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไว้เป็นพุทธปรัชญาในเรื ่องความจริงอัน
ประเสริฐ 4 เรียกว่า อริยสัจ 4 คือ การมีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ หนทางไปสู่ความ
ดับทุกข์ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพุทธปรัชญาอริยสัจ 4 ในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก เพื่อ ได้ยึดถือเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิตในสภาพสังคมในปัจจุบันและอนาคต เปรียบดังแสงธรรมให้ประชาชนได้รู้แจ้ง
ถึงปัญญาสูงสุด ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมิรู้เสื่ยมคลาย 
  

การทบทวนวรรณกรรม  
 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพุทธปรัชญา 
 สุนทร ณ รังษี (2550 : 102) กล่าวไว้ว่า หลักพุทธปรัชญา คือ หลักคำสอนท่ีเกี่ยวกับความจริง 
(สัจธรรม) และหลักปฏิบัติ (จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาที่นำมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยการ
ใช้เหตุผลตามวิธ ีการของปรัชญา พุทธปร ัชญา จะจำกัดวงอยู ่ ในส่วนที ่ เป ็น ศาสนธรรมของ
พระพุทธศาสนาเท่าน้ัน จะไม่รวมถึงส่วนท่ีเป็นศาสดา ศาสนบุคคล ศาสนพิธีและ ศาสนสถาน เว้นเสียแต่

ว่าส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะไปเกี่ยวโยงกับศาสนธรรมที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลเชิงปรัชญา
ด้วยเท่านั้น  หลักพุทธปรัชญา พระพุทธเจ้าทรงอุปมาหลักคำสอนทั้งหมดดุจพ่วงแพ หรือเครื่องใช้ 
เครื่องอาศัย มิใช่มีไว้เพื่อโอ้อวด หรือเพื่อยึดมั่น แต่เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
หลักการที่ว่า สิ่งที่พิสูจน์ได้เท่านั้นคือ ความจริง พุทธศาสนาได้ประกาศไว้กว่า 2,500 ปีมาแล้วว่าความ
จริงจะต้องเป็นสิ่งที่ 1) มีเหตุผล  2) พิสูจน์ทดลองได้  3) เป็นที่ยอมรับกันโดยผู้รู้ทั้งหลายและ 4) เป็น
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ความจริงสากลตลอดไป นอกจากนี้ ประยงค์ แสนบุราณ ( 2557: 12) กล่าวไว้ว่า หลักพุทธปรัชญา คือ 
หลักคำสอนพื้นฐานของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องที่เป็นความจริงและมีเหตุผลเป็นหลักการปฏิบัติงานให้
ประสบความสำเร็จมี 5 ประการ คือ 
 1) เว้นจากการทำความชั่วทั้งปวง (สัพพปาปัสสะ อกรณัง คือ ศีล) ทำแต่ความดี (กุสลัสสูป 
สัมปทา คือ สมาธิ) และทำจิตใจให้บริสุทธ์ิ (สจิตตปริโยทปนัง คือ ปัญญา) 
 2) เน้นการปฏิบัติ ถือว่าความจริงต้องเกิดมาจากการปฏิบัติมิใช่มาจากการเรียนรู้ หรือการ
ท่องจำจากตำรา 
 3) เน้นการดับทุกข์ ทุกศาสนาจะมีคำสอนเรื่องการพ้นทุกข์ จะต่างกันท่ีการปฏิบัติเพื่อการพ้น
ทุกข์และภาวะของการดับทุกข์เท่านั้น 
 4) เน้นทดสอบพิสูจน์ ยึดถือหลักเหตุผลและเป็นเหตุผลที่ท้าทายให้คนพิสูจน์ (  เอหิปัสสิโก ) 
โดยมิให้เชื่อถือแบบงมงายไร้หลักการหลักเหตุผล 
 5) เน้นหลักสันติ เริ่มตั้งแต่สันติระดับต้นจนถึงระดับสูงสุด คือ นิพพาน สันติระดับต้น คือ การ
รักษากายและวาจาให้สงบโดยการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม เมื่อเขาทำสมาธิอยู่ประจำเขาก็จะสงบไม่
ฟุ้งซ่าน 
 เมื่อนำแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาพุทธปรัชญา อริยสัจ 4 ในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกพบว่า
หลักการเพื่อละความไม่ดหีรือช่ัว เพื่อทำความดีให้เกิดขึ้น และเพื่อความบริสุทธ์ิหมดจดแห่งจิตใจ โดยทำ
ให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพุทธธรรมมีความสุขในปัจจุบันชาติและชาติต่อ ๆ ไป จนในที่สุดสามารถหลุด
พ้นจากการเกิด ซึ่งพุทธปรัชญาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุด กล่าวคือการเข้าถึงนิพพานนั่นเอง 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอริยสัจ 4 
 พระราชวรมุนี (2526: 107-108) ไดแยกความของอริยสัจไวดังนี ้ 
 1. ทุกข ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก การพลัดพรากจากของรัก 
ความปรารถนาไมสมหวัง โดยยอ วา อุปาทานขันธ 5 (ขันธ 5 ที่ยึดไวดวยอุปาทาน) เปนทุกข พูดอีกนัย
หนึ่ง คือภาวะที่แฝงดวยความกดดัน บีบคั้น ขัดแยง ขัดของ มีความบกพรอง ไมสมบูรณ อยูในตัวทั้งที่
เกิดเปนปญหาขึ้นแลว และที่อาจเกิดเปนปญหาขึ้นมา เมื่อใดเมื่อหนึ่งในรูปใดรูปหนึ่ง แกผทูี่ยึดมั่นไวดวย
อุปาทาน หนาที่ตอทุกข คือ การกําหนดรู หรือทําความเขาใจ ใหมองเห็นความหมายและขอบเขตโดย
ชัดเจน เพื่อการดําเนินการขั้นตอไปจะพึงเปนไปได และตรงปญหา  
 2. ทุกขสมุทัย เรียกสั้น ๆ วา สมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข) ไดแก ตัณหา ท่ีทําใหเกิดภพ ใหม ประ
กอบดวยความเพลิดเพลินและความตดิใจ คอยแสหาความเพลิดเพลนิใหม ๆ เรื่อย ๆ มี 3 คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา พูดอีกนัยหนึ่ง คือ ความอยากท่ียึดถือเอาตัวตนเปนท่ีตั้งโดย อาการซึ่งมีเราที่จะได
จะเปนจะไมเปนอยางนั้นอยางนี้ ทําใหชีวิตถูกบีบคั้นดวยความรูสึกกระวน กระวาย ความกลัว ความติดข
องในรูปใดรูปหนึ่งอยูตลอดเวลา ไมปลอดโปรง เปนอิสระ หนาที่ตอ สมุทัยคือ ละเสีย ทําใหหมดไปเสีย  
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 3. ทุกขนิโรธ เรียกสั้น ๆ วา นิโรธ (ความดับทุกข) ไดแกการที่ตัณหาดับไปโดยไม เหลือ ดวย
การคลายออก การสละเสียได สลัดออก พนไปได ไมพัวพัน พูดอีกนัยหนึ่ง ภาวะที่ไมมี ความทุกขเหลือ
อยู เพราะหมดตัณหา ไมถูกบีบคั้นดวยความรูสึกกระวนกระวาย ความกลัว และ ความติดของ ใด ๆ 
ทั้งสิ้น มีแตภาวะที่บริสุทธ์ิ เปนอิสระ สงบ ปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน หนาที่ตอ นิโรธคือ ทําใหแจง ทํา
ใหสําเร็จ ทําใหเกิดมีเปนจริงข้ึนมาหรือ บรรลุถึง  
 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่นําไปสูความดับแหงทุกข) เรียกสั้น ๆ วา มรรค ไดแก
ทางประเสริฐมีองคประกอบ 8 คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ หนาที่ตอมรรค คือ ฝกอบรม หรือปฏิบัติ 
 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ) (มปป.: 4-5) กลาววา อริย แปลวา ประเสริฐ และ สัจ 
แปลวา ของจริง อริยสัจ จึงแปลวา ของจริงอันประเสริฐ หรือแปลอีกอยางหนึ่งวาของจริงที่ทําใหเปน ผู
ประเสริฐขึ้น ใครรูแจงเห็นจริงในสิ่ง 4 ประการนี้ก็กลายเปน “อริยบุคคล” แปลวา “ผปูระเสริฐ”  
 สามารถสรุปไดวา อริยสัจ 4 หมายถึงความจริงอันประเสริฐ 4 ประการซึ่งประกอบไปดวย 
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค  จากแนวคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์พุทธปรัชญาอริยสัจ 4 ในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก 
 เนื้อเร่ืองย่อ พระมหาชนก 
 พระเจ้ามหาชนกกษัตริย์แห่งกรุงมิถิลา มีพระราชโอรสสองพระองค์ พระนามว่า  อริฏฐ
ชนก และ โปลชนกเมื่อสวรรคตแล้ว พระอริฏชนกได้ครองราชสมบัติและทรงตั้งพระโปลชนกเป็นอุปราช 
อมาตย์ผู้ใกล้ชิดได้กราบทูลใส่ร้ายว่า พระอุปราชโปลชนกคิดไม่ซื่อ พระอริฏฐชนกก็หลงเชื่อ สั่งจองจำ
พระโปลชนก แต่พระโปลชนกตั้งจิตอธิษฐานและหลบหนีไปได้ ภายหลังได้รวบรวมพลมาท้ารบและ
เอาชนะได้ในที่สุด พระอริฏฐชนกสิ้นพระชนม์ในที่รบ พระเทวีที่กำลังทรงครรภ์จึงปลอมตัวหนีออกนอก
เมือง ด้วยความช่วยเหลือของท้าวสักกเทวราชจึงเสด็จหนีไปจนถึง เมืองกาลจัมปากะ ได้พราหมณ์ผู้หนึ่ง
อุปการะไว้ในฐานะน้องสาว ต่อมามีพระประสูติกาล ตั้งพระนามพระโอรสตามพระอัยยิกาว่า "มหาชนก" 
จวบจนกระทั่งมหาชนกเติบใหญ่ และได้ทราบความจริง ก็คิดจะไปค้าขายตั้งตัว แล้วจะไปเอาราชสมบัติ
คืน จึงนำสมบัติกึ่งหนึ่งของพระมารดาไปขาย แลกเป็นสินค้าออกเรือไปยังสุวรรณภูมิ ระหว่างทางใน
มหาสมุทร เรือต้องพายุล่มลง ลูกเรือตายหมดยังแต่พระมหาชนกรอดผู้เดียว ทรงอดทนว่ายน้ำใน
มหาสมุทรด้วยความเพียร 7 วัน 7 คืน จนได้พบนางมณีเมขลาในที่สุดนางมณีเมขลาได้อุ้มพระมหาชนก
ไปส่งยังมิถิลานคร ฝ่ายมิถิลานคร พระโปลชนกได้สวรรคตเหลือเพียงพระราชธิดานาม "สีวลีเทวี" ก่อน
สวรรคตทรงตั้งปริศนาเรื่องขุมทรัพย์ทั้งสิบหกไว้สำหรับผู้จะขึ้นครองราชย์ต่อไป แต่ไม่มีผู้ใดไขปริศนาได้ 
เหล่าอมาตย์จึงได้ประชุมกันแล้วปล่อยราชรถ ราชรถก็แล่นไปยังที่มหาชนกบรรทมอยู่ เหล่าอมาตย์จึง
เชิญเสด็จขึ้นครองราชย์และอภเิษกกับสีวลเีทวี ทรงไขปริศนาต่างๆ ได้ และทรงครองราชสมบัติโดยธรรม 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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วันหนึ่งพระมหาชนก ทรงประทับบนคอช้างเพื่อทอดพระเนตรอุทยาน ใกล้ประตูอุทยานมีมะม่วง 2 ต้น 
ต้นหนึ่งมีผล ต้นหนึ่งไม่มีผล ผลนั้นมีรสหวานเหลือเกิน พระมหาชนกทรงเก็บมาเสวยผลหนึ่ง แล้วเสด็จ
เข้าอุทยาน คนอื่นๆ ตั ้งแต่พระอุปราชลงมาต่างก็แย่งเก็บผลมะม่วง จนมะม่วงต้นนั้นโค่นลง พระ
มหาชนกทอดพระเนตรเห็นดังนั้น ก็เกิดความสังเวชที่คนทั้งหลายหวังแต่ประโยชน์อย่างขาดปัญญา 
รำลึกได้ว่านางมณีเมขลาเคยสั่งให้พระองค์ตั ้งมหาวิทยาลัย จึงได้ปรึกษากับพราหมณ์ ในที่สุดได้ตั้ง
มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ขึ้น โดยรำลึกว่าขณะที่ทรงว่ายน้ำในมหาสมุทรทั้ง 7 วัน 7 คืน มีปูทะเลยักษ์มาช่วย
หนุนพระบาท 

 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary 
research) แสดงผลการศึกษาวิจัยที่มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การศึกษา และใน
การรายงานผลการวิจัย ใช้แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) โดยนำแนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวกับพุทธปรัชญาอริยสัจ 4 และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม มาศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญา
อริยสัจ 4 ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ศึกษา ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี ่ยวข้องกับพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธปรัชญาอริยสัจ 4 เพื่อนำมาใช้เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. วิเคราะห์พุทธปรัชญาอริยสัจ 4 ที่ปรากฎขึ้นในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ในเนื้อหาพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก พบว่า พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงได้นำหลักพุทธปรัชญาว่าด้วยเรื่อง
อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาสั่งสอนเพื่อให้คนทั่วไป
พ้นจากความทุกข์ ประกอบด้วยความจริงในเรื่องทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุความดับทุกข์ มาดำเนินเรื่องโดยสะท้อนผ่านตัวละครอันประกอบไปด้วย 
 1. ทุกข์ คือ ความทุกข์ในอริยสัจ 4 ต่างจากความทุกข์ในไตรลักษณ์ ความทุกข์ในไตรลักษณ์ 
หมายถึงการที่สิ่งต่าง ๆ ทนอยู่ได้ไม่นาน ต้องมีอันเปลี่ยนแปลงไป แต่ทุกข์ในอริยสัจสี่ พบว่ามีด้วยกัน 2 
ประการแบ่งได้  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
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1.สภาวทุกข์ (ทุกข์ตามสภาพ) เป็นทุกข์ประจำ ทุกที่มีอยู่ด้วยกันทุกคน ไม่มียกเว้น ได้แก่ความเกิด ความ
แก่ ความตาย ซึ่งพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก พบว่ามีตัวละคร 1 ตัวละครผู้ที่มีสภาวทุกข์ได้แก่ 
พระโปลชนก ท่ีต้องพบกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ 
 พระโปลชนก เป็นพระราชโอรสลำดับที่สองของพระมหาชนกและเป็นพระอนุชาของพระอริฏฐ
ชนก เมื่อพระมหาชนกสวรรคต พระอริฏฐชนกขึ้นครองราชย์โดยแต่งตั้งให้พระโปลชนกเป็นอุปราช 
หลังจากนั้นได้ไม่นาน พระโปลชนกถูกอมาตย์ใส่ร้ายว่าคิดไม่ซื่อกับพระอริฏฐชนก จึงทำให้พระองคต์้อง
ถูกจองจำ หลังจากถูกจองจำได้ไม่นานก็สามารถหนีออกมาได้ และกลับมาทำ            สงความกับพระ
อริฏฐชนกจนพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ แต่หลังจากครองราชย์ได้ไม่นานพระองค์ก็ล้มป่วยกะทันหัน 
บรรทมแล้วไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีก ดังตัวอย่างความว่า “ในวันนั้นได้เกิดพระโรคขึ้นในพระสรีระของ
พระโปลชนกราช บรรทมแล้วเสด็จลุกข้ึนอีกไม่ได้” (พระมหาชนก:51) 
 จากข้อความปรากฎให้เห็นว่าพระโปลชนกได้รับสภาวทุกข์จากการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถหลีก
พ้นได้จึงเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยของพระโปลชนก เห็นได้ว่า สภาวทุกข์ อันเกิดจาก เกิด 
แก่ เจ็บ ตาย เป็น เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตจะต้องเผชิญและไม่มีทางหลีกหนีได้เลย  
 2. ปกิณณกทุกข์ (ทุกข์จากการเปลี่ยนแปลง) เป็นทุกข์จร มาเป็นครั้งคราว ได้แก่ ความเศร้า
โศก ความพร่ำเพ้อรำพัน ความไม่สบายใจ ความน้อยใจ ความคับแค้นใจ ความประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบ 
ความพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบ พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก พบมากที่สุดมีตัวละครผู้ที่มีปกิณณก
ทุกข ์3 ตัวละครได้แก่ พระโปลชนก พระอริฏฐชนก พระเทวี 
 พระโปลชนก ผู้ถูกกล่าวให้ร้ายจากอมาตย์ผู้ใกล้ชิดของพระเชษฐา พระองค์จึงถูกจับและจอง
จำแต่พระโปลชนกตั้งจิตอธิษฐานและหลบหนีไปได้  ทำให้เกิดความโกรธและแค้นในตัวพระเชษฐาที่สั่ง
ลงโทษพระองค์ทั้งที่พระองค์ซื่อสัตย์และไม่เคยคิดคดทรยศ ดังตัวอย่างความว่า ทรงดำริว่า “แต่ก่อนนี้
เรามิได้คิดคดทรยศต่อพระเชษฐา แต่บัดนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เราจึงจะจัดการตามสมควร
แก่กรณี”ทรงให้ประชุมพลพรรค แล้วเคลื่อนทัพไปสู่กรุงมิถิลา พร้อมด้วยมวลชนจำนวนมาก (พระ
มหาชนก: 8) 
 จากข้อความปรากฎให้เห็นว่าพระโปลชนกได้รับปกิณณกทุกข์  จากความคับแค้นใจที ่พระ
เชษฐาทำกับพระองค์จึงนำมาซึ่งสงคราม อันเป็นทุกข์ทางอารมณ์ในชั่วขณะหนึ่งที ่เกิดจากการโดน
กระทำให้ต้องเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ        
 พระอริฏฐชนกข้ึนครองราชย์สมบัติ ได้รับฟังคำกราบทูลเท็จต่าง ๆ จากอมาตย์ถึงพระโปลชนก 
ทำให้เกิดความหวั่นใจ วิตกกังวล และคลางแคลงใจในตัวพระอนุชาเป็นชนวนให้เกิดสงครามระหว่าง
หว่างพี่น้อง แม้พระองค์จะตัดสินพระทัยแน่วแน่ที่จะทำสงครามเพื่อรังษาบัลลังก์ของตนไว้ แต่ในการ
สงครามนั้นไม่อาจมั่นใจได้ว่าผลจะเป็นอย่างไร  ทั้งเป็นกังวลและเป็นห่วงพระมเหสีที่กำลังพระครรภ์แก่
ใกล้คลอด อันเป็นทุกข์ที่เกิดจากความกลัว ความพลัดพรากจากผู้ที่รัก  ดังตัวอย่างความว่า พระราชา
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อริฏฐชนกตกลงปฏิบัติการยุทธ์ จึงทรงเรียกพระอัครมเหสีมาตรัสว่า “ยอดรัก การรบแพ้หรือชนะนั้นไม่
อาจรู้ได้ ถ้าพี่มีอันเป็นอันตราย น้องจงรักษาครรภ์ให้ดี” ตรัสดังนี้แล้วเสด็จกรีธาทัพออกจากพระนคร 
(พระมหาชนก: 12) 
 จากข้อความปรากฎให้เห็นว่าพระอริฏฐชนกได้รับปกิณณกทุกข์ จากความหวั่นไหว และ ความ
ไม่ไว้ใจที่พระเชษฐาทำกับพระองค์จึงนำมาซึ่งสงคราม อันเป็นทุกข์ทางอารมณ์ในชั่วขณะหนึ่งที่เกิดจาก
การโดนกระทำจากคำยั่วยุให้ต้องเจ็บปวดจิตใจ พระเทวีพระอัครมเหสีในพระราชาอริฏฐชนก เมื่อพระ
นางทราบว่าพระสวามีสวรรคต ก็เกิดโกลาหลพระเทวี รีบเก็บข้าวของสำคัญ และพระเทวีได้ปลอมตัว
ด้วยเสื้อผ้าเก่า ๆ เพื่อหลบนี้ออกจากเมืองด้วยความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียทั้งบ้านเมืองและพระสวามี ดัง
ตัวอย่างความว่า ไพร่พลของพระราชาอริฏฐชนกถูกทหารของพระโปลชนกตะลุยหั่นแหลก และพระองค์
เองต้องเสียพระชนมชีพในท่ีรบ เมื่อชาวพระนครทราบว่าพระราชาสวรรคตแล้ว ก็เกิดโกลาหลกันท่ัวกรุง
เมื่อพระเทวีทราบว่าพระราชสวามีสวรรคต จึงรีบเก็บข้าวของสำคัญมีทองเป็นต้นใส่ในกระเช้า เอาผ้าเก่า 
ๆ ปูปิดไว้ พระองค์ทรงปลอมพระองค์ด้วยภูษาเก่า พระเทวีเศร้าหมอง แล้วรีบเสด็จออกจากพระนคร
(พระมหาชนก: 14) 
 จากข้อความปรากฎให้เห็นว่าพระเทวีได้รับปกิณณกทุกข์ จากความความโศกเศร้าที่ต้อง
สูญเสียพระราชาอริฏฐชนก พระสวามี อันเป็นทุกข์ทางอารมณ์ในชั่วขณะหนึ่งที่เกิดจากการโดนกระทำ
จากคำยั่วยุให้ต้องเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เห็นได้ว่า ปกิณณกทุกข์แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครที่จะ
ไม่เคยผิดหวัง เป็นธรรมดาในโลกทุกคนที่ยังมีความรัก ยังมีความเกลียด และยังมีความปรารถนาอยู่ 
โอกาสที่จะประสบปกิณณกทุกข์ได้เสมอ  
 3. สมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า “ตัณหา” คือความอยาก ความต้องการ 
เป็นต้นเหตุอันแท้จริงของความทุกข์ พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก มีตัวละครผู้ที่เกิดสมุทัยได้แก่ พระ
มหาชนก มหาชนกกุมาร พระราชโอรสของพระราชาอริฏฐชนกและพระเทวีเมื่อพระกุมารมีพระชนม์ได้ 
16 ปี ได้รับรู้ความจริงเรื่องพระบิดาก็คิดจะเอาราชสมบัติคืนจากพระโปลชนก และตรัสถามถึงทรัพย์
สมบัติติดตัวของพระมารดา เพื่อจะนำไปเป็นกำลังในการเอาราชสมบัติคืน พระเทวีทรงเห็นด้วยกบัมหา
ชนกกุมาร การเอาราชสมบัติคืนมาจากพระโปลชนก เหตุแห่งทุกข์ของมหาชนกกุมารกับพระเทวีเกิดจาก
ความรู้สึกของอารมณ์  ความอยาก ความยึดมั่นต่อราชสมบัติ ไม่ปล่อยวาง ดังตัวอย่างความว่า พระ
กุมารทูลถามพระมารดาว่า “ข้าแต่พระมารดา ทรัพย์อะไร ๆ ที่พระมารดาได้มา มีบ้างหรือไม่ ฉันจัก
ค้าขายให้ทรัพย์เกิดขึ้น แล้วจักเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาคืนมา” พระนางตรัสตอบว่า “ลูกรักแม่
ไม่ได้มามือเปล่า สิ่งอันเป็นแก่นสารของเรามีอยู่สามอย่าง คือแก้วมณี แก้วมุกดา แก้ววิเชียร ในสามอย่าง
นั้นแต่ละอย่างพอจะเป็นกำลังเอาราชสมบัติได้ พ่อจงรับแก้วสามอย่างนั้นคิดอ่านเอาราชสมบัติเถิด” 
(พระมหาชนก: 46) 
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 จากข้อความปรากฎให้เห็นว่าพระมหาชนก เมื่อได้รับรู้ความจริงเรื่องพระบิดาภายในจิตใจก็คดิ
จะเอาราชสมบัติคืนจากพระโปลชนก ซึ่งความรู้สึกและสิ่งที่พระมหาชนกทรงคิดเกิดจากตัณหานั่นคือ
ความทะยานอยากที่จะต้องเอาราชสมบัติของบิดากลับมาเป็นของตนให้ได้ เห็นได้ว่า สาเหตุที่ทำใหเ้กิด
ทุกข์ เกิดมาจากความต้องการภายในตัวของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ตัณหา  ความทะยานอยาก ความดิ้นรน 
ความปรารถนา ความกระหาย ตัณหา เป็นภาวะที่ทำให้จิตต้องเสียความสมดุล ไม่ตั้งตรงอยู่กับที่ที่หรือ
ทำให้จิตส่ายอยู่ตลอด ไม่รู้จักเต็ม ต้องหาสิ่งที่ตนเองอยากมาเติมอยู่เรื่อย ๆ ทำให้จิตใจดิ้นรน เร่าร้อนจึง
ทำให้เกิดทุกข์ร่ำไป (พระสุพรชัย นรคพันธ์, 2553: 24-25 
 4. นิโรธและมรรค เป็นการเช่ือมโยงอริยสัจ 2 ประการแรกคือ ความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ซึ่ง
เป็นไปตามสภาวธรรมที่มีประจำอยู่ตามปุถุชนทุกคน แต่ถ้าเข้าใจความจริงของชีวิต ก็สามารถนำไปสู่การ
ดับทุกข์ ความเศร้าโศกทั้งมวล ทำให้เกิดความสงบและความเบิกบาน การนำไปสู่ความดับทุกข์และกำจดั
ตัณหาได้ต้องอาศัยข้อปฎิบัติอันได้แก่ อริยมรรค 8 เพื่อนำมาปรับใช้ต่อการดำรงชีวิตอย่างมีสติ ความมี
สตินำไปสู่สมาธิและปัญญา ทีจ่ะปลดปล่อย ให้พ้นจากความทุกข์และความโศกเศร้าทั้งมวลอันจะนำไปสู่
ความสุข พระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนกมีตัวละครผู้ที่เข้าใจความจริงของชีวิตของนิโรธและมรรค
ได้แก่ มหาชนกกุมาร มีปรากฏอยู่ 3 ประการ 
 สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบหรือความนึกคิดในทางที่ถูกต้อง คือ การไม่คิดลุ่มหลงใหเ้กิดสุข
ในอารมณ์ ไม่คิดอาฆาตพยาบาท ตลอดจนไม่เบียดเบียนผู้อื่น   
 มหาชนกกุมารเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ได้ทรงเล่นกับพวกเด็ก ๆ ในนครกาลจัมปากะและถูก
ล้อเลียนว่าเป็นบุตรหญิงหม้ายจึงเกิดความพยาบาทและโทสะด้วยการทำร้ายเด็ก ๆ ที่มาล้อเลียน แต่เมื่อ
ได้รู้ความจริงจากพระมารดา จึงเข้าใจไม่คิดพยาบาทและโทสะ กับพวกเด็กๆ อีกเวลาถูกล้อว่าเป็นบุตร
หญิงหม้ายอันแสดงถึงการดับทุกข์โดยการหาความจริงของเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์ เมื่อไม่มีสิ่งข้องหมองใจ 
ก็ไม่เกิดทุกข์ ดังตัวอย่างความว่า “ข้าแต่แม่ แม่จงบอกบิดาแก่ฉัน ถ้าแม่ไม่บอกฉันจักกัดพระถันของแม่
ให้ขาด” พระนางไม่  อาจตรัสลวงพระโอรส จึงตรัสบอกว่า “พ่อเป็นโอรสของงพระเจ้าอริฏฐชนกในกรุง
มิถิลา พระบิดาของพ่อถูกพระโปลชนกปลงพระชนม์ แม่ตั้งใจรักษาตัวพ่อจึงมาสู่นครนี้ พราหมณ์นี้ตั้งแม่
ไว้ในที่เป็นน้องสาว ปฏิบัติดูแลแม่ ตั้งแต่นั้นมา แม้ใครว่าเป็นบุตรหญิงหม้าย พระกุมารก็ไม่กริ้ว” (พระ
มหาชนก:43) 
 จากข้อความปรากฏให้เห็นว่ามหาชนกกุมาร มีสัมมาสังกัปปะ เข้าใจและเชื่อมโยงการนำไปสู่
ความดับทุกข์ พระมหาชนกได้รับรู้ความจริงทั้งหมดจากพระมารดาร ทำให้พระมหาชนกมีความดำริชอบ
ไม่คิดอาฆาตพยาบาท ตลอดจนไม่เบียดเบียนผู้อื่น  

http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html
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 สัมมาวายามะ ความพยายามชอบคือ ความเพียรชอบทุกรูปแบบ มีทั้งสิ้น 4 ประการคือ ความ
พยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิด ละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิด และดำรงรักษากุศลที่
เกิดขึ้นแล้ว มหาชนกกุมาร เมื่อพระกุมารทราบความจริงเรื่องพระบิดา จึงตรัสขอทรัพย์สมบัติติดตัวของ 
พระมารดา เพื่อจะนำไปทำการค้าขายที่สุวรรณภูมิ แต่ขณะเดินทางมาได้เจอพายุทำเรือให้แตกมหาชนก
กุมาร ต้องว่ายอยู่ในมหาสมุทรนานถึงเจ็ดวัน เจ็ดคืน จนได้รับความความช่วยเหลือจากนางเมขลา จน
มหาชนกกุมารได้ไปถึงกรุงมิถิลาและได้ครองราชย์สมบัติ ส ืบต่อจากพระโปลชนก อาศัยหลัก
ทศพิธราชธรรมในการปกครอง ซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งที่พระราชาหรือผู ้ปกครอง  พึง
กระทำ เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของผู้ใต้ปกครอง ดังตัวอย่างความว่า พระมหาชนก “ดูก่อนเทวดา เรา
ไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลก และอานิสงค์แห่งความเพียร เพราะฉะนั้น ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้อง
พยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร” (พระมหาชนก: 86) 
 นางเมขลา “การงานใด” ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายาม การงานอันนั้นก็ไร้ผล มีความลำบาก
เกิดขึ้น การทำความพยายามในฐานะอันใดไม่สมควรใดจนความตายปรากฏขึ้น ความพยายามในฐานะ
อันไม่สมควรนั้น จะมีประโยชน์อะไร” พระมหาชนก คนบางพวกในโลกนี้เห็นผลแห่งความประสงค์ของ
ตนจึงประกอบการงานทั้งหลาย การงานเหล่านั้นจักสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ดูก่อนเทวดา ท่านก็เห็นผลแห่ง
กรรมประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ คนอื่น ๆจมในมหาสมุทรหมด เราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่ และได้เห็น
ท่านมาสถิตอยู่ใกล้ ๆ เรา เรานั้นจักพยายามเต็มกำลังสติ ไปให้ถึงฝั่งมหาสมุทร (พระมหาชนก: 86) 
 จากข้อความปรากฏให้เห็นว่าพระมหาชนกกุมาร มีสัมมาวายามะ ความเพียรชอบตั้งแต่พระ
มหาชนก เจอพายุทำเรือให้แตก พระมหาชนก ต้องว่ายอยู่ในมหาสมุทรนานถึงเจ็ดวัน เจ็ดคืน พระ
มหาชนกมีความวิริยะ อุตสาหะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้จะมองไม่เห็นฝั่งก็ตาม จนได้รับความความ
ช่วยเหลือจากนางเมขลา จนพระมหาชนกได้ไปถึงกรุงมิถิลาและได้ครองราชย์สมบัติ สัมมาสติ การระลึก
ชอบ คือระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งท่ีรู้สิ่งที่เห็นนั้นเป็นไปตามความเป็นจริง มีความตั้งมั่น มุ่งมั่นไม่ปล่อยเวลาให้
เสียประโยชน์ คิดอย่างรอบคอบ 
 พระมหาชนก เมื่อทราบความจริงเรื่องพระบิดาก็ทรงของทรัพย์สินจากพระมารดากึ่งหนึ่งไป
ขาย เพื่อจะไปทำการค้าขายกับพวกพาณิชที่สุวรรณภูมิ แต่เกิดเจอพายุเรื่อแตกกลางคัน เหล่าพวก
พาณิชต่างตกใจ หวาดกลัว ร้องไห้คร่ำครวญ กราบไหว้เทวดาเพื่อให้มีชีวิตรอด แต่พระมหาชนกกลับไม่
ทำอย่างน้ัน พระองค์ทรงมีสติ หาวิธีแก้ไขเพื่อให้ตนเองสามารถรอดชีวิตต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นการใช้สติเอา
ตัวรอด ไม่ปล่อยเวลาไปกับเรื ่องเปล่าประโยชน์ ดังตัวอย่างความว่า  เรือก็จมลงในกลางมหาสมุทร 
มหาชนกลัวมรณภัย ร้องไห้คร่ำครวญ กราบไหว้เทวดาทั้งหลาย แต่พระมหาสัตว์ไม่ทรงกันแสง ไม่ทรง
คร่ำครวญ ไม่ไหว้เทวดาทั้งหลาย พระองค์ทรงทราบว่าเรือจะจม จึงคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยเสวยจนเต็ม
ท้อง แล้วชุบผ้าเนื ้อเกลี้ยงสองผืนด้วยน้ำมันจนชุ่มทรงนุ่งให้มั ่น ทรงยืนเกาะเสากระโดง ขึ ้นยอด
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เสากระโดงเวลาเรือจม...ทรงกำหนดทิศว่า เมืองมิถิลาอยู่ทิศนี้ก็กระโดดจากยอดเสากระโดง ล่วงพ้นฝูง
ปลาและเต่า….. (พระมหาชนก: 85) 
 จากข้อความปรากฏให้เห็นว่าพระมหาชนกกุมารมีสัมมาสติ การระลึกชอบการมีสติ รู้จักคิด 
รู้จักเอาตัวรอด จะทำให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง และนำมาซึ่งความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลจากการวิคราะห์พุทธปรัชญาอริยสัจ 4 ในพระราชนิพนธ์เรื ่องพระมหาชนก พบว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดชได้ทรงสอดแทรกหลักคำสอนอริยสัจ 4 สะท้อนผ่านตัว
ละครอันประกอบด้วย ทุกข์มีด้วยกัน 2 ประการแบ่งได้1.สภาวทุกข์ (ทุกข์ตามสภาพ) ม ี1 ตัวละคร พระ
โปลชนก ที่ต้องล้มป่วยกะทันหัน แล้วไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีก อันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ จากความ
เจ็บปวดทางกาย 2. ปกิณณกทุกข์ (ทุกข์จากการเปลี่ยนแปลง) พบมากที่สุดมีตัวละคร 3 ตัวละครไดแ้ก่ 
พระโปลชนก พระอริฏฐชนก และพระเทวี เกิดขึ้นจากทุกคนที่ยังมีความรัก ยังมีความเกลียด และยังมี
ความปรารถนาอยู่ ความคิดนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุณฑริกา ขุนวิมล ( 2557) ได้ศึกษาแนวคิดเชิง
ปรัชญาและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์ของ วินทร์ เลียววาริณ พบว่าพุทธปรัชญาช้ี
ถึงปัญหาเรื่องความทุกข์ของมนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ คือ การสอนให้ผู้อ่านมองโลกตามความจริง รู้เท่า
ทันความเปลี่ยนแปลงและความทุกข์ของตน สมุทัย คือความอยาก ความต้องการ เป็นต้นเหตุอันแท้จริง
ของความทุกข์มี 1 ตัวละคร พระมหาชนกทรงคิดถึงความทะยานอยากที่จะต้องเอาราชสมบัติของบิดา
กลับมาเป็นของตนให้ได้ และได้ครองเมืองมิถิรา สอดคล้องกับท่ีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(2552, : 462- 463) กล่าวว่า “สำหรับปุถุชนผู้มีฤทธิ์อาจจะยกตนข่มท่านหรือนำฤทธิ์ไปก่อความช่ัว
ความเสียหายต่าง ๆ กลายเป็นเครื่องมือรับใช้กิเลส แต่อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ไม่อาจกำจัดกิเลสหรือดับทุกข์
ได้จริง” นิโรธและมรรคเป็นการเชื่อมโยงอริยสัจ 2 ประการแรกคือ ความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ซึ่งเป็นไป
ตามสภาวธรรมที่มีประจำ มีตัวละครผู้ที่เข้าใจความจริงของชีวิต และค้นพบหนทางดับทุกข์ นั่นคือนิโรธ
และมรรคมี 1 ตัวละคร พระมหาชนก พบได้ 3 ประการได้แก่ 1.สัมมาสังกัปปะ เข้าใจและเชื่อมโยงการ
นำไปสู่ความดับทุกข์ 2. สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ ความเพียรชอบทุกรูปแบบและ 3. สัมมาสติ 
การระลึกชอบการมีสติ รู้จักคิด รู้จักเอาตัวรอด จะทำให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของแสงเดือน สุขประเสริฐ (2556) ได้ศึกษาบทบาทของตัวละครสตรีที่สื่อหลักธรรมเรื่องจิต
ในนวนิยาย เรื ่องฌานของทมยันตี พบว่า อริยสัจจ์4 คือหลักธรรมที่จะช่วยให้สามารถดับกิเลส ได้
หลักธรรมที่ปรากฏนี้เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องของ จิตและวิธีการพัฒนาจิตจนสามารถพ้นจาก
ทุกข์ได้การนำเสนอหลักธรรมเรือ่งจิตผ่านบทบาทของตัวละครสตรีพบว่ามี 4 ลักษณะ ได้แก่ บทบาทของ
ตัวละครสตรีที่เท่าเทียมกับผู้ชายโดยสามารถบรรลุธรรมและสืบต่อพุทธศาสนาได้ บทบาทของตัวละคร
สตรี ที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทาง พุทธศาสนาให้แก่ตัวละครตัวอื่น บทบาท
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การเป็นผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ตัวละครตัวอื่นพบว่ามี  2 ลักษณะ คือ ตัวละครสตรีที่
ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแก่ตัวละครตัวอ่ืน และตัวละครสตรีที่ปฏิบัติธรรมในการ
แสวงหา มรรคา สู่นิพพานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ตัวละครตัวอื่น และสุดท้ายบทบาทของตัวละครสตรีที่
ต้องถูกทดสอบคุณสมบัติการผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือตัวละครอื่น ลักษณะดังกล่าวแสดง ให้เห็น
ว่าตัวละครสตรีในนวนิยายเรื่องฌานถูกกำหนดบทบาท ให้เป็นผู้นำเสนอหลักธรรมเรื่องจิตแก่ตัวละคร
อื่น ในขณะเดียวกันต้องปฏิบัติตนเพื่อแสวงหาทางเข้าสู่มรรคานิพพาน 
 จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก การชี้ให้เห็นถึง
พุทธปรัชญาอริยสัจ 4 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รื่นฤทัย สัจจพันธ์ (2552:49) กล่าวว่า”เพราะ
ชีวิตในโลกปัจจุบันนี้เป็นชีวิตที่เร่งรีบ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ด้วยวัตถุนิยม บริโภคนิยม และความสำเร็จรูปทำให้ขาดความอดทนในการฝ่าฟัน
อุปสรรคในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนฆ่าตัวตายเพราะสอบตก นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมา
ทำรายงานส่งครูเพราะได้คำตอบสำเรจ็รูปแทนท่ีจะไปค้นคว้าจากตำราหนังสือหลาย ๆเล่มในห้องสมุดมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกัน คนทำงานเปลี่ยนงานบ่อยเพราะทนงานยากหรืองานลำบากไม่ได้ คนหวังรวย
ทางลัดด้วยการเล่นหวยเล่นหุ้นมากกว่าการอดออมทีละเล็กน้อยฯลฯ พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก
ได้สะท้อนให้เห็นพระราชจริยวัตรและพระราชปณิธารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อันเป็นแบบอย่างและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่น้อมนำไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเพียร สติ ปัญญา สัจจะ 
ความเชื่อมั่นในหลักพุทธศาสนา การรักษาหน้าท่ี ตลอดจนความมีคุณธรรม” 
 

สรุปองค์ความรู้    
 พระราชนิพนธ์พระมหาชนก ในฐานะวรรณกรรมคำสอน องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้คือการ
สืบทอดหลักธรรมที่สำคัญ และพุทธปรัชญาอริยสัย 4 ในเรื่องของสัมมาวายามะ เรื่องของความเพียรซึ่ง
เป็นแนวทางหลัก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ทุก
คนต้องมีความมุ่งมั่นพยายามกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ลุล่วงเท่านั้นแต่ให้ผู้กระทำต้องแสดงความกล้าหาญ 
นั่นคือความกล้าเผชิญกับความทุกข์ ปัญหา อุปสรรค ความท้อแท้ทางกายและทางใจ ความกล้าเผชิญกับ
สิ่งเหล่านี้อย่างมุ่งมั่นและมีมานะเท่านั้น จึงทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ โดยนำพุทธปรัชญา
อริยสัย 4 มาปรับใช้  พระมหาชนก จึงเป็นกรณีตัวอย่างที่ย้ำความสำคัญได้ว่าผลแห่งการกระทำอย่าง
ความมุ่งมั่น ส่งผลต่อความสำเร็จในเบื้องหน้า และผ่านพ้นอุปสรรคขวากหนามไปได้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาพุทธปรัชญาอริยสัย 4 ที่ปรากฏจากวรรณกรรมคำสอนเรื่องอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการหน้าที่พลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตย หน้าที่ มีสิทธิ เสรีภาพภายใต้
กฎหมายไทย มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือถือ ความคิดจิตใจที่จะรักษาความสามัคคีความเป็น
ปึกแผ่นอยู่ในตนเองและสามารถที่จะถ่ายทอดความเป็นไทยสืบต่อไปยังคนรุ่นหลังอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ความเป็นพลเมืองไทยมีหลักพ้ืนฐาน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
กฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม รับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่นสังคม และประเทศชาติ บุคคลที่เป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตยมีพฤติกรรมที่ดี คือ ด้านคารวธรรรม เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ เคารพ
ซึ่งกันและกัน เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์หรือระเบียบ ข้อบังคับของสังคมส่วนรวม ด้านสามัคคีธรรม 
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลซึ่ง อยู่รวมกันในสังคมและมีการทำงานร่วมกันมีการประสาน
ประโยชน์ของหน่วยงานและองค์กร ด้านปัญญาธรรม เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกใน ด้านของ
ผู้ใช้สติปัญญาใช้เหตุผล และความถูกต้องในการพัฒนา หรือแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน  
 หน้าที่ของพลเมืองดีตามหลักธรรมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรมประกอบด้วย 
ด้านคุณธรรม ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที่ดีด้านจริยธรรม การประพฤติปฏิบตัิ
ตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น หลักในการประพฤติปฏิบัติที ่ไม่ทำให้ผู้อื ่นเดือดร้อนเสียหาย  ด้าน
ศีลธรรม การไม่ละเมิดต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุทำลายความดีงามแห่งคุณธรรม จริยธรรม หลักในการประพฤติ
ปฏิบัติที ่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน นำสังคมไปสู่สันติสุขโดยหลักใช้สัปปุริสธรรม 7 คือธรรมของคนดี 
คุณสมบัติของคนดีมาใช้ในการทำหน้าท่ีพลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตย 
 
คำสำคัญ : หน้าท่ีพลเมือง, ระบอบประชาธิปไตย, หลักพุทธธรรม 
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Abstract 
 Academic articles on the duties of Thai citizens under the democratic regime, 
duties, rights and liberties under Thai law. There are traditions, traditions, beliefs, thoughts 
and minds to maintain unity and solidarity within themselves and be able to pass on 
Thainess to the next generation correctly and appropriately. Thai citizenship is 
fundamental. Respect human dignity, respect rights, liberties and rules of a fair 
society. Responsibility for self, others, society and the nation A person who is a good 
citizen in a democratic way has good behavior, namely, morality. It is a behavior that 
shows mutual respect Respect for rules, regulations or regulations regulations of society 
as a whole Unity It is the behavior expressed by the person who Live together in society 
and work together to coordinate the benefits of agencies and organizations. intellectual It 
is the behavior of the person expressed in The user's side uses intelligence to use 
reason. and accuracy in development 
 The duties of a good citizen according to the principles of conducting oneself as 
a good citizen according to the principles consist of morality and goodness that has been 
instilled in the mind until a good conscience arises. Principles of conduct that do not 
cause harm to others, morality, non-violence of things that will cause damage to the 
virtues of morality and ethics, principles of conduct that do not cause trouble to others. 
Society towards peace through the principles of Sappurisada 7 Dharma of good people 
Qualifications of good people to be used in the duties of Thai citizens under a democratic 
regime 
 
Keyword: Duties of Citizenship, Democracy, Buddhist Principles 
 

บทนำ 
 หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยความสำคัญของการเป็นพลเมืองดี ค่านิยมพื้นฐาน 
พฤติกรรมของพลเมืองดีที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพในกฎระเบียบ การอยู่ร่วมกันในสังคม และการใช้
เหตุผลในการดำเนินชีวิตประจำวัน หน้าที ่ของพลเมืองดีตามหลักธรรมที ่ประกอบด้วย คุณธรรม 
จริยธรรม และศีลธรรม การจะเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนั้น ประชาชนจะต้องเข้าใจและมีวิถี
ชีวิตในลักษณะประชาธิปไตย โดยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ เสรีภาพ สันติสุข และเป็นสุข ประชาชน
ในสังคมมีความสงบสุข ปลอดภัยและมีอิสระที่จะกระทำการใด ๆ ภายใต้ขอบเขตของหลักกฎหมายที่ได้
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บัญญัติไว้ โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น โดยอยู่ในกรอบของประชาธิปไตย และการดำรงชีวิต
ร่วมกับผู้อื ่นได้โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกในสังคมได้ปฏิบัติตนตามหลักกฎหมาย 
รูปแบบของพฤติกรรมมนุษย์ที่สอคดล้องกับหลกัการของประชาธิปไตย เคารพเสียงมากการปกครอง โดย
ประชาชน เพื่อประชาชน โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำหนดนโยบายใน
การปกครองประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน  
 

หน้าที่พลเมือง 
 หน้าที่พลเมือง คือ การคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว การแสดงออกถึง
ความเป็นคนไทย การแสดงออกจิตใจที่อ่อนโยนมีเหตุมีผลปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ยึดมั่นในหลักธรรม
คำสอนของพระพุทธศาสนาการลดความเห็นแก่ตัว การช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแกกว่า และเสียสละแรงกาย
และใจเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินท่ีเป็นสาธารณสมบัติ การอนุรักษ์ความ
เป็นไทย มีจิตสำนึกในความเป็นไทย พูด เขียน และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยและนำความเป็นไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งคิดค้นพัฒนาปรับปรุงความเป็นไทยให้เข้า
กับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่จริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมตลอดจนถ่ายทอด
ความเป็นไทยสืบต่อไปยังคนรุ่นหลังได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 พลเมือง คือ ประชาชนท่ีมีสัญชาติไทย มีสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพภายใตก้ฎหมายไทย บุคคลที่
มีความเป็นไทยมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อถือ ความคิดจิตใจที่จะรักษาความสามัคคีความเป็น
ปึกแผ่นอยู่ในตนเองและสามารถที่จะถ่ายทอดความเป็นไทยสืบต่อไปยังคนรุ่นหลังอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ความเป็นพลเมืองไทยโดยการนำความเป็นไทยมาใชให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการคิดค้น
ปรับปรุงดัดแปลงความเป็นไทยให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
การเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย หน้าที่พลเมืองมีหลักการดำเนินชีวิตมีเหตุมีผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม และมีบทบาทในการกระทำที่มีคุณลักษณะทางประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญในการดำเนินชีวิต โดยคุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยระบบการเมืองที่
ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชน มี
หลักการที่สำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค หลักนิติธรรม หลักการใช้เหตุผล และหลักการ
ยอมรับเสียงข้างมาก 
 หลักการเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ประชาชนพลเมืองทุกคน มีส่วนร่วมใน
การปกครองประเทศให้เจริญและมั่นคง ซึ่งหน้าที่พลเมืองจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยการสร้าง
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ความเป็นพลเมืองให้ประชาชนสามารถเคารพตนเองและผู้อื่นในสังคมหมู่มากได้ การสร้างพลเมืองใน
ประเทศให้เป็นพลเมืองที่ดีตามแบบวิถีระบอบประชาธิปไตย มีหลักพ้ืนฐานสำคัญอยู่ 3 ประการ ดังน้ี  
 1. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีคุณค่าเท่ากัน มีอิสรภาพและ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การยอมรับในเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพทางสงัคม 
การยอมรับความแตกต่างของทุกคน การยอมรับนับถือและเคารพในความเป็นคนของตนเอง และผู้อื่น 
พร้อมท้ังปฏิบัติต่อกันในฐานะคนเหมือนกัน ไม่ดูหมิ่น ไม่เหยียดหยามกัน ปรองดองกัน  
 2. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม โดยการให้ความสำคัญ ต่อสิทธิ 
เสรีภาพ และการมีกฎกติกาที่วางอยู่บนความยุติธรรมและชอบธรรม มีหลักนิติรัฐ  นิติธรรม ในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพมิให้ถูกละเมิด โดยการเคารพ และปกป้องสิทธิ เสรีภาพของตนเอง และของผู้อื่น 
ของชุมชน ของสังคมส่วนรวม โดยไม่ให้ผู้ใดล่วงละเมิด ขณะที่ตนนั้นก็ต้องไม่ละเมิดผู้อื่น 
 3. รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม การดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
โดยใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยเหตุและผล การมีจิตสำนึกจิตสาธารณะทำหน้าที่บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ร่วมกันพัฒนาสังคม ใช้หลักประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
แก้ปัญหาสังคม ยอมรับเสียงข้างมาก และเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย 
 การสร้างจิตสาธารณะ 
 การสร้างจิตสาธารณะเป็นความรับผิดชอบในตนเอง แม้ว่าจะได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าใจ
ตนเองไม่ยอมรับ จิตสาธารณะก็ไม่เกิด มีความสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสาธารณะถ้าตนเองไม่เห็น
ความสำคัญแล้วคงไม่มีใครบังคับได้นอกจากใจของตนเองแล้ว แนวทางที่สำคัญในการจิตสาธารณะยังมี
อีกหลายประการถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
 1. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสทิธิ 
เสรีภาพหน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  
 2. ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมตระหนักเสมอว่าตนเอง คือส่วนหนึ่ งของสังคมต้องมีความ
รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ให้ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในสังคมและประเทศ 
 3. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเอง เช่นกัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข   
 4. ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอน
ให้คนทำความดีทั ้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะทำให้ตนเองมีความสุข สร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยทำให้เรา
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 5. การช่วยเหลือกันทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อบุคคลตกทุกข์ได้ยาก การมีได้ยืนมือ
เข้าไปช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าอย่างเต็มใจ   
 สรุป หลักการเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองที่ประชาชนพลเมืองทุกคน มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศให้เจริญและมั่นคงทุกคนที่เกดิมา
เป็นมนุษยม์ีคุณค่าเท่ากันให้ความสำคัญต่อสิทธิต่อเสรีภาพ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว การปฏิบัติตนตามกฎกติกาที่วางไว้บนความยุติธรรม การสร้างจิตสาธารณะตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรม 
 

หลักประชาธิปไตย 
 หลักประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบอบการปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน ซึ่งการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม  ได้นั้น ต้องอยู่บน
รากฐานหลักการของประชาธิปไตยที่สำคัญใน 6 ประการ ได้แก่ 
 1. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการ ปกครองหรือกำหนด
ผู้ปกครองของตนเอง โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม หรือวิธีการ  อื่นโดยชอบรวมทั้ง
ประชาชนมีอำนาจในการคัดค้านและถอดถอนผู้ปกครองและผู้แทนที่ประชาชน  เห็นว่ามิได้บริหาร
ประเทศในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติรัฐบาลมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนเป็นหลักท่ีมีความสำคัญที่สุด  
 2. หลักสิทธิและเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทำหรืองดเว้นการกระทำ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บุคคลต้องการ ตราบเท่าที่การกระทำนั้นไม่ไปละเมิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอื่น หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติสิทธิอำนาจอัน
ชอบธรรม หรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองประโยชน์ที่เราพึงได้รับโดยมีกฎหมายรับรอง
คุ้มครอง เมื่อเป็นสิทธิรัฐย่อมมีหน้าที่จัดหาให้ประชาชนอย่างเสมอภาคกัน เช่น สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
ราชการ สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพและทั่วถึง สิทธิได้รับการศึกษา ภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพ เสรีภาพ การมีอิสระที่จะกระทำสิ่งใด ๆ โดยต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นความเป็นอิสระที่จะ
ทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ต้องอยู่ในขอบเขต คือ ไม่ละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพผู้อื่น ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
 3. หลักความเสมอภาค ความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนทุกระดับทุกอาชีพที่ต่างมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน  
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคนต้องไม่ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพการประกอบการต้อง

http://youtu.be/ZustiBp3x0E
http://youtu.be/QmiKTz7V7-c
http://youtu.be/mQmwRrPABxE
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เป็นไปอย่างเสรีเป็นธรรมหลักความเสมอภาคทางเศรษฐกิจผ่านเรื ่องราวของประชาชนคนหนึ่งซึ่ง
สามารถเปลี่ยนอาชีพได้อย่างอิสระเสรี ความเสมอภาคทางโอกาสบุคคลสามารถจะได้รับการศึกษา การ
รักษาพยาบาลและการให้บริการจากรัฐอยางเท่าเทียมกันได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันแม้ว่าจะต่างฐานะกัน
ความเสมอภาคใน โอกาสที่จะได้รับสิทธิหรือการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ  อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้มาตรการพิเศษ
ที่รัฐจัดให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อได้รับสิทธิมากกว่าผู้อื่น เช่น คนจนได้รับการรักษาฟรีผู้สูงอายุและคนพิการ
ได้เบี้ย ยังชีพ รวมทั้งมาตรการเยียวยาแก่ผู้เดือดร้อนจากภัยโควิด-19 หรือภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ด้วย
ความเสมอภาคและไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง 
 4. หลักภราดรภาพ ความเป็นพี่เป็นน้องกัน ช่วยเหลือช่วยเหลือกัน เอื้ออาทรรักใคร่สามัคคี
ปรองดอง ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน เป็นเพื่อนร่วมชาติมนุษย์ทุกคนต้องไม่แบ่งแยกสีผิว ไม่แบ่งแยกช้ัน
วรรณะ ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเป็นพี่น้องกัน    
 5. หลักเหตุผล การใช้หลักเหตุผลมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และหากมีการตัดสินปัญหา
ด้วยการออกเสียงต้องยอมรับมติของเสียงข้างมาก แต่ต้องเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อยการรับฟังเหตุผล
ซึ่งกันและกัน ทุกคนหรือทุกฝ่ายได้แสดงเหตุผลของตนอย่างเต็มที่ วิธีการตัดสิน ว่าจะเลือกเหตุผลของ
คนใดหรือฝ่ายใดจึงจะใช้วิธีการลงมติหรือ การออกเสียงท่ียึดเสียงข้างมาก โดยที่ต้องรับฟังเสียงข้างน้อย
ด้วย ไม่ใช้เสียงข้างมากลากไป  
 6. หลักนิติธรรม การใช้กฎหมายเป็นหลักในการบริหารประเทศ บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้
กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้กฎหมายต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติการปกครองโดย
กฎหมายที่เป็นธรรม ทั้งกระบวนการออกกฎหมายที่ต้องมีความชอบธรรม และมีการบังคับใช้อย่างเป็น
ธรรม 
 สรุปหลักประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่เป็นของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการ โดยต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นความ
เป็นอิสระที่จะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ ประชาชนทุกระดับทุกอาชีพมีเสรีภาพเหมือนกันหมดการใช้หลัก
เหตุผลมาเป็นพ้ืนฐาน โดยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย ยึดหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนอยู่
ในจริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองรวมทั้งช่วย
ส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี การมองเห็นคุณค่าของวิถีประชาธิปไตยจะช่วยให้สังคมมีความ
มั่นคง ปลอดภัยและสงบสุขมากขึ้นวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองดี 
 

หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติตนของพลเมืองในวิธีประชาธิปไตย 
 บุคคลที่เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีพฤติกรรมที่ดี โดยการนำหลักพุทธธรรมในการ
ปฏิบัติตนของพลเมืองดีในวิธีประชาธิปไตย เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไทย มีวัฒนธรรมไทยที่และ
หลักธรรม ในการยึดเหนี่ยวจิตใจ คือ 

http://youtu.be/LP-xAr2NzUg
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 1. ด้านคารวธรรรม เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ เคารพซึ่งกันและกัน เคารพใน
ระเบียบกฎเกณฑ์หรือระเบียบ ข้อบังคับของสังคมส่วนรวม การประพฤติตนเป็นผู้มีคารวธรรม ปฏิบัติได้
ดังนี้ 1) เคารพบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบิดามารดาซึ่งเป็น ผู้ให้กำเนิด เคารพญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่า 
ตา ยาย และผู้สูงอายุ เคารพครูอาจารย์และเพื่อน ๆ โดยแสดงความเคารพ กล่าวคำทักทายด้วยคำ
สุภาพ 2) เคารพกฎระเบียบทางสังคม ยึดมั่น ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศ 3) เคารพสิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่ทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนา ไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็น
ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง 4) เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น ควรฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความตั้งใจและไตร่ตรองก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือ ไม่เชื่อ และไม่ควรยึดถือ
ความคิดเห็นของตนว่าถูกเสมอไป 5) เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซึ่งถือ
เป็นสถาบันที่สำคัญสูงสุดของประเทศ 
 2. ด้านสามัคคีธรรม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลซึ่ง อยู่รวมกันในสังคมและมีการทำ 
งานร่วมกัน มีการประสานประโยชน์ของหน่วยงาน และองค์กรร่วมกันมีลักษณะการร่วมคิดร่วมทำ หรือ
ทำงานเป็นทีมด้วยความเต็มใจเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน และตั้งใจปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดการประพฤติตนเป็นผู้มีสามัคคีธรรมปฏิบัติได้ ดังนี้  1) ร่วมกันคิด
ช่วยกันวางแผน และร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ 2) ร่วมกันรับผิดชอบ ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จ 3) ร่วมกันติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 4) ร่วมกันปรับปรุงมีการแก้ไขพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 5) ร่วมกันทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
 3. ด้านปัญญาธรรม เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกใน ด้านของผู้ใช้สติปัญญาใช้เหตุผล 
และความถูกต้องในการพัฒนา หรือแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ความรู้และ 
สติปัญญาจากการศึกษาเลา่เรียนมาประกอบอาชีพ หรือพัฒนา ครอบครัว ชุมชน และสังคมของเราให้น่า
อยู่ การประพฤติตนเป็นผู้มีปัญญาธรรม ปฏิบัติได้ ดังนี้ 1) การมีความคิดกว้างไกล โดยรับฟังข่าวสาร
และความคิดเห็นของผู้อื่น 2) การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่นำอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัว
มาใช้ตัดสินปัญหา 3) การแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ 4) การรู้จักการคิด และมีการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 5) การรู้จักโต้แย้งด้วยเหตุผล ถ้ามีการโต้แย้งในหมู่คณะให้ใช้เหตุผล และ
สติปัญญาเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับฟังไม่ใช้อารมณ์มาเป็นตัวตัดสินปัญหา 
 หน้าท่ีของพลเมืองตามหลักธรรม 
 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม ประกอบด้วย  
 1. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ จนเกิดจิตสำนึกที่ดี มีความกตัญญู
หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น หลักการที่ดีมีประโยชน์ที่สังคมเห็นว่าเป็นความดี 
ความงาม มีคุณธรรม คุณงามความดี ความถูกต้องซึ่งบุคคลควรยึดมั่นไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติตนจน
เป็นนิสัย ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตน และสังคมซึ่งมีพื้นฐานมาจากศีลธรรมทางศาสนา 
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ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรู้จักไต่ตรองว่า อะไรควรทำ
อะไรไม่ควรทำ จริยธรรมนำมาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การเป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
 2. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น หลักในการ
ประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย หลักการของกิริยาที่ควรประพฤติทำ ให้สังคมอยู่ร่วมกัน
โดยสงบ ดังนั้น จริยธรรม คือ ความประพฤติที่เกิดจากคุณธรรม กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ทำได้ในทางวินัยจนเกิดความเคยชินมีพลังใจ มีความตั้งใจแน่วแน่จึงต้อง
อาศัยปัญญา และปัญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผู้อื่นในทางพระพุทธศาสนา สอนว่า จริยธรรม 
คือ การนำความรู้ ความจริง หรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม เพื่อความ
สันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคม ชาติและบ้านเมือง 
 3. ศีลธรรม หมายถึง การไม่ละเมิดต่อสิ ่งที ่จะเป็นเหตุทำลายความดี งามแห่งคุณธรรม 
จริยธรรม หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเสียหาย พร้อมกันนั้นก็สร้างประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่นด้วยรักษา กาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติไม่ทำช่ัวเบียดเบียนผู้อื่น ดังนั้น ศีลธรรมเป็นกฎเกณฑข์อง
สังคมทุกระดับชนช้ัน สำหรับสมาชิกในสังคม ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุข ไม่หวาดระแวงภัย 
เป็นหลักประกันของสังคมที่สำคัญ สังคมที่สงบสุข ไม่ทะเลาะ ไม่กดขี่ข่มเหง ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
เพราะสังคมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงาม 
 หน้าที่พลเมืองจะสมบูรณ์แบบหรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ถือได้ว่าเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าอย่าง
แท้จริงของมนุษยชาติเรียกได้ว่าเป็นคนเต็มคน ผู้สามารถนำหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุข 
 หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี 
 1. ธัมมัญญุตา รู ้หลักและรู้จักเหตุ รู ้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั ้งหลาย ที่ตนเข้าไป
เกี ่ยวข้องในการดำเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหน้าที่และดำเนินกิจการต่าง ๆ รู้เข้าใจสิ่งที่จรจะต้อง
ประพฤติตามเหตุผล เช่น รู ้ว่าตำแหน่ง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องทำอะไรอย่าง จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสำเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่
และความรบผิดชอบนั้น ๆ ตลอดจนชั้นสูงสุดคือรู้เท่าทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติ 
เพื่อปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ 
 2. อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล รู้ความหมาย และความมุ่งหมายของหลักการที่
ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระทำ รู้ว่าที่ตนทำอยู่อย่างนั้น ๆ ดำเนินชีวิตอย่างนั้น เพื่อ
ประสงค์ประโยชน์อะไร หรือควารจะได้บรรลุถึงผลอะไร ที่ให้มีหน้าที่ ตำแหน่ง ฐานะ การงานอย่างนั้น 
ๆ เขากำหนดวางกันไว้เพื่อความมุ่งหมายอะไร กิจการที่ตนทำอยู่ขณะนี้ เมื่อทำไปแล้วจะบังเกิดผล
อะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร ตลอดจนถึงขึ ้นสูงสุด คือ รู ้ความหมายของคติธรรดา และ
ประโยชน์ท่ีเป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต 
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 3. อัตตัญญุตา รู้ตน รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง ความรู้ ความ
ถนัด ความสามารถ และคุณธรรม บันนี้เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม และทำการต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องถูกจุด ที่จะสัมฤทธ์ิผล ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงให้เจริญงอกงามถึงความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนไป 
 4. มัตตัญญุตา รู้ประมาณ รู้จักความพอดี รู้จักประมาณในการบริโภค ในการใช้จ่ายทรัพย์ 
รู้จักความพอเหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจและทำการต่าง ๆ ตลอดจนการพักผ่านนอนหลับและ
การสนุกสนานรื่นเริงทั้งหลาย ทำการทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์เพื่อผลดีแท้จริงที่พึงต้องการ 
โดยมิใช่เพียงเพื่อเห็นแก่ความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแต่ใจของตน แต่ทำตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัย
หรือองค์ประกอบท้ังหลาย ท่ีจะลงตัวให้เกิดผลดีงามตามที่มองเห็นด้วยปัญญา 
 5. กาลัญญุตา รู้กาล รู้การเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจ ทำ
หน้าที่การงาน ปฏิบัติการต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่าเวลาไหน ควรทำอะไร อย่างไร และทำ
ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูกเวลา รู้จักกะเวลา และวางแผนการ
ใช้เวลาอย่างได้มีเหตุมีผล 
 6. ปริสัญญุตา รู้ชุมชน รู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมนุม และชุมชน รู้การอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นท่ี
ชุมนุม และต่อชุมชนนั้นว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา ควรต้องทำกิริยาอย่างนี้ ควรต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้มี
ระเบียบวินัยอย่านี้ มีวัฒนธรรมอย่างน้ี มีความต้องการอย่างน้ี ควรเกี่ยวข้อง ควรต้องสงเคราะห์ ควรรับ
ใช้ ควรบำเพ็ญประโยชน์ให้อย่างนี้ ๆ เป็นต้น 
 7. ปุคคลัญญุตา ร ู ้บุคคล ร ู ้จ ักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม รู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ด้วยดีว่า ควรจะคบหรือไม่ ได้คติอะไร จะ
สัมพันธ์เกี่ยวข้อง จะใช้ จะยกย่อง จะตำหนิ หรือจะแนะนำสั่งสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี เป็นต้น  (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2559)  
 สรุปหน้าที่ของพลเมืองดีตามหลักธรรม มีคุณธรรม ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ ้นในจิตใจ มี
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรม มีศีลธรรม การไม่ละเมิดต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุ
ทำลายความดีงามแห่งคุณธรรม จริยธรรม การยึดหลักสัปปุริสธรรม 7 ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ 
คุณสมบัติของคนดีในการดำเนินชีวิตให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
 
หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 4 มาตรา 50 ได้บัญญัติไว้
เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยอันถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ประชาชนชาวไทยจำเป็นต้องให้ความใส่ใจ
เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีดังต่อไปนี้ 1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) 
ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้ง
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ให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4) เข้ารับ
การศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 6) เคารพและไม่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชัง
ในสังคม 7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอของ
ประเทศเป็นสำคัญ 8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงมรดกวัฒนธรรม 9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 10) ไม่
ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) พลเมืองดีมี
หน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู 
อาจารย์ มีความสามัคคี เอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ซึ ่งกันและกัน รู ้จักรับผิดชอบชั่วดีตามหลักจริยธรรม และ
หลักธรรมของสาสนา มีความรอบรู้ มีสติปัญญาขยันขันแข็ง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 ดังนั้นหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดไว้ประชาชนในประเทศทุกคนต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบร่วมกันโดยถือหลักความถูกต้องดีงานในความเป็นพลเมืองของ
ประเทศอย่างภาคภูมิ โดยยึดหลักความเป็นไทยยึดมั่นในคุณงานความดีและเอกราชของประเทศไทย 
การรักษาดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 1. การรักษาชาติ บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ ่งชาติ ประชาชนคนไทยมีหน้าที่รักษาดูแลและ
ป้องกันชาติ  มีความรัก ความสำนึก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย มิให้ผู้ใดใช้ข้ออ้างใด ๆ เพื่อแบ่งแยก
แผ่นดินไทยด้วยเหตุผลทางการเมือง การปกครอง หรือศาสนา รัฐธรรมนูญกำหนดว่า “ประเทศไทยเป็น
ราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้” บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมผู้ใดจะมาชักจูง โน้มน้าวเราด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าเป็นผู้ทำลายประเทศชาติ คน
ไทยทุกคนมีหน้าท่ีรักษาชาติให้มีเสถียรภาพ มั่นคงถาวรความรัก ความสำนึก และภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 
 2. การรักษาศาสนา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 67 รัฐพึง
อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็น
ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการ
เผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมี
มาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึง
ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย ประเทศไทยให้
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและสามารถประกอบพิธีกรรมตามศาสนาได้ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัคร
ศาสนูปถัมภ์ภก ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในประเทศไทย รัฐธรรมนูญจึงกำหนดให้เป็นหน้าที่ที่เราทุกคน
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ต้องรักษาไว้ซึ่งศาสนา หมายถึง การบำรุงรักษาและเสริมสร้างศรัทธาเพื่อให้ศาสนาคงอยู่คู่บ้านเมืองและ
เป็นหลักยึดเหนี่ยวในด้านคุณธรรมสืบไป  
 3. การรักพระมหากษัตริย์ เป็นหน้าที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคน ประเทศไทยดำรงอยู่ได้และ
คนไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขยืนยงมาทุกวันนี้ ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ปกอยู่
เหนือเกล้าฯ ชาวไทยทุกคนเพราะแต่ละพระองค์จะครองราชย์สมบัติ ดูแลบ้านเมืองอยู่ได้นานกว่า
ประมุขที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งมีความรู้สึกผูกพัน ตั้งแต่อดีตโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ย่อมจารึกอยู่ใน
ดวงใจของชาวไทยทั้งประเทศ จึงเป็นหน้าที่ที่คนไทยต้องดูแลรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ 
การปกครองของไทยจึงเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 สรุปหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 50 หน้าท่ี
สำคัญที่สุดพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทุกคนทำความดี
ต่อสังคม ยึดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คนไทยทึกคนมีหน้าที่
ต้องร่วมกันเสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แก้ไขปัญหาของสังคมร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความเป็นธรรมให้แก่
สังคมด้วยความชอบธรรมเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิหรือการกระทำผิดกฎหมาย การร่วมกันอนุรักษ์
และคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้ช่ัวลูกช่ัวหลาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุก
จริตทุกรูปแบบ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาตทิี่เกิดให้เกิดความเสียหายต่อประเทศท้ังทางตรง
และทางอ้อม โดยคำนึงถึงความถูกต้อง 
 

บทสรุป  
 หน้าที่พลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตย สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมของคนหมู่มาก มี
ความแตกต่างกันทั้งความต้องการแนวคิดความเห็น ความรู้ฐานะแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
เพราะพลเมืองในสังคมนั้นมีวิถีชีวิตแบประชาธิปไตยเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ประจำวันของตน ทั้งการ
ใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นหน้าที่พลเมืองสร้างจิตสำนึกสาธารณะ สร้าง
วินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพหน้าที่ 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมการเคารพสิทธิและเสรีภาพ การเดินตามกฎกติกาที่วางไว้อย่างยุติธรรม 
และความเป็นธรรมโดยมีหลักนิติรัฐ นิติธรรม การดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน โดยใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยเหตุและผล โดยยึดหลักคุณธรรมความดีงามที่ถูก
ปลูกฝังขึ้นในจิตใจ จนเกิดจิตสำนึกที่ดี มีความกตัญญูหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่นทำประโยชน์ต่อสังคม หลักจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น หลักใน
การประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย และหลักศีลธรรมการไม่ละเมิดต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุ



- 305 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ทำลายความดีงามแห่งคุณธรรม จริยธรรม หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือ
เสียหาย พร้อมกันนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ วิเคราะห์ฐานะและความสำคัญของรัฐสุพรรณภูมิในช่วงก่อนและหลังพุทธศตวรรษ
ที่ 18 ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำที่สามารถพัฒนาอำนาจรัฐของสุพรรณภูมิจากรัฐราชาธิราชสู่
การเป็นอาณาจักร โดยมีการเคลื่อนย้ายศูนย์อำนาจเดิมจากสุพรรณภูมิมายังศูนย์อำนาจใหม่ คือ กรุงศรี
อยุธยา ซึ ่งมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกว่าสุพรรณภูมิทั ้งทางด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจการค้า ด้วย
วิสัยทัศน์อันแยบยลของผู้นำสุพรรณภูมิอย่างสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1 (ขุนหลวงพะงั่ว) และสมเด็จ
พระนครินทราธิราช ที่ทรงใช้กลไกในการขยายอำนาจรัฐทั้งในด้านการสงคราม การสร้างความสัมพันธ์
แบบญาติวงศ์และเศรษฐกิจการค้า จนเป็นท่ียอมรับของจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ในขณะนั้น ส่งผลให้อำนาจของผู้นำสุพรรณภูมิเป็นที่ยอมรับและเกรงขาม จนสามารถยึดอำนาจการ
ปกครองจากผู้นำสายละโว้-อู่ทอง ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้  และเมื่ อผู้นำสุพรรณภูมิ
สามารถสถาปนาอำนาจที่ศูนย์อำนาจใหม่ กรุงศรีอยุธยาได้แล้ว ผู้นำสุพรรณภูมิยังสามารถขยายอำนาจ
และขอบเขตทางการเมืองของอยุธยาสู่การเป็นอาณาจักรอย่างแท้จริงในพุทธศตวรรษที่ 20 จึงกล่าวได้
ว่าอำนาจอันมั่นคงและเข้มแข็งของอยุธยาในช่วงเวลานั ้น เกิดขึ ้น ได้ด้วยผู้นำสุพรรณภูมิ ผู ้นำรัฐ
ราชาธิราช ซึ่งเป็นฐานรากแห่งอำนาจทางการเมืองของอาณาจักรอยุธยา   
 
คำสำคัญ: สุพรรณภูมิ, รัฐราชาธิราช, ฐานรากแห่งอำนาจทางการเมือง, อาณาจักรอยุธยา 
 

Abstract 
 This article analyze position and significance of Suphannabhume state before 
and after 18th B.C. which portrays capabilities of Suphannabhume leaders in transitioning 
the power hub from Suphannabhume to Ayutthaya. Ayutthaya’s locale is more suitable 
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than Suphannabume due to its advantage as a strategic power and commerce hub. 
Visionary kings of Suphannabhume, King Boromrachathiraj the first (khun luang pa nguaw) 
and King Somdej Pranakarintrathiraj, navigate Ayutthya’s power through war, commerce 
and kinships.  
 As a result, China, as a major economic and political power holder at the time 
recognizes Suphannabume Kings which allows them to conquer Lawo-Uthong and 
declare Ayutthaya as a kingdom. Once the kings has successfully establish the new 
kingdom as a new power hub, they continue to acquire political and territorial power and 
place Ayutthaya as a legitimized kingdom in the 20th B.C. Therefore, Strength, power and 
security of Ayutthaya during that period derives from legacy of Suphannabhume leaders 
which establish a foundation for Ayutthaya’s political power.  
 
Keywords: Suphannabhume, Monarchical state, political power, Ayutthaya 

 

บทนำ  
 เมื่อกล่าวถึงชื่อ “สุพรรณภูมิ” ย่อมเป็นที่เข้าใจในกลุ่มผู้ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีว่าเป็น
ชื่อเดิมของเมืองสุพรรณบุรีโบราณ ซึ่งยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างในฐานะและความสำคัญของเมืองนี้ 
ด้วยข้อจำกัดที่ขาดหลักฐานที่เป็นเอกสารร่วมสมัยกับหลักฐานทางด้านโบราณคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วงเวลาก่อนสมัยสุโขทัยและอยุธยา และถึงแม้จะปรากฏหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุถึงเมือง
สุพรรณ หลักฐานนั้นก็เป็นหลักฐานของราชสำนักสุโขทัย จึงทำให้เรื่องราวของเมืองสุพรรณ ถูกดูดกลืน
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติ เช่นการมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน เมืองยุทธหัตถีในสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บทความนี ้จึงเป็นสิ ่งที ่ผ ู ้เขียนต้องการนำเสนอข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า เมืองสุพรรณบุรีโบราณ หรือสุพรรณภูมิเป็นเมืองที่มีความสำคัญและเป็น
ศูนย์อำนาจทางการเมืองมาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยา จนในท่ีสุดผู้มีอำนาจสูงสุดของสุพรรณภูมิทรงเล็งเห็น
ข้อได้เปรียบของอยุธยาในการพัฒนาอำนาจรัฐได้มากกว่าสุพรรณภูมิ พระองค์จึงเสด็จไปครองอยุธย า 
และมีกษัตริย์อยุธยาเชื้อสายสุพรรณภูมิขับเคลื่อนปกครองของอยุธยาสู่การเป็นราชอาณาจักรจนถึงการ
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ใน พ.ศ.2112 รวมระยะเวลา 160 ปี   
 “สุพรรณภูมิ” ปรากฏชื่อครั้งแรกในศิลาจารึกหลักที่1 ซึงเชื่อกันว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โปรดให้จารึกขึ้นเมื่อ พ.ศ.1826 นับเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรภาษาไทยเก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศ
ไทยบ่งบอกให้ทราบว่าอย่างน้อยในสมัยสุโขทัยเมืองสุพรรณภูมิได้ปรากฏตัวตนในประวัติศาสตร์แล้ว 
อย่างไรก็ตามชื่อ สุพรรณภูมิยังคงเป็นสิ่งที่นักวิชาการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน  
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สุพรรณภูมิ : รัฐสำคัญในลุ่มน้ำท่าจีน ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17-19 
 สมมติฐานทางประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์โบราณคดีทั ้งไทยและต่างประเทศใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา มักเชื่อว่าหลังพุทธศตวรรษที่ 16 เมืองอู่ทองได้ถูกทิ้งร้างไปพร้อมๆกับสิ้นสุดของการ
เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา ขณะเดียวกันนักโบราณคดีก็ขุดค้นพบ
ร่องรอยของชุมชนโบราณที่ปรากฏหลักฐานทางด้านโบราณคดีซึ่งได้รับอิทธิพลของเขมรอันเป็นอิทธิพล
ทางศิลปกรรมที่เกิดขึ้นหลังยุคทวารวดี  
 วารุณี โอสถารมย์ นักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสุพรรณภูมิในยุคหลังทวาราวดีไว้ว่า สุพรรณภูมิเป็นศูนย์อำนาจแห่งใหม่ในลุ่มน้ำท่าจีน ถือ
กำเนิดขึ้นหลังจากเมืองอู่ทองโบราณถูกทิ้งร้างไปในพุทธศตวรรษที่ 17 พัฒนาการความเป็นเมืองของ
สุพรรณภูมิเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของชุมชนหมู่บ้านที่ยังคงมีอยู่อย่างสืบเนื่องตามริมน้ำจรเข้สามพัน-
ท่าว้า อำนาจของสุพรรณภูมิเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างพุทธศาสนาแบบ
ทวารวดี ทั้งแบบมหายานและหินยานแบบเถรวาทและศาสนาฮินดูในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 -19 โดย
อ้างอิงการพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของชุมชนยุคปลายทวารวดีตามลำน้ำท่าว้า-มะขาม
เฒ่า รวมถึงเมืองโบราณหลายแห่งในพ้ืนท่ีอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอดอนเจดีย์ ศรีประจันต์ สามชุก 
และตลิ่งชัน ท่าเสด็จในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี แสดงให้เห็นว่านอกจากอู่ทองแล้วพื้นท่ีตอนเหนือแถว
อำเภอเดิมบางนางบวชและสามชุกซึ่งเป็นพ้ืนท่ีติดต่อกับเมืองทางตอนเหนือของลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้น เป็น
พื้นที่ท่ีมีการตั้งชุมชนถาวรและสร้างพัฒนาการเป็นเมืองขึ้นมาตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 13 แล้ว ในขณะที่ตัว
เมืองสุพรรณบุรีเองนั้น ชุมชนเมืองเก่าที่พบ มีอายุอยู่ในสมัยวัฒนธรรมแบบลพบุรี -อู่ทองทั้งสิ้น ชุมชน
ดังกล่าวนี้ขยายตัวเพิ่มมากข้ึนในสมัยพุทธศตวรรษท่ี 17 เมื่อเมืองท่าชายฝั่งโบราณบนฝั่งคาบสมุทรต้อง
ลดบทบาทความสำคัญลง หลังจากต้องเผชิญกับการแข่งขันการค้าทางทะเลจากศรีวิชัย ทำให้ชุมชนเมือง
ภายในภูมิภาคมีการรวมตัวภายใต้ศูนย์อำนาจแห่งใหม่คือ “สุพรรณภูมิ” เมืองสำคัญที่ มีการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับเมืองในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่นครชัยศรี ราชบุรี ลง
มาทางใต้ เช่นเพชรบุรี ตามพรลิงค์(นครศรีธรรมราช) ซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวเบงกอล และ
เมืองทางตอนเหนืออย่างละโว้ สุโขทัย ไปจนถึงรัฐสำคัญทางพุทธศาสนาทางตะวันตกอย่างพุกามและ
มอญในลุ่มน้ำสาละวิน (วารุณี โอสถารมย์. น. 94 ) 
 สมมติฐานของวารุณี โอสถารมย์ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ ศรีศักร วัลลิโภดม อาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปกร ที่อ้างอิงงานเขียนของ ศ.โอ ดับเบิลยู โวลเตอร์ (O.W.Wolters) ) แห่งมหาวิทยาลัย
คอร์แนล สหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวถึงชื่อเมือง “เจินหลี่ฟู” หรือ เจนลีฟู ในเอกสารจีน โดยศรีศักร วัลลิโภ
ดม เห็นว่า เจินหลี่ฟูก็คือรัฐหรือแคว้นสุพรรณภูมินั่นเอง  
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 O.W.Wolters ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง Chen-li-fu : A state on the Gulf of Siam at the 
Beginning of 13th Century ลงในวารสาสยามสมคม เมื ่อปี พ.ศ.2503 (O.W.Wolters.“Chen-li-fu 
:1960) เขาไม่ได้กำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของเจินหลี่ฟูไว้ หากแต่กล่าวไว้ว่าเป็นดินแดนที่เข้ามาใน
แผ่นดินใหญ่ ต้องแล่นเรือเข้ามาในแม่น้ำเป็นเวลา 5 วัน เขาพยายามจะถอดคำแปลว่าคำว่าเจินหลี่ฟวู่า
น่าจะใกล้เคียงกับช่ือเมืองใดบ้าง แล้วเสนอไว้ในเชิงอรรถท้ายบทว่าคำนี้ใกล้เคียงกับคำว่าสุพรรณภูมิ ซึ่ง
ในตอนแรก ศรีศักร วัลลโภดมไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ Wolters โดยตีความว่าเจินหลี่ฟูน่าจะ
หมายถึงเมืองอโยธยา ซึ่งเป็นเมืองสำคัญมาก่อนการสร้างพระนครศรอียุธยา แต่ภายหลังเมื่อเปรียบเทยีบ
กับข้อมูลในจดหมายเหตุจีนที่ระบุชื่อ หลอฮู (ซึ่งศรีศักร วิลลิโภดม เข้าใจว่าหมายถึงละโว้ อันเป็นเมือง
สำคัญในกลุ่มเดียวกับอโยธยา) แล้ว พบว่าหลอฮูส่งทูตไปจีน ในปี พ.ศ.1658,1698,1832 และ 1542 
ขณะที่เจินหลี่ฟูส่งทูตไปจีนในพ.ศ.1743,1746 และ 1749 ดังนั้นเจินหลี่ฟูจึงไม่ใช่อโยธยาหรือละโว้อย่าง
แน่นอน (O.W.Wolters 1960)  
 

สุพรรณภูมิมิใช่อู่ทอง 
 ข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่ระบุว่า “ เบื้องหัวนอนรอดคนที พระบาง แพรก 
สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้ว...” ทำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งทรงสนพระทัยในการศึกษาของเมืองโบราณอู่ทอง และทรงเป็นนัก
ประวัติศาสตร์คนแรกที่นำเอาชื่อกษัตริย์ “อู่ทอง” และเมือง “อู่ทอง” มาอธิบายให้มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์พงศาวดารชาติไทย งานนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการในเรื่องนี้
คือ นิทานโบราณคดีเรื่อง “เมืองอู่ทอง”ทรงเล่าว่าทรงรับว่ามี “เมืองอู่ทอง”ตั้งแต่คราวเสด็จตรวจ
ราชการครั้งแรกที่เมืองสุพรรณ พ.ศ. 2435  (วารุณี โอสถารมย์ : 5 ) ทรงสอบถามชาวบ้านถึงสิ่งของ
โบราณที่มีอยู่ในเมือง ชาวบ้านบอกว่ามีเมืองโบราณร้างในป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ช่ือ “เมือง
ท้าวอู่ทอง”ชาวบ้านอ้างว่าผู้ใหญ่เล่ากันต่อมาว่าเป็นเมืองเดิมของพระเจ้าอู่ทองที่ต่อมาทรงย้ายหนีโรคห่า
ไปสร้างเมืองใหม่ที่อยุธยา สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จสำรวจเมืองร้างนี้เมื่อครั้ งเสด็จ
ตรวจราชการเมืองสุพรรณในคราวตอ่มาเมือ่ พ.ศ.2446 ทรงพบว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกลำน้ำจรเข้
สามพัน  เวลานั้นมีหมู่บ้านขนาดใหญ่ชื่อชุมชนจระเข้สามพันตั้งอยู่ห่างออกไป ผลการสำรวจภายใน และ
บริเวณรอบนอกเมืองร้างพบโบราณสถานและวัตถุที่มีอายุต่างกัน 2 สมัย คือ ยุคทวารวดีและยุคอยุธยา 
(ศรีศักร วัลลโภดม. 2526 : 4) ความสนพระทัยที่สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีต่อเมือง
โบราณร้างแห่งนี้เอง ทำให้ทรงต้องการทราบช่ือเมืองที่แท้จริงตามหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่ไม่ใช่เมือง
อู่ทองตามที่ชาวบ้านเรียกขานกัน สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงใช้วิธีเทียบชื่อเมืองที่ปรากฏ
ในศิลาจารึกหลักที่ 1 พบว่าบรรดาเมืองที่อยู่ในเขตแดนของสุโขทัยทางตอนใต้ มีชื่อเมือง “สุพรรณภูมิ”
ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ “อู่ทอง” และทรงเห็นว่าจากแผนภูมิลำดับที่ตั้งเมืองสุพรรณภูมินั้น ตรงกับ
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ที่ตั้งเมืองอู่ทอง ทำให้ทรงสรุปว่าเมืองอู่ทองร้างคือเมืองสุพรรณภูมิ ในขณะที่เมืองสุพรรณบุรีที่รู้จักกันใน
ปัจจุบันเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคหลัง ซึ่งสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่า การเปลี่ยน
ชื่อจากสุพรรณภูมิมาเป็นอู่ทอง เนื่องมาจากเมืองได้ร้างไปตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้ว  (วิยะดา ทองมิตร. 
วารสาร 2559 : 16) 
 จากพระวินิจฉัยของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพดังกล่าว ศรีศักร วัลลิโภดม ให้
ความเห็นว่า สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นนักวิชาการท่านแรกที่ให้ความสำคัญกับเมือง
สุพรรณภูมิที่มีกล่าวในศิลาจารึกสุโขทัย โดยทรงระบุว่าเมืองสุพรรณภูมินี้คือเมืองอู่ทองในเขตอำเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในขณะเดียวกันก็นำเอาเมืองนี้ไปสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ที่สถาปนากรุงศรี
อยุธยาขึ้นเป็นราชธานี กล่าวคือ ทรงเห็นว่าพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่  1 ของกรุงศรี
อยุธยานั้น ทรงครองเมืองอู่ทองหรือเมืองสุพรรณภูมินี้มาก่อน ต่อมาเกิดโรคระบาดขึ้นจึงอพยพผู้คนไป
สร้างพระนครศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทององค์นี้ทรงเป็นพระราชบุตรเขยของเจ้าเมืองสุพรรณภูมิองค์ก่อน 
ซึ่งตั้งตัวเป็นอิสระจากอำนาจทางการเมืองของสุโขทัย เมื่อพระเจ้าอู่ทองย้ายมาสร้างพระนครศรีอยุธยา
แล้ว ก็โปรดให้ขุนหลวงพะงั่วซึ่งเป็นพี่พระมเหสีและเป็นโอรสของเจ้าเมืองสุพรรณภูมิองค์เดิม ครองอยู่ 
ณ เมืองสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรีจึงกลายเป็นเมืองสำคัญของกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิเรื่อยมา   ( 
ศรีศักร วัลลโภดม. 2526 : 4) 
 หลักฐานเอกสารที่ชี้ให้เห็นว่า สุพรรณภูมิมิใช่อู่ทองอีกชิ้นหนึ่งคือ จารึกหลักที่ 4 8 จารึกวัด
ส่องคบ จังหวัดชัยนาท ซึ่งคณะกรรมการชำระเอกสารของสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตีพิมพ์ประชุมจารึก
ภาคที่ ๓ เผยแพร่เมื่อปึ พ.ศ.2509 จารึกหลักนี้ระบุว่าจุลศักราช 770 ตรงกับ พ.ศ.1951 ในรัชกาล
สมเด็จพระรามราชาธิราช มีข้อความกล่าวว่า “ ..ธ เจ้าเมืองประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุ แห่งกรุง
ไชยสถานนาม มาตราหนึ่ง แต่ ธ เจ้าเมืองกระทำการกุศลมาแต่กระโน้นในสุพรรณภูมิ ธ ให้ทานเรือนอัน 
ธ กระทำกุฎิ พิหารในอโยธยา” (อ้างใน วิยะดา ทองมิตร. 2559 :16) ช่ือสุพรรณภูมิไว้ว่าเป็นเมืองใหญ่คู่
กับเมืองศรีอโยธยาทำให้ได้ข้อเท็จจริงว่า เมืองสุพรรณภูมิที่กล่าวถึงในศิลา 
 จารึกหลักที่ 1 นั้น หาได้ร้างไปไม่ แต่ยังคงมีอยู่สืบมาจนหลังสมัยการสร้างกรุงศรีอยุธยาแล้ว 
เมืองอู่ทองและเมืองสุพรรณภูมิจึงเป็นคนละเมืองอย่างแน่นอน เพราะเมืองโบราณอู่ทองเป็นเมืองที่เคย
ถูกทิ้งร้าง ขณะที่เมืองสุพรรณภูมิไม่เคยถูกท้ิงร้างแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามความคิดเห็นเรื่องเมืองสุพรรณ
ภูมิและอู่ทองเป็นเมืองเดียวกันหรือไม่นั้น ก็ยังมีผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ จนนำไปสู่การศึกษา
ทางด้านโบราณคดีของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ ดังนี้ 
 ยอร์ช เซเดส์ (George Coedes) นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ได้เข้ามาสำรวจ
และขุดค้นเมืองโบราณอู่ทอง เมื่อ พ.ศ.2475 โดยการชักชวนของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
ทั้งสองได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เซเดส์ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า อู่ทองอาจเคยเป็น
ราชธานีของอาณาจักรทวารวดีซึ่งมีท่ีตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
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 ควอริช เวลส์ (Quaritch Wales) นักโบราณวิทยาชาวอังกฤษ เข้ามาขุดค้นทางโบราณคดีที่
เมืองอู่ทองเมื่อ พ.ศ.2478 เขาสันนิษฐานว่าอู่ทองอาจเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งสุดท้ายที่ชาวทวารวดี
อพยพหนีการโจมตีของขอม 
 ช็อง บ๊วซเซอลิเยร์ (Jean Boisselier) ได้เข้ามาสำรวจเมืองโบราณอู่ทองในช่วงพ.ศ.2504-
2509 โดยเป็นผู้นำของนักวิชาการสายสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ (Ecole Francaise) งานของบ๊ว
ซเซอลิเยร์ ขยายองค์ความรู้จากผลการศึกษาที่สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับเซเดส์ทำไว้แต่
เดิม เขาได้สรุปอายุของเมืองอู่ทองซึ่งเดิมเชื่อว่า มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเมืองนครปฐมนั้น แท้จริงแล้ว
เมืองอู่ทองน่าจะมีอายุเก่าแก่กว่าเมืองนครปฐม ที่สำคัญผลจากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีร่วมกับ
นักวิชาการไทยที่กำแพงแสน พงตึก ดงศรีมหาโพธิ์ ลพบุรี นครปฐม ทำให้ภาพความรู้เรื่องอาณาจักร
ทวารวดีชัดเจนขึ้น บ๊วซเซอลิเยร์ยอมรับว่าอย่างน้อยเมืองอู่ทองต้องเป็นเมืองเอกของอาณาจักรหรือเคย
เป็นเมืองหลวงชั่วคราว จากหลักฐานที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นทางด้านโบราณคดี ทำให้ทราบว่า
เมืองนี้มีพัฒนาการของชุมชนมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สืบเนื่องต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 17-18 
จึงถูกทิ้งร้าง และมีการสร้างเมืองใหม่ที่สุพรรณ จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 อู่ทองจึงถูกผนวกเข้ากับ
สุพรรณ (วารุณี โอสถารมย์ : 16) ผลการศึกษาดังกล่าวนี้ทำให้นักวิชาการยืนยันได้ว่าเมืองอู่ทองและ
เมืองสุพรรณภูมิเป็นคนละเมืองอย่างแน่นอน เพราะมีความแตกต่างกันด้วยอายุของเมืองตามข้ อสรุป
ของบ๊วซเซอลิเยร์ และหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ จารึกหลักที่ 1 สุโขทัย และจารึกวัดส่องคบ
จังหวัดชัยนาทที่กล่าวถึงช่ือเมืองสุพรรณภูมิ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสุพรรณภูมิ 
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสุพรรณภูมิ ซึ่งมีอายุระหว่างพุทธศตวรรษ 17-19  แบ่ง
ออกได้เป็น 2 ช่วงตามหลักฐานที่ปรากฏ คือก่อนและหลังพุทธศตวรรษท่ี 18 
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ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
กรมศิลปากร 
สุพรรณภูมิก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 
       การตั้งชุมชนในสุพรรณภูมิ น่าจะ
มีพัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 
เนื่องจากปรากฏหลักฐานในพงศาวดาร
เหนือ ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เมืองในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างละโว้ 
สุพรรณภูมิ และอโยธยากับกับหัวเมือง
มอญในแถบลุ่มน้ำสาละวิน ที่มีการสืบ
ทอดพุทธศาสนาหินยานลังกาวงศ์เข้ามา
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 สุพรรณ
ภูมิด้วยชื่อที่ระบุไว้ในตำนานว่า “พันธุม
บุรี”นั้น มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 
16-17 หรืออาจก่อนหน้าน้ัน และยังเปน็

หนึ่งในหลายเมืองที่ได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาหินยานด้วย ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้มีเหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญในลุ่มน้ำสาละวิน ที่พ่ายแพ้จากการถูกโจมตีของกษัตริย์พม่าจาก
พุกาม และอพยพเข้ามาตั้งชุมชนในบริเวณฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา สอดคล้องกับข้อความใน
พงศาวดารเหนือ ที่ระบุชื่อพระเจ้ากาแต ผู้นำมอญจากเมาะตะมะหงสาวดี และได้เข้ามาเป็นเจ้าเมืองอ
โยธยาใน พ.ศ.1770 ต่อมาโปรดให้ “มอญน้อย” ผู้เป็นพระโอรส พร้อมด้วยขุนนางกลุ่มหนึ่งnออกมา
ฟื้นฟูและขยายชุมชนเมืองสุพรรณ ด้วยการบูรณะวัดป่าเลไลยก์ในวัดลานมะขวิดกับสร้างวัดสนามไชย   
(พระราชพงศาวดารเหนือ,ประชุมพงศาวดาร ,2506 :  30-31,38-39- 63 และดูใน สุดารา สุจฉายา. 
2527 :  8-11) ซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสุพรรณหรือแม่น้ำท่าจีน เหตุการณ์ที่ระบุ
ในตำนาน แสดงถึง การขยายเมืองเดิมและการสร้างเมืองสุพรรณให้เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติกับเมืองอโยธยาซึ่งเป็นเมืองแม่ และสันนิษฐานว่า เมืองอโยธยาต่อมาได้เป็นเมืองหน้าด่านกบัละโว้ 
ซึ ่งเป็นศูนย์อำนาจของเขมรใน เขตภาคกลางตอนบนของไทยในปัจจุบัน จึงทำให้เมืองสุพรรณมี
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายเมืองละโว้  (วารุณี โอสถารมย์ : 96) ด้วยวิธีการขยายชุมชนและสร้างบ้านเมอืง
ใหม่แบบน้ี 
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ภาพวาดแผนที่อโยธยาศรีรามเทพนคร 
ที่มา ศรีอโยธยา : อดตีราชธานสียามประเทศ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วริิยะพันธ์ุ 

 นอกจากนั้นยังมีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ที ่แสดงถึงการขยาย
อิทธิพลทางการเมืองของกษัตริย์เขมรแห่งพระนครหลวงหลายพระองค์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 
ได้แก่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มีเหนือดินแดนลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา เพื่อควบคุมอำนาจรัฐของเมืองต่าง ๆ ในแถบนี้ ไม่ให้สามารถขึ้นมาแข่งขันการค้าทางทะเล
กับเขมรได้ ซึ่งถึงแม้ว่าอำนาจการเมืองของเขมรจะไม่ได้ดำรงอยู่อย่างถาวรหากแต่ขึ้นอยู่กับอำนาจบารมี
ของกษัตริย์แต่ละพระองค์ ทว่าอิทธิพลการยอมรับวัฒนธรรมและคติความเชื่อทางศาสนา โดยเฉพาะ
พุทธศาสนามหายานในเมืองต่าง ๆ แม้แต่ในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ดังจะเห็นได้จากหลักฐาน
โบราณคดีที่เหลืออยู่ ได้แก่ ศาสนสถาน และรูปแบบศิลปกรรมโบราณวัตถุสถานนั้น ๆ แสดงออกถึง
ลักษณะพุทธศาสนามหายาน ซึ่งเฟ่ืองฟูในพระนครหลวงในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ศิลปกรรมเขมรที่
เจืออยู่ในงานช่างฝีมือท้องถิ่น ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบทวารวดี เห็นได้อย่างเด่นชัดในแหล่งโบราณคดี
หลายแห่ง รูปแบบศิลปกรรมลักษณะนี้  รู้จักกันดีในนามของศิลปะลพบุรี-อู่ทอง ชุมชน ศาสนสถาน 
ศิลปะลพบุรีริมแม่น้ำท่าว้า-สุพรรณปรากฏอยู่ในเมืองโบราณหลายแห่งในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจบุัน 
เช่น เมืองไร่รถ (อยู่ในเขตอำเภอดอนเจดีย์ปัจจุบัน) เนินทางพระ (อยู่ในเขตอำเภอสามชุกในปัจจุบัน) 
และในเขตตัวเมืองแถบตำบลรั้วใหญ่ทางฝั่งตะวันออกและพิหารแดงทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ 
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดต่างๆหลายแห่ง มีการขุดพบพระพุทธรูปหินทรายและสำริด อันเป็นศิลปะ
ลพบุรี - อู่ทอง จำนวนมาก (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2526 :  46-52 และ ม.ร.ว.สุริยวัฒิ สุขสวัสดิ์. 2530 :  
23-33 และใน “ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมิหลังทางปัญญารูปแบบทางศิลปกรรม. 2537 : 
21 ) อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์รูปแบบทางศิลปกรรมของหลักฐานทางโบราณคดี สรุปได้ว่าเป็นการ
ผสมผสานความเชื่อแบบฮินดู-พุทธมหายานที่มีรูปเคารพสองแบบปะปนกัน ซึ่งแสดงถึงพุทธศาสนสถาน
ในลัทธิวัชรยาน ที่รวมเทพฮินดูไว้ด้วย หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปกรรมเขมรเช่นนี้ ทำ
ให้สันนิษฐานได้ว่า เมืองสุพรรณภูมิน่าจะเป็น “สุวรรณปุระ” ในจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้า
ชัยวรมันท่ี 7 
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สุพรรณภูมิพุทธศตวรรษที่ 18-19 
 ปรากฏการณ์การหลั่งไหลเข้ามาของกลุ่มคนไทยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในพุทธศตวรรษที่ 18 
ยังผลให้ประชากรในแถบนี้เพิ่มมากขึ้น และมีผลต่อพัฒนาการของบ้านเมืองในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกิด
เป็นรัฐเล็กรัฐน้อยที่เป็นอิสระต่อกัน แต่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น กลุ่มเมืองเพชรบุรี ไตรตรึงษ์ 
อโยธยา ละโว้ จันทบุรี กลุ่มเมืองเหล่านี้เป็นรัฐที่ผลัดเปลี่ยนกันขันมามีอำนาจจนในที่สุดเหลือเพียง 3 รัฐ
เท่านั้นท่ียังคงมีอำนาจคือละโว้ อโยธยา สุพรรณภูมิ (จิตร ภูมิศักดิ์.2526 : 257-262) ทั้ง 3 รัฐต่างดำเนิน
ความสัมพันธ์กับรัฐสุโขทัยซึ่งอยู่ในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ดังนั้นสุพรรณภูมิในพุทธศตวรรษที่ 18 
จึงเป็นรัฐที่มีอิสระและเข้มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่สุโขทัยเริ่มอ่อนกำลังลงหลังรัชกาลพ่อขุน
รามคำแหง นอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของสุพรรณภูมิน่าจะ
เป็นชาติพันธุ์ไทย เนื่องจากการขุดพบไหบรรจุกระดูกผู้ตายแทนการเผาซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของคน
ไทยในวัฒนธรรมดั้งเดิมก่อนนับถือพุทธศาสนา 
 

สุพรรณภูมิ : รัฐราชาธิราช ฐานรากแห่งอำนาจทางการเมืองของอาณาจักรอยุธยา 
 ในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า ได้มีความร่วมมือ
ทางการเมืองระหว่างผู้นำสุพรรณภูมิกับละโว้ในการสถาปนาศูนย์อำนาจใหม่ที่อยุธยา และอย่างน้อยใน
สองรัชกาลแรกได้สร้างรูปแบบการเมืองแบบรัฐราชาธิราชที่เป็นสหพันธรัฐขึ้น ถึงแม้ประวัติความเป็นมา
ของผู้นำท้ังสอง คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ซึ่งนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เช่ือว่ามาจาก
ละโว้หรือลพบุรี และขุนหลวงพะงั ่วแห่งสุพรรณภูมินั ้น จะไม่ชัดเจนนักและยังเป็นประเด็นที่นัก
ประวัติศาสตร์ยังมีความคิดเหน็ท่ีแตกต่างกันอยู่ แต่การพบหลักฐานล่าสุดจากเอกสารจีน และพงศาวดาร
สยามสังเขปฉบับวันวลิต มีความสอดคล้องกับเหตุผลการรวมกลุ่มอำนาจรัฐในลักษณะรัฐราชาธิราช 
กล่าวคือ ทั้งสองพระองค์เป็นพี่น้องต่างมารดากัน การรวมตัวและย้ายศูนย์อำนาจแห่งใหม่มายังกรุงศรี
อยุธยาก็ด้วยเหตุผลทางการค้า เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเป็นดินแดนที่ใกล้ทางออกทะเลมากกว่าละโว้และ
สุพรรณภูมิ ทั้งนี้อยุธยาเองก็เป็นชุมชนที่เติบโตสืบเนื่องมาจากปลายยุคทวารวดี และตั้งอยู่ในทำเลทาง
ภูมิศาสตร์ที่เป็นเมืองลุ่มแม่น้ำสามสาย คือ ป่าสัก ลพบุรี และเจ้าพระยา และอีกเหตุผลที่น่าสนใจคือการ
ขึ้นมามีอำนาจของกลุ่มสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 (พระเจ้าอู่ทอง)น้ัน น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้นำ
เดิมที่เคยปกครองละโว้และมีเชื้อสายมอญ-เขมร ในขณะที่กลุ่มผู้นำใหม่มีเชื้อสายไทย-เขมร การย้าย
เมืองศูนย์อำนาจจึงเป็นเหตุผลที่ต้องการหลุดพ้นจากอิทธิพลอำนาจของผู้นำเขมร ขณะเดียวกันก็ยังคง
รักษาและสืบทอดจารีตประเพณีของเขมรพระนครหลวง-ละโว้ไว้ด้วย 
 การรวมตัวกันของรัฐละโว้และรัฐสุพรรณภูมิ เป็นไปในรูปแบบของสหพันธรัฐราชาธิราช ที่แต่
ละรัฐเป็นอิสระ รวมตัวกันอย่างหลวมๆ ลักษณะรัฐราชาธิราชมีองค์ประกอบสำคัญ (วินัย พงศ์ศรีเพยีร.  
หน้า 32-65 (เอกสารอัดสำเนา) คือ มีขอบเขตอำนาจรัฐที่แสดงถึงความสำคัญสูงสุดของนครรัฐอยู่ที่
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ศูนย์กลางของปริมณฑลคือจักรพรรดิราชา ความสัมพันธ์อย่างหลวมๆของสหพันธรัฐราชาธิราช ผูกพันไว้
ด้วยระบบบรรณาการ แต่เป็นความผูกพันเฉพาะรัชกาลหรือเฉพาะบุคคล เมื่อสิ้นสุดรัชกาลจงมีการแย่ง
ชิงอำนาจหรือต้องทำสงครามกัน ดังนั้นการรวมตัวของละโว้-สุพรรณภูมิ จึงเกิดเป็นตำนานท่าวอู่ทองที่
เป็นเอกลักษณ์ทางอุดมคติทางการเมืองของรัฐราชาธิราช คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 เป็นองค์จักรพรรดิ
ราชา ประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาในฐานะศูนย์กลางของอาณาจักร ลักษณะสหพันธรัฐราชาธิราชในพุทธ
ศตวรรษที่19 นี้ รัฐหรือเมืองต่าง ๆ จะมีอำนาจอิสระทางการเมืองสูงมาก รัฐวงในใกล้ราชธานีผู้นำจะมี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับกษัตริย์อยุธยา ดังที่กล่าวมาแล้วถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่
ทอง)กับขุนหลวงพะง่ัว ที่อาจจะเป็นเครือญาติด้วยการแต่งงานหรือมีเชื้อสายราชวงศ์เดียวกัน ส่วนรัฐวง
นอกจะไม่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ แต่เป็นการยอมรับอำนาจของกษัตริย์ที่ศูนย์กลางคืออยุธยา 

 
 ภาพเขียนของฌ็อง กูร์โตแล็ง บาทหลวงและนักเขียนแผนที่ ชาวฝรั่งเศส สันนิษฐานว่าเขียน
แผนที่กรุงศรีอยุธยาระหว่างพำนักอยู่ ณ บ้านเณร ตำบลมหาพราหมณ์ ชานกรุงศรีอยุ ธยา (ปลายสมัย
สมเด็จพระนารายณ์)  
 ที่มา : คอลัมน์ สุวรรณภูมิในอาเซียน มติชนรายวัน พเยาว์ เข็มนาค อดีตข้าราชการงานสำรวจ
ทางโบราณคดี กรมศิลปากร วันที่ 30 มีนาคม 2560 
 จากการศึกษาพบว่าอย่างน้อยในสองรัชกาลแรกของรัฐราชาธิราชอยุธยา คือ สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 และสมเด็จพระราเมศวร อำนาจรัฐที่ศูนย์กลางอยุธยานั้นสมดุลกับอำนาจรัฐของสุพรรณ
ภูมิ ผู้นำราชาธิราชแห่งสุพรรณภูมิอย่างขุนหลวงพะงั่ว จึงมีอำนาจสูงสุดในการปกครองตนเอง แต่
ยอมรับบารมีของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ที่อยุธยา (อาคม พัฒิยะและนิธิ เอียวศรีวงศ์, 2527 : 29-32) 
การผนึกกำลังกันของผู้นำท้ังสองรัฐภายใต้ระบบสหพันธรัฐราชาธิราช สามารถขยายอำนาจขึ้นไปทางหัว
เมืองเหนือ อยุธยา-สุพรรณภูมิสามารถยึดชัยนาท (เมืองพิษณุโลกหรือสองแคว) และกำแพงเพชรได้ ทั้งนี้
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ขุนหลวงพะงั่วได้อภิเษกเจ้านายสตรีเชื้อพระวงศ์สุโขทัย สร้างความสัมพันธ์แบบเครือญาติด้วยการ
แต่งงาน พร้อมกับที่ผู้นำอยุธยาให้ความสำคัญกับเมืองกำแพงเพชรและพิษณุโลกขึ้นมาแทนที่สุโขทัย  

(พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, 2528 : 3-10) รูปแบบศิลปกรรมที่พบในสองเมืองนั้นมีแบบเฉพาะของตนเอง 
จนถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมืองทั้งสองจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา ในสมัยขุน
หลวงพะง่ัวทรงใช้หัวเมืองทั้งสองควบคุมการเคลื่อนไหวของสุโขทัยและศรีสัชชนาลัยเป็นศูนย์กลางติดต่อ
กับหัวเมืองล้านนา 
 อย่างไรก็ตามเมืองสุพรรณภูมิในฐานะรัฐราชาธิราชภายใต้อาณาจักรอยุธยาต้องถูกปรับเปลี่ยน
ฐานะไป เมื่อผู้นำจากสุพรรณภูมิขุนหลวงพะง่ัว ตัดสินใจเข้ายึดครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะองค์จักรพรรดิ
ราช แม้ว่าทรงให้สมเด็จพระนครินทราธิราชซึ่งเอกสารจีนระบุว่าเป็นพระโอรสของพระองค์   (หมิงสือลู่
ภาษาจีนกล่าวถึงสมเด็จพระนครินทราธิราชทรงเป็นพระราชโอรสดงัต่อไปนี้ ) ครองราชย์ที่สุพรรณภูมิซึง่
ยังคงเกียรติภูมิและอำนาจทางการเมืองในฐานะรัฐราชาธิราช ดังจะเห็นได้จากการส่งทูตบรรณาการไป
จีนในนามเจ้าเมืองสุพรรณภูมิและราชสำนักจีนถวายการต้อนรับอย่างดีด้วยการให้อภิสิทธิ์ทางการค้า ที่
จริงการส่งทูตไปจีนในระบบการค้าบรรณาการนั้นดำเนินมาแต่ครั้งขุนหลวงพะงั่วยังครองสุพรรณภูมิ 
อย่างไรก็ตามความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาท่ีสามารถดำรงฐานะเมืองศูนย์กลางของรัฐพิธีกรรมและเป็น
เมืองศูนย์กลางตามระบบอุดมคติของระบบจักรวาล ทำให้ขุนหลวงพะงั่วและราชาธิราชแห่งสุพรรณภูมิ
ในยุคต่อมา ยอมรับการเข้าไปมีอำนาจควบคุมราชอาณาจักรที่กรุงศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มบารมีผู้นำและ
ขยายอำนาจให้กับสายราชวงศ์ของตนเอง สุพรรณภูมิจึงกลายฐานะเป็นรัฐรอบในของพระราชอาณาจักร
อยุธยา 
 ต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 อยุธยาขยายอำนาจจากศูนย์กลางออกไปมากขึ้นกว่าเดิม นครรัฐรอบใน
จึงถูกพัฒนาให้อยู่ในระบบอำนาจที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับศูนย์กลางมากขึ้นด้วยระบบเมืองลูกหลวง ดังจะ
เห็นได้ในรัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราชได้มีการสถาปนาสถาบันเมืองลูกหลวงที่ชัดเจนข้ึน เพื่อเป็นที่
ประทับของเจ้านายชั้นสูง ซึ่งส่วนมากเป็นพระโอรส เมืองลูกหลวงในยุคแรกจึงเป็นเมืองสุพรรณภูมิ 
แพรกศรีราขา(ปัจจุบันคือ สรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท) และชัยนาท (พิษณุโลก)  (ธิดา สาระยา, 2532) 
ภายใต้ระบบเมืองลูกหลวง สมเด็จพระนครินทราธิราชทรงโปรดให้พระโอรส 3 พระองค์ออกไปครอง
เมืองลูกหลวงทั้ง 3 แห่ง โดยพระโอรสองค์โตหรือเจ้าอ้ายพระยาครองเมืองสุพรรณภูมิซึ่งเป็นเมืองฐาน
อำนาจเดิมของพระองค์ ส่วนที่ตั้งของเมืองลูกหลวงอีก 2 แห่ง คือแพรกศรีราชา และชัยนาท แสดงถึง
การขยายอำนาจขึ้นไปยังหัวเมืองเหนือของกษัตริย์สุพรรณภูมิ-อยุธยา สถาบันเมืองลูกหลวงนี้ตั้งขึ้นเพื่อ
กระจายอำนาจจากศูนย์กลางและมีอิทธิพลเหนือรัฐอิสระเดิม โดยรักษาเขตปริมณฑลของอำนาจให้อยู่
ในหมู่ผู้นำเชื้อสายราชวงศ์เดียวกัน ด้วยการล้มล้างอำนาจของเจ้าเมืองสำคัญในรัฐอิสระที่เคยแข่งขัน
อำนาจกับรัฐอยุธยา-สุพรรณภูมิมาก่อน เป็นการรักษาความปลอดภัยและสร้างเสถียรภาพอันอาจเป็น
ช่องทางของการท้าทายอำนาจขององค์จักรพรรดิราชได้ เห็นได้จากในรัชกาลต่อมาสมเด็จเจ้าสามพระยา



- 317 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

พระโอรสของสมเด็จพระนครินทราธิราช ทรงครองราชย์สมบัติอยุธยาเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 
มีอำนาจพอที่จะให้พระโอรส คือพระราเมศวรขึ้นไปครองเมืองชัยนาท (พิษณุโลก) ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
พระองค์ทรงสามารถทำได้เช่นนั้น คือการใช้ความสัมพันธ์แบบญาติวงศ์ด้วยการแต่งงาน เนื่องจากการ
แต่งงานของขุนหลวงพะงั่วกับพระชายาจากเชื้อพระวงศ์สุโขทัยเมื่อครั้งเสด็จไปตีสุโขทัย ดังนั้นสมเด็จ
พระนครินทราธิราชผู้เป็นพระโอรส จึงอาจมีเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัย เป็นผลให้รัชกาลของพระองค์มี
ความเข้มแข็งทางการเมือง พระองค์ยังทรงอภิเษกด้วยมเหสีเชื้อวงศ์สุโขทัยด้วยเช่นกัน สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ในฐานะพระโอรสจึงทรงมีความใกล้ชิดกับเจ้านายราชวงศ์สุโขทัย จึง
เป็นโอกาสให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อครั ้งเป็นที่สมเด็จพระราเมศวร เสด็จขึ ้นไปครองเมือง
ลูกหลวงพิษณุโลกหรือสองแควได้ นับเป็นการขยายอิทธิพลทางการเมืองขั้นไปยังอาณาเขตของสุโขทัยได้
อย่างแยบยล 
 สถาบันเมืองลูกหลวงจึงยังประโยชน์ต่อผู ้นำสุพรรณภูมิ -อยุธยาในการขยายอำนาจทาง
การเมืองอย่างกว้างขวางมากขึ้น และเป็นกลไกการปกครองเริ่มแรกของการสถาปนารัฐราชอาณาจักร 
(kingdom) ที่มีอยุธยาเป็นศูนย์กลาง แม้ระบบเมืองลูกหลวงอาจไม่ประสบความสำเร็จมากนักในการลด
ปัญหาความขัดแย้งทางอำนาจของเจ้านายเชื ้อสายราชวงศ์เดียวกัน เนื ่องจากอำนาจอิสร ะในการ
ปกครองตนเองของผู้นำเมืองลูกหลวงแต่ละเมือง ทำให้ผู้นำเหล่านี้สามารถสั่งสมอำนาจทางการเมืองและ
แข่นขันกันแย่งชิงความเป็นใหญ่สูงสุดที่ราชธานีเมื่อมีการเปลี่ยนรัชกาล 
 ในขณะที่ผู้นำสายวงศ์สุพรรณภูมิสามารถพัฒนาอำนาจกว้างขวางมากขึ้น แต่พัฒนาการของ
เมืองสุพรรณภูมิกลีบถูกลดบทบาทลงภายใต้สถาบันเมืองลูกหลวง เมื่ออยุธยาสามารถขยายอำนาจ
ออกไปได้มากขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สุพรรณภูมิถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ปริมณฑลราชธานีกรุงศรีอยุธยา และมีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองชั้นจัตวา ขณะที่เมืองลูกหลวงในรัชกาลนี้ 
ขยับรอบวงห่างออกไปจากราชธานี เช่น พิษณุโลก กำแพงเพชร ลพบุรี สิงห์บุรี โดยมีเมืองหลานหลวง
คือ อินทร์บุรีและพรหมบุรีสุพรรณภูมิจึงถูกลดความสำคัญทางการเมืองลง เมื ่อผู ้นำสุพรรณภูมิได้
สถาปนาอำนาจอย่างมั่นคงแล้วท่ีศูนย์อำนาจแห่งใหม่ คือราชอาณาจักรอยุธยา 
 

สรุป 
 สุพรรณภูมิเป็นรัฐกำเนิดขึ้นตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 จากการเป็นรัฐที่สืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมพุทธศาสนา ตั้งแต่ครั้งทวารวดี และพัฒนาผสมผสานวัฒนธรรมมอญ-เขมร ภายใต้วัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานระหว่างมหายานและหินยาน สุพรรณภูมิถือกำเนิดขึ้นและมีการพัฒนาอย่าง
มีแบบแผนโดยการปกครองของผู้นำที่มีความสามารถที่ทำให้สุพรรณภูมิเติบโตขึ้นเป็นรัฐราชาธิราชที่มี
ความสำคัญในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา นอกจากน้ันผู้นำสุพรรณภูมิยังสามารถพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ
การค้ากับภายนอก โดยเฉพาะการค้ากับจีน สุพรรณภูมิในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 จึงมีการพัฒนาทาง
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การเมืองและเศรษฐกิจถึงจุดสูงสุดในฐานะรัฐราชาธิราชทางเศรษฐกิจและการเมือง ภายใต้พลังความคิด
ทางการเมืองที่ผู้นำที่ต้องการขยายอำนาจสู่การเป็นจักรพรรดิราช ดังนั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาได้รับการ
สถาปนาให้เป็นศูนย์อำนาจแห่งใหม่ด้วยความเหมาะสมอย่างยิ่งในด้านยุทธศาสตร์ ทำเลที่ ตั้งในจุดที่
แม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน ทำให้เกิดเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อและควบคุมเมืองภายในได้เป็น
จำนวนมาก นอกจากนั้นเรือสินค้าจากภายนอกยังสามารถแล่นเข้ามาค้าขายถึงอยุธยาได้อย่างสะดวก 
ผู้นำสุพรรณภูมิจึงย้ายศูนย์อำนาจมายังกรุงศรีอยุธยา และสามารถพัฒนาอำนาจรั ฐได้อย่างมั่นคงและ
กว้างขวาง จนสามรถผนวกศูนย์อำนาจเดิมอย่างสุโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาได้ จึง
กล่าวได้ว่าสุพรรณภูมิเป็นรัฐที่มีอำนาจซึ่งเป็นฐานรากทางการเมืองสู้การเป็นอาณาจักรอย่างแท้จริง
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 แม้ในช่วงเวลานั้นสุพรรณภูมิได้ถูกลดอำนาจลงเป็นเพียงหัวเมืองช้ันจัตวาของ
อาณาจักรอยุธยาเท่าน้ัน 
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บทคัดย่อ 
 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ จากวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในระดับบุคคลและ
ภาคธุรกิจ ต้องปรับตัวและปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต แต่ในวิกฤตยังมีโอกาสเสมอ ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ 
ขึ ้นมากมาย ในส่วนของการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาภายในองค์กรที่ต้องก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น 
เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของพนักงาน ซึ่งไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเท่าน้ัน ยังรวมไป
ถึงแนวคิดของผู้บริหาร หลักการจัดการในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั้งยืนขึ้นในองค์กร  และมัดใจ
พนักงานให้ ร่วมงานกันไปนานโดยพัฒนาความยั่งยืนด้วยหลักธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรมวิหาร,การ
วิเคราะห์เชิงการบริหาร,หลักฆราวาส นำไปสู่การพัฒนาท่ียังยืน 
 
คำสำคัญ: การบริหาร, การจัดการ, การพัฒนา, ความยั่งยืน 
 

Abstract   
 New normal lifestyle changes from the Covid-19 crisis that affect both the 
individual and business levels have to adjust and adjust life behavior But in a crisis there 
is always an opportunity. resulting in many new businesses in terms of management for 
internal development of organizations that need to step into the digital age more to 
match the changing lifestyles of employees This is not just changing the way of working. 
It also includes the concept of management. Management principles in the development 
of sustainability in the organization and convince employees We have worked together 
for a long time by developing sustainability through different dharma principles, whether 
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it is a temple carpet, administrative analysis, secular principles. lead to sustainable 
development 
 
Keywords: Administration, Management, Development, Sustainability  
 

บทนำ 
 สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากไม่ว่าจะด้านการศึกษา ด้านอาชีพ การดำรงชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมแสดงให้เห็นเป็น
ประจักษ์แก่สายตา บางสิ่งบางอย่างสามารถจับต้องได้ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ประโยชน์มากมายการ
ติดต่อสื่อสารทันสมัยรวดเร็วข้ึนกว่าการเป็นอยู่เดิมนำไปสู่การพัฒนาในหลายๆด้านของสังคม เทคโนโลยี
ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในชีวิตการพัฒนามีหลายส่วนเช่นด้านสังคมเป็นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เกิดความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการตาม
แผนในระดับองค์กรในระดับประเทศอาจเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้ทันยุคทันสมัยตาม
ความต้องการหรือตามเป้าประสงค์ในสิ่งที่กำหนดไว้มีการติดตามประเมินเพื่อเกิดการตรวจสอบ การ
กำหนดวิสัยทัศน์เป็นกระบวนทัศน์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งอาจกำหนดตามปัญหาที่
เกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันนั้น ณ เวลานั้นเพื่อให้ปัญหาหมดหรือเบาลงไป 
 สังคมไทยก็เป็นเช่นเดียวกับสังคมอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส ทำใหทุ้กองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานทำให้เกิดการบริหารจัดการที่
ก่อปัญหาให้กับบุคลากร องค์กร อาจมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมในขอบเขตที่ต่างกัน เช่น 
ระดับขุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีความรุนแรงและมีขอบเขต
ขนาดของการแพร่ระบาดมากน้อยแค่ไหน คนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ต้องพยายามหาทางควบคุม เพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยกลับคืนมา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
สังคมทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส  ส่งผลกระทบกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทุกด้าน การจะทำให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ได้ในสถานการณ์แบบนี้องค์การต้องมี
แนวทางในการบริหารองค์กร ด้านการจัดการและการพัฒนาองค์กรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั้งยืน
โดยนำหลักทางพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นพรหมวิหารหลกัฆารวาส การ
ครองตน ครองคล ครองงาน จึงอยากนำเสนอแนวทางให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ศึกษา
และเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง และปรับใช้กับคนทำงาน ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด น่ันก็คือเทคนิคการบริหารงาน นั่นเอง ควรจะมีเทคนิคดังนี้  
  1. ปรับให้มีการ Work From Home หรือ Remote Work 
  2. เน้นการประชุมผ่านวิดีโอคอล 
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  3. เน้นส่งงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
  4. ตั้งกฎระเบียบด้านความสะอาดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  5. โฟกัสกันท่ีผลงานเป็นสำคัญ 
  6. สำรวจข้อคิดเห็น หรือไอเดียต่างๆ สม่ำเสมอ 
  1. ปรับให้มีการ Work From Home หรือ Remote Work 
 ปัจจัยแรกที่หลายๆ องค์กรเริ่มหันมาเห็นความสำคัญเลยก็คือ การทำงานแบบ Work From 
Home หรือ Remote Work ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กร และค่าใช้จ่ายของคนทำงานไดเ้ป็น
อย่างดี ช่วยให้คนทำงานมีเวลาส่วนตัว และมี Work life Balance มากขึ้น ซึ่งความสมดุลนี้จะช่วยให้
ผู้บริหารคนทำงานมีความเครียดลดลง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับเช้ือไวรัสได้เป็นอย่างดี 
 2. เน้นการประชุมผ่านวิดีโอคอล 
 การประชุมงานในสภาวะโควิด-19 แบบนี้ อาจทำให้เกิดความเสี่ยง ที่ผู้ประกอบการ หรือ
คนทำงานจะเกิดการสัมผัสกับเชื้อไวรัส ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนระบบของการประชุมงานแบบ
ปกติ มาเป็นการประชุมผ่านการวิดีโอคอล แทน ก็จะสามารถช่วยให้ทุกคนในองค์กร มีความปลอดภัย
มากขึ้นน่ันเอง 
 3. เน้นส่งงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
 การทำงานในปัจจุบัน นอกจากจะสามารถพูดคุย ติดต่องาน ประชุมงานผ่านทางแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ได้แล้ว การส่งงานผ่านช่องทางออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม 
เนื่องจากจะช่วยลดปริมาณการสร้างขยะ ช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในองค์กร รวมถึงยังสร้างความ
สะดวกสบาย ประหยัดพื้นท่ีได้อีกด้วย 
 4. ต้ังกฎระเบียบด้านความสะอาดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ความสะอาด ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้ชีวิตของคนในองค์กรมีความปลอดภัย และส่งผล
ให้องค์กรมีความเข้มแข็งมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรใส่ใจในความสะอาดเป็นพิเศษ ควรมีการวัดไข้
ก่อนเข้าบริษัททุกครั้ง มีเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ไว้ให้ล้างมือ และหมั่นทำความสะอาดองค์กรให้ปลอด
เชื้ออย่างสม่ำเสมอ 
 5. โฟกัสกันที่ผลงานเป็นสำคัญ 
 หากย้อนกลับไปในข้อแรก ที่กล่าวว่าการทำงานแบบ Work From Home หรือ Remote 
Work นั้นจะช่วยให้คนทำงานมีความสุขมากขึ้น แต่สำหรับตัวของผู้ประกอบการบางคนอาจคิดว่า การที่
คนทำงานทำงานอยู่กับบ้าน อาจมองว่าเหมือนทำงานไม่คุ้มกับเงินเดือน แต่อันท่ีจริงแล้ว ก็ควรเลือกมอง
ที่ผลงานของเหล่าคนทำงานเป็นหลัก ว่ามีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้ น เพื่อช่วยให้
องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ มากกว่าปริมาณของช่ัวโมงการทำงานนั่นเอง 
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 6. สำรวจข้อคิดเห็น หรือไอเดียต่างๆ สม่ำเสมอ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดง 6 เทคนิคการจัดการในยุคใหม่ให้ย่ังยืน 
 

 แทบทุกธุรกิจ จำเป็นต้องเข้าใจ และปรับตัวให้เข้ากับภาวะใหม่นี้ โดยเฉพาะการหันมามอง
ช่องทางการขายแบบออนไลน์ หรือการทำธุรกิจแบบออนไลน์ ที ่ต้องมีความซาสัตย์ต่อลูกค้า ซึ่ง
ผู้ประกอบการควรหมั่นหาไอเดียใหม่ๆ หรือเรียกเหล่าคนทำงานเข้ามาประชุม เพื่อให้มีการนำเสนอไอ
เดีย ที่จะสามารถดำเนินธุรกิจเหล่านี้ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ ตัวของผู้ประกอบการเองก็จำเป็นที่จะต้อง
เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อสิ่งที่ดีท่ีสุดขององค์กรอีกด้วย 
 การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การและสั่งการควบคุมกำกับความ
พยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความสำเร็จในเป้าหมายขององค์การที่กำหนดไว้ 

ลักษณะที่สำคัญของการบริหารให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น (สุวรรณี คำมั่น, สุจิตราภรณ์ นาคะลักษณ์, 
2546, น. 3-4) ได้สังเคราะห์ไว้ 4 ประการ ดังนี้  
 1. ต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายทุกครั้ง การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคล
หนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถ้าจะกล่าวถึงบุคคลผู้ทำหน้าที่บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร ซึ่งในการ
บริหารงานนั้นจำเป็นต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน
หรือไม่ก็ตามส่วนการบริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย  

Work From Home 

การประชุมผ่านวิดีโอคอล การสำรวจข้อคิดเห็น 

การโฟกัสกันที่ผลงาน 

การตั้งกฎระเบียบด้านความสะอาด 

. การส่งงานผ่านแพลตฟอร์ม 

6 เทคนิคการจัดการ
ในยุคใหม่ 
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 2. ต้องปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การบริหารเป็นแนวทางสำคัญที่มีอิทธิพล
ต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กร ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็อาจ
ได้โดยการจดัหา เครื่องจักรเครือ่งมืออันทันสมยัมาใช้ จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น
ผลดีต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานด้วย  
 3. ต้องดึงความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของ
กลุ่มคน เพื่อดำเนินการให้บรรลุผลสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบคุคล
หนึ่งเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถกำจัด ทั้งด้านกำลังกาย กำลัง
สมอง และเวลาจึงจำต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน  
 4. ต้องพัฒนาศักยภาพของผู ้บริหาร การบริหารจะได้รับผลสำเร็จด้วยดี ผู ้บริการควรมี
ความสามารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ความรู้ความชำนาญและการ
ฝึกฝนอบรมทางด้านบรหิารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าผูบ้ริหาร ควรเพิ่มเติมความรู้ด้านต่างๆ
ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรง ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญในการบริหาร (นิรมิต เทียมทัน, 
2555, น. 3) การบริหารงานเป็นกระบวนการพิสูจน์ความสามารถ ความดีงาม อุดมการณ์ของตนเอง อัน
จะนำมาซึ ่งความสำเร็จ และความสำเร็จในชีวิตการงานและครอบครัว  การทำงานให้ดี ประสบ
ความสำเร็จจึงเป็นเป้าหมายหลักที่จะนำมาซึ่ งความสุขในชีวิต การเรียนรู้เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นการย่นระยะทางของชีวิต ประหยัดเวลา และถึงเส้นชัยได้เร็วกว่า หลาย
องค์การเรามักพบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่เท่ากัน จะเห็นว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการมี
นิสัยที่ไม่ค่อยเหมาะสมหรือนิสัยที่ไม่ดีในการทำงาน ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จในการทำงานและ
อยากมีความสุขในการทำงาน จึงควรพัฒนานิสัยที่ดี และมีเทคนิคในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  รู้จัก
ตั้งเป้าหมายในการทำงาน ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำงานทุกครั้งต้องตั้งเป้าหมายในการทำงานล่วงหน้า 
และต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดให้อยู่ในรูปของการปฏิบัติการได้จริง ทั้งเป้าหมายระยะยาว 
เป้าหมายระยะกลาง และเป้าหมายระยะสั้น การตั้งเป้าหมายจึงเป็นการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า 
ซึ่งจะช่วยทำให้การปฏิบัติงานมีทิศทาง ผิดพลาดน้อย และตรงจุดมุ่งหมายขององค์การ รู้จักบริหารเวลา 
ทุกคนชอบพูดว่า เวลาเป็นของ มีค่า แต่น้อยคนที่จะใช้เวลานั้นให้คุ้มค่าจริงๆ เราต้องรู้ถึงความสำคัญ
ของเวลาและการรู้จักบริหารเวลาการบริหารเวลาให้เป็นจะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวิต เพิ่ม
ความสุข และความสำเร็จให้แก่ตนเองและการทำงานได้ ลักษณะที่สำคัญของการบริหาร การบริหารมี
ลักษณะสำคัญ 8 ประการ ดังนี้  
 1. การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถ้าจะกล่าวถึง
บุคคลผู้ทำหน้าที่บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหารพรหมวิหาร (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),2544, หน้า 
83.)   
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 2. การบริหารเป็นงานที่จุดหมายทั้งนี้หมายความว่า ในการบริหารงานนั้นจำเป็นต้องมีการกำหนด
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ ตามส่วนการบริหารนั้นจะเป็น
แนวทางในการดำเนินงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย เรียกว่า ครองตน ครองคน ครองงาน (พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต),2539), หน้า 92.   
 3. การบริหารเป็นแนวทางสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายใน และภายนอกองค์กร ดังเช่น ถ้าผู้บริหาร
ต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้นก็อาจได้โดยการจัดหา เครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัย
มาใช้ จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดี ต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานด้วย ตัวอย่าง
ผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่า ถ้าองค์กรนั้น ๆ  มี นโยบายที่จะทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น ส่งเสริม
การศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริจาค เงินก่อสร้างโรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนา
สังคมภายนอกองค์กรหรือองค์กรบางแห่งอาจ ไม่นำพาต่อความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งองค์กรของตนก่อขึ้น เช่น
สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหาร อันมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เรียกว่า สัปปุริสธรรม (พุทธ
ทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) 2537, หน้า 15.)   
 4. การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคน ธุรกิจก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการให้บรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคล หนึ่ง เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น 
ทั้งนี้ เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถกำจัด ทั้งด้านกำลังกาย กำลังสมองและเวลาจึงจำต้องได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน เรียกว่า อิทธิบาท 
 5. การบริหารจะได้รับผลสำเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอื่นๆ นอกเหนือไปจาก
เจ้าของธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาเจ้าของ เช่นผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือ ความสามารถในการบริหารจึงต้อง
จัดหาผู้อื่นที่มีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นที่มี ความสามารถในการบริหารให้มาบริหารใน
องค์กร เรียกว่า ฆราวาส 
 6. การบริหารจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความชำนาญและการฝึกฝน
อบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหาร เป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง ผู้บรหิาร
โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการ ปฏิบัติโดยตรง แต่ผู้บริหารจะต้องมีความรู้
ความชำนาญในการบริหารอันอันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ เรียกว่า อิทธิบาท 
 7. การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า การบริหารดำเนิน
ไปอย่างไร ได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้นก็คือ ผลงานเพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัด ความสามารถทางการบริหาร 
เรียกว่าการประเมินวัดผล 
 8. เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ผู้บริหารเสียเองโดยทั่วไปแล้ว คณะผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่ม
บุคคลอื่นๆที่มีความสามารถทางการบริหารทำหน้าที่ในนาม ของเจ้าของธุรกิจ เรียกว่าการครองใจพนักงาน (สม
ยศ นาวีการ 2544 หน้า 78.) 
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แผนภาพแสดงคุณสมบัติของการบริหารจัดการองค์การแบบย่ังยืน 

 การบริหารเป็นวิธ ีการทำให้งานสำเร็จโดยอาศัยผู ้อ ื ่น (Getting things done through other 

people) การบริหารนั้น เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่น ปัจจัยที่สำคัญ

ยิ่งอย่างหนึ่งแห่งความสำเร็จของการทำหน้าที่ผู้นำ คือ การเป็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสม มี

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความต้องการของคน ซึ่งความต้องการเป็นตัวกำหนดเป้าหมายและ

ทิศทางในการตัดสินใจ ถ้าเปลี่ยนความต้องการของคนไดก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได ผู้นำที่ดีจะช่วยให้คน

พัฒนาความต้องการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลให้มีความต้องการที่ถูกต้องดีงาม

และให้หมูชนมีการประสานความร่วมมอืเปน็ อันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะการพัฒนาความต้องการเป็นการ

พัฒนาความสุขของคน เพราะความสุข เกิดจากการสนองความต้องการ ถาหากเปลี่ยนความต้องการได 

ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาไดด้วย เมื่อทำอะไรตรงกับความต้องการ ก็ทำให้เขาสมใจและมี

ความสุขคนก็จะร่วมมือทำอย่างเป็นไปเองโดยประสานกลมกลืนและเต็มใจจะหาทางทำให้สำเร็จ จึงพร

อมท่ีจะทำและทำไดง่าย แต่ในทางตรงกันข้าม ถาผู้นำกระทำการที่ฝืนความต้องการของคน ทั้งสองฝ่ายก็

Shifting in 
perspective 

Embracing the     
New Normal 

Empowering 
people 

Learning by 
sharing 

 

คุณสมบัติของการ
บริหารจัดการ

องค์การ 

 

Being positive, but 
not sugarcoating 

Over-
communicating 
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จะไมมีความสุขและสิ่งที่ทำก็ยากจะสำเร็จ แนวทางการพัฒนามนุษย์อย่างสร้างสรรค์ ควรนำวิถีพุทธจะ

ผสมผสานระหว่างแนวทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวทางอื่นๆและแนวทางของพระพุทธเจ้า 

สำหรับการพัฒนาเพื่อการปรับปรุงผลงาน เพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน แนวทางการ

พัฒนาอย่างสร้างสรรค์จะมีความเหมาะสมในการพัฒนามากขึ้น (เมธาพันธ์  โพธิธีโรจน์ 2548, หน้า 47.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงผลการบริหารจัดการอย่างย้ังยืน 

สรุป 
 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันมีการได้นำเนอใน
บทความนี้คือ 6 เทคนิค อันจะช่วยให้การบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนหากผู้ใช้รู้จัดการปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารควรมี คือ 1 ความอดทน 2 ความพยายาม 3
การข่มจิต 4 ความเมตตากรุณา  4ประเด็นนี้จะช่วยให้การบริการจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หาก
มีการวิเคราะห์ถึงการบริหารจัดการเพื่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนก็สามารถวิเคราะห์ออกเป็นสี่ประเด็น
ดังนี้คือ 1 การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาองค์การไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกันทีมงานทุกคน 2. 
ต้องปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอตามเทคนิคทั้ง 6 ประการในข้างต้น 3. ต้องดึงความร่วมมอื
ร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกันโดยใช้หลัก ฆารวาสธรรม การครองตน คลรงคน ครองงาน 4. ต้องพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหาร การบริหารจะได้รับผลสำเร็จด้วยดีด้วยหลักพรมวิหาร จะทำให้การบริหารในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการใช้ความรู้ความชำนาญและการฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปว่าและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร 
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บทคัดย่อ 
   บทความนี้มีเป้าหมายถึงการวิเคราะห์หลักการตัดสินใจของนักการเมืองไทยท้ังในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคตที่ไม่แตกต่างกันโดยนัยยะและกรอบเนื้อหาทางทฤษฎีการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนฐานคิดของ
อำนาจและผลประโยชน์ตนเองเป็นที่ตั้งที่มอบความหวังทางวาจาไปให้แก่ประชาชนอันมีวาทกรรมซ่อน
เร้นฝังลึกที่มักกล่าวอ้างว่า “ทุกอย่างทำเพื่อพี่น้องประชาชน” วาทกรรมเฉกเช่นนี้ได้ยินได้ฟังอย่างนี้
มักจะสร้างความรู้สึกที่ดีต่อใจของประชาชนอย่างมาก แต่กระนั้น คำพูดกับการกระทำภายหลังจากได้
คะแนนนิยมจนนำไปสู่การเลือกข้างฝากรัฐบาลจะไร้สามัญสำนึกของความเป็นลักษณะของตัวแทนที่ดทีี่
ไม่ใส่ใจต่ออุดมการณ์การเมืองที่แท้จริง ทำให้นักการเมืองมักจะตัดสินใจบนหลักคิดที่สามารถสรุปไดว้่า 
1.การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร 2.อุดมการณ์ทางการเมืองย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 3.
การลงทุน คือ กำไรในอนาคต 4.การตอบแทนกลุ่มผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรทำ 5.ลู่ตามลมดีกว่าจม
ขวางทางน้ำ และ6.อำนาจและผลประโยชน์ คือ เหตุผลของนักการเมือง ดังนั้น สังคมโลกจะเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไรไม่ได้ทำภาวะการตัดสินใจของนักการเมืองเปลี่ยนแปลงยังคงรักษาวาทกรรมอย่างน้ีตลอดไป 
 
คำสำคัญ : ภาวะการตัดสินใจ, นักการเมืองไทย. 
 

Abstract 
  This article aims to analyze the decision-making conditions of Thai politicians in 
the past, present and future that do not significantly differ and the content framework of 
decision-making theory based on the idea of power and self-interest. Speech launched 
to the people with the deeply ingrained discourse often claim that "Everything is done 
for the people." Such discourses as they are heard often create a very good feeling in the 
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hearts of the people. Still, their words and actions after gaining popular votes lead to the 
choice of a side. Governments are devoid of the common sense of the character of a 
good representative who does not care about true political ideology. This causes 
politicians to make decisions based on principles that can be concluded that 1. Politics 
has no eternal allies and no perpetual enemies. 2.Political ideology will change according 
to the situation 3.Investment is future profit 4.Getting back to interest groups is something 
that should be done. 5. Bending with the wind but sink in the water and 6. Power and 
interests are the reasons of politicians. Therefore, how the world society will change, 
does not make the decisions of politicians to change, maintain this logic forever. 
 
Keywords: Decision making, Thai politicians. 
 

บทนำ 
   นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นราชาธิปไตย
ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นทำให้การเมืองไทยตกอยู่ในสถานการณ์แบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ 
ไม่ราบเรียบไปด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมของระบบประชาธิปไตยแม้แต่น้อย แต่กลับกลายเป็นการช่วงชิง
อำนาจและผลประโยชน์ของผู้ที่มีอำนาจบนหอคอยที่เก็บตกของการก้าวมาสู่ผู้นำของประเทศตามยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร้สามัญสำคัญของประชาธิปไตยโดยมักอ้างถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคม แต่เมื่อเวลาผ่านเลยไปพฤติกรรมดังกล่าวแม้ว่าจะเลือนหลายไปบ้างแต่มิได้หยุดนิ่งของการ
ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางการเมืองจนมาถึงปัจจุบันจึงมีวาทกรรมทางการเมืองมากมายในปัจจุบัน คือ 
“กระบวนการต่อสู้ แย่งชิง อำนาจในการนิยามความหมายของสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ในทางการเมือง และผู้อยู่ในอำนาจจะได้เปรียบในการต่อสู้แย่งชิงนี้” (ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ, 
ประชาไทออนไลน์) ทำให้เห็นว่า นัยยะทางวาทกรรมทั้งในอดีต ปัจจุบันมิได้ห่างหายไปจากคำนิยาม
ดังกล่าว แต่สิ ่งหนึ่งที ่น่าทบทวนก็คือ การได้มาซึ่งอำนาจไม่ว่าจะโดยนัยยะอย่างใดก็ตาม ย่อมมี
คุณลักษณะไม่แตกต่างจากนักการเมืองทั้งการเมืองหัวก้าวหน้า หรือนักการเมืองหัวอนุรักษ์นิยมก็ตาม
ย่อมมีทัศนะคล้ายคลึงกันท่ียังคงเชิดชูอุดมการณ์ทางการเมืองแบบจอมปลอมท่ีเข้าขั้นวิกฤติจนถูกมองว่า 
ละเลยส่วนที่เป็นสาระสำคัญของการเมืองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง (วิสุทธิ์ โพธิแท่น, 2554 : 1)  
ได้แก่  
  1. อำนาจอธิปไตยของปวงชน (Sovereignty of the People) หมายถึงการที่ประชาชน มี
โอกาสในการแสดงออกทางการเมือง มีกิจกรรมทางการเมืองในระดับต่าง  ๆ รวมทั้งเลือกผู้แทน ไป
บริหารจัดการประเทศเพื่อบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขอย่างอิสระ และเสรี  



- 331 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

  2. สิทธิและเสรีภาพ (Right and Liberty) สิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง 
ประโยชน์ที ่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ รวมทั้งโอกาสที่สามารถเลือกทำหรือไม่ทำตามความ  
ปรารถนาโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ  
  3. ความเสมอภาค (Equality) หมายถึงความเท่าเทียมกันทางกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือ 
สองมาตรฐาน   
  4. ภราดรภาพ (Fraternity) หมายถึง การเคารพในเหตุผลซึ่งกันและกันก็ดี รวมทั้งเคารพ ใน
ความเชื่อ หรือ สิทธิที่แตกต่างกัน, ความคิดเห็นหรือแนวคิดและทฤษฎีที่ต่างกันจะไม่นำไปสูส่ิ่งที่ เรียกว่า 
“ความขัดแย้ง”(Conflict) 
 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม นักการเมืองทั ้งกลุ ่มก้าวหน้าหรือกลุ ่มอนุรักษ์ตามแบบฉบับของ
นักการเมืองที่มีภาวะการตัดสินใจที่สามารถคาดเดาได้นั ้นก็คือ ความพร้ อมในการเปลี่ยนแปลงขั้ว
กิจกรรมทางเมืองได้ตลอดเวลา รวมทั้งบุคคลที่มีฐานะอำนาจท่ีต้องการก้าวมามีอำนาจทางการเมืองบ้าง 
แม้ว่าจะไม่ทั้งหมดก็ตามแต่ภาพที่สะท้อนให้เห็นกลับทำให้รู้ว่า นักการเมืองไม่ได้ให้คุณค่าของประชาชน
โดยให้ประชาชนเป็นเครื่องมือได้แค่ระดับฐานเสียงของพรรคการเมืองเท่านั้น จึงไม่แปลกใจว่า ทำไมกลุ่ม
พลังเงียบหรือกลุ่มไม่เลือกฝ่ายมักจะมากกว่ากลุ่มที่สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเสมอ
ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางการเมือง  เพราะฉะนั้น จากเหตุผลที่กล่าวที่มาทำให้เห็นว่า สภาพ
การของนักการเมืองย่อมสร้างภาพแห่งอุดมการณ์ที่เข้มแข็งต่อสายตาประชาชนแต่อีกนัยยะหนึ่งก็พร้อม
ที่ตัดสินใจเลือกข้างเพราะฐานคิดตั้งอยู่บนฐานของคำว่า การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร อุดมการณ์
ทางการเมืองย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ การลงทุน คือ กำไรในอนาคต การตอบแทนกลุ่ม
ผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรทำ ลู่ตามลมแต่กว่าจมขวางทางน้ำ และอำนาจและผลประโยชน์ คือ เหตุผล
ของนักการเมือง จึงเป็นท่ีมาของคุณลักษณะของนักการเมืองไทยท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตสืบไป 
 

คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของนักการเมืองไทย 
 การเมืองเป็นเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ที่นักการเมืองหรือผู้ต้องการปกป้องผลประโยชน์
หรือนายทุนต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อรักษาบางสิ่งที่ตนเองต้องการ แต่
กระนั้นในช่วงร่องรอยทั้งอดีตและปัจจุบันมิได้มีนัยยะที่แตกต่างกันมากนักทำให้ระบบการเมืองไทยมี
ความสกปรกอย่างมากในสายของบุคคลทั่วไปหรือคนดี  ๆ จะไม่เข้าสู่วงจรของกิจกรรมตัวแทนทาง
การเมืองได้ แม้ว่าจะระเบียบกฎหมายจะระบุคุณลักษณะทางจริยธรรม คุณธรรมและอื่น ๆไว้อย่างรอบ
ด้านแต่ก็มิได้เป็นเครื่องหมายใด ๆ ให้ระบบการเมืองมีความสะอาดหรือโปร่งใส่ตามที่ประชาชนคาดหวัง 
แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มิอาจกล่าวได้ว่า นักการเมืองน้ำดีหรือนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่ทำงานเพื่อ
ประชาชนจะไม่มีในประเทศไทยแต่จุดยื่นหรือจุดที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้นั้นมี
โอกาสน้อยมากเมื่อเปรียบกับนักการเมืองที่แสวงหาผลประโยชย์ของตนเอง  ดังนั้น นักการเมืองที่ดีและ
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ไม่ดีจะสังเกตได้จากอะไรหรือนักการเมืองทีพึ่งประสงค์จริง ๆ มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอย่างไร หาก
นักการเมืองนั้นไม่เป็นที่พึ่งประสงค์จะสังเกตอย่างไรได้บ้าง เป็นสิ่งที่สะท้อนคุณภาพของประชาชนใน
ฐานะผู้ที ่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้การลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระปราศจากอคติ 
ปราศจากการเลือกข้าง มีความรู้ที่สามารถแยกแยะถูกผิดได้ และการมองถึงคุณลักษณะของนักการเมือง
มากกว่าคำพูดหรืออุดมการณ์ของพรรคการเมืองนั้น ๆ ดังนี้ 
 คุณลักษณะนักการเมืองที่พึงประสงค์  
 1. เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน ของสื่อ เป็นนักประชาธิปไตย 
  2. เป็นนักยุทธศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและการพัฒนาบ้านเมือง  
  3. ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและหมู่คณะ  
  4. อยู่ข้างประชาชน คนจน คนชายขอบ ผู้ยากไร้ ฟังเสียงของประชาชน  
  ทั้ง 4 คุณลักษณะดังกล่าวย่อมสะท้อนมุมมองการสังคมพัฒนาเป็นสังคมที่มี “พลเมือง” 
มากกว่า “มวลชน” พลเมืองเป็นประชากรที่เป็นอิสระตื่นรูส้ังคมประชาธิปไตยเกิดจากฐานพลเมือง ไม่ใช่
ฐานมวชนที่มักบอดและเป็นเครื่องมือทางการเมือง นักการเมืองและผู้นำที่ดีดูได้จากนโยบายว่าส่งเสริม
สังคมพลเมือง หรือสังคมมวลชน (เสรี พงศ์พิศ, 2561 หนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์) นอกจากนี้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองท้องถิ่น (สุชานุช พันธนียะและฮาซันอักริมดงนะเด็ง , 2563 : 
20-21) ประกอบด้วย 
  ด้านบุคลิกภาพ ประเมินได้จากการที่บุคคลที่ลงสมัครเลือกตั้งเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยหรือมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ
ครองตนให้เหมาะสมกับหน้าท่ีการงาน 
  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประเมินได้จากการที่บุคคลที่ลงสมัครเลือกตั้งเป็นบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน มีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความจริงใจและรักษาคำพูดตามที่ได้
ให้สัญญาไว้กับประชาชน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตหรือกอบโกยผลประโยชน์ซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ซื้อ
เสียง 
  ด้านการบริหาร ประเมินได้จากการที่บุคคลที่ลงสมัครเลือกตั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่อง
กระบวนการบริหารงาน สามารถกำหนดเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
มากที่สุด 
  ด้านวิสัยทัศน์ ประเมินได้จากการที่บุคคลที่ลงสมัครเลือกตั้งเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการ
มองการณ์ไกลในด้านการพัฒนางาน มีการกำหนดเป้าหมายของนโยบายหรือโครงการไว้ในระยะยาว
สามารถติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา 
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  ด้านประสบการณ์ในการทำงาน ประเมินได้จากการที่บุคคลที่ลงสมัครเลือกตั้งเป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดีมีความเข้าใจในระบบราชการ มีทักษะใน
การแก้ไขปัญหาที่สนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง มีประสบการณ์ในการ
ลงพื้นที่และรู้จักลักษณะทางกายภาพของท้องถิ่นเป็นอย่างดีมีประสบการณ์และทักษะในการสื่อสาร
ระดับท้องถิ่น 
  จะเห็นได้ว่า ความเป็นนักการเมืองนอกจากมีความเก่งแล้วยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามา
ประกอบอีกมากมายแต่กระนั้นในความหมายกว้างของคำว่า คุณธรรมและจริยธรรมถูกมองว่า ใกล้เกิน
เอื้อมที่ประชาชนจะเข้าถึงเพราะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบเชิงพฤติกรรมตามที่กำหนดได้มากนักอีกท้ัง
การกลับกรอกของนักการเมืองอย่างใสซื่อก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แม้ว่าจะมีพฤติกรรมสอ่ไปในลักษณะที่ไม่
ดีกลับถูกทำให้มองถึงประเด็นอื่น ๆ มากกว่า เช่น การมีประชาชนคอยสนับสนุนอยู่ผ่านกระบวนการ
ระดมมวลชนได้มากมายให้กลายเป็นว่าความผิดความถูกเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องใหญ่ 
ๆ เป็นต้น ปรีชาพล พงษ์พานิช อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (2562,ออนไลน์) กล่าวว่า ประชาชน
ต้องยึดเรื่อง “คุณธรรม รักษาสัจจะ” เพราะช่างหายากเหลือเกินในบ้านเมืองยุคนี้ เมื่อผลประโยชนอ์ยู่
เหนืออุดมการณ์ การสร้างเหตุผลเพื่ออธิบายในการกระทำนั้น สามารถทำได้ ไม่ผิด แต่คนฟังจะเช่ือ
หรือไม่ ก็เป็นอีกเรื ่อง ไม่ผิดเช่นกัน  เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงหรือบนสถานการณ์จริง ๆ หาก
ประชาชนมีความรู ้เท่าทันต่อพฤติกรรมเหล่านี ้และไม่ยอมตกเป็นกลุ ่มผู ้สนับสนุนอย่างมีอคติใน
นักการเมืองใด หรือพรรคการเมืองใดอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหรือปิดมุมมองของตนเองจนหมดดวงตาเห็น
ธรรมเสียแล้วจะไม่ช่วยให้ระบบระบบการเมืองส่งมอบไปสู่การเริ่มต้นการพัฒนาประชาธิปไตยในอนาคต 
จะส่งผลต่อพฤติกรรมของนักการเมืองที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเดิม ๆ ได้เมื่อเป็นลักษณะ
ดังกล่าว สังคมไทยจะรอความหวังประชาธิปไตยใหม่หรอืการเมอืงใหม่ก็ยากเต็มที ดังนั้น นักการเมืองที่ดี
หรือไม่ดีจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยประชาชนที่มีดวงตาเห็นแสวงแห่งความรับผิดชอบส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ให้มากขึ้น พิจารณาจากความจริงบนสถานการณ์จริง ตัดสินคุณลักษณะของนักการเมืองที่ปรากฏ เช่น 
เมื่อนักการเมืองนั้นไม่รักษาสัจจะภายหลังการเลือกตั้ง ในฐานะประชาชนแม้ว่าจะเลือกบุคคลนั้นเข้าไปสู่
ระบบตัวแทนแล้วก็ตาม แต่ควรกลับใจตนเองให้ได้ในครั้งต่อไป และร่วมกันต่อต้านพฤติกรรมดังกล่าว
ของนักการเมืองนั้นให้ปรากฎออกมาในเชิงจริยธรรมที่ควรรับผิดชอบให้มากขึ้น เป็นต้น เมื่อประชาชน
สามารถขับเคลื ่อนความรู ้ส ึกร่วมดังกล่าวกันมากขึ ้นจะส่งผลต่อการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของ
นักการเมืองในอนาคตได้ 
 

ภาวะการตัดสินใจของนักการเมืองไทยในปัจจุบันและอนาคต  
  สภาพความรู้สึกต่อนักการเมืองในปัจจุบันของประชาชนมีความย่ำแย่ น่าเบื่อระอาเป็นอย่าง
มากด้วยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าที่ว่าจะจบลงในเวลาอันสั้นที่ทุกคนมีความรู้สึก
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ร่วมว่า หากการเมืองไม่นิ่งหรือไม่สามัคคีกัน การใช้ชีวิตของประชาชนย่อมลำบากและไม่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศไทยตามนะโยบายของฝ่ายรัฐบาลได้มากนัก ก็ด้วยพฤติกรรมของนักการเมืองไทยยังไม่ได้
คุณภาพตามที่ต้องการเพียงแต่วัดกันที่ระดับการศึกษาและลบล้างความผิดในอดีตได้ก็สามารถลงสมัคร
รับเลือกตั้งได้ แต่ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ใดที่สามารถตรวจสอบถึงคุณธรรมและจริยธรรมก่อนเลือกตั้งได้
ทำให้นักการเมืองสามารถปลิ้นปลอกหลอกหลวงประชาชนเรื่อยไปจนในที่สุดก็จะได้นักการเมืองที่ใช้เงิน
เป็นใหญ่ในการได้มาซึ่งตัวแทนของปวงชนชาวไทยตามที่กล่าวอ้างกันเท่านั้น อีกทั้งเมื่อได้เข้าไปสู่การ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นที่เรียบก็ดูเสมือนว่าสิทธิ์ต่าง ๆ อยู่เหนือประชาชนทั้งหมด ยิ่งปัจจุบัน
สามารถสลับสับเปลี่ยนวิถีของพรรคการเมืองต่างกันได้ หรือขั้นอำนาจทางการเมืองได้ยิ่งช่วยเพิ่มมลูค่า
ของอำนาจและผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าพรรคการเมืองจะมีอุดมการณ์อย่างไรก็ตาม
อันกลายเป็นจุดบอดและร่องรอยแห่งความด่างพร้อยของนักการเมืองอันประชาชนเอื้อมระอาอย่างหนัก
ในปัจจุบันเพราะการตระบัดสัตย์หรือท่ีภาษาไทยใช้คำว่า กลืนน้ำลายตนเอง มีให้เห็นอยู่ท่ัวไป ที่ยอมทำ
อย่างนั้นก็เพราะได้มากกว่าเสียที่เป็นคุณลักษณะใหญ่ของภาวะการตัดสินใจของนักการเมืองไทย ซึ่ง
สามารถสังเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจต่าง ๆได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร เป็นวาทะของ เฮนรี จอห์น เทมเพิล ไวส์เคานต์ พาล
เมอร์สตัน ที่ 3 (Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston)  รัฐบุรุษและนักการเมืองชาว
อังกฤษ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรสีองสมัยในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 ให้นัยยะว่า การเมืองที่ไม่มีมติร
แท้และศัตรูที ่ถาวร ต่างกับการใช้ “ทฤษฎีแนวร่วม” ทางการเมือง เพราะ “ทฤษฎีแนวร่วม” ทาง
การเมืองนั้น มีมิตรแท้ และมีศัตรูที่ถาวร เพียงแต่ศัตรูที่ถาวรนั้น อาจร่วมมือกันได้ในสถานการณ์ที่
แน่นอนหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย (อ้างในณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส, หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ออนไลน์ ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) และถึงแม้ว่า "การเมือง" ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนั้น
เป็นธรรมชาติของการเมืองที่เข้าใจได้ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป เพราะการเมืองที่ดีต้องมี "ความ
ถูกต้องทางการเมือง" ซึ่งเป็นมาตรฐานในแต่ละสังคมนั้น ๆ (ชำนาญ จันทร์เรือง, หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน์, ฉบับวันที่ 24 เมษายน 2564) เพราะฉะนั้น คำกล่าวนี้เป็นภาวการณ์ตัดสินใจของ
นักการเมืองไทยที่สอดรับกับแนวคิดทางการเมืองที่มีอยู ่จริงที่สามารถสัมผัสประสบการณ์จริงได้ใน
ปัจจุบันซึ่งนักการเมืองพร้อมที่สลับสับเปลี่ยนเลือกข้างได้ตลอดเวลาโดยไม่สนใจว่าฝ่ายนั้นจะมิตรหรือ
เป็นศัตรูก็ตาม 
 2. อุดมการณ์ทางการเมืองย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  แนวคิดอุดมการณ์ทาง
การเมืองจะมีนัยยะแบ่งข้างกันชัดเจนได้แก่  หนึ่งอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม มีแนวคิดน่าเชื่อมั่น  กับความ
เปลี ่ยนแปลงหรือความก้าวหน้า จึงต่อต้านการเปลี ่ยนแปลงอย่างฉับพลัน แต่เห็นด้วยกับ ความ
เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเชิงปฏิรูป ให้ความสำคัญกับความเป็นชนช้ันนำ บนฐานคติความไม่เท่า
เทียมกันของมนุษย์ และสองอุดมการณ์เสรีนิยมสมัยใหม่ รัฐต้องลดบทบาทและเพิ่มเสรีภาพ  การ
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ตัดสินใจให้แก่ปัจเจกบุคคล (อนุชา พละกุล, 2564 : 659) แต่กระนั้น หากจะสังเกตุจากมองมุมเชิง
แนวคิดกลับทำให้เห็นว่า นักการเมืองไทยแม้ว่าจะมีภาพที่ปรากฏออกมาเสมือนว่ามีอุดมการณ์ทาง
การเมือง เช่น พรรคการเมืองที่ประกาศยึดถือแนวคิดประชาธิปไตยในลักษณะทั้งหัวก้าวหน้าและหัว
อนุรักษ์แต่เมื่อถึงฤดูกาลเลือกตั้งกลับทำให้เห็นภาพของการชูนโยบายต่าง ๆ หรือให้ความสำคัญไปที่
นโยบายมากกว่าสภาพความเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์เพื่อการทำงานให้กับประชาชนซึ่งด้าน ศุภชัย 
พานิชภักดิ์ (2562, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ) กล่าวว่า แนวทางอุดมการณ์ทางการเมืองของไทยยังคง
เกาะกลุ่มอยู่ในระนาบของจุดยืนที่อยู่ในช่วงกึ่งกลาง อย่างมากก็อาจจะมีลักษณะในบางกรณีที่เป็นซ้าย
ของกลางหรือขวาของกลาง เพราะฉะนั้น ความที่นักการเมืองไทยไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองหรือมีแต่
ไม่สามารถกำหนดจุดยืนของตนเองได้อย่างชัดเจนทำให้เกิดความภาวะความคลุมเครือกับทางเลือกของ
ตนเองที่มีอยู่ซึ่งมักอ้างประชาชนมาก่อนเสมอและเป็นวาทกรรมซ้ำซากที่ยากต่อความเช่ือถือได้ เมื่อเกิด
สถานการณ์ทางการเมืองมักอ้างเหตุผลที ่ตนเองได้ประโยชน์มากกว่าเพราะอุดมการณ์สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางผลประโยชน์ 
 3. การลงทุน คือ กำไรในอนาคต จะด้วยวิธีการใดก็ตามให้ได้มาซึ่งผลการชนะการเลือกต้อง
เรียกว่า การทุจริตที่มีการใช้จ่ายของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอทั้งโดยตรงหรือโดนอ้อมก็ตาม เช่น 1.ซื้อ
เสียง 2.ยึดบัตรประชาชน 3.เวียนเทียนใช้สิทธิ์หลายครั้ง 4.เหมารถด้วยช่วยไปกลับ 5.ตำหนิบัตรตัด
คะแนน 6.เปลี่ยนบัตรหรือเปลี่ยนหีบ 7.ซื้อยกหน่วยเลือกตั้ง 8.ไฟดับคะแนนใหม่ 9.ย้ายหน่วยเลือกตั้ง 
และ10.บัตรเขย่ง-บัตรผี ซึ่งวิธีการเหล่านี้ถูกนำมาใช้มาเป็นกลโกงวิชามารการเลือกตั้งที่นำมาใช้หลาย
ยุคหลายสมัย เพื่อเป็นทางลัดในการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองที่ไม่สุจริต  (สุรีย์ ศิลาวงษ์ 2565, 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ) ซึ่งการลงทุนลักษณใดลักษณะหนึ่งย่อมต้องเงินเพื่อปรับเปลี่ยนผลตามที่
ตนเองต้องการเสมอ และแน่นอนว่า การเข้าไปสู่กิจกรรมลักษณะดังกล่าวนั่นคือการลงทุนที่หวังผลใน
อนาคตเรียกว่า ใช้เงินต่อเงินหรือการลงทุนคือกำไรในอนาคต ที่ประชาชนสามารถรับรู้ได้  อีกทั้งหากจะ
มองวิธีการยังมีอีกมากมาย เช่น วาทกรรมการโกงเชิงนโยบาย เป็นต้น หรือที่เรียกว่า ประชานิยมหรือ
ประชารัฐก็ตาม ก็หลักไม่พ้นคำว่า การลงทุนแทบทั้งสิ้นที่ส่งผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มหรือพรรค
การเมืองที่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาล 
  4. การตอบแทนกลุ่มผลประโยชน์เป็นสิ่งที ่ควรทำ สิ ่งที ่เป็นประเด็นน่าศึกษาก็คือ กลุ่ม
ผลประโยชน์หรือกลุ่มอิทธิพลต่อสู้ป้องกันผลประโยชน์ของกลุ่มโดยใช้อิทธิพลทางอ้อมต่อศูนย์กลางแห่ง
อำนาจมากกว่าที่ต้องการมีอำนาจโดยตรง แต่พรรคการเมืองพยายามที่จะเข้าไปมีอำนาจไม่ว่าจะโดย
วิธีการเลือกตั้ง หรือโดยวิธีรุนแรง เช่น กระทำการปฏิวัติรัฐประหาร หรือการประท้วงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ,2563 หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ วันท่ี 9 มกราคม 2563) นั่นก็หมายความ
ว่า การเข้าสู่กิจกรรมทางการเมืองของนักการเมืองเป็นเพียงฉากบังหน้าให้กับนายทุนทั้งนายทุนที่เป็ น
นักการเมืองด้วยกัน และนายทุนทางธุรกิจของประเทศที่คอยสนับสนุนการเงินหรือจ้างให้ลงสมัครรับ
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เลือกโดยที่นายทุนให้เงินไปลงทุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองจึงเป็นเรื่องปกติสามัญทั่วไปที่พรรค
การเมืองมีสิทธิกระทำได้ แต่กระนั้น เป้าหมายของนายทุนดังกล่าวมิได้หวังส่งเสริมสนับสนุนนักการเมือง
ให้เข้ามาทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวแต่มุ่งเป้าหมายไปที่การส่งตัวแทนเข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของ
ตนเองและเป็นสิ่งนักการเมืองปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อตนเองได้รับค่าตอบแทนหรืออำนาจแล้วย่อมต้องตอบ
แทนผลประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงให้กับกลุ่มนายทุนเหล่านั้น 
  5. การลู่ตามลมดีกว่าจมขวางทางน้ำ หรือที่เรียกว่า การเอาตัวรอดทางการเมือง ซึ่งมักมี
วิถีทางการดำรงอยู่ภายใต้กติกาที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ของระบบการเมืองทำให้นักการเมืองไทยเพื่อ
เสียเปรียบจะมี 3 แนวทางให้เลือกเดิน ได้แก่ 1.ลี้ภัยทางการเมืองภายนอกประเทศหากอยู่ในประเทศ
ต้องโดนคดีต่าง ๆ จากฝ่ายผู้มีอำนาจจนถึงขั้นติดคุก 2.การเปลี่ยนข้างย้ายเข้าไปสู่ฐานรองอำนาจของ
ฝ่ายที่ได้เปรียบทางการเมืองหรือผู้มีอำนาจในขณะ รูปแบบนี้มักจะเห็นได้ทั่วไปแม้กระทั้งปัจจุบัน และ 
3.หยุดกิจกรรมทางการเมืองหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง จะเห็นได้จากนักการเมืองรุ่นเก่า ๆ ที่หายหน้า
หายตาแต่ยังอยู่เบื้องหลังการทำงานด้านการเมือง ทั้ง 3 แนวทางนี้ข้ึนอยู่กับว่า ใครจะตัดสินใจอย่างไรไม่
มีเหตุผลที่แน่น แต่หากสามารถเข้าถึงผลประโยชน์ของตำแหน่งอาจจะตัดสินใจได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะ
นักการเมืองที่มีคดีเข้ามาเกี่ยวข้องจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะหากไม่ย้ายข้างจะต้องได้รับผลกระทบท้ัง
ตนเองและครอบครับ รวมทั้งธุรกิจของตนเอง เป็นต้น ทำให้เห็น ลักษณะดังกล่าว เป็นรูปแบบที่เรียกว่า 
การลู่ตามลมดกีว่าจมขวางทางน้ำ หรือท่ีเรียกว่า การเอาตัวรอดทางการเมือง 
  6. อำนาจและผลประโยชน์ คือ เหตุผลของนักการเมือง ที่สามารถแบ่งออกเป็น 4 เหตุผล
ใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) นักการเมืองเข้ามาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง จากการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นักการเมือง และข้าราชการประจำ ซึ่งอาศัยอำนาจรัฐแล้วรังแกธุรกิจซึ่งไม่มีเส้นสายทางการเมือง 2) 
นักการเมืองเข้ามาเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยอำนาจรัฐ ทั ้งโดยชอบ และโดยมิชอบ และ
นักการเมืองประเภท นี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดนักการเมืองประเภทที่หนึ่ง 3) นักการเมืองเข้ามาปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนเอง และแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติม และ4) นักการเมืองเข้ามาเพื่อรับใช้ประเทศ 
และประชาชน โดยการใช้ความรู้ ความสามารถซึ่งตนเองมีอยู่พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า (มะลิ 
ทิพพ์ประจง และนิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, 2562 : 16)  โดยเฉพาะประเด็นหลังสุดจะมีให้เห็นบ้างแต่ไม่ค่อย
มีโอกาศในการเข้าไปสู่อำนาจทางการบริหารมากนักเพราะเกมทางการเมืองยังดูอ่อนแอเป็นไปตามกติกา
ของบ้านเมืองมากกว่าการเลห์อุบายเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจต่าง ๆ ย่อมตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายรัฐบาล
หรือเป็นฝ่ายค้านตลอด ดังนั้น ทุกเหตุที่กล่าวมาย่อมแสดงพื้นที่ของอำนาจและผลประโยชน์ในเชิง
รูปธรรมของประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ได้ แต่ไม่สามารถจะบังคับหรือเข้าไปขัดกันแห่งผลประโยชน์
เหล่านั้นแม้แต่น้อยจะปล่อยให้เป็นฝ่ายการเมืองจัดการด้วยกัน แม้ว่าจะมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกันในเชิง
ของการประท้วงต่าง ๆ แต่ดูเหมือนว่าระยะเวลาหรือหนทางข้างหน้าต้องใช้ตัวช่วยหรือทางเลือกอีก
มากมายกว่าจะชนะกลุ่มอำนาจและผลประโยชน์เหล่านั้นได้ 
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บทสรุปองค์ความรู้  
  บทความนี้ได้ค้นพบองค์ความรู้ที่สำคัญ คือ ภาวะการตัดสินใจของนักการเมืองไทยตั้งอยู่ฐาน
ของกฎหมายแห่งความไม่แน่นอนอันมีปัจจัยมาจากแรงขับส่วนของอำนาจและผลประโยชน์ผสานกัน
อย่างลงตัวทั้งของตนเองและนายทุนหนุนหลัง ซึ่งนักการศึกษาการเมืองการปกครอง นักวิจัยและผู้ที่
สนใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองต้องมองถึงข้อจำกัดของการศึกษาข้อเท็จจริงให้มากและใช้ปัญญา
พิจารณาแก่นสารของสิ่งแปลกปลอมและเลือกเอาส่วนที่สามารถนำไปใช้เพื่อการวางรากฐานสำหรับ
การศึกษาและวิเคราะห์แนวรัฐศาสตร์ในภายภาคหน้าโดยให้ความสำคัญไปที่ความไม่แน่นอนของ
นักการเมืองไทยว่า พร้อมที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลาหากอำนาจและผลประโยชน์ลงตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์
สำหรับการค้นหาคำตอบทางกิจกรรมการเมือง ซึ่งสามารถสรุปแผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 1 ภาวะการตัดสินใจของนักการเมืองไทยตั้งอยู่ฐานของกฎหมายแห่งความไม่แน่นอน 
  
 จากแผนภาพทำให้เห็นกระบวนการตัดสินใจของนักการเมืองไทยขึ้นอยู่กับปัจจัยทับซ้อนทั้ง
อำนาจและผลประโยชน์แบบลงตัวเชิงผสานกันอย่างลงตัวทำให้แม้ว่าจะมีความขัดแย้งเชิงสัญลักษณใ์ด 
ๆ ก็ตาม แต่เมื่อผ่านการพูดคุยในระดับความเข้าใจและข้อตกลงแล้ว ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธี การ
ทางออกท่ีดีเสมอจนผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกได้ในพริบตา เพราะกฎแห่งการเมืองไทยจะยังคงไม่ตายและ
สามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องราวที่เรียกว่า ไม่มีมิตรและศัตรูถาวรในโลกแห่งการเมืองไทยทำให้

นักการเมือง

การผสานประสาน
ประโยชน์

อุดมการณ์การเมือง
แบบเจือจาง

ประชาธิปไตยแบบ
ไทย

 
การตัดสินใจ 
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ประชาธิปไตยแบบไทยมักถูกกล่าวอ้างไว้อย่างสวยหรูในสายตาของประชาชนที่ยังคงโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมแห่งความหวังของโอกาสต่อไป 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 บทความเรื ่อง “ภาวะการตัดสินใจของนักการเมืองไทยในปัจจุบันและอนาคต” เป็นการ
สะท้อนพฤติกรรมของนักการเมืองไทยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และรวมไปถึงอนาคตภายภาคหน้าที่ยังคงมี
หลักการ ทัศนคติ และเจตรมณ์เช่นเดิมตามที่กล่าวมา และระบบการเมืองไทยจะพัฒนาไปต่อหรือไม่
อาจจะไม่ต้องค้นหาคำตอบอีกต่อไปเช่นกัน ซึ่งในมิติทางการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนทั้งคำพูดหรือสัจจะ
ของนักการเมือง จริยะธรรมนักการเมืองที่เขียนไว้อย่างสวยหรู กติกาบ้านเมืองที่กำหนดไว้ หรือ
แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลกได้
ตลอดเวลาจะหาความแม่นยำในวิถีแห่งประชาธิปไตยได้ยากเต็มที่ แม้จะมีบางพรรคการเมืองยึดถือ
ประชาธิปไตยก็ตามแต่ไม่สามารถยืนหยัดในอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเองไว้ได้ก็ด้วยบริบทการ
เสียบเปรียบทางการเมืองจึงต้องเสียสตัยเ์พื่อรักษาชีวิตของตนเองไว้ให้ได ้นั่นก็คือ ภาวะการตัดสินใจของ
นักการเมืองทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะฉะนั้น ในฐานะประชาชนคนไทยอาจจะต้องเรียนรู้ที่
จะมีความเจ็บปวดต่อกระทำย้ำยีของนักการเมืองต่อความรู ้สึกของประชาชนโดยไม่การจดจำทุ ก
พฤติกรรม พฤติการและนัยนะทางการเมืองทั้งหมดที่สามารถถอนตัวเองให้ออกจากมาจากกังวลแห่ง
เครื่องมือของนักการเมืองที่ชั่วร้ายให้ได้ รวมทั้งพยายามใช้หลักคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้นเพื่อเติมเต็มวิถี
ประชาธิปไตยในสังคมไทยให้เต็มใบต่อไป 
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ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 
และการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการจัดการทรัพยากร
น้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคของ
การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี สามารถจำแนกออกได้เป็น 9 
ประการ คือ 1. ปัญหาของปริมาณน้ำฝน 2. ปัญหาความจุของอ่างเก็บน้ำ หรือความสามารถในการ
รองรับน้ำ 3. ปัญหาด้านต้นทุนในการผันน้ำและผลิตน้ำ 4. ปัญหาด้านการจัดสรรปันส่วนน้ำให้ภาคส่วน
ต่างๆ 5. ปัญหาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 6. ปัญหาด้านการสูญเสียน้ำดิบระหว่างขนส่ง 7. ปัญหาเรื่อง
คุณภาพน้ำ 8. ปัญหาการจัดสรรน้ำเพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติ 9. ปัญหาความขัดแย้งในการจัดสรรน้ำ 
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำ พบว่าปัญหาและอุปสรรคมาจาก
สาเหตุดังต่อไปนี ้ ค ือ 1.ปัญหาและอุปสรรคจากแหล่งต้นน้ำ  พบว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบการจัดการภาครัฐ ปริมาณความต้องการใช้น้ำที่สูงขึ้น 2.ปัญหา
และอุปสรรคจากแหล่งกลางน้ำ พบว่า มีสาเหตุมาจาก กระบวนการกักเก็บน้ำ การผันน้ำไปสู่แหล่งเก็บ
น้ำ กระบวนการผลิตน้ำประปา การจัดสรรปันส่วนและจำหน่ายน้ำ และอัตราค่าน้ำที่สูงขึ้น และ 3.
ปัญหาและอุปสรรคจากแหล่งปลายน้ำ พบว่ามีสาเหตุมาจาก มลภาวะและสิ่งปฏิกูลทางน้ำ ระบบบำบัด
น้ำเสีย แหล่งบำบัดน้ำเสียหรือน้ำจากการใช้แล้ว และวัฏจักรน้ำที่ย้อนกลับมาสู่มนุษย์ 4. ผลสะท้อนกลับ
ของการจัดการทรัพยากรน้ำที่จะย้อนกลับมาสู่มนุษย์ พบว่า มีสาเหตุมาจาก การขาดจิตสำนึกที่ดีในการ
ใช้น้ำ การขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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 มีข้อเสนอแนะ คือ การปลูกฝังจิตสำนึกที ่ด ีในการใช้น ้ำอย่างประหยัด การอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือป่าต้นน้ำ การบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาของ
หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 
คำสำคัญ : ทรัพยากรน้ำ, การจัดการทรัพยากรน้ำ, อุตสาหกรรม  
 
Abstract  
 This research have objectives are  1. To study the problems and obstacles of 
water resource management for industry and tourism in Chonburi 2. To analyze the 
problems, obstacles and problems of water resources management for industry and 
tourism in Chonburi. Research Finding, problems and obstacles of water resource 
management for industry and tourism in Chonburi province Can be classified into 9 points, 
namely 1. Problems of rainfall amount 2. Problems of reservoir capacity Or the ability to 
handle water 3. Problems of water diversion and water production costs 4. Problems of 
water allocation for various sectors 5.Problems between government agencies 6.The 
problem of raw water loss during transportation 7. The problem of water quality 8. The 
problem of water allocation to create a natural balance 9. The problem of water 
allocation conflict ,From the analysis of the problems and obstacles of water resources 
management Found that the problems and obstacles come from the following reasons: 
1. Problems and obstacles from upstream sources Found to be caused by environmental 
factors that have changed Government management system Higher water demand 2. 
Problems and obstacles from the water source Found to be caused by Water retention 
process Diverting water to water reservoirs Tap water production process Allocation, 
allocation and distribution of water And higher water rates and 3. Problems and obstacles 
from downstream sources Found to be caused by Pollution and sewage Sewage 
treatment system Waste water or waste water treatment sources And the water cycle 
that goes back to humans 4. The repercussions of water resources management that will 
be returned to humans have been found to be caused by Lack of awareness of water 
use Lack of knowledge and understanding in conserving natural resources and the 
environment 
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 There is a suggestion to instill a good conscience to use water conservatively. 
Conservation of natural resources and the environment Or upstream forest 
Straightforward law enforcement by government agencies and government officials. 
 
Keywords : Water Resource, Water Resources Management, Industries 
 
บทนำ  
 น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าเป็นอย่างมากต่อการสร้างสรรค์และจรรโลงอารยะธรรม
มนุษย์นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเพราะว่า ธรรมชาติของน้ำเป็นสิ่งเอิบอาบ ไหลลื่น ชุ่มเย็น และให้
ความรู้สึกผ่อนคลายแก่มวลมนุษย์ ความจำเป็นในการใช้น้ำสะอาดและมีคุณภาพจึงมีความจำเป็นอย่าง
มากในอุตสาหกรรมภาคการผลิต แน่นอนว่า สิ่งที่ส่งผลกระทบตามมาก็คือ แหล่งน้ำสะอาด การเข้าถึง
แหล่งน้ำ การใช้ทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำและหมุนเวียนการใช้ การกำจัดน้ำเสียของภาคอุตสาหกรรม 
การแอบปล่อยน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในช่วงฤดูฝน และหรือแอบปล่อยน้ำ
เสียจากธุรกิจภาคบริการลงสู่ทะเลอันก่อให้เกิดผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่มีผลกระทบต่อชีวิตสัตว์น้ำ
ทางทะเล ปะการัง และสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราเอง ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรน้ำที่ขาดประสิทธิภาพนั่นเอง สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ขาด
ประสิทธิภาพและจากการขาดการอนุรักษ์ การจัดการน้ำในประเทศไทย ยังไม่สามารถแก้ไขวิกฤตนิ้ำได้
ทั้งระบบ ทั้งที่ได้ใช้งบประมาณมากแต่พบว่าปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำเน่าเสีย เป็นปัญหาซ้ำซาก 
การแก้ไขปัญหาน้ำของรัฐอาจมีประสิทธิภาพ คือ ได้จัดหาแหล่งน้ำ สร้างที่กักเก็บน้ำให้ประชาชนทุก
พื้นที่ได้ คือ การมีเขื ่อน อ่างเก็บน้ำ ชลประทาน ขุดลอกคลอง หากแต่ล้มเหลวในผลลัพธ์ คือ ขาด
ประสิทธิภาพในการจัดการน้ำที่ดี ความขัดแย้งในด้านความต้องการปริมาณน้ำ ความขัดแย้งในด้าน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งน้ำ และความขัดแย้งในด้านคุณภาพน้ำที่พบในสังคมไทยปัจจุบัน และทวี
ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะด้วยสาเหตุหลายประกา (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2562) ได้แก่ 1.นโยบาย
และแผนงานหลักด้านการจัดการน้ำของประเทศ  ขาดความมีเอกภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความ
ครอบคลุม ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. การจัดการน้ำที่ผ่านมา รัฐได้ขาดมุมมองในมิติทาง
สังคมศาสตร์ และขาดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำ 3. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำมีมาก
ในทางปฏิบัติมักก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนและเกิดปัญหาการติดต่อระหว่างหน่วยงานเสมอซึ่งเป็นสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน  
 ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำท้ังระบบมีหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก 
แต่หน่วยงานเหล่านี้ ก็มีกฎหมายของตนเองโดยเฉพาะในการทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึง
ก่อให้เกิดการเหลื่อมล้ำ ทับซ้อน เกลื่อนกลืนกันกับหน่วยงานอื่นและพอเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วม น้ำ
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แล้ง จึงเกิดการผลักภาระให้กันและกัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดการทรัพยากรน้ำแบบแยกส่วน ของ
ใครของมัน แต่พอเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ำขึ้นมาก็แก้ปัญหาอย่างแยกส่วนตามขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ของตนเอง เมื่อเกิดการเพิ่มขึ้นของประชากร อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความ
ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างเช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติ อันเป็นผลพวงมาจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ดินในกา รทำ
การเกษตร การขยายตัวของเมืองและการขยายพื้นที่ของอุตสาหกรรม และการก่อสร้างที่กีดขวางการ
ไหลของทางน้ำตามธรรมชาติ น้ำจึงไหลเปลี่ยนทิศทาง และกัดเซาะหน้าดินลงเพื่อไหลลงไปสู่ที่ต่ำหรือที่
ลุ่มตามธรรมชาติของน้ำ ทำให้เกิดปัญหาการจัดวางแนวท่อน้ำ การจัดการแนวผังเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ที่
เป็นเมืองเก่า เมืองโบราณ ก็จะมีความเปาะบางและอ่อนไหวเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำอย่างมาก  (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2548) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุต่างๆของการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ำแล้วจะพบว่ามีอยู่หลายประการ ก็คือ 1. ภัยแล้ง 2. น้ำหลากท่วม 3. การกัดเซาะ ชะล้าง
พังทลาย และ 4. น้ำเสียจากชุมชนเมือง อุตสาหกรรม ดิน น้ำถูกทำลาย และแหล่งน้ำตื้นเขิน จากปัญหา
ข้างต้น จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมากในการจัดการทรัพยากรน้ำ เพราะหากขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการจัดการแล้ว ย่อมก่อให้เกิดปัญหานานัปการ และสะท้อนคืนกลับมา (Feedback) สู่
สภาวะปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำที่เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และท้ายสุดก็ต้องเป็นมนุษย์ที่รับผลร้ายจากการ
จัดการทรัพยากรน้ำท่ีขาดประสิทธิภาพ และทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในการ
จัดการขึ้นมาอีกด้วย ความจำเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
จึงเกิดและมีขึ้นอย่างจำเป็น (Necessity) เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจมีขึ้นในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้(Body of Knowledge) ความเข้าใจในระดับลึกซึ้งของ
สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น รวมทั้งการสร้างมาตรการในการ
ป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ และมาจากน้ำด้วย และลดความรุนแรงของปัญหาลงจนอยู่ในระดับที่
บริหารจัดการได้โดยยืดหยุ่นในกระบวนการ แต่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ เพราะว่าการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำนั้นสาเหตุขั้นต้น ซึ่งหากจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้ว ปัญหาดังกล่าวก็
ย่อมไม่เกิดขึ ้น ดังนั ้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้น  จึงมีความสำคัญและมีกฎหมาย นโยบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก การมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ต่อไป 

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเจริญเติบโตมาก ทำ
ให้อัตราส่วนการใช้พื้นที่เพื่อการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมีมากขึ้นด้วย ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำ
เป็นจำนวนมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะเป็นภาคการผลิต (Real Sector) ที่ต้องใช้ทรัพยากรน้ำเป็น
ปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการ ทำให้การจัดหาแหล่งน้ำสะอาด การผลิตน้ำประปา การส่งน้ำ 
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การใช้น้ำ การระบายน้ำเสีย การนำน้ำที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วกลับมาใช้ใหม่ และการระบายน้ำเสียทิ้ง 
เป็นกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น การศึกษาสภาพปัญหา
และการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำสะอาดทั้งสิ้น ขณะที่
ความต้องการใช้น้ำมีมากขึ้น เพราะการขยายตัวของชุมชนเมือง อุตสาหกรรม จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 
ประกอบกับแหล่งเก็บกักน้ำตามธรรมชาติและที่ก่อสร้างไว้มีไม่เพียงพอ (กรมส่งเสริมการเกษตร,2548)
ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไหลรวมลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ไหลลงสู่ไร่นาของชาวบ้านใน
พื้นที่ใกล้เคียง เกิดสารปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ต้องทำมาหากินตามแหล่งน้ำธรรมชาติ อัน
นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียของโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง อันเป็นส่วนหนึ่งของ
สภาพปัญหาในการบริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความสำคัญ เปาะบาง และ
อ่อนไหวเป็นอย่างมาก จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคของการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 

 

วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี  
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยนำวิธีการเชิงปริมาณ 
(Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) เข้ามาใช้วิจัยด้วยหลักผสมผสานอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นไปตามลำดับ  ซึ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์ทั้งในเชิงพื้นที่และข้อมูลเอกสารตามหัวข้อที่จะนำเสนอ 
ดังต่อไปนี้  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร (population) ที่เป็นหน่วยการวิเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตัวอย่าง รวมจำนวน 400 คน ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) โดย
กำหนดแบบเจาะจง(Purposive) ในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยเก็บข้อมูลจาก หัวหน้าฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจเต็ม , ประธานกรรมการ, ผู้บริหารระดับสูง, 
คณะกรรมการผู้บริหาร, ผู ้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ของ จำนวน 6 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมละ 10 คน 
จำนวน 60 คน, ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้ง 2 
แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 20 คน, นักท่องเที่ยว จำนวน 50 คน, และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
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(Simple random Sampling) กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยว 
2 แห่ง จำนวน 270 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key informant) โดยการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) 
จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักวิชาการและผู้นำชุมชนท้องถิ่น 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 3) ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมจังหวัด  4) กลุ่มนักท่องเที่ยว         
 การวิจัยเชิงคุณภาพ  ได้ทำการเลือกกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ด้วย
ตนเอง ดังนี้  
 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In – Depth Interview) โดยแยกสัมภาษณ์แต่ละ
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการและผู้นำชุมชนท้องถิ่น จำนวน 7 คน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากร
น้ำ จำนวน 5 คน, ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 5 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยว จำนวน 
10 คน รวมจำนวน 27 คน  2) การสนทนากลุ ่มแบบเจาะจง สำหรับกลุ ่มประชาชนทั ่วไป ได้แก่ 
ประชาชนในเขตพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  แหล่งท่องเที่ยว
หาดบางแสน และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยจัดการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 
30 คน เพื่อตรวจสอบทิศทางและความแท้จริงของข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้การวิจัยได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
ในเรื่องที่วิจัยมากท่ีสุด 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. เครื่องมือ
แบบสอบถามสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 2. เครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง สำหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยดังต่อไปนี้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ได้แก่ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (mean) ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 2. การวิเคราะห์ตัวแปรใช้การวิเคราะห์แบบบรรยายในลักษณะและความ
สอดคล้องของตัวแปร 3.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ คือ นำข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าด้านการรวบรวม (Data collection Triangulation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มา
พร้อมใช้วิเคราะห์ โดยนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว มาจัดทำให้เป็นระบบหาความหมาย 
แยกแยะองค์ประกอบภายในและภายนอก ทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้สามารถ
นำไปสู่การทำความเข้าใจ และอธิบายปรากฏการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
 การนำเสนอผลการวิจัย เป็นการนำเสนอทั้งในเชิงปริมาณเพื่อให้เห็นภาพในมุมกว้าง โดย
นำเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค
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ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ในจั งหวัดชลบุรี ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
 

ผลการศึกษาวิจัยำ0kd[.f 
 ผลของการศึกษาวิจัย ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีนั้น มีดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 1.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชากรโดยรวม 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ืออุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

 1) ปัญหาและอุปสรรคในระดับแหล่งต้นน้ำ 3.56 .322 มาก 
 2) ปัญหาและอุปสรรคในระดับแหล่งกลางน้ำ  3.60 .330 มาก 
 3) ปัญหาและอุปสรรคในระดับแหล่งปลายน้ำ 3.61 .334 มาก 
 ค่าเฉลี่ย  3.59 .326 มาก 

 จากตารางที่ 1.1 พบว่า  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวใน
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากแหล่งปลายน้ำ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61  รองลงมาด้าน
ปัญหาและอุปสรรคจากแหล่งกลางน้ำ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60  และปัญหาและอุปสรรคจาก
แหล่งต้นน้ำ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.56 ตามลำดับ    
 
ตารางที่ 1.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นรายด้าน 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ืออุตสาหกรรมและการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. แปลผล 

1) ด้านปัญหาและอุปสรรคการจดัการจากแหล่งต้นน้ำ    
1.สภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่มาจากการจัดการน้ำ  3.69 .876 มาก 
2.ภัยแล้งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องไดร้ับการแกไ้ข  3.57 .841 มาก 
3.น้ำท่วม น้ำแล้ง เป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ 3.54 .809 มาก 
4. การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ส่งผลกระทบโดยตรง 3.56 .796 มาก 
5.ประเด็นเรื่องน้ำ ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน  3.57 .882 มาก 
6.ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมผีลต่อการตกปรมิาณนำ้ฝน 3.65 .819 มาก 
7.การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศส่งผลต่อการตกของฝน 3.56 .848 มาก 
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ค่าเฉลี่ย 3.56 .318 มาก 
2)  ด้านปัญหาและอุปสรรคการจัดการจากแหล่งกลางน้ำ    

1.การที่ฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง เปน็ปัญหาด้านการ
บริหารน้ำ  

3.61 .871 มาก 

2.การที่น้ำประปาไมไ่หล เป็นปัญหาของการบริหารน้ำ 3.57 .841 มาก 
3.ปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตก เกดิจากระบบการจดัการ

น้ำ 
3.78 .863 มาก 

4.ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนำ้ควรได้รับการแก้ไข 
5. การแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง เกีย่วข้องกับทุกภาค

ส่วน 

3.55 .852 มาก 

6.การจัดการนำ้เพื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาที่ต้องแก้ไข 3.57 .859 มาก 
7. ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวต้องใช้น้ำเพื่อกิจการของ

ตน  
3.60 .855 มาก 

    
ค่าเฉลี่ย 3.60 .305 มาก 

3) ด้านปัญหาและอุปสรรคการจดัการจากแหล่งปลายน้ำ    
 1.น้ำเสียจากแหล่งอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบถึงตัว

ท่าน 
3.65 .877 มาก 

 2.โรงงานอุตสาหกรรมมีการจดัการน้ำเสียที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.63 .837 มาก 

 3.น้ำเสียจากแหล่งชุมชน ส่งผลกระทบถึงตัวท่าน 3.60 .868 มาก 
 4.ท่านสามารถเข้าร่วมในการแกป้ัญหาน้ำเน่าเสยีได้ 3.57 .837 มาก 
 5.ตัวท่านเองมีความสามารถในการจัดการน้ำเสียได้  3.58 .806  มาก 

            6.น้ำเสียที่ไหลลงสู่แหลง่น้ำธรรมชาตสิ่งผลถึงมนุษย์                3.63        .850           
มาก  
           7. น้ำท่ีท่านใช้ไปแล้วจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก                       3.60       .846           
มาก 

 ค่าเฉลี่ย 3.61    .326      
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.58    .228      

 จากตารางที่ 1.2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม มีระดับความ
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คิดเห็น ต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวใน
จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ด้านปัญหาและอุปสรรคการจัดการทรัพยากรน้ำจากแหล่งต้นน้ำ  พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่มาจากการจัดการน้ำ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69  รองลงมาคือ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการตกปริมาณน้ำฝน โดยมีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 3.65  ภัยแล้งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องได้รับการแก้ไข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ประเด็นเรื่องน้ำ ส่งผล
ต่อการดำรงชีวิตประจำวันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลต่อการตกต้องตาม
ฤดูกาลของฝน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ส่งผลกระทบถึงประชาชนโดยตรง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และฤดูฝนน้ำท่วม ฤดูร้อน น้ำแล้ง เป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.54 ตามลำดับ 
 2. ด้านปัญหาและอุปสรรคการจัดการทรัพยากรน้ำจากแหล่งกลางน้ำ  พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.60  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตก เกิดจากระบบการบริหารจัดการน้ำ 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 รองลงมาคือ การที่ฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง เป็นปัญหาด้านการ
บริหารน้ำ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อกิจการของ
ตน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60  ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ควรได้รับการแก้ไข  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมีปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 การที่น้ำประปาไม่ไหล เป็นปัญหาของการบริหารน้ำ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และการ
แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55  ตามลำดับ 
 3. ด้านปัญหาและอุปสรรคการจัดการทรัพยากรน้ำจากแหล่งปลายน้ำ  พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  น้ำเสียจากแหล่งอุตสาหกรรม สามารถส่งผลกระทบถึงตัวท่านมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 รองลงมาคือ น้ำเสียที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถส่งผลถึงตัวท่าน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 ท่านคิดว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.63 น้ำเสียจากแหล่งชุมชน ส่งผลกระทบถึงตัวท่านไม่ว่าทางตรง หรืออ้อม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 
ท่านคิดว่า น้ำที ่ท ่านใช้ไปแล้วจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก  มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.60 ตัวท่านเองมี
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ความสามารถในการจัดการน้ำเสียได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58  และท่านสามารถเข้าร่วมในการแก้ปัญหา
น้ำเน่าเสียได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  ตามลำดับ   
 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำ    
 สภาพปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื ่ออุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีนั ้นพบว่า สภาพปัญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้นมีอยู่หลาย
ประเภท และมีระดับความลึกตื้น หนาบางของปัญหาในแต่ละระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยมีปัจจัยที่
เกี ่ยวข้องและปัญหาที่หลากหลาย โดยสามารถจำแนกสภาพของปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ดังต่อไปนี้ คือ 
 1. ปัญหาของปริมาณน้ำฝน  2. ปัญหาความจุของอ่างเก็บน้ำ หรือความสามารถในการรองรับ
น้ำ 3. ปัญหาด้านต้นทุนในการผันน้ำและผลิตน้ำ 4. ปัญหาด้านการจัดสรรปันส่วนน้ำให้ภาคส่วนต่างๆ 
5. ปัญหาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 6.ปัญหาด้านการสูญเสียน้ำดิบระหว่างขนส่ง 7. ปัญหาเรื่องคุณภาพ
น้ำ  8. ปัญหาการจัดสรรน้ำเพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติ 9. ปัญหาความขัดแย้งในการจัดสรรน้ำ 
 ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวใน
จังหวัดชลบุรี พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แต่ว่าปัญหาบาง
ประเด็นก็มิได้เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ศึกษา แต่มีส่วนเชื ่อมโยงเกี ่ยวข้องกันมาเป็นปัญหาในเชิงสัมพัทธ์
(Relativism)และเป็นปัญหาในเชิงสหสัมพันธ์(Correlations)กับปัจจัยด้านอื่นๆอีกมาก กล่าวคือ ปัญหา
ของการจัดการทรัพยากรน้ำนั้นมักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อม ดินฟ้า อากาศ ป่า
ไม้ และทรัพยากรธรรมชาติด้านอื่นๆแวดล้อมไปด้วยเสมอ ก่อให้เกิดบรรยากาศ อุณหภูมิที่สูงขึ้น ล้วน
เป็นสภาพปัญหาประการหนึ่งในการที่ฝนจะตกลงมา ก่อให้เกิดปริมาณน้ำท่ีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่าง
เก็บน้ำ คลองบึงต่างๆที่ส่งผลต่อการกักเก็บน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำของชลประทาน ทำให้การผันน้ำดิบจาก
แหล่งน้ำท่ีฝนตกลงมามากไปยังแหล่งน้ำท่ีฝนไม่ตก หรือฝนตกน้อยลง หรือในพ้ืนท่ีแห้งแล้ง 
 เมื่อเกิดการผันน้ำดิบไปสำรองไว้เพื่อใช้ในกิจการอื่นๆ รวมทั้งการผลิตน้ำประปาก็ย่อมนำไปสู่
ต้นทุนการผลิตน้ำประปาที่แพงขึ้นโดยคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผันน้ำเป็นลูกบาศก์เมตร แน่นอน
ว่า เมื่อต้นทุนการผลิตน้ำประปาที่สูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ใช้น้ำกันไปเป็นทอดๆส่งผล
กระทบเป็นลูกโซ่ไปเป็นระลอก นำไปสู่ปัญหาในการจัดสรรน้ำให้กับภาคส่วนต่างๆอย่างมีนัยยะสำคัญ 
เช่น ปัญหาการจัดสรรน้ำให้กับภาคการเกษตรที่แม้จะพบว่า ยังอยู่ในขีดความสามารถท่ีบริหารจัดการได้
อยู่ ก็เป็นเพราะว่า คนในพ้ืนท่ีทำการเกษตรที่ไม่ค่อยใช้น้ำมาก และสัดส่วนของประชาชนผู้ทำการเกษตร
ก็ไม่ได้มีมากนัก แต่เมื่อต้องจัดสรรน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมแล้วก็จะพบสภาพปัญหาของการใช้น้ำที่
แตกต่างกันไปของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย ซึ่ง
ขึ้นกับว่า โรงงานแต่ละแห่งเหล่านั้นประกอบการอุตสาหกรรมประเภทอะไรต้องการใช้น้ำที่มีคุณภาพอยู่
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ในระดับไหน ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้ำ การนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆอีกที่กำหนดแนวทางในการใช้น้ำ และแนวทาง
ในการกำจัดน้ำเสียด้วย 
 นอกจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ เช่น โรงงานน้ำอัดลม โรงงานผลิตน้ำดื่ม ความ
ต้องการใช้น้ำท่ีสะอาดมีกระบวนการขั้นตอนท่ีนำน้ำดิบมาจัดการในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำสะอาด
ที่มีคุณภาพสูง ก็ยังต้องการน้ำที่มีปริมาณมากขึ้นตามไปอีกด้วย ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่
พัก ในสถานท่ีใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรม และที่พักในสถานท่ีท่องเที่ยวก็ยังมีความต้องการใช้น้ำใน
ปริมาณที่มากข้ึนด้วย และคุณภาพน้ำต้องอยู่ในระดับที่ดีมาก หาไม่แล้วย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของผู้ผลิตน้ำ เจ้าของกิจการ และภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว เพราะว่าประเด็นด้านคุณภาพนี้เป็นสิ่ง
ที่ละเอียดอ่อน และอ่อนไหวต่อสัมผัสและความรู้สึกของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก การประปาส่วนภูมิภาค 
จึงต้องใส่ใจและอ่อนไหวต่อขั้นตอนการผลิตน้ำและจัดสรรน้ำเพื่อผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาเที่ยวในแหล่งต่างๆของจังหวัดชลบุรี 
 ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ การสูญเสียน้ำดิบระหว่างการขนส่งน้ำเพื่อนำไปผลิตน้ำประปา ไม่
ว่าจะเกิดการการระเหย การรั่วแตกของท่อส่งน้ำ หรือท่อส่งน้ำที่คุณภาพต่ำ ทำให้วัดปริมาณที่ไม่ค่อย
ตรงกับความเป็นจริงมากนัก ก็ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรน้ำในระหว่างขนส่ง นอกจากนี้หน่วยงาน
ด้านน้ำจะต้องมีการสำรองน้ำไว้เพื่อใช้หล่อเลี้ยงระบบนิเวศน์ของธรรมชาติโดยจะต้องทำการทดน้ำ 
สำรองน้ำ และผันน้ำดิบ จัดสรรน้ำไว้ในปริมาณที่มากพอเพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งน้ำแต่ละแห่งได้
อาศัยพ่ึงพิงน้ำและความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งจะต้องดำรงอยู่ได้ มนุษย์อาศัยอยู่
ได้ สัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์ปีกได้พึ่งพาอาศัยน้ำในแหล่งน้ำนั้นได้ด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาของ
ความไม่พอใจว่าหน่วยงานด้านการจัดการน้ำ ได้ทำการจัดสรรให้จังหวัดนั้นมาก จังหวัดนี้น้อยไป ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ จนทำให้เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนในแต่ละแหล่งน้ำที่อยู่
ต่างจังหวัดกนั 
 ดังนั ้น ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีนั้น จึงพบว่า มีปัญหาอยู่หลากหลายประการเหมือนกันตามที่ได้กลา่วมาข้างต้น 
แต่ก็พบว่า หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้น ยังมีขีดความสามารถอยู่ ใน
ระดับสูงที่สามารถเพียงพอที่จะบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ แม้ว่าในกระบวนการขั้นตอนต่างๆของการจัดสรรและการกระจายน้ำ
จะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆ ก็เป็นปกติธรรมดาของการบริหารงานปกตินั่นเอง ขอเพี ยงหน่วยงาน
ดังกล่าวยังสามารถสร้างความมัน่ใจสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับประชาชนได ้น่ันย่อมจะทำ
ให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไปได้   
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การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรน้ำ  
 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี พบว่า สภาพปัญหาส่วนใหญ่ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้นมี
สาเหตุหลักใหญ่หลายประการ และมีสาเหตุย่อยอีกหลายประการเช่นเดียว ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็น
ทอดๆไปตามห่วงลูกโซ่แห่งสาเหตุบั้นต้นและผลลัพธ์บั้นปลาย ซึ่งในท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์
ที่ดำรงชีวิตอยู่ซึ่งสามารถจำแนกได้ และจะนำเสนอผลการวิจัยตามลำดับในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี พบว่า ในประเด็นข้อนี้จะเป็นสาเหตุที่มาจากหลายด้าน นับตั้งแต่ต้นน้ำ 
อย่างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ดิน ฟ้า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า อุณหภูมิโลก การนำทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ในการสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำไปผลิตเป็นสินค้าอุตสาหกรรมตา่งๆ การทำเหมืองแร่ เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ที่กล่าวมาล้วนส่งผลกระทบต่อ การก่อตัวของเมฆหมอกในชั้นบรรยากาศของโลก ปริมาณฝุ่น
ละอองที่สูงข้ึน และปริมาณน้ำฝนที่ตกตามธรรมชาติ การไหลเวียนของน้ำฝน การตกลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อ
นำไปใช้ในการเกษตร การนำมาผลิตน้ำประปา เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
บริหารจัดการน้ำในภาพรวมของปัญหาที่แยกให้เห็นว่าเป็นแหล่งต้นน้ำ ในขณะที่ปัญหาของการจัดการ
ทรัพยากรน้ำในแหล่งกลางน้ำ ก็คือ การกักเก็บน้ำเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำประปา การผันน้ำ จัดสรรน้ำของ
บริษัทเอกชนที่ใช้ต้นทุนในการจัดส่งน้ำที่ราคาสูง ซึ่งจะนำไปสู่การคิดคำนวณกำไรที่เพิ่มมากขึ้น การ
ประปาส่วนภูมิภาคที่ทำการผลิตน้ำประปาที่ต้องใช้สารเคมี คอร์ลีน และสารประกอบอย่างอื่นที่ต้อง
จัดซื้อและเตรียมเอาไว้จำนวนมาก ซึ่งเคมีเหล่านี้นับวันก็มีแต่ราคาสูงขึ้น แต่การประปาก็จำต้องใช้ในการ
ผลิตน้ำประปา และจ่ายน้ำไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ที่มีความต้องการน้ำที่สูงขึ้นตั้งแต่ภาคครัวเรือน ภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม  และภาคการท่องเที่ยว เมื่อจำนวนผู้ใช้น้ำประปามีสัดส่วนจำนวนที่มาก
ขึ้น ราคาน้ำประปาก็จะมีสัดส่วนจำนวนท่ีเพิ่มมากข้ึนในเชิงเปรียบเทียบ  
 จากหลายปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งการที่บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรน้ำจด
ทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จำกัด (บมจ.)นำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายหุ้นให้กับประชาชน
ทั่วไป และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว ก็คือการประปา ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเป็นประการสำคัญ ผลก็คือ ประชาชนจะต้องแบบรับภาระคา่น้ำที่
สูงขึ้นในอนาคต และในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแหล่งปลายน้ำ ก็คือ ปัญหาที่มีสาเหตุมาจาก  
สิ่งปฏิกูลทางน้ำ ที่มีมาตามน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะหากระบบบำบัดน้ำเสียทำได้ไม่ดีพอ แล้วปล่อย
น้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือลงสู่ทะเล ก็ย่อมจะมีผลต่อแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ สัตว์น้ำทะเล 
และสะท้อนกลับมายังมนุษย์ผู้ที่บริโภคอาหารทะเล จากการที่สัตว์ทะเลบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ
จากการบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ดีพอ หรือการแอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็
จะย้อนกลับมา หรือสะท้อนกลับมาสู่มนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักถึง 
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และให้ความสำคัญ และควรปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
บทสรุป  
 น้ำเป็นแหล่งพลังงานตามธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งกำเนิดสรรพชีวิต หล่อเลี้ยงบำรุงรักษา 
และขับเคลื่อนสรรพสิ่งให้รื่นไหลอย่างไม่มีวันสิ้นสุด น้ำจึงเป็นพลังงานท่ีสำคัญที่ใช้ในกิจกรรมของมนุษย์
และสรรพสัตว์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต การนำน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆของมนุษย์ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
คำนึงถึงความสมดุลของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ คือ ดิน ฟ้า อากาศ ป่าไม้ และสิ่ง
อื่นๆควบคู่กันไป การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงเป็นสิ่งสัมพัทธ์(Relativism)กับสิ่งอื่นๆรอบตัวทั้งที่
มองเห็นและมองไม่เห็น ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ เสมือนหนึ่งว่าน้ำก็มีจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันการจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องสหสัมพันธ์(Correlation)กับปัจจัยด้านต่างๆ
อีกมากมาย เช่น กฎหมายที่วางระบบโครงการในการจัดการน้ำ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว อาคารบ้านเรือน อ่างเก็บน้ำ ท่อส่งน้ำ การวัด
ปริมาณน้ำ การผลิตน้ำประปา ต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่างๆ การกำจัดน้ำเสีย การนำน้ำ
กลับมาใช้ใหม่ ผลสะท้อนกลับมายังมนุษย์เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นว่า การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำให้บรรลุเป้าหมายของการดำรงหล่อเลี้ยงอุ้มชูสรรพสิ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัย
ทรัพยากรการบริหารหลายเรื่อง เพื่อรักษาระบบของการไหลเวียนของน้ำ การใช้น้ำ และบำรุงรักษาน้ำ
ให้คงอยู่ และหล่อเลี้ยงชีวิตของสรรพสัตว์ให้มีอยู่ตลอดไป แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินวิสัยวิญญูชนจะพึง
ศึกษาวิจัยและกระทำให้บรรลุเป้าหมายได้  
 

การอภิปรายผล  
 สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ภูมิอากาศ  มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจัดการน้ำในระดับ
แหล่งต้นน้ำซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพิบูลย์  ไชยคุณ (2545) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบบ-สียัด : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการ
ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแคระบบสียัด พบว่า มีการลักลอบเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ 
โดยมีปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบล่าสัตว์ป่า การเก็บหาของป่า แต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันดูแลรักษาป่าไม้ชุมชน แต่ภาครัฐควรเร่งรัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ป่าต้นน้ำให้ประชาชนรับทราบมากขึ้นและควรทำไป
เรื ่อยๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ พัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล (2553) ศึกษาเรื ่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่โครงการนาร่องลุ่มน้ำย่อย คลองน้ำวิ่ง พบว่าการมี
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ระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ก็ยังสามารถที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติได้ด้วย และ
การศึกษาของวุฒิพงษ์ ดงคำฟู (2551) ที่ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยาน
แห่งชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน พบว่า มนุษย์มุ ่งแต่จะหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ จนระบบนิเวศน์และธรรมชาติต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ทำให้เกิดการสั่นคลอนในการปรับ
สมดุลทำให้มนุษย์ต้องได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์เอง ดังนั้น 
จึงต้องสร้างจิตสำนึกที่ดี และร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ เพราะ
เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ  
 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ เป็นแหล่งสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในระดับต้นน้ำ สอดคล้องกับ
การศึกษาของนเรนทร์  โพธิ์นิล (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และแนวทางการแก้ไข 
พบว่า ประชาชนมีแหล่งน้ำจากน้ำฝนเป็นแหล่งน้ำหลัก และส่วนใหญ่มีบ่อเก็บน้ำในบ้านคุณภาพน้ำใส
สะอาด สามารถนำมาดื่มได้ ประเด็นปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำจืดที่สะอาด เป็นเรื่องสำคัญในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวด้วย เพราะว่า ไม่ใช่ว่า
น้ำทุกประเภทจะมีคุณภาพ ความสะอาด และคุณสมบัติที่เหมือนกัน และเท่าเทียมกันที่จะนำมาอุปโภค
บริโภคได้ทุกประเภท สอดคล้องกับการศึกษาของกรมส่งเสริมการเกษตร(2548)ที่มองว่า การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคนั้นจะต้องจัดหาน้ำท่ีดี สะอาด และมีคุณภาพสูง แต่สำหรับน้ำ
ที่ใช้ในการทำการเกษตรนั้นส่วนใหญ่ก็อาศัยน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งก็มีคุณภาพอยู่ในระดับหนึ่ง
ตามที่ลือโรจน์  จินดารัตนวงศ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ด้วยระบบท่อของภาครัฐ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำภาค
การเกษตร ในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองพบว่า ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่มีการ
จัดการด้วยระบบท่อของภาครัฐเท่านั้น แต่ได้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ยึดหลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการกระจายแหล่งเก็บน้ำในหมู่บ้าน ปรับปรุงแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ตลอดจนนำระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนน้ำ  เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นหลัก โดยจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคการเกษตรในพื้นที่ มีการบริหารจัดการแบบผสมผสาน   
 แหล่งน้ำตามธรรมชาตินี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ดินฟ้าอากาศที่
ส่งผลโดยตรงต่อการตกของน้ำฝน การไหลของน้ำ การกักเก็บน้ำ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่จะต้องผัน
น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมากักเก็บในอ่างเก็บน้ำเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา ในขณะที่ความ
ต้องการใช้น้ำประปาก็มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น หากไม่มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบ
อย่างดี และมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำดิบจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติไปเป็น
จำนวนมาก และทำให้ปริมาณน้ำฝนไหลทิ้งเป็นจำนวนมากเช่นกัน 
 กระบวนการจัดสรรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว   กระบวนการจัดสรรน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว มีความเกี่ยวข้องกับการประปาส่วนภูมิภาคที่ประชาชนต้องการให้จัดสรร
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น้ำประปาในราคาไม่แพง หรือ จัดสรรแจกจ่ายน้ำมากขึ้น และภาครัฐควรมีนโยบายและแผนทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้น
ไป โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก่อน เช่น พัฒนาแหล่งน้ำจืดที่มีอยู่ สำรวจแหล่งน้ำบาดาลอย่าง
จริงจัง เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับพีรชัย กุลชัย (2540) ได้
ศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดระยอง พบว่า ปริมาณการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำมีปริมาณ
น้ำที่จะนำไปใช้ได้ มีปริมาณเพียงพอ ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นเปลี่ยนแปลงเช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร การ
ขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนกิจกรรมมาเป็นเมืองอุตสาหกรรม กิจกรรมทางการเกษตรที่เปลี่ยนไป 
ภาวะความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และคุณภาพของน้ำที่เปลี่ยนไป ปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะส่งผล
ให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปริมาณการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมจะมี
ความต้องการใช้น้ำสูงกว่าด้านอื่นๆ ขณะที่ด้านการเกษตรเมื่อมีการขยายตัวของพื้นที่ชลประทานได้มาก
ขึ้นปริมาณความต้องการน้ำก็จะสูงเพิ่มขึ ้น โอกาสที่จะมีความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรน้ำก็จะ
ติดตามมาการจัดการทรัพยากรน้ำในเรื่องการจัดสรรน้ำให้กับภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวนั้น มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก แต่หน่วยงานที่จำหน่ายจ่ายแจก
น้ำประปา กลับเป็นหน่วยงานเดียว คือ การประปา ในขณะที่แทบจะทุกภาคส่วนต้องการใช้น้ำเป็นจำนวน
มาก หากภาครัฐจัดหาแหล่งน้ำดิบให้ได้ไม่เพียงพอ ก็จึงทำให้การประปาส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นจะต้อง
ซื้อน้ำดิบจากภาคเอกชน ที่เข้ามาทำหน้าที่ในการจัดหาน้ำดิบให้การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหา
บางอย่างระหว่างหน่วยงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพของปัญหาของระบบการบริหารงานภาครัฐได้เป็นอย่าง
ดี ในการจัดสรรและการกระจายทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะ
ทรัพยากรน้ำเท่านั้น แต่แทบจะทุกทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ท่ีมีมูลค่ามีราคาและเข้าถือเอาได้ 
 การบำบัดน้ำเสีย หรือการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การใช้น้ำแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ หรือการ
บำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินั ้น เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจริงจัง สอดคล้องกับ
การศึกษาของวิไลวรรณ สุปรียาภร (2543) ศึกษาการจัดการน้ำเสียของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
พบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสียชุมชนมาจากการขยายตัวชุมชนก่อให้เกิดปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นและมี
สารเคมีปนเปื้อน และไม่มีการบำบัดก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอีกทั้งยังขาดความเอาใจใส่  
ส่งผลทำให้คุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา เสื่อมโทรมลง และการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของ
ประชาชนยังมีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น เนื่องจากบทบาทของเทศบาลในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังมีน้อยมาก สอดคล้องกับชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ และคณะ (2554) 
ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมของ ตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า ควรมีการพัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านน้ำเสียของ
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ตลาดน้ำ 2 ด้าน คือ เพิ่มระดับความร่วมมือในการจัดการน้ำเสียของผู้ประกอบการและชุมชน และสร้าง
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงระบบการจัดการน้ำเสียที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ดังนั้น ในการบำบัดน้ำเสีย หรือการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่นั้น โดยเนื้อแท้แล้วก็คือ ต้องการให้
ผู้ใช้น้ำ ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัดใช้น้ำเท่าที่จำเป็นต่อความต้องการ ปิดน้ำทุกครั้งหลัง
ใช้เสร็จ หรือปิดน้ำทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเพื่อประหยัดทรัพยากรน้ำในภาพรวม และใช้น้ำอย่างมีสติ
รู้เท่าทัน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เห็นคุณค่าของสิ่งที่ใช้ไปแล้ว สิ่งไหน
ที่จะนำมาใช้ใหม่ได้ ก็ควรนำมาใช้ใหม่กับกิจกรรมด้านอื่น แต่หากน้ำท่ีใช้แล้วเป็นน้ำเสียก่อนที่จะปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ก็ควรทำการบำบัดก่อนทิ้ง สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการเพาะปลูกลงในเด็กและเยาวชน 
สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน สถานท่ีทำงาน และทุกภาคส่วนของสังคมก่อนท่ีน้ำเสียจะย้อนกลับมาเอา
คืนกับมนุษย ์
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. รัฐควรมีนโยบายประสานการทำงานในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครบวงจร
อย่างทั่วถึง 
 2. การประสานนโยบายในระดับปฏิบัติการ ควรมีในระดับพื้นท่ีอย่างเพียงพอต่อการทำงาน 
 3. ควรมีคณะกรรมการร่วมเพื่อท่ีจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏบิัติตามกฎหมายที่แตกต่างกนั 
และอ้างการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานอ่ืน 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ควรให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการใช้ทรัพยากรน้ำเข้ามามีส่วน
ร่วมในการกำหนดแผน แนวทางการใช้น้ำอย่างท่ัวถึง 
 5. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. รัฐควรสร้างการตระหนักรู้และปลกูฝังจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัดและมีระเบียบวนิยั
แก่เด็กเยาวชนตามสถานศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
 2. มาตรการทางกฎหมายในการเปรียบเทียบปรับผู้ที่ทำให้น้ำสกปรก ท้ิงขยะลงคลอง แม่น้ำ 
 3. หน่วยงานท่ีกำกับดูแลการใช้น้ำควรเสนอแผนการใช้น้ำในแต่ละภาคส่วนให้ประชาชนทราบ
ก่อนล่วงหน้า เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการประหยัดน้ำร่วมกัน  
 4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีของตนเอง 
 5. ขอความร่วมมือกับองค์กรทางศาสนา หรือพระสงฆ์ช่วยร่วมรณรงค์ในการใช้น้ำอย่าง
ประหยัด และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม 
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บทคัดย่อ 
 ทุนทางสังคม (Social Capital) ช่วยหนุนเสริมกระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร นอกจากต้นทุนหลักตามทฤษฎี 4 M 
ซึ่งองค์กรต่างๆ ที่มีสถานะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน ที่เป็นองค์องค์ขนาดใหญ่หรือองค์กร
ขนาดเล็ก ในบริบทของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง องค์กรเหล่านี้จึงมุ่งให้
ความสำคัญกับต้นทุนทางสังคมเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรบนพื้นฐานของการมี
ส่วนร่วม ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ให้การสนับสนุนส่งเสริมโดยมีองค์กรเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจที่
สำคัญในการมุ่งพัฒนา สร้างพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบทุนมนุษย์ ทุน
สถาบัน ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่มีความเชื่อมโยง ความหลากหลายและครบวงจรในมิติ มิติกลุ่ม
และเครือข่าย มิติความไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน มิติกิจกรรมและความร่วมมือ  มิติด้าน
ข่าวสารและการสื่อสาร มิติความสมานฉันท์ทางสังคม มิติด้านกิจกรรมทางการเมือง โดยอาศัยปัจจัยที่
สนับสนุนต่อการบริหารจัดการทุนทางสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้นำ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการ
ติดต่อประสานงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสนับสนุนจากภายนอกหน่วยงาน ด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถ เพื่อแปรเปลี่ยนต้นทุนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และเพื่อให้เหลือเป็น
กำไรอันแสดงถึงความเจริญเติบโตและความมั่นคงขององค์กรในอนาคต 
 
คำสำคัญ: ทุนทางสังคม, การบริหารจัดการ, ความมั่นคงขององค์กร 
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Abstract 
 Social Capital helps to enhance the organization's management process to be 
effective in developing and strengthening the stability of the organization. In addition to 
the main theoretical cost of 4  M, which organizations with the status of a government 
organization or a private organization that is a large body or a small organization in the 
context of a dynamic and competitive environment these organizations therefore focus 
on social costs as a priority. To strengthen the organization on the basis of participation 
to work together to think together, to support and promote with the organization as the 
center of the mind that is important in aiming to develop Create a strong driving force to 
create mutual benefits in the form of human capital, institutional capital, cultural capital 
and wisdom. Connected Diversity and comprehensiveness in dimensions Group and 
network dimensions Dimension of Trust and Unity Dimensions of activities and 
cooperation Information and Communication Dimension social reconciliation dimension 
political activity dimension Based on the factors that support social capital management, 
including leadership factors. participation aspect Contact and coordination Management 
Support from outside agencies competence development to convert costs into quality 
products and services and to make the remaining profit representing the growth and 
stability of the organization in the future. 
 
Keywords: Social Capital, Management, Corporate Security 
 

บทนำ 
 “ทุน” ปัจจัยที่มีความสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรและยังเป็นเครื่องวัดความ
มั่นคงขององค์กรนั้นๆ หากพิจารณาถึงทรัพยากรทางการบริหาร (Resource Management) ตาม
ทฤษฏ ี  4  M ประกอบด ้วย คน (Man)  เง ิน (Money)  ว ัสด ุอ ุปกรณ์ (Materials)  การจ ัดการ 
(Management) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการ แต่ทั้งนี้ผู้เขียนมองว่า ความมั่นคงของ
องค์กรก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนขององค์กรนั้นๆ เป็นสำคัญด้วย ในบริบทของแต่ละองค์กรที่มีความแตกต่างกัน
ตามขนาดและสถานะขององค์กรขนาดใหญ่ องค์กรขนาดเล็ก องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ฯ เป็น
ต้น เมื่อเปรียบเทียบขนาดระหว่างองค์กรขนาดใหญ่กับองค์กรขนาดเล็ก ย่อมเห็นได้ว่าองค์กรขนาดใหญ่
มีต้นทุนมากกว่าองค์กรขนาดเล็ก และสถานะระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ย่อมเห็นได้
ว่าองค์กรภาครัฐมีต้นทุนที่มั่นคงมากกว่าองค์กรภาคเอกชน ซึ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่และองค์กรที่ มี
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สถานะเป็นองค์กรภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางการบริหาร (Resource Management) 
ตามทฤษฏี 4 M แต่องค์กรที่มีขนาดเล็กและองค์กรที่มีสถานะเป็นองค์กรภาคเอกชนจึงให้ความสำคัญกบั
ทุนทางสังคม (Social Capital) เพิ่มเติมจากทรัพยากรทางการบริหาร (Resource Management) ตาม
ทฤษฏี 4 M บทความนี้ จึงขอนำเสนอการบริหารจัดการทุนทางสังคมเสริมสร้างความมั่นคงขององค์กร 
ในรูปแบบของการเสริมสร้างต้นทุนทางการบริหารจัดการสำหรับองค์กรที่มีข้อจำกัด เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ขีดความสามารถเสริมสร้างความมั ่นคงให้กับองค์กร ภายใต้สถานการณ์การเปลี ่ยนแ ปลงและ
สภาพแวดล้อมของการแข่งในในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ (นิรมิต เทียมทัน, 
2555, น. 3) การบริหารจัดการคือการแปรเปลี่ยนทรัพยากรขององค์กรไม่ว่าจะเป็นคน เครื่องจักร วัสดุ
อุปกรณ์ เงินและพลังงาน ให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการขายให้ผู้อุปโภคบริ โภคในราคาที่สูงกว่า
ต้นทุน เพื่อให้เหลือเป็นกำไรที่แสดงถึงความเติบโต หรือความมั่นคงขององค์กร นี่คือภารกิจอันเป็น
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ เพราะองค์กรไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ทั ้งที ่แสวงหากำไรและไม่
แสวงหากำไร ล้วนมีความปรารถนาให้องค์กรมีการพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 

ทุนทางสังคม (Social Capital) 
 (สุวรรณี คำมั่น และคณะ, 2551, บทนำ)  แนวคิดและความสำคัญของทุนทางสังคมเป็นที่
ยอมรับขององค์กรพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆ ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนอันนำไปสู่ความผาสุกของคนในชาติโดยเฉพาะ OECD นั้นพิจารณาว่าการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั ่งยืนจะเกิดจากทุนมนุษย์และทุนทางสังคมถึง 4  ในสิบส่วน ขณะที่ 2 ส่วนเกิดจากทุน
กายภาพและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและในบริบทไทย ทุนทางสังคมถือเป็นทุนสำคัญที่เสริมสร้างวิถี
ชีวิตที่ดีงามของคนในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของประเทศมาช้า
นาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการและกระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ 
การช่วยบรรเทาความรุนแรงและแก้ปัญหาในยามที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ศึกษาแนวความคิดและ
องค์ประกอบของทุนทางสังคม ตลอดจนกำหนดกรอบตัวชี้วัดเพื่อแสดงให้เห็นความมีอยู่ของทุนทาง
สังคมของไทย โดยกำหนดว่า “ทุนทางสังคม เกิดจากการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ บนฐานของความไว้เนื้อ
เชื่อใจสายใยผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ที่มีการสะสมในลักษณะ
เครือข่ายขององค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู้ ซึ่งจะเกิดเป็นพลังใน
ชุมชนและสังคม” 
 (ไมตรี อินเตรียะ, 2560, น. 17) ทุนทางสังคมหรือ Social Capital นั้นได้ปรากฏขึ้นครั้งแรก
ในการอภิปรายของ Lyda Judson Hanifan Rural School Community Centers ซึ ่งได้อธิบายถึง
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของคน เช่น สิ่งท่ีเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณท์ี่
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ดี (Good Will) การสร้างมิตรภาพ (Fellowship) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) และการติดต่อ
สัมพันธ์กันทางสังคม (Social Relationships) ระหว่างบุคคล ครอบครัว และเครือญาติ อันทำให้เกิด
หน่วยงานสังคมขึ้นมา 
  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 2554 หน่วยที่ 8-15, น.37-40) 
สิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เอื้ออาทรต่อกัน ความมีน้ำใจ ผู้นำ วัด เนื่องจากปรากฏว่าการพึ่งพาและให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งมากจนเกินไปก็จะพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทยอยู่ภายใต้สังคมโลกอันเป็น
สังคมโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมก็ถูกนำมาเรียกร้องให้
กลับมาพิจารณาอย่างจิงจัง เพราะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้สังคมไทยผูกพันและยึดเหนี่ยวกันมาช้านาน  
 (สถาบันพระปกเกล้า, 2554 , น.7) กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ สิ ่งด ีๆที ่ม ีอยู ่ในชุมชน
ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายของการรวมตัวกัน
ในรูปแบบต่างๆ  ภายในประชาคม บรรทัดฐานและความไว้วางใจ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถกระทำ
การร่วมกันได้อย่างมีประสทิธิภาพในการบรรลุจดุมุ่งหมายร่วมกัน โดยความร่วมมือจะสำเร็จก็ตอ่เมื่อไดม้ี
การเชื่อมต่อถึงกันและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทุนทางสังคมมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะ เป็นผลพลอย
ได้ที่เกิดจากกิจกรรมทางสังคม ทุนทางสังคม เป็นสิ่งดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วในแต่ละชุมชน ทุนทางสังคมเป็น
เรื่องของความคิด ความเชื่อ ความไว้วางใจ ค่านิยมที่ดีร่วมกันของชุมชน รวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีของชุมชนนั้นๆ ที่มีอยู่ทุนทางสังคมยังเป็นวิธีการในการจัดการชุมชน โดยที่ชุมชนร่วมมือ
กันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชนนั้นมีการพัฒนาท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน 
 (สุวรรณี คำมั่น, สุจิตราภรณ์ นาคะลักษณ์, 2546, น. 3-4) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้กำหนดความหมาย ขอบเขตและองค์ประกอบของทุนทางสังคม
ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยไว้ ดังน้ี 
 ทุนทางสังคม หมายถึง ผลรวมของสิ่งดีงามต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมทั้งในส่วนที่ได้จากการสั่งสม
และต่อยอด รวมถึงการรวมตัวของคนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมบนพื้นฐานของความไว้
เนื้อเชื่อใจ สายใยแห่งความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งหากนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมแล้ว 
จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้สมดุลและยั่งยืน สำหรับขอบเขตและองค์ประกอบของ
ทุนทางสังคมของไทย ประกอบด้วย 
 1. ทุนมนุษย์ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม วินัยและความรับผิดชอบ 
มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ส่วนรวม 
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 2. ทุนที่เป็นสถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้ง
องค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรประชาชน สมาคมวิชาชีพ สื่ อมวลชน 
ฯลฯ 
 3. ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณค่าต่างๆ เช่น ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
คุณธรรม วินัย จิตสำนึกสาธารณะ ฯลฯ รวมถึงวัฒนธรรมไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ตลอดจนเครือญาติและระบบเครือข่ายความร่วมมือ 
 โดยได้กำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนี้ 
 1. ความเชื ่อมโยง โดยให้ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยหลักที ่ให้การสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ปัญหาความยากจน ธรรมาภิบาลและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 2. ความหลากหลาย โดยพัฒนาและใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างสังคมวัฒนธรรมและความต้องการของแต่ละพื ้นที ่ กลุ ่มเป้าหมายและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท้ังในและนอกประเทศ 
 3. การพัฒนาอย่างครบวงจร ทั้งการนำทุนทางสังคมที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์เชิง
รุกได้อย่างสร้างสรรค์เป็นรูปธรรม การฟื้นฟูทุนทางสังคมที่มีจุดอ่อนให้ปรับตัวกลับคืนความสำคัญขึ้นมา
และสร้างระบบกลไกให้เกิดการพัฒนาทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน 
 

กระบวนการบริหารจัดการทุนทางสังคม (Social Capital Management Process) 
 (พระปลัดประพจน์ สุปภาโต, พระมหาประกาศิต สิริเมโธ และทินกฤตพัชร์ รุ่งเมือง, 2563, น. 
834-836) ได้นิยามกระบวนการจัดการทุนทางสังคมอย่างเป็นระบบ ดังน้ี 
 มิติกลุ่มและเครือข่าย (Groups and Networks) เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง กลุ่ม องค์กร 
ชุมชนเข้าหากันและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  กลุ่มเครือข่ายที่ได้รับการหนุนเสริมและการ
พัฒนาท่ีดีย่อมก่อพลังรวมกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น โดยหน้าที่ของมิติกลุ่มและเครือข่าย คือ การเช่ือมประสานกลุ่ม
และองค์กรชุมชนต่างๆ  เข้ากันเพื่อสานพลังการพัฒนาของพื้นที่นั้นๆ โดยการดึงศักยภาพของแกนนำ
กลุ่ม ศักยภาพของกลุ่มหรือองค์กรชุมชนให้รวมพลังสร้างกระบวนการพัฒนาร่วมซึ่งจะทำให้การพัฒนา
นั้นๆ มีพลังและมีประสิทธิภาพสามารถต่อรองหรือรักษาผลประโยชน์ของชุมชนได้อย่างยั่งยืนมั่นคง 
 มิติความไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน (Trust and Solidarity) เป็นความเชื่อท่ี
บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มีให้กับบุคคลอื่น ด้านความซื่อสัตย์ การไม่ทำร้ายหรือเอาเปรยีบ เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีๆ ต่อกันเกิด ความตั้งใจท่ีจะทำสิ่งดีๆ 
ให้กัน ให้ความร่วมมือในการทำสิ่งต่างๆ ด้วยใจจริง และเกิดความภักดีต่อกัน ความไว้วางใจเป็นหัวใจ
หรือรากฐานท่ีทำให้เกิดความรักความอบอุ่น เกิดความมั่นใจและเชื่อใจกับสิ่งท่ีทำ จึงทำให้คนนั้นประสบ
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ความสำเร็จ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านความไว้วางใจที่คนในชุมชนสามารถนำมาต่อยอดเป็นการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 มิติกิจกรรมและความร่วมมือ (Collective Action and Cooperation) เป็นการให้กลุ่ม 
ชุมชน ผู้แทนภาคสาธารณะ จิตอาสา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมี
การดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา หรือความสนใจในหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่ง และเรียนรู้วิธีการเพื่อให้สามารถปฏิบัติหรือทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการแลกเปลี่ยนและสร้าง
ทักษะ สร้างความรู ้ และความเชี ่ยวชาญให้เกิดขึ ้นในกลุ ่มและชุมชน เพื ่อเป็นการพัฒนาระดับ
ความสัมพันธ์และความสุขท่ีสมาชิกในชุมชน เห็นคุณค่าทางร่างกายและจิตใจซึ่งกันและกัน ทำให้สมาชิก
ในชุมชนดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความมั่นคงและมีความผูกพันต่อกลุ่ม ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญใน
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 มิติด้านข่าวสารและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชน สังคม ให้ดำรงอยู่และดำเนินต่อไป โดยมุ่งเน้นเข้าใจในมิติของการสื่อสาร สู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
มวลชนพื้นฐานหรือชุมชนฐานราก โดยใช้ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมเป็นสำคัญ ครอบคลุมถึงการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์ การสื่อสารถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สามารถทำให้สังคมดำรงอยู่ได้และ
ทำให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาเป็นไปได้อย่างสะดวก เกิดการผลักดันสังคมให้พัฒนาไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ ่งชุมชนและสังคมจะพัฒนาได้นั ้น ประชาชนจะต้องได้รับความรู้เพื ่อการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ พฤติกรรม วิถีชีวิตที่สอดคล้องเข้ากันได้กับสภาพสังคมที่เกิดขึ้น ด้วยการ
สื่อสารแต่ความจริงทั้งข้อความอักษร ตัวหนังสือ เรื่องเล่า ข่าวสาร รวมถึงรูปแบบวิดีโอ โดยไม่ใช้การ
ปลอมแปลงหรือหลอกลวงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้เข้าใจผิด 
 มิติความสมานฉันท์ทางสังคม (Social Cohesion and Inclusion) การพัฒนาสู่สังคมที่
สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน มีความสำคัญของการพัฒนาสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรยีนรู้ กับการ
พัฒนาสังคมคุณภาพ กระบวนการแสวงหาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างกระแสโลกานุวัตรกับการ
เพิ่มพูนความสามารถของคนชุมชน กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ในการร่วมกันดำรงไว้ซึ่งคุณค่า
เอกลักษณ์วัฒนธรรมอันหลากหลาย ภายใต้ฉันทานุมัติของการมีสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน 
ร่วมกันฟื้นฟูกระบวนการหล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตสำนึก
สาธารณะ ประกอบกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติวิธีท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม  
 มิติด้านกิจกรรมทางการเมือง (Empowerment and Political Action) การพัฒนาทาง
การเมืองโดยกระบวนการประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุด วัฒนธรรมทางการเมืองที่ถูกต้องสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยซึ่งหมายถึงการหล่อหลอมมาตั้งแต่ความรู้ ความเข้าใจ อุดมการณ์ ความเช่ือ 
ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทาง การเมืองและเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง โดยใช้องค์ความรู้ด้านการสร้างวัฒนธรรมและพัฒนาการมีส่วน
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ร่วมทางการเมือง ไม่มุ่งเน้นไปที่ระบบมากเกินไปจนลืมพัฒนาคนทางการเมืองที่ต้องควบคู่กันไป ความ
เป็นอิสระในการตัดสินกำหนดการดำเนินชีวิตของตนเอง การตระหนักให้ความสำคัญของต่อตนเอง 
ชุมชนและสังคม  
 

ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการทุนทางสังคม (Factors that support social 
capital management) 
 (พระมหาศุภโชติ บุญวอน, กฤษฎา นันทเพ็ชร, จุมพล หนิมพานิช, วิภาวี พิจิตบันดาล, 2561, 
น.43) ได้ศึกษา การบริหารจัดการทุนทางสังคมของชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า ปัจจัยที่
สนับสนุนและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการทุนทางสังคม ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
 ด้านผู้นำ มีคุณลักษณะ คือ มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีความรู้มีความสามารถมีความ
เสียสละมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ 
 ด้านการมีส่วนร่วม ของสมาชิกภายในกลุ่มเรื่องของการออกกฎระเบียบผ่านเวทีประชาคม
หมู่บ้านและทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ด้านการติดต่อประสานงาน การติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างสมาชิก การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานภายนอก มีการติดต่อสื่อสารการแจ้งความเคลื่อนไหวหรือรายงานกิจกรรมให้สมาชิก
ภายในกลุ่มทราบ 
 ด้านการบริหารจัดการ การจัดลำดับงานและขั้นตอนของระบบงาน มีการจัดลำดับงานและ
ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนเพิ่มความสะดวกในการทำงานโดยมีการให้ความสำคัญกับงานที่เร่งด่วนและมี
ผลกระทบกับสมาชิกภายในกลุ่มก่อนเป็นลำดับแรก 
 ด้านการสนับสนุนจากภายนอกหน่วยงาน ในส่วนของข้อมูลข่าวสารวิชาการและการตรวจ
ติดตามได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นฝ่ายที่คอยให้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ในการบริหารจัดการและดำเนินงานเพื่อให้กลุ่มมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นคอยกำกับดูแล
ติดตามผลในช่วงเริ่มแรกและติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มมาตลอด 
 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ จากการพัฒนาขีดความสามารถเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้
มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาผลกระทบของวิกฤติการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำหมู่ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผน วางแผนแก้ไขปัญหาติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันและการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย โดยมีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้กับสมาชิกภายในกลุ่มคณะกรรมการได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการกลุ่มแนวทางในการพัฒนากลุ่มให้มีประสิทธิภาพ  
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สรุป 
 ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นทรัพยากรการบริหารที่สำคัญประการหนึ่งที่องค์กรควรให้
ความตระหนักถึงระบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร นอกเหนือจาก
การบริหารจัดการทรัพยากรการบริหารตามทฤษฎี 4 M เพราะทุนทางสังคม (Social Capital) เกิดขึ้น
จากกระบวนการมีส่วนร่วมโดยมุ่งประโยชน์ขององค์กรเป็นท่ีตั้งศูนย์กลางสำคัญและพัฒนาเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือบนพื้นฐานของการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สอดคล้องกับ (สุวรรณี คำมั่น และคณะ, 
2551, บทนำ) ที่ได้นำแนวความคิดและองค์ประกอบของทุนทางสังคม ตลอดจนกำหนดกรอบตัวชี ้วัด
เพื่อแสดงให้เห็นความมีอยู่ของทุนทางสังคมของไทยของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยกำหนดว่า “ทุนทางสังคม เกิดจากการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ บนฐานของความ
ไว้เนื้อเชื่อใจสายใยผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ที่มีการสะสมใน
ลักษณะเครือข่ายขององค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู้ ซึ่งจะเกิดเป็นพลัง
ในชุมชนและสังคม” ในลักษณะของการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ระบบกลไกการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมเป็นการ บูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบสห
วิทยาการบนพื้นฐานของต้นทุนทางสังคมเป็นการเสริมพลังความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายการ
ดำเนินงานตามพันธกิจที่มีความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละมิติของทุนทางสังคมนั้นๆ สอดคล้องกับ 
(พระปลัดประพจน์ สุปภาโต, พระมหาประกาศิต สิริเมโธ และทินกฤตพัชร์ รุ่งเมือง, 2563, น. 834-836) 
ได้นิยามกระบวนการจัดการทุนทางสังคมอย่างเป็นระบบ ในมิติกลุ ่มและเครือข่าย (Groups and 
Networks) มิติกิจกรรมและความร่วมมือ (Collective Action and Cooperation) และมิติความ
สมานฉันท์ทางสังคม (Social Cohesion and Inclusion) ในลักษณะรูปแบบการผสมผสานที่มีความ
หลากหลายครบวงจรให้สอดคล้องกับโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กรบนพื้นฐานของคุณธรรม
จริยธรรมสร้างและพัฒนาระบบธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการและมีเช่ือมโยงกันในการเป็นปัจจัยหลกั
ในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกันคือการพัฒนาองค์กร
ให้มีความเจริญก้าวหน้าแบบองค์รวมมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงในรูปแบบของการพัฒนาเชิงรุก 
สอดคล้องกับ (สุวรรณี คำมั่น, สุจิตราภรณ์ นาคะลักษณ์, 2546, น. 3-4) ที่ได้นำแนวทางการกำหนด
กรอบแนวคิดการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ประกอบด้วยความเชื่อมโยง โดยให้ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยหลักที่ให้
การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ปัญหาความยากจน ธรรมาภิ
บาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ความหลากหลาย โดยพัฒนาและใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้
สอดคล้องกับโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมและความต้องการของแต่ละพื้นท่ี กลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศ การพัฒนาอย่างครบวงจร ทั้งการนำทุนทางสังคมที่มีอยู่มา
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พัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงรุกได้อย่างสร้างสรรค์เป็นรูปธรรม การฟื้นฟูทุนทางสังคมที่มีจุดอ่อนให้
ปรับตัวกลับคืนความสำคัญขึ้นมาและสร้างระบบกลไกให้เกิดการพัฒนาทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรการบริหารกับทุนทางสังคมในกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใต้กรอบมิติความสัมพันธ์สามด้าน 
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บทคัดยอ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาด้านการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการและเพื่อ
ลดผลกระทบจากภายนอกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มหาวิทยาลัยประสบปัญหาวิกฤติด้านต่าง ๆ ทั้งภายนอก 
และ ภายใน  เช่น ปัญหาวิกฤติด้านสังคม ปัญหาวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อันส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างด้านเศรษฐกิจ ไวรัสโควิด 19 นั้นเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้หลายปัญหา หลายประเด็น
ในสังคมที่เคยถูกมองข้ามหรือซุกไว้ใต้พรมกลับมาโดดเด่นข้ึน หนึ่งในนั้นก็คือประเด็นเรื่องของการศึกษา
ไทย และปัญหาภายในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพื่อสู้วิกฤตการณ์ในยุคปัจจุบัน คือปรับตัว ปรับความคิด ปรับระบบ
ใหม่ เปลี่ยนรูปแบบบรรยายถ่ายทอดอะไรก็ได้  ที่ให้นิสิตนักศึกษาเก่งกว่าท่ีเราคิด เพิ่มทักษะวิชาชีพวิชา
เลือกให้เท่าทันสังคมโลกสะท้อนรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  ให้ความสำคัญในการปรับ
ทัศนคติต่อหลักสูตรสายวิชาชีพที่ต้องเน้นการพัฒนาแรงงานมีฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงานสะท้อนรับกับ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพิ่มทักษะวิชาชีวิต และ เพิ่มทักษะวิชาตอบแทนสังคมให้กับนสิิต
นักศึกษา เพื่อ รู้หนังสือ รู้ประกอบสัมมาชีพ รู้จริยธรรมคุณธรรมหรือการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย ์เป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ รับใช้ ให้ความรู้ ช่วยเหลือ และพัฒนา สังคมโลก  
 
คําสําคัญ : บริหารจัดการ, วิกฤตการณ์, วิชาชีวิต 
 

Abstract 
 This article aims to study educational problems. Management guidelines and to 
reduce the inevitable external impact. The university faces various crises, both external 
and internal, such as social crises. The crisis of the Covid-19 epidemic, which has a wide 
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impact on the economy, is like a catalyst for many problems. Many issues in society that 
were once overlooked or hid under the rug have come to prominence. One of them is 
the issue of Thai education and internal problems in curriculum management. 
 Universities have to adapt to cope with the current crises, which is to adapt, 
adjust their thinking, adjust the system, change the format of lectures and convey 
anything. that allows students to be better than we think Increase professional skills in 
elective courses to keep up with the world society reflecting the changes in today's era. 
Emphasis is placed on changing attitudes towards vocational courses that must focus on 
the development of skilled workers into the labor market, reflecting the changing 
dynamics of the global society. Increase life skills and social skills for students in order 
to be literate, know how to make a living Know ethics, morals or learning for humanity. 
Be the perfect graduate, serving, educating, helping and developing the world society. 
 
Keywords : Management, Crisis, life subject 
 
บทนํา  
 มหาวิทยาลัยประสบปัญหาวิกฤติด้านต่าง ๆ ทั้งภายนอก และ ภายใน เช่น ปัญหาวิกฤติด้าน
สังคมปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อันส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างด้านเศรษฐกิจ และ ปัญหาภายในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้ตอบโจทย์
ของผู้ศึกษา หรือผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิต 
บางครั้งถูกหน่วยงานองค์กรภายนอกวิจารณ์ถึงการผลิตบัณฑิตเมื่อจบไปแล้วไม่มีงานทำบ้าง ไม่สามารถ
สอบคัดเลือกเข้าทำงานได้บ้าง หรือ ได้ทำงานแล้วไม่ตรงต่อความต้องการของผู ้ใช้บัณฑิตบ้าง 
มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพื่อสู้วิกฤตการณ์ในยุคปัจจุบัน และเพื่อลดผลกระทบจากภายนอกที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 
 ทุกวันนี้โลกวุ่นวายไม่ใช่เพราะคนไม่มีการศึกษา คนมีการศึกษาเยอะต่างหาก ซึ่งได้การศึกษา
มาจากหลายช่องทาง แต่สิ่งที่ขาดคือการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง การใช้ความรู้ที่เรียนมาสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง และขาดความอดทน ความขยัน สถานการณ์ปัจจุบันเมื่อการแข่งขันสูงคนจึงดิ้นรนเพื่อความอยู่
รอด ขาดความละเอียดในการใช้ชีวิต คนส่วนมากเลือกงานที่สบายได้เงินง่ายเห็นแก่ตัว ไม่ใส่ใจเรื่อง
จริยธรรมคุณธรรมคือการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ ไม่รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ปัญหาในสังคมจึง
วุ่นวาย คนเก่งอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องเป็นคนดีด้วย มหาวิทยาลัยต้องสร้างทั้งคนเก่งและคนดีด้วยไป
พร้อมๆ กัน ให้รู้การประกอบอาชีพ ความรู้ที่ได้มาต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม (value-added) ให้มีค่ายิ่ง ๆ ขึ้น
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ไป และให้รู้วิชาชีวิตประสบการณ์ในการทำงานและใช้ชีวิตเพื่อตอบแทนเสียสละให้กับส่วนรวมในสังคม
ด้วย 

 

มหาวิทยาลัยประสบปัญหาวิกฤติด้านต่าง ๆ ทั้งภายนอก และ ภายใน 
 1. ปัญหาวิกฤติด้านสังคม 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม ประชาชน สนใจสาขาวิชาชีพมากข้ึน สนใจหลักสูตรระยะสั้น 
เมื่อเรียนจบสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้  และบางส่วนมีทางเลือกมากขึ้นศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลที่สนใจหันมาประกอบกิจการส่วนตัว กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนผู้จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยนั้นน้อยลง บางส่วนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้ว มีความต้องการภาคปฏิบัติ คือปฏิบัติงาน
ลงมือทำ ฝึกฝนให้ชำนาญเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มากกว่าภาคทฤษฎี เพราะภาคทฤษฎีนั้น
สามารถค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้จากหลายช่องทาง 
 ส่วนด้านอาจารย์ในมหาวิทยาลัย บางส่วนยังติดอยู่กับรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ 
สอนเรื่องเดิม วิธีการสอนแบบเดิม สอนเฉพาะเรื่องที่ครูอาจารย์สนใจ เข้าลักษณะที่ว่า ครูอาจารย์เปรยีบ
เหมือนนกกา ความรู้หรือวิชาที่จะมอบให้กับลูกศิษย์เปรียบเหมือนของตาย เพราะนกกาชอบของตาย
เป็นอาหาร ลูกศิษย์เปรียบเหมือนลูกกา ครูอาจารย์จะใช้ข้อมูลเนื้อหาเดิมๆ วิธีการเดิม ๆ เปรียบเหมือน
ของตายที่จะมอบให้ลูกศิษย์ ลูกศิษย์เป็นฝ่ายรอรับข้อมูลหรือความรู้นั้น จากอาจารย์ ลูกศิษย์อาจจะ
ไม่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมอะไรมากนัก ในสถานการณ์ที่เป็นจริงน้ันความรู้เปลี่ยนไวเหลือเกิน สถานการณ์ของ
โลกเปลี่ยนไปทุกวินาที  มหาวิทยาลัยต้องยอมรับความจริงข้อนี้ และต้องรีบเปลี่ยนโดยไว เพื่อการ
แข่งขันในโลกปัจจุบัน ออกแบบการศึกษาใหม่  ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง สำรวจความต้องการของ
นักศึกษา และ สำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือนักศึกษาท่ีจบออกไป 
 2. ปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 ท่ามกลางวิกฤติทางสังคม วิกฤติโลกร้อน และวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างด้านเศรษฐกิจ หลายสถาบันการศึกษาอาจยังไม่ตระหนักว่าการศึกษาเป็นอีก
แนวทางในการข้ามพ้นวิกฤติ เหล่านี้ไปได้  หมายถึง ใช้วิกฤตินี้ให้เป็นโอกาส มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในชุมชน
ขนาดใหญ่จึงต้องทำหน้าที่เป็นเพื่อนท่ีดีในสังคมเพราะนักศึกษาน้ันมาจากชุมชน ให้คำปรึกษา คำแนะนำ 
ช่วยเหลือ สร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ ต่อสู้ในวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้น 
 เรียนรู้ทุกข์จากสังคมสิ่งแวดล้อม  
 การสร้างแรงบันดาลใจและขวัญกำลังใจ ให้เกิดกับนักศึกษา เป็นหน้าที่หลักที่มหาวิทยาลัยจัก
ต้องใส่ใจ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดยังไม่หมดไป ไวรัสโควิด ก็เปรียบได้กับปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ต้องเรียนรู้กับมัน ให้เท่าทันอย่างนี้ ปัญหาอุปสรรคมีไว้เพื่อลับคมปัญญา ปัญหา
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อุปสรรคเป็นบิดาของนักประดิษฐ์ และนักวิทยาศาสตร์  ปัญหาอุปสรรคมันจะกลัวคนที่เข้มแข็ง ปัญหา
อุปสรรคมันจะกลัวคนท่ีรู้เท่าทันควรมีมุมมองต่อโรคโควิด 19 ดังนี ้
 ไวรัส เปลี่ยนโลก โลกในข้อน้ีหมายถึงมนุษยชาติ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตใน
รูปแบบใหม ่  
 ไวรัส หยุดการผลิต หยุดการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อหยุดการผลิต ประชากรตกงาน 
ขาดรายได้ ขาดแคลน อดอยาก เจ็บป่วย เสียชีวิต นี้เกิดเป็นความทุกข์ทางสังคม 
 ไวรัส ปรับสมดุลของโลก เมื่อหยุดการผลิต หยุดการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมได้มีเวลาฟื้นฟูสภาพปรับสมดุลโดยระบบนิเวทของธรรมชาติ  
 ไวรัส สอนให้รู้ว่า ต้องพอเพียง  โลกเปลี่ยน คนปรับตัว หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน เมื่อ
พอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติจะชะลอความเสื่อมโทรม ความพอเพียงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ 
 ไวรัส สอนให้รู้ว่ากายนั้นรังของโรค  มนุษย์ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว เก็บตัว เว้นระยะห่างจาก
การเข้าสังคม มีเวลาทบทวนถึงหลักความเป็นจริงของสัจธรรม ตามหลักไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง ความ
ไม่เที่ยงแท้   จิรังของสังขารร่างกาย ทุกขัง สภาพที่ทนได้ยาก และ อนัตตา ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของ
สังขารร่างกายมีเวลาพักผ่อนและดำเนินชีวิตโดยใช้จ่ายแบบประหยัดเท่าที่จำเป็น 
 ปรับตัว ปรับความคิด ปรับระบบใหม่ เปลี่ยนรูปแบบบรรยายถ่ายทอดอะไรก็ได้ ที่ให้นิสิต
นักศึกษาเก่งกว่าที่เราคิด  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกขณะสามารถถ่ายทอดออกมาให้เกิดแรงจูงใจ แรง
บันดาลใจ และขวัญกำลังใจได้เสมอ ดังนี้  
 สุขภาพเป็นของเรา  เราใช้ร่างกายและสุขภาพของเราหาเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ชีวิต เราไม่ลืมบุญคุณของร่างกายที่ให้เราได้ใช้สอย ดังนั้นจึงต้องใส่ใจเรื่องของสุขภาพเป็นอันดับต้น ๆ 
 เงินเป็นของคนอื่น เสมือนว่าเป็นเครื่องเตือนตน เงินเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิต 
ต้องคำนึงอยู่เสมอว่า เราใช้เงินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การดำเนินชีวิต อย่าให้เงินใช้เราหรือครอบงำ
เราจนเผลอสติลืมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มองคุณค่าของเพื่อนมนุษย์น้อยลง 
 อำนาจเป็นสิ่งชั่วคราว  การดำรงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานนั้น เพื่อเข้ามาทำหน้าที่รับใช้
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ให้เกิดการพัฒนา เจริญรุ่งเรือง ไม่ใช่รีบกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตนใน
ขณะที่อยู่ในอำนาจ 
 ชื่อเสียงความดีเป็นนิรันดร์ ตำแหน่งและอำนาจจะอยู่ได้ชั่วคราว ส่วนชื่อเสียงความดีงามจัก
เป็นตำนานอยู่ได้ตลอดไป  ทั้งเป็นแบบอย่างให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นตัวอย่างที่จะดำเนินตาม 
 การมีชีวิตอยู่คือชัยชนะ มีชีวิตอยู่อย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าอยู่ด้วยชัยชนะ คือ อยู่ด้วยรู้หน้าที่ของ
ตน และปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดไม่บกพร่อง หน้าที่และการรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีในที่น้ีต้องไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ไม่ผิดต่อจารีตประเพณีอันดีงาม  
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 3. ปัญหาภายในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ได้วิจารณ์ระบบการศึกษาโลกไว้อย่างรุนแรงมาก ท่าน
เรียกว่า "การศึกษาหมาหางด้วน" ด้วนอะไร อะไรด้วน?... ท่านว่าการศึกษาควรจะประกอบด้วยการ
เรียนรู้ให้รู้ ๓ เรื่องประกอบกัน 
 1) รู้หนังสือ 
 2) รู้ประกอบอาชีพ 
 3) รู้จริยธรรมหรือการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ 
 สิ่งที่ด้วนหายไปคือการเรียนรู้เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น การเอาแต่เรียนวิชาที่ทำให้ความเห็น
แก่ตัวมากข้ึน...เราคุ้นเคยกับความคิดที่ว่า การศึกษาคือศึกษา "วิชา" แต่แนวคิดนี้นำไปสู่ปัญหาใหญ่ ๆ ที่
ร้ายแรง เพราะเป็นการ "แยกการศึกษาออกจากชีวิต" ว่าชีวิตก็ส่วนหนึ่ง การศึกษาก็อีกส่วนหนึ่ ง 
การศึกษาโดยเอาวิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง นำไปสู่ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย์ สังคม 
และปัญหาของโลก  
 รู้ธรรมะ อย่างวิชาความรู้ แต่ไม่มีธรรมะ เพราะ..ระบบการศึกษาชนิดหมาหางด้วน 
 “จงดูให้ดีว่าเยาวชนของเรานี้กำลัง "รู้ธรรมะ" อย่างวิชาความรู้ แต่ "ไม่มีธรรมะ" อย่างที่เขา
จะต้องมีหรือต้องเป็นตามหลักของศาสนา 
 เด็กๆ รุ่นหลังนี้จึงมีปัญหาชนิดที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อน การแต่งเนื้อแต่งตัว กิริยามารยาท การ
กระทำ เป็นปัญหาไปหมด ไม่เหมือนกับในโรงเรียนหรือนักเรียนสมัยก่อน 
 นี่ก็เพราะว่ามันเรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพ ไม่ได้เรียนธรรมะให้เพียงพอ...เขารู้หนังสือและรู้
อาชีพแต่ไม่มีธรรมะ เพื่อความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้อง 
 นี่แหละ คือลักษณะที่เรียกว่า ระบบการศึกษาชนิด"หมาหางด้วน" เพราะว่าเราไปตามหลัง 
ตามก้น ชนชาติใหญ่ๆ ท่ีเป็นมหาประเทศ ที่เขาเริ่มเอาศาสนาออกไปจากการศึกษา 
 บางประเทศถ้าสอนศาสนาในโรงเรียนถือว่าผิดกฎหมาย ทำให้ศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคล 
อยากรู้ก็ไปหารู้เอาเอง ไม่สอนในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย อย่างน้ี เราไปตามก้นเขา ก็ได้ระบบการศึกษา
ที่ไม่มีธรรมะหรือศาสนาอยู่ในระบบการศึกษา พลอยเป็น"หมาหางด้วน" ตามๆ กันไป 
 "หมาหางด้วน" ในนิทานสุภาษิตหรือนิทานอีสปก็อาจลืมไปแล้ว มันเผอิญหางด้วนแล้วก็เลย
หลอกเพื่อนว่า"หางด้วนนี้ดี" ให้ช่วยกันตัดหางตามๆ กันไป 
 นี่ประเทศชาติใหญ่ที่เขากันศาสนาออกไปจากการศึกษา แล้วบอกว่าดี ประเทศเล็กๆ ก็ตามก้น 
เหมือนสมัครตัดหางไปตามหมาหางด้วนตัวแรก” (พุทธทาสภิกขุ, บรรยายธรรมแก่คณะผู้กำกับลูกเสือ
จากโคราช ป ี2513  หัวข้อ “ลูกเสือกับการกลับมาแห่งศีลธรรม”) 
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มหาวิทยาลัยปรับตัวเพื่อสูวิ้กฤตการณ์ในยุคปัจจุบัน 
 สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝั่งทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เน้นภาคปฏิบัติ) มหาวิทยาลัย อาจต้องปรับวิชาชาเลือกให้เป็น
วิชาชีพเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำวิชาความรู้สายอาชีพมาประกอบกิจการส่วนตัวอันเป็นตัวเลือกอีก
ทางหนึ่ง   เพื่อเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ ในสถานการณ์สังคมที่ไม่มีอะไรแน่นอนนี้  ปรับวิชาเลือกใหเ้ป็น
วิชาชีพ อาจารย์ ผู้บรรยายพร้อมลงมือปฏิบัติ ต้องมีจุดเด่นในด้านนั้น ๆ เช่น 
 3.1 เพ่ิมทักษะวิชาชีพ 
 การปรับหลักสูตรวิชาสามัญ วิชาเลือกให้เท่าทันโลกสะท้อนรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน หรือประเด็นเชิงโครงสร้าง เช่น การให้ความสำคัญและการปรับทัศนคติต่อหลักสูตรสายวิชาชีพ
ที่เน้นการพัฒนาแรงงานมีฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงานสะท้อนกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 เพิ่มทักษะวิชาชีพ ให้กับนิสิตนักศึกษา ด้านผู้ประกอบการ เช่น ธุรกจิกาแฟ   บ้านพักโฮมสเตย์    
ออกแบบตกแต่งภายใน คอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น กราฟิกดีไซน์  พระเครื่องกับพุทธศิลป์  และ  
โหราศาสตร์  เป็นต้น เป็นตัวอย่าง  รายวิชาเลือกเหล่านี้ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 อาจารย์ผู้บรรยายต้องมีประสบการณ์ในศาสตร์และศิลป์นั้น ๆ ที่ตรงกับสายวิชาชีพในกลุ่มวิชา
เลือก จัดการเรียนการสอนพร้อมภาคปฏิบัติ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยยุคปัจจุบันสายวิชาชีพในกลุ่มวิชา
เลือก ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจกาแฟ ผู้ชำนาญเช่ียวชาญคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น ผู้ชำนาญ
เชี่ยวชาญเรื่องพระเครื่องกับพุทธศิลป์  ผู้เชี่ยวชาญด้านงานแกะสลัก อย่างนี้เป็นต้น ในวิชาชีพนั้น ๆ  
สอนนักศึกษาผู้มีความสนใจพร้อมลงมือปฏิบัติในวิชาชีพน้ัน ๆ   
 คนต้องเก่งทั้งศาสตร์สากล แกร่งทั้งศาสตร์พุทธธรรม กล้าเผชิญทุกปัญหา  ลองเปลี่ยนดูบ้าง
อาจไฉไลกว่าเดิม สร้างและปลูกฝั่งให้บัณฑิตนำความรู้ออกมารับใช้สังคม ชุมชน รับใช้ประชาชน ที่
เดือดร้อน บัณฑิตกลับมาพัฒนาบ้านเกิด กระจายความเจริญสู่ชนบท ด้วยความรู้ความสามารถที่ศึกษา
มา ไม่ใช่คอยรับใช้นักการเมืองและ นายทุน ที่คอยเอาเปรียบประชาชน บัณฑิตเมื่อดำรงตำแหน่งเป็น
ข้าราชการ ต้องทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มภาคภูมิ 
 กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ สอนให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ชีวิต เปิด 8 วิชา
น่าสนใจ ได้แก ่
 1) วิชาอยู่รอดปลอดภัย   
 2) วิชาวัยรุ่นศาสตร์    
 3) วิชารู้ทันการเงิน 
 4) วิชาเสพศิลป์และกลิ่นเสียง  
 5) วิชาวิถีศรัทธา (ครอบคลุมทุกศาสนา)  
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 6) วิชารู้เท่าทันสื่อ 
 7) วิชาว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 
 8) วิชาผู้ประกอบการ 
 โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ ร่วมทำงานกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมเยาวชน สำหรับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ที่
พร้อมใช้วิจารณญาณในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังมีเป้าหมาย
บ่มเพาะเยาวชน ให้มีจิตสำนึกพลเมืองที่เข้มแข็ง สามารถมีทักษะแห่งอนาคต เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ สามารถกำกับตัวเองและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
นำ 8 วิชา มาจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน และให้ผู้เรียนสามารถนำวิชา
เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง (โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์, ออนไลน์) 
 3.2 เพ่ิมทักษะวิชาชีวิต  
 เสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิต เน้นหนักความรับผิดชอบต่อสังคม ความมีระเบียบวินัย และ
รับใช้ประชาชน มหาวิทยาลัย ต้องมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักศึกษาให้ได้คุณลักษณะ 4 ประการ คือ   
 1) คุณวุฒิ มีความรู้ มีวิสัยทัศน ์มองการณ์ไกล มีวุฒิภาวะสูงเพื่อพัฒนาสังคม  
 2) คุณสมบัติ มีความพร้อมท่ีจะทำงาน รู้หน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ี ได้อย่างเหมาะสม 
 3) คุณภาพ มีความโดดเด่น เชิงคุณภาพ กล้าคิด กล้าทำ 
 4) คุณธรรม (วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน) เพียบพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ  มีความสัตย์ 
ความจริงใจ ต้องมีความจริง 5 ประการ คือ (1) จริงต่อการงาน (2) จริงต่อหน้าที่ (3) จริงต่อวาจา (4) 
จริงต่อบุคคล และ   
 5) จริงต่อความดี 
 ทักษะวิชาชีวิตเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลาและประสบการณ์ในการบ่มเพาะ ปลูกฝั่งในเกิดขึ้นใน
จิตใจและนำเอาออกมาใช้ได้จริง ก่อนอื่นควรทราบจุดอ่อนหรือข้อปัญหาที่ถูกปลูกฝั่งมาเป็นเวลานาน
ของคนไทย 
 จุดอ่อนคนไทย 10 ประการ ข้อคิดดี ๆ จาก คุณวิกรม กรมดิษฐ์ 
 1) คนไทยรู้จักตัวตนของเราเองต่ำมาก กล่าว คือ รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะ
หน้าท่ีต่อสังคม ต่างกับชาติที่เจริญแล้ว เขาจะมีสำนึกต่อสังคมส่วนรวมสูงมาก 
 2) การศึกษาของไทยยังไม่ทันสมัย สอน ให้คนเห็นแก่ตัวมากกว่า ขาดจิตสำนึกต่อสังคม 
 3) คนไทยมองอนาคตไม่เป็น เท่าที่สังเกตเห็นว่าคนไทยกว่า 70% ทำ งานแบบไร้อนาคต แบบ
วันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวัน ๆ น้อยนักที่จะวางแผนให้ตัวเองอย่างเป็นระบบ 
 4) คนไทยไม่ค่อยจะจริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การรับปากของเรามักทำแบบผักชีโรย
หน้า หรือเกรงใจ แต่ทำได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
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 5) การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ ประเทศ ของเรากระจุกตัวความเจริญเฉพาะในเมือง
ใหญ่ ประชากรประมาณ 60-70% ที่อยู่ห่างไกล จะขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองและ
ชุมชน 
 6) การบังคับกฎหมายไม่เข้มแข็งและดำเนินอย่างไม่ต่อเนื่อง 
 7) สังคมไทยชอบอิจฉาตาร้อน ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ และชอบเลี่ยงเป็นศรีธนญชัย 
 8) เอ็นจีโอบ้านเราค้านลูกเดียว ทำให้เราเสียโอกาสในการพัฒนา 
 9) คนไทยอาจจะไม่พร้อมในเวทีโลก เพราะไม่ถนัดภาษาอ่ืน ที่ไม่ใช่ภาษาตัวเอง 
 10) คนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น ปัจจุบัน เด็กไทยขาดความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกัน เป็นขี้โรคทางจิตใจ        
ไม่เข้มแข็ง เพราะเราเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน ไม่ สอนให้ลูกช่วยตัวเอง (วิกรม กรมดิษฐ์, ออนไลน์)  
 จากข้อคิดดี ๆ ของคุณวิกรม กรมดิษฐ์ จะมองเห็นภาพชัดเจนจุดอ่อนของคนไทยส่วนมาก 
สถาบันการศึกษาจะต้องยอมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแม้แต่คำตำหนิ จากภายนอกแล้วนำมา
แก้ไขปรับปรุงต่อไป ส่วนสถาบันครอบครัวจะละทิ้งความรับผิดชอบอันนี้ให้กับสถาบันการศึกษาฝ่าย
เดียวก็ไม่ได้ สถาบันครอบครัวก็ต้องเข้มแข็งด้วยเช่นกัน ช่วยกันสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชนอัน
เป็นกำลังของชาติในอนาคตอันใกล้นี้ ให้พวกเขาเข้มแข็งทั้งวิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาตอบแทนสังคม ไป
พร้อม ๆ กัน สิ่งที่มหาวิทยาลัยจักต้องให้เกิดมีขึ้นกับนักศึกษา  ได้แก่   
 1) Learning Skill (ทักษะการเรียนรู้) 
 2) Working Skill (ทักษะการทำงาน) 
 3) Digital Skill (ทักษะดิจิทัล) 
 4) Communication Skill (ทักษะการสื่อสาร) 
 5) Life and career skills (ทักษะชีวิตและอาชีพ) 
 ทุกสิ่งล้วนเป็นทักษะ ที่สามารถฝึกฝนให้ชำนาญได้ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้แนะนำ การสร้าง
นิสัยแห่งความสุข 20 ประการ ปี 2016 ไว้ ซึ่งเผยแพร่ต้นปี 2559 ทางโซเชียล จากการวิเคราะห์พบว่ามี
ความสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากมายหลายหลักธรรม  นิสัยแห่งความสุข 20 ประการ 
ได้แก่ 1) Be Grateful สำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเรา 2) Choose Your Friends Wisely เลือกเพื่อนอย่าง
ชาญฉลาด 3) Cultivate Compassion  ให้ความเห็นอกเห็นใจ แก่คนอื่น 4) Keep Learning หมั่น
เรียนรู้ 5) Become a Problem Solver เป็นผู้แก้ปัญหาได้ 6) Do What You Love ทำในสิ่งที่คุณรัก 
7) Live in the Present อยู่กบัปัจจุบัน 8) Laugh often หัวเราะบ่อยๆ 9) Practice Forgiveness ฝึก
การให้อภัย 10) Say Thanks often กล่าวขอบคุณเสมอ 11) Create Deeper Connections สร้าง
ความสัมพันธ์ลึกล้ำ 12) Keep Your Agreement รักษาสัญญา คำพูด 13) Meditate  ทำสมาธิ 14) 
Focus on What You're Doing ตั้งมั่นในสิ่งท่ีกำลังทำ 15) Be Optimistic มองโลกในแง่ดี  16)  Love 
Unconditionally รักอย่างไม่มีเงื ่อนไข 17) Don't Give up อย่ายอมแพ้ 18) Do Your Best and 



- 375 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

then Let it Go ทำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด 19) Take Care of Yourself  ดูแลตัวเอง 20) Give back to 
society ตอบแทนสังคม (https://www.stock2morrow.com/discuss/room/1/Topic/436.30 ม.ค. 
2565) 
 3.3 เพ่ิมทักษะวิชาตอบแทนสังคม  
 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การประพฤติจริยธรรมเพื่อสังคม 
เพราะการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการบ่งบอกถึงการแสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมอย่างสันติสุขต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคม เป็นการควบคุมความประพฤติของ
ตนเองให้เข้ากับหมู่คณะอื่นในสังคม เมื่อควบคุมความประพฤติตนเองได้แล้ว ยังแสดงออกต่อสังคมด้วย
การทำหน้าที่คอยระแวดระวังภัยให้คนอื่นในสังคมด้วย ถือว่าเป็นผู้มีจริยธรรมเพื่อตนเองเป็นเบื้องต้น 
และมีจริยธรรมเพื่อสังคมในเบื้องปลายได้ด้วย 
 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเป็นพลเมืองดีนี้ถือเป็นการทำหน้าท่ีเสมือนหนึ่งการ
สร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เกิดแก่หมูคณะ (Herd  Immunity)  ด้วย ซึ่งเริ่มต้นด้วยการฉีดวัคซีนให้แก่ตนเอง
ก่อน เมื่อตนเองมีภูมิคุ้มกันท่ีดีแล้ว ก็เริ่มสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้แก่ผู้อื่นตามไปด้วย 
 ด้วยเหตุที่มีการนำกรอบแนวคิดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและกรอบแนวคิดด้านพุทธธรรมมา
ผนวกเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการทุจริต อาจแบ่งกลุ่มตามการเรียนรู้การสอน เช่น รายวิชาการป้องกัน
การทุจริต  รายวิชาวัยใสใจสะอาด  รายวิขาวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
รายวิชาโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต โดยจุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับประโยชน์ในแง่มุม
ต่าง ๆ อย่างละเอียด และทำงานเพื่อตอบแทนสังคม ดังน้ี 
 1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต 
 4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  (มหาเถรสมาคม 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
หล ักธรรมคำสอนในพระพ ุทธศาสนา ก ับหล ักส ูตรต ้ านท ุจร ิตศ ึกษา ( Anti – Corruption 
Education),2565, น.14-15) ) 
 

สรุป   
 มหาวิทยาลัยประสบปัญหาวิกฤติด้านต่าง ๆ ทั้งภายนอก และ ภายใน  เช่น ปัญหาวิกฤติด้าน
สังคม  ปัญหาวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างด้านเศรษฐกิจ  
ไวรัสโควิด 19 นั้นเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้หลายปญัหา หลายประเด็นในสังคมที่เคยถูกมองข้ามหรอืซุกไว้
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ใต้พรมกลับมาโดดเด่นขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือประเด็นเรื่องของการศึกษาไทย  และ ปัญหาภายในด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพื่อสู้วิกฤตการณ์ในยุคปัจจุบัน คือปรับตัว ปรับความคิด ปรับระบบ
ใหม่ เปลี่ยนรูปแบบบรรยายถ่ายทอดอะไรก็ได้  ที่ให้นิสิตนักศึกษาเก่งกว่าที่เราคิด  เพิ่มทักษะวิชาชีพ
วิชาเลือกให้เท่าทันสังคมโลกสะท้อนรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  ให้ความสำคัญในการปรับ
ทัศนคติต่อหลักสูตรสายวิชาชีพที่ต้องเน้นการพัฒนาแรงงานมีฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงานสะท้อนรับกับ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เพิ่มทักษะวิชาชีวิต และ เพิ่มทกัษะวิชาตอบแทนสังคมให้กับนิสิต
นักศึกษา เพื่อ รู้หนังสือ รู้ประกอบสัมมาชีพ รู้จริยธรรมคุณธรรมหรือการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย ์เป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ รับใช้ ให้ความรู้ ช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมโลก 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยครั้งนี้  คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้าน
ประชาธิปไตยในการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ด้านพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย   
 ขอบเขตของการวิจัย คือ เขตพื้นท่ีอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และประชากรที่อยู่
ในอำเภอเมืองหนองคาย ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และ
องค์การบริหารเทศบาลเมืองหนองคาย  ซึ ่งทั ้งหมดอยู่ในเขตพื ้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย โดยกำหนดเนื้อหาของการวิจัยเป็นการศึกษาเรื่องระบอบการพัฒนาด้านประชาธิปไตยในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสังเกต
ที่ไม่มีโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง  
 ผลการวิจัยพบว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีการ
รณรงค์ในการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย   และได้พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำชุมชนและ
ประชาชนได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในลักษณะการไปเลือกตั้งและ หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก โดยมีการประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์การเลือกตั้งและหา
เสียงและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนคือการรับฟังจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สถานการณ์ของบ้านเมืองท่ีทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมและปัญหาอุปสรรค์การมีส่วนร่วม
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ในทางการเมืองของชุมชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงมีการ
แบ่งฝ่ายและขาดความสามัคคีในชุมชน 
 จากผลการศึกษา พบว่าแนวทางในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยคือให้หน่วยงานภาครัฐให้
การสนับสนุนมากขึ้นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมืองทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะผู้นำชุมชนควรให้
ความสำคัญต่อชุมชนทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษา คนวัยทำงาน ที่มีอายุอยู่
ในเกณฑ์เลือกตั้งและให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีโอกาสแสดงบทบาทของตนเองเพิ่มมากขึ้น ผู้นำชุมชนและ
นักการเมืองท้องถิ่นควรตระหนักในการรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและนำไป
ปฏิบัติจริงให้บรรลุผลและควรตระหนักเสมอว่า การจัดกิจกรรมใด ๆ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุม่
ทุกอาชีพมีความเสมอภาคยุติธรรมและเพื่อให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกันควรพัฒนารูปแบบของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้มีสภาท้องถิ่นโดยมีการคัดเลือกจากผู้นำชุมชนและให้มีคณะกรรมการเหมือน
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการส่วนท้องถิ่นได้โดย วิธีการมีส่วนร่วม
คือให้สภาองค์กรมีส่วนร่วมให้ภารกิจของสภาขององค์กรชุมชนสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
เหมือนผ่านแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 The main purposes of this study aim to ( 1)  study the influential factors to 
democratic stability of the communities along  in the part of local administration in 
Nongkhai District, Nongkhai Province ( 2)  analytical study the democratic stability of  in 
the part of local administration in Nongkhai District, Nongkhai Province ( 3)  Present the 
guidance of   democratic stability development of in the part of local administration in 
Nongkhai District, Nongkhai Province 
 The Scope of this research is in the area of Nongkhai District, Nongkhai Province 
and the population in the communities  in municipal part and Phochai administration 
organization Tumbol Part. The substance of the research is to study the democratic 
stability of the communities  in the part of local administration in Nongkhai District, 
Nongkhai Province. The research tools are non – structural observation form and 
structural interview form. 
 The research result found that there were democratic election campaigns in the 
part of local administration in Nongkhai District, Nongkhai Province. The community 
leaders population expressed political participating for election. The government sector 
provided high support of public relation for election campaigns. The influential factors to 
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political participating of the communities were political situation information and news 
from mass media which made the people in the communities had known the injustice 
done in political practice. And the obstacle problem of political participating and local 
administration are severely faction distribution and disharmony in the communities. 
 The study result found that the way of democratic stability development are 
more support from government sector to promote the political participating activity of 
the communities and the community leaders should pay more attention to all aspects 
in the communities continuously. The youth, students and people in working age who 
qualify for diction should be promoted to pay more own role in political participating in 
the communities. The community leaders and local politicians should realize in listening 
to the opinion and problem throughout the communities and lead them to actual 
practice for the achievement. The leaders should always realize that all people should 
have equality and justice in all activity in the communities. For the harmony in practice 
the form of local administration should be developed by setting local council which 
consist of community leader and setting committee just like the local administration 
organization. The local council and the committee will have right to participate the local 
administration project and take action in the part of the council for the achievement as 
the local administration organization development plan.       
 

บทนำ 
 ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน ขอบเขตของการรวมอำนาจมีขีดจำกัด เนื่องจากในปัจจุบันมี
ประชากรเพิ่มขึ้นมากมายและพื้นที่มีมากขึ้นทำให้ขอบเขตของศูนย์กลางแค่เพียงสถาบันเดียว จึงทำให้
เป็นไปได้ยากที่จะปกครองพื้นที่และประชากรทั้งหมด จึงมีความจำเป็นต้องถ่ายเทหรือขยายอำนาจ
ในทางการเมืองการปกครองให้อยู่ในองค์กรที่อยู่นอกศูนย์กลางออกไป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจ
หน้าที่ของตนเอง และกำหนดให้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นและต้อง
เป็นไปตามความคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดย
อิสระและโดยการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถที่จะ
พัฒนาระบบในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการคลัง โดยจัดให้มีการบริการสาธารณะได้อย่างครบถ้วน
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ตามหน้าที่  จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อให้การจัดตั้งองค์การสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์และให้การบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง (มาตรา 282 มาตรา 284) 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จำเป็นและมี
ความสำคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย จะเห็นได้ว่า รัฐบาลซึ ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของภาครัฐนั้ น ย่อมมี
ภาระหน้าที ่มากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการ
ดำรงชีวิต อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่
รัฐบาลจะดูแลและจัดทำบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนทั้งประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหา
ความล่าช้าในการดำเนินงาน การที่ไม่อาจจะตอบสนองความต้องการของแต่ละชุมชนได้ รวมไปถึง
ข้อจำกัดของงบประมาณ และรวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีๆดำเนินงานไม่สามารถเข้าถึงประชาชนแต่ละบุคคลได้ 
ดังนั้นการลดภาระของรัฐบาลคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความประสงค์ชองชุมชนนั้นๆ จึง
เป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญเกิดขึ้น 
 ดังนั้นจึงทำให้เกิดแนวความคิดในการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเกิดขึ้น เพื่อให้ท้องถิ่นได้มี
อิสระในการปกครองตนเอง มีส่วนร่วมในทางการบริหาร มีสิทธิมีเสียงดำเนินการปกครองกันเองอันเป็น
รากฐานและวิถีทางของการปกครองตามระบอบการปกครองของประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนรู้สึกว่า
ตนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมทางการเมือง เช่น การไปเลือกตั้ง การไปหาเสียงสนับสนุนรับ
เลือกตั้ง เป็นต้น ทำให้เกิดความรับผิดชอบ หวงแหนและปกป้องสิทธิประโยชน์ที ่ควรได้รับซึ ่งเป็น
เครื ่องมือที่ดีที ่จะพัฒนาเมืองระดับชาติต่อไป แต่ประโยชน์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นเป็น
รูปธรรมก็ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มผีู้ใดท่ีจะรู้ถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีที่สุด ซึ่งในการที่จะทำ
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ได้เรียนรู้กระบวนการเมือง การปกครอง การบริหาร
ท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดผู้นำท้องถิ่นที่จะก้าวมาเป็นผู้นำระดับชาติต่อไปและยังเป็นการแบ่งเบาภาระ
รัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักรัฐศาสตร์เสรีนิยม ซึ่งสนับสนุนการปกครองตนเองของท้องถิ่น
ด้วยทัศนะที่ว่าเป็นการสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง มีสิทธิมีเสียงดำเนินการปกครอง
ตนเองอันเป็นรากฐานและวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539) เทศบาล
ตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลตำบลมีฐานะเดิมเป็น
สุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) การจัดตั ้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
เทศบาลตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกจานวน 12 คนท่ีราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล เทศบาลตำบลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
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สะอาด สร้างและบำรุงถนน ดับเพลิงและจัดการศึกษา ให้บริการสาธารณะสุข สังคมสงเคราะห์ และ
รักษาวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังอาจจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ ได้ตาม
สมควรหากท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลตำบลเจริญเติบโตขึ้นจนมปีระชากรถึง 10,000 คน และมีรายได้พอควร
อาจได้รับการยกขึ้นเป็นเทศบาลเมือง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับเมืองขนาดกลาง) ซึ่งจะมี
อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระมากขึ้น และเขตเทศบาลก็อาจขยายออกไปตามชุมชนเมืองที่ขยายตัว
โดยยุบองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเคียงที่กลายสภาพจากการเป็นชนบทเป็นเมืองเข้ามาร่วมด้วย แต่
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่อยู่ในท้องที่นั้นๆในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบันทำให้ประชาชนขาดความสานึกในการปกครองตนเองและทัศนะ
คติเกี่ยวกับการปกครองว่าเป็นของเบื้องบนหรือรัฐบาล หาใช่หน้าท่ีของตนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะที่
ผู ้วิจัยเป็นประชาชนคนหนึ่งใน อำเภอเมืองหนองคายดังนั ้นผู ้วิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญในเรื ่องที่
ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลตำบลในรูปแบบต่างๆ 
เช่น โครงสร้างของเทศบาล อำนาจหน้าที่ของเทศบาล การเลือกตั้งเทศบาล และการติดตาม ตรวจสอบ 
การดำเนินงานของเทศบาล จึงเป็นปัญหาในการทำการวิจัยดังนี ้
 1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองอย่างแท้จริงและชัดเจน 
 2. การเงินการงบประมาณที่จะใช้จ่ายในการบริหารการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. เจ้าหน้าท่ีบุคคลที่เข้ามาสู่ตำแหน่งน้ัน ๆ ทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายมาจากการเลือกตั้งไม่เข้าใจ
เรื่องของกรอบระยะเวลา 
 4. การกระจายอำนาจมาให้นั้นยังไม่ให้ความเป็นอิสระต่อการปกครองและการบริหารตนเอง
อย่างเต็มรูปแบบ  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 
 2.1 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นของการบริหารเทศบาล
เมือง ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 2.2 ศึกษาวิเคราะห์ด้านการพัฒนาระบอบการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
เทศบาลในอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 2.3 เสนอแนวทางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อำเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4  ชุด 
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 แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ด้านความเข้าใจทางการเมืองของผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน
ชุมชน ลักษณะคำถามเป็นแบบสัมภาษณ์ภาคสนาม 
 แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
สำหรับประธานชุมชนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่สถานภาพในชุมชน และการเข้าร่วมกลุ่มต่างๆในชุมชน 
ลักษณะคำถามเป็นแบบภาคสนาม  
 แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
สำหรับประชาชนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในในเขตเทศบาลเมืองหนองคาบ    
 แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 4 การกล่อมเกลาทางการเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายประการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย  
 2. แบบสังเกต ประกอบไปด้วย 
 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ  

2) ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนนิงาน  
3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ  
4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ก. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

๑. ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

๒. ทำให้ทราบถึงการวิเคราะห์ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
เทศบาลอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

๓. ทำให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาด้านประชาธิปไตยขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ข. หน่วยงานท่ีนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
                   1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
      2.  องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย 
                   3.  ใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                        วิทยาเขตหนองคาย 
                   4.  ใช้ประกอบเป็นเอกสารประกอบการสอน โรงเรยีนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายผู้ทำการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
              1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนนี้เป็นการสรปุผล

เกี่ยวกับจำนวนและร้อยละของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน และ ปัจจัยสภาพแวดล้อม คือ สถานภาพ
ในชุมชน การเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่เข้าร่วมในการบริหารชุมชน
ส่วนมาก มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรวมถึงผู้เกษียณอายุราชการ  มีระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ส่วนในด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม ประชากรที่เข้าร่วมในการบริหารชุมชนส่วนใหญ่มี
สถานภาพเป็นประธานชุมชน ซึ่งมีจำนวนท้ังหมด 43 คน  

              2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง
หนองคาย” ผู้วิจัยนำเสนอสรุปผลการวิจัย ในภาพรวม ตามลำดับ ดังน้ี  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เมื่อพิจารณา
จากการวิจัยพบว่า มีด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน และรวมถึงด้านการสรุปและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง 

 การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในส่วนของการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ประชาชนในชุมชนต่างให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยการกำหนดให้มีประธานชุมชน เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย โดยการ
นำนโยบายมาขยายผล เพื่อให้เกิดผลร่วมกันทุกด้าน ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย โดยภาพรวมและมีความหลากหลาย มีรายละเอียดดังนี้ โดยภาพรวม ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย โดยภาพรวม ไม่ต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี ปัจจัยส่วนบุคคล คือ รายได้ 
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน และปัจจัยสภาพแวดล้อม คือ สถานภาพในชุมชน การเข้าร่วมกลุ่มใน
ชุมชน ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่ต่างกัน และเมื่อ
จำแนกแต่ละด้านมีผลการวิเคราะห์สรุปดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนที่มีสถานภาพ
ทั่วไปด้านปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน 
ต่างกัน ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ต่างกันที่หน้าที่การเป็นอยู่ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน ประชาชนท่ีมีสถานภาพท่ัวไปด้านปัจจัยส่วน บุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาการ
อาศัยอยู่ในชุมชน ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชมในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ไม่
ต่างกันขึ้นอยู่กับผู้นำชุมชน ประชาชนที่มีสถานภาพทั่วไปด้านปัจจัย ส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาการอาศัยอยู ่ในชุมชน   ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ต่างกันขึ้นอยู่กับการทำงานของชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประชาชนที่มี
สถานภาพทั่วไปด้านปัจจัยส่วน บุคคลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกันเพราะส่วนมาก
ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของชุมชน  

ปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ การปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย” ข้อมูลที่ได้จาการศึกษาวิจัยทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ตามการมีส่วนร่วม 4 ด้าน ได้ดังนี ้

1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในเรื่องของเวลา เนื่องจาก 
ประชาชนในชุมชนโดยมากประกอบอาชีพเกษตร และต่างมีภาระหน้าที่ การงานอยู่ ทำให้โอกาสที่
สมาชิกในชุมชนจะมีเวลาได้พบปะกันน้อย และ บทบาทการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆส่วนมากจะเป็น
ประชาชนกลุ่มคนอายุ 40-60ปี มากกว่า เยาวชน เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้มีบทบาทในการเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนมากกว่า การเข้าถึงนโยบายของเทศบาลเมืองหนองคาย ผู้บริหารในเขต
เทศบาลเมืองหนองคายจึงได้จัดทำวาระการประขุม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับนโยบายที่กำหนด และกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆในชุมชนนำโดยประธานชุมชน จะได้นำนโยบายที่ได้รับมาเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนของตนเอง
ต่อไป ซึงกำหนดเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิกในชุมชน ส่วนมากจะกำหนดในช่วงเย็น ทั้งนี้
เพื่อให้สมาชิก มีส่วนร่วมรับรู้ เสนอแนะ และนำข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเครือข่ายกลุ่มต่างๆ และมีการเปิด
โอกาสให้ ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน / โครงการที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา และรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายกลุ่มกิจกรรม รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม สร้าง
จิตสำนึกรักชุมชนร่วมกัน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุก
ช่วงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมหรือแสดงความต้องการผ่านกลุ่ม
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีการรายงานปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่างๆ  

2) ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการแสดง
ความคิดเห็นส่วนตัวในส่วนนี้ เป็นแต่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานของผู้นำชุมชนหรือผู้นำกลุ่ม 
และประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของตนในการมีส่วนร่วมดำเนินงานในบางกิจกรรม
ไม่เพียงพอ ข้อเสนอ แนะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้า ไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาให้ชุมชนเจริญมากยิ่งขึ้นในระหว่างดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน   

3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ปัญหา อุปสรรค ประชาชนบางกลุ่มมองเห็น
ผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับเป็นตัวเงินมากกว่าสิ่งอื่นที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนในด้านอื่นๆ จึงมองว่าการเข้า
ร่วมกลุ ่มกิจกรรมไม่สามารถสร้างรายได้แก่ตนเองได้เพียงพอและเสียเวลาในการประกอบอาชีพ  
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ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และกระตุ้นความสนใจ ร่วมถึงแสดงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน 
ประโยชน์ที ่จะเกิดแก่ชุมชนมากกว่าตัวเงิน เช่น ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ โดยมีสื ่อกลาง  
ประสานให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้การทำงานร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับผลจากกระทำของ
ตนเองหรือจากการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ องค์กรบริหารท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลเมืองหนองคาย
ควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวิเคราะห์การกำหนดงบประมาณและจัดทำแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการดำเนินการของแผนงาน/โครงการร่วมกับ องค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมากกว่าที่เป็นอยู่และควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้ศึกษา พัฒนาวิสัยทัศน์จากการเยี ่ยมชมกิจกรรมของชุมชนอื ่นๆที ่ประสบ
ความสำเร็จหรือท่ีประชาชนในชุมชนสนใจเพื่อได้นำมาปรับปรุง พัฒนาใช้ในชุมชนของตน  

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ปัญหา อุปสรรค ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในระบบการประเมินผลของกิจกรรมต่างๆที่ ระบบ ระเบียบที่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ องค์การ
บริหารส่วนตำบล ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหาตาม
ความเร่งด่วนในการพัฒนาชุมชน รวมถึงควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลเพื่อค้นหา
ปัญหาในการพัฒนาชุมชนให้มากที่สุด เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและตรงประเด็นความต้องการ 
รวมถึงการรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอในโครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ 
แล้วนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาชนไปปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการ   
 อภิปรายผล จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความมั่นคงด้านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝั่งแมน่้ำ
โขง กรณีศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย”ประเด็นท่ีนำมาอภิปรายผลโดยรวมคือ 
          อภิปรายผลโดยภาพรวม ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความมั่นคงด้านประชาธิปไตยของชุมชนริมฝั่ง
แม่น้ำโขง กรณีศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย”โดยภาพรวมพบว่า ทั้ง 4 ด้านอยู่
ในระดับที่เหมือนกันทั้งหมด เรียงลำดับจากด้านที่มากไปหาน้อย คือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามลำดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายคือ
ประชาชนควรเข้าร่วมติดตามตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มาก
ยิ่งขึ้น ร่วมเสนอแผนงาน โครงการที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา รับข้อมูล  ข่าวสาร ร่วมประชุมวิเคราะห์
กำหนดงบประมาณและจัดทำรายงานของแผนงาน กิจกรรมโครงการต่างๆ   ร่วมสำรวจข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น นำปัญหาที่ประชาชนเสนอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ เห็นความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนที่ตรงประเด็น
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บทคัดย่อ 
 สาธารณูปการ เป็นหนึ่งในการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน อันประกอบด้วย การปกครอง การศาสน
ศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์   คำว่า “การ” เป็น
คำนาม ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า “งาน” “สิ่งหรือเรื่องที่ต้องทำ” ถ้าอยู่หน้า
นาม หมายถึง “เรื่อง” “ธุระ” “หน้าที่” ดังนั้น เมื่อรวม “การ” กับ “คณะสงฆ์” เป็น “การคณะสงฆ์” 
จึงหมายถึง “งานของคณะสงฆ์” “สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ต้องทำ” “สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ควรทำ” 
“ธุระของคณะสงฆ์” “หน้าท่ีของคณะสงฆ์”  โดยตรงได้แก่กิจการที่คณะสงฆ์ต้องกระทำหรือที่คณะสงฆ์
ควรกระทำ กิจการที่เป็นงานของคณะสงฆ์ กิจการที่คณะสงฆ์ต้องถือหรือควรถือเป็นธุระหน้าที่  เพราะ
เป็นกิจการขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ทุกส่วนและทุกชั้น เพราะคณะสงฆ์ต้องดำเนินกิจการคณะสงฆ์
โดยแท ้(วัดโมลีโลกยาราม, 2562) 
 ศตวรรษที่ 21 โลกอยู่ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอดีตอย่างสิ้นเชิง รูปแบบต่างๆ 
ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความรู้และนวัตกรรม อันมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐาน และให้
ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสาธารณูปการจึงต้องปรับตัวตามสถานการณ์
โลกในยุคปัจจุบันเพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงต่างๆ ด้วยการนำหลักการทางการบริหารจัดการ
สาธารณูปการควบคู่กับการพัฒนาสาธารณูปการ เพื่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาควบคู่กับการบริหารจัด
การบูรณาการ ให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในอนาคต บนพ้ืนฐานของต้นทุน
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 
คำสำคัญ: การบริหารจัดการสาธารณูปการ, การคณะสงฆ์ 
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Abstract 
 Public utilities is one of the six aspects of the Sangha, which are government, 
religious education, propagation, public utilities. welfare education Public Welfare, the 
word "a" is a noun in the dictionary of the Royal Institute. to mean "work" "things or things 
that need to be done" if in front of the name means "things" "business" "duties", so when 
combining "work" with "sangha" as "sangha" means “The work of the Sangha” “Things or 
matters that the Sangha must do” “Things or matters that the Sangha should do” “The 
Sangha's business” “The duties of the Sangha” directly, which are the activities that the 
Sangha must perform or the Sangha. should act Business that is the work of the clergy 
Business that the Sangha must hold or should be regarded as a duty because it is the 
business of every Sangha government organization and every class because the Sangha 
must actually operate the Sangha business. (Wat Moli Lokayaram, 2019) 
 21st century The world is in a period of dramatic change from the past. Patterns 
are driven by data. knowledge and innovation based on information technology and 
giving importance to natural resources and the environment In the public utilities must 
adapt to the current world situation to accommodate various changes. by applying the 
principles of public utilities management along with the development of the public 
utilities to create a development model along with integrated management for the 
strength and stability of Buddhism in the future on the basis of the current cost. 

Keywords: public utility management, clergy 

 

บทนำ 
         ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  มาตรา 15 ตรี (1) และ (3) และข้อ 5 แห่งกฎ
มหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ กล่าวถึง “การ” ไว้โดย
ชัดเจนเป็น 6 คือ  
  1) การรักษาความเรียบร้อยดีงาม  
  2) การศาสนศึกษา  
  3) การศึกษาสงเคราะห์  
  4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
  5) การสาธารณูปการ  
  6) การสาธารณสงเคราะห์  
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 กิจการคณะสงฆ์และกิจการพระศาสนา จะมีมากน้อยเพียงใดก็ตาม ย่อมรวมลงใน “การ” ทั้ง 
6 นี้  และการทั้ง 6 นี้ เป็นงานในหน้าที่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์โดยแท้ แต่วิธีดำเนินการนั้น ให้
เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม (วัดโมลีโลกยาราม, 2562)  
 ในบทความนี้ จะได้นำเสนอรูปแบบการบริหารและการพัฒนาสาธารณูปการในศตวรรษที่ 21 
อันเป็นหนึ่งในการคณะสงฆ์ เพื่อพัฒนารูปแบบจากเดิมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการก่อสร้าง ปฏิสังขรณ์ อันมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสาธารณะประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยของการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวทางในศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบัน เพื่อสร้างนวัตกรรมการสาธารณูปการเป็นแรงดึงดูด
พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในอนาคต ด้วย
ต้นทุน “ศรัทธา” ที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการพัฒนาการบริหาร (Development 
of Administration / D of A) และการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development / 
A of D) (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2551) 
 รูปแบบการบริหารจัดการสาธารณูปการในศตวรรษที่ 21 จึงควรให้ความสำคัญกับบริบทของ
ความเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้เกิดกระบวนการพัฒนาควบคู่กันไป พัฒนา
กลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งของและความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 
 

การสาธารณูปการ 
 การสาธารณูปการ โดยรวมหมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ศาสนสถาน
เท่านั้น หากรวมไปถึงการทำวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การทำถนน ทางเดินในวัด และการตบ
แต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้การสาธารณูปการ เป็นงานประจำของเจ้าอาวาส
อย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องทำ ทั้งนี้เพื่อสร้างสิ่งที่จำเป็น รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ และซ่อมแซมสิง่
ที่ชำรุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ภายในวัด ในการนี้ให้รวมถึงการดู
และรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวมของพระสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้
หนึ่ง (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต), 2543) 
 การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการทุกรูป
ต้องมองเห็นความสำคัญการจัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างและรู้จักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการ เป็น
อย่างดี มีเทคนิคและวิธีการขอคำปรึกษากับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบขั้นตอนการดำเนินการ
ก่อสร้าง การบริหารจัดการงานสาธารณูปการที่ดี และต้องรู้จักวิธีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและ
พัฒนาวัดให้สงบร่มรื่นเป็นศูนย์กลางพัฒนาของชุมชนโดยกำหนดยึดหลักการบรหิารบูรณปฏสิังขรณ ์การ
ดูแลทำนุบำรุงศาสนวัตถุ และการจัดทำวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ์จะมีเพียง
หน้าท่ีในการทำนุบำรุงรักษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการอนุรักษ์ศาสนสถาน คือดูแลรักษาศาสนสถาน
ให้มั่นคงถาวรและเป็นการอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลังได้ (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2546) 
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 แนวทางการพัฒนางานสาธารณูปการ ประกอบด้วย ด้านอาวาสสัปปายะ การจัดการบริหาร
และพัฒนาสาธารณูปการภายในวัดได้ดี ด้านโคจรสัปปายะ การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความ
สะดวกดีด้านกถาสัปปายะ การพูดการกล่าวในสิ่งที่ดีมีประโยชน์โดยผู้ที่ได้ยินได้ฟังเกิดความสบายใจและ
หายข้องใจในสิ่งที่พูดได้กล่าวออกไป ด้านปุคคลสัปปายะ สภาพทั่วไปที่เป็นอยู่อย่างสันติสุขดีมคีวามสุข 
บ้าน วัด โรงเรียน สามารถอยู่ร่วมกัน ด้านอาหารสัปปายะ สุขลักษณะทางโภชนาหาร ด้านอุตสุัปปายะ  
การปรับปรุงอาคารเสนาสนะและพื้นที่ต่างๆ ให้รื่นรมย์ ด้านอิริยาบถสัปปายะ อาคารสถานที่ไว้รองรับ
อำนวยความสะดวก (พระครูจารุวรรณโกวิท (เจตน์ จารุว โส), 2561) 
 การพัฒนาวัดหรือการจัดการสาธารณูปการ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการมีวัดนั้นเจ้า
อาวาสจะต้องมีการตื่นตัว มีการเคลื่อนไหวและบำเพ็ญตนเป็น “อัตถจารีบุคคล” คือเป็นคนทำประโยชน์ 
โดยการจัดกิจการต่างๆ ของวัดด้านสาธารณูปการตามหลักการ ๔ อย่าง (พระอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ (อาจ
วิชัย), 2554) 
  1. อาวาสสัปปายะ คือ การทำให้วัดเป็นที่อยู่สบาย ทำให้วัดเป็นอาราม เป็นรมณีย
สถาน เป็นที่รื่นรมย์ใจ เจริญตาแก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ด้วยการ
พัฒนาวัดให้เป็นอาราม คือ มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดให้เป็นสถานท่ี
รื่นรมย์ใจของผู้ไปมาหาสู่ และควรจัดสถานที่ของวัดให้เป็นสัดส่วนมีเรือนคลังที่เก็บของใช้เพื่อให้บริการ
แก่ประชาชนท่ัวไป 
  2. อาหารสัปปายะ คือ อาหารเป็นท่ีสบาย ไม่เดือนร้อน การจัดให้มีสวัสดิการอาหาร 
จึงควรเป็นภาระของฝ่ายสาธารณูปการ ควรมีการกำหนดเส้นทางโคจรบิณฑบาต ควรแบ่งเป็นสาย เพื่อ
เจริญศรัทธาของผู้ทำบุญและป้องกันการติดในตัวบุคคล ควรมีการจัดฉันรวมกันในที่แห่งเดียว เพื่อ
ประโยชน์ ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรม เป็นท่ีเจริญศรัทธาของผู้ถวาย 
  3. บุคคลสัปปายะ คือ การจัดให้มีบุคคลเป็นท่ีสบาย นับเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผล
ต่อความเจริญหรือความเสื่อมของวัด โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในวัดหรือบริเวณวัดอันประกอบไปด้วย คน
วัด 4 ประเภท คือ พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา (แม่ชี) และเด็กวัด การจัดสาธารณูปการจะต้อง
คำนึงถึงบุคคลทั้ง 4ประเภทนี้ โดยจัดให้มีที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมตามสถานภาพของแต่ละบุคคลไม่ให้
ปะปนกัน ดาเนินการให้มีการแบ่งเขตที่อยู่กันอย่างชัดเจน มีการวางระเบียบปฏิบัติในด้านต่างๆ ของวัด
ให้เหมาะสม 
  4. ธรรมสัปปายะ คือ การจัดให้มีธรรมมะเป็นที่สบาย จุดมุ่งหมายของการมีวัด คือ
เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม การจัดการสาธารณูปการใดๆ ของวัดจึงไม่ควรที่จะลืมหัวใจที ่จะ
ก่อให้เกิดความธรรมสัปปายะ คือ การจัดกิจกรรมของวัดให้เป็นไปด้วยดี โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามสมควรแก่กาลสมัยนั้นๆ ด้วยการจั ด
กิจกรรมที่สัมพันธ์กับระบบการดำเนินชีวิตในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนที่สนใจและนับถือศาสนามี
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ความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมที่ดาเนิน
การอาจแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมประจำวัน เป็นกิจที่จะทาให้เป็นประจำอยู่แล้ว เช่น การทำวตัร
สวดมนต์ ทำวัตรร่วมกันเช้า – เย็น การเขียนพุทธศาสนสุภาษิตติดไว้ตามต้นไม้ ในบริเวณวัด กิจกรรมใน
 วันหยุดประจาสัปดาห์ หรือจะจัดกันในวัดพระ ๘ ค่า ๑๔ ค่า ๑๕ ค่ำ  ทั้งข้างขึ ้นและข้างแรม
ด้วยการเทศนา อบรมธรรม การเจริญพระกัมมัฎฐาน หรือจิตตภาวนาการรักษาศีลอุโบสถ เป็นต้น และ
กิจกรรมในวันสำคัญของศาสนาโดยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญนั้นๆ เช่น การปาฐกถาธรรม 
บรรยายธรรม หรือตอบปัญหาธรรมะ เป็นต้น 
 

การบริหารการพัฒนา 
 การบริหารการพัฒนาเป็นพาหะ (carrier) ของค่านิยมการประดิษฐ์คิดค้น ( innovating 
values) เพื่อกรุยทางไปสู่ความเป็นสมัยใหม่และความเป็นอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงการจัดตั้ง
กลไกเพื่อการวางแผนสำหรับความเจริญเติบโตมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือท่ีเรียกว่า “หน่วยงานสร้าง
ชาติ”(nation building departments) เพื ่อพยามในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา (Irwing Swerdlow (ed.), 1963) 
 แนวคิดที่เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่  
  1) แนวคิดทางเศรษฐกิจ คือ การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไร ให้มากที่สุด โดยใช้
ต้นทุนให้น้อยที่สุด จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิดในการใช้ประโยชน์สูงสุดให้เกิดประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจะต้องเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพมีความสมดุลและ
เป็นประโยชน์ ต่อประชากรส่วนใหญ่เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสามารถในการแข่งขันและเจริญเติบโต
มาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสียที่เกดิขึ้น
จาก กระบวนการผลิต ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษที่จะ กลายเป็นต้นทุนทางการผลิตในเวลา
ต่อมา อันเป็นข้อจำกัด ของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
  2) แนวคิดทางสังคม เป็นความมุ่งหวังที่จะแสวงหาและรักษาไว้ซึ่งความมีเสถียรภาพ
ของระบบทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างคนแต่ละรุ น การกำจัด
ความยากจน การรักษาความหลากหลายทาง วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของคนทุกระดับในสังคม
โดยเฉพาะ ระดับรากหญ้าในกระบวนการตัดสินใจที่จะนำไปสูการพัฒนา อย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาคน
และสังคมให้เชื่อมโยงกับ การพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอย่างสมดุลเพื่อ
สร้างสังคมที่มีคุณภาพ  
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  3) แนวคิดทางสิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาหรืออนุรักษ์ระบบกายภาพและชีววิทยา
รวมถึงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในระบบนิเวศของ
โลก ซึ่งต้องครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมาด้วย (อนันตชัย ยูรประถม, 2557) 
 องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาจะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 2 
ประการ คือ การพัฒนาการบริหารและการบริหารเพื่อการพัฒนา โดยแต่ละองค์ประกอบหลักนี้ จะมี
องค ์ประกอบรองอ ีกด ้ วย 1) องค ์ประกอบหล ักการพ ัฒนาการบร ิหาร  (Development of 
Administration / D of A) หมายถึง การจัดเตรียม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูปสิ ่งแวดล้อม 
นิเวศวิทยา รวมถึง โครงสร้าง กระบวนการ /เทคโนโลยี และพฤติกรรมการบริหาร 2) องค์ประกอบ
หลักการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development / A of D) หมายถึง การนำเอา
สมรรถนะ หรือ ความสามารถท่ีมีอยู่ในระบบบริหารมาลงมือปฏิบัตติามนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมพัฒนาจริงๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่วางแผนไว้ล่วงหน้า (ติน ปรัชญพฤทธิ,์ 2551) 
 

การบริหารการพัฒนาสาธารณูปการในศตวรรษที่ 21 
 มุมมองต่างๆ ในสังคมปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ตามกระแสและค่านิยมที่ดูดซับ
กันมาตามยุคสมัย ดังในยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบัน ที่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เกิดขึ ้น ตั ้งอยู่ ดับไป และไม่มีอะไรแน่นอน การที่จะสามารถอยู่ได้ในสภาวการณ์
ปัจจุบัน คือ “การปรับตัว” นั่นหมายความว่า ต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไม่ใช่ปรับตัว
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการตามรูปแบบเดิมๆ โดยไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย เช่นนี้ก็
อาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ดังคำที่ว่า “ผู้ที่อยู่รอดได้ ไม่ใช่ผู้ที่เก่งหรือ
แข็งแรงที่สุด แต่คือผู้ที่รู้จักปรับตัว” (ชาร์ลส์ ดาร์วิน, แปลโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และคณะ โดย 
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ. 2563) 
 การบริหารการพัฒนาสาธารณูปการในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นไปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามนิยามของการเปลี่ยนแปลง (สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, 2555) ดังนี้  
  1. การเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) คือ ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง 
เพื ่อสนองตอบต่อสภาวการณ์ หรือโอกาสที ่เกิดขึ ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ ่งว่าเป็นการดำเนินการ
เปลี่ยนแปลง ภายหลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  อธิบายว่า เมื่อเกิดปัญหาหรือโอกาสเกิดขึ้น จึงดำเนินการ 
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงตามกระแสภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาหนทางในการแก้ปัญหา หรือ เปลี่ยนแปลงตาม
สภาวการณ์ของโอกาสที่เอื ้ออำนวย เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่ างฉับพลันทันด่วน หรืออาจเรียกการ
เปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) ได้ว่า”การปรับตัว”เท่านั้นเอง ภายใต้สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลง  
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  2. การเปล ี ่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) ค ือ ปฏ ิบ ัต ิการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า และดำเนินการก่อนที่จะเกิดสภาวการณ์ อธิบายว่า 
ดำเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาหรือโอกาสเกิดขึ้น รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive 
Change) เป็นการเปลี่ยนแปลง ด้วยการนำเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่ในระบบการบริหาร 
มาทำการศึกษาวิเคราะห์เพื ่อกำหนดนโยบายการบริหารเพื ่อการพัฒนา (Administration of 
Development A of D) หรืออาจเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) ได้ว่า 
“เป็นการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง” ที่มีการวางแผนการบริหารการพัฒนาป้องกัน
ปัญหาและรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
 ทุนทางสังคมกับการบริหารการพัฒนาสาธารณูปการในศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญอย่างยิ่ง
กับกระบวนการบริหารการพัฒนาสาธารณูปการ เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญของ “ศรัทธา” ใน
พระพุทธศาสนาในการสาธารณูปการนั้นๆ อันเป็นตัวแปรที่สำคัญในการพัฒนาผสมผสานกับทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นฐานเดิม ซึ่งทุนทางสังคม หมายถึง ผลรวมของสิ่งดีงามต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมทั้งใน
ส่วนที่ได้จากการสั่งสมและต่อยอด รวมถึงการรวมตัวของคนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม
บนพื้นฐานของความไว้เนื ้อเชื ่อใจ สายใยแห่งความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ ่งหากนำมาใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมแล้ว จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้สมดุลและยั่งยืน สำหรับ
ขอบเขตและองค์ประกอบของทุนทางสังคมของไทย (สุวรรณี คำมั่น, สุจิตราภรณ์ นาคะลักษณ์, 2546)  
  1. ทุนมนุษย์ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม วินัยและความ
รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  2. ทุนที่เป็นสถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง 
รวมทั้งองค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรประชาชน สมาคมวิชาชีพ 
สื่อมวลชน ฯลฯ 
  3. ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณค่าต่างๆ เช่น ความไว้เนื้อ
เชื ่อใจ คุณธรรม วินัย จิตสำนึกสาธารณะ ฯลฯ รวมถึงวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดจนเครือญาติและระบบเครือข่ายความร่วมมือ 
 แนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดทุกวัดมีต้นทุนทาง
วัฒนธรรมสูงมาก มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา บางวัดมีความสำคัญแต่ครั้งก่อนจนกระทั่งถึงปัจจุบันและ
นอกจากประวัติความเป็นมาแล้ว ยังมีคุณค่าทางศิลปะผ่านทางสถาปัตยกรรมภาพเขียนจิตรกรรม 
จนกระทั่งข้าวของเครื่องใช้ในวัด เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแหล่งวัฒนธรรมของวัดได้อย่างดี การ
พัฒนาจึงควรนำต้นทุนเหล่านี้มาใช้และบูรณาการให้เหมาะสม เช่น การบูรณะโบราณสถาน การบริหาร
จัดการควรมาจากความต้องการและความพร้อมของคนในชุมชน ที่สอดคล้องกับหลักการให้บริ การ
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ทางการท่องเที่ยว สามารถร่วมมือพัฒนาในด้าน การจัดศูนย์บริการการท่องเที่ยว พัฒนารายการหรือ
โปรแกรมนานักท่องเที่ยวไปชุมชนเพื่อเสนอนักท่องเที่ยว และต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม
ไว้พร้อม ๆ กับการรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอันก่อให้เกิดประโยชน์ด้วย (พระครูวิสุทธิสี
ลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ การบุญ), 2558) 
 (พระอนันตชัย อภินนฺโท, ประยูร สุยะใจ และพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, 2564) ได้สังเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาวัดสัปปายะสรา้งสุขเชิงองค์รวมดว้ยวิถี 5ส ตามแนวพุทธจิตวิทยา คือ 1) ด้านกิจกรรม
สถานท่ีสร้างสุขเชิงองค์รวม 2) ด้านกิจกรรมสังคมสร้างสุขเชิงองค์รวม 3) ด้านกิจกรรมจิตใจสร้างสุขเชิง
องค์รวม 4) ด้านกิจกรรมปัญญาสร้างสขุเชิงองค์รวม โดยคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาวัดสัปปายะสรา้ง

สุขเชิงองค์รวมด้วยวิถี 5ส ตามแนวพุทธจิตวิทยาโดยรวมอยู ่ในระดับมาก ( x̅ = 4.08) หลัก 5ส มี
ความสัมพันธ์กับความสุขเชิงองค์รวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 และได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาวัดสัปปายะสร้างสุขเชิงองค์รวมด้วยวิถี 5ส ตามแนวพุทธ
จิตวิทยา การบริหารและจัดการวัดด้วยวิถี 5ส ท่ีดีมีคุณภาพมาก ทั้งนี้โดยการบูรณาการเข้ากับปัจจัยทาง
พุทธจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วย หลักธรรมสัปปายะ 7, หลักธรรมภาวนา 4,หลักการบริหารวัด 4, และ
หลักจิตวิทยา คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 2 ประกอบด้วย แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน ซึ่งส่งผลต่อ
ความสุขเชิงองค์รวม 4 คือ สุขกาย, สุขสังคม, สุขอารมณ์ และสุขปัญญา ชื่อว่า “วัดสร้างสุขโมเดล : 
574424” 
 

สรุป 
 การบริหารการพัฒนาสาธารณูปการในศตวรรษที่ 21 เป็นหนึ่งในการคณะสงฆ์ที่ต้องบริหาร
การพัฒนาตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย สอดคล้องกับ (วัดโมลีโลกยาราม, 2562) ให้
ความหมายของการคณะสงฆ์ หมายถึง “งานของคณะสงฆ์” “สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ต้องทำ” “สิ่งหรือ
เรื่องที่คณะสงฆ์ควรทำ” “ธุระของคณะสงฆ์” “หน้าที่ของคณะสงฆ์” ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน  มาตรา 15 ตรี (1) และ (3) และข้อ 5 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2541) ว่า
ด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  เป็นงานในหน้าที ่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์โดยแท้ แต่
วิธีดำเนินการนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม ในรูปแบบของการบริหารการพัฒนา
แบบองค์รวม สอดคล้องกับ (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต), 2543) ให้ความหมายของการสาธารณูปการ 
หมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการทำวัดให้
สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การทำถนน ทางเดินในวัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้
พบเห็น โดยใช้ศาสตร์ทางการบริหาร สอดคล้องกับ (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , 2546) ให้
ความหมายของการสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นระเบียบบริหาร
การคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมองเห็นความสำคัญการจัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างและรู้จัก
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วิธีการบริหารงานสาธารณูปการ เป็นอย่างดี มีเทคนิคและวิธีการขอคำปรึกษากับหน่วยงานราชการที่
รับผิดชอบขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างการบริหารจัดการงานสาธารณูปการที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ควบคู่ไปด้วยตามทฤษฏีการบริหารการพัฒนา สอดคล้องกับ (Irwing Swerdlow (ed.), 1963) ให้นิยาม
การบริหารการพัฒนา หมายถึง การบริหารการพัฒนาเป็นพาหะ (carrier) ของค่านิยมการประดิษฐ์
คิดค้น (innovating values) เพื่อกรุยทางไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ ควบคู่กันไปในลักษณะการบริการการ
พัฒนาและการพัฒนาการบริหาร สอดคล้องกับ (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2551) ได้ให้องค์ประกอบการบริหาร
การพัฒนา  
 1) องค์ประกอบหลักการพัฒนาการบริหาร (Development of Administration / D of A) 
หมายถึง การจัดเตรียม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูปสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา รวมถึง โครงสร้าง 
กระบวนการ /เทคโนโลยี และพฤติกรรมการบริหาร  
 2) องค์ประกอบหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development / A of 
D) หมายถึง การนำเอาสมรรถนะ หรือ ความสามารถที่มีอยู่ในระบบบริหารมาลงมือปฏิบัติตามนโยบาย 
แผน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาจริงๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่วางแผนไว้ล่วงหน้า 
โดยใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็นทรัพยากรสำคัญในการบริหาร สอดคล้องกับ (สุวรรณี คำมั่น, สุจิตราภรณ์ 
นาคะลักษณ์, 2546) ได้อธิบายถึงขอบเขตและองค์ประกอบของทุนทางสังคมของไทย  
  (1) ทุนมนุษย์  
  (2) ทุนที่เป็นสถาบัน  
  (3) ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม  
 ในลักษณะของการบริหารพัฒนาการสาธารูปการในรูปแบบของการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ต่างๆ สอดคล้องกับ (พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ การบุญ), 2558) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดทุกวัดมีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูงมาก มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมา บางวัดมีความสำคัญแต่ครั้งก่อนจนกระทั่งถึงปัจจุบันและนอกจากประวัติความเป็นมาแล้ว 
ยังมีคุณค่าทางศิลปะผ่านทางสถาปัตยกรรมภาพเขียนจติรกรรม จนกระทั่งข้าวของเครื่องใช้ในวัด เหล่านี้
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแหล่งวัฒนธรรมของวัดได้อย่างดี การพัฒนาจึงควรนำต้นทุนเหล่านี้มาใช้และ
บูรณาการให้เหมาะสม เช่น การบูรณะโบราณสถาน การบริหารจัดการควรมาจากความต้องการและ
ความพร้อมของคนในชุมชน ที่สอดคล้องกับหลักการให้บริการทางการท่องเที่ยว สามารถร่วมมือพัฒนา
ในด้าน การจัดศูนย์บริการการท่องเที่ยว พัฒนารายการหรือโปรแกรมนานักท่องเที่ยวไปชุมชนเพื่อเสนอ
นักท่องเที่ยว และต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามไว้พร้อมๆ กับการรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนด้วย และสอดคล้องกับ (พระอนันตชัย อภินนฺโท, ประยูร สุยะใจ และพระมหาเผื่อน กิตฺติโสภ
โณ, 2564) ได้สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาวัดสัปปายะสร้างสุขเชิงองค์รวมด้วยวิถี 5ส ตามแนวพุทธ
จิตวิทยา คือ  
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 1) ด้านกิจกรรมสถานท่ีสร้างสุขเชิงองค์รวม  
 2) ด้านกิจกรรมสังคมสร้างสุขเชิงองค์รวม  
 3) ด้านกิจกรรมจิตใจสร้างสุขเชิงองค์รวม 4) ด้านกิจกรรมปัญญาสร้างสุขเชิงองค์รวม  
 ดังแผนภาพประกอบนี้ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อนำเสนอแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหาร และ 2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการบริหารและพัฒนาตนเองเพื่อการใช้ชีวิตใน
สังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากการศึกษานั้น พบว่า 1. หลักการบริหารที่เข้าใจง่ายและสามารถ
นำมาใช้กับคนหรืองค์กรต่างๆ ได้ไม่ยาก คือ หลักการบริหารของ อองริ ฟาโยล 5 ประการ ได้แก่ (1)  
การวางแผน (2) การจัดการองค์การ  (3) การบังคับบัญชา (4) การประสานงาน และ (5) การควบคุม  2. 
แนวทางการบริหารและพัฒนาตนเองในสังคมไทยปัจจุบัน นั้น ประกอบด้วยหลักการบริหาร ของอองริ 
ฟาโยล ทั้ง 5 ประการ และใช้หลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นหลักในการ
ควบคุมและส่งเสริม ให้การบริหารและพัฒนาตนเองในสังคมไทยปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ  การควบคุมและเดินหน้าด้วยศีล  ตั้งใจและตั้งมั่นด้วยสมาธิ  ครองตน
และครองจิตด้วยปัญญา ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีความสงบสุขในสังคมไทย
ต่อไป 
 
คำสำคัญ: การบริหาร, การพัฒนา, ไตรสิกขา 
 
Abstract  

This academic article There are two objectives : 1) To present the idea and 2. To 
analyze and synthesize guidelines for self- administration and self-development for 
effective life in Thai society. That study found, 1. Administration  principles that are easy 
to understand and can be easily applied to people or organizations are Henri Fayol's 5 
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principles of management,  namely ( 1 )  Planning( 2 )  Organizing ( 3 )  Commanding ( 4 ) 
Coordinating  and ( 5 )  Controlling  2 .  Approach of self-administration and self-
development in Thai society today,  It consists of Henri Fayol's five principles of 
management and uses the trisikkha principles. which is the principle of Buddhism to be 
the main control and promotion To allow self-management and self-development in 
today's Thai society to be most effective and efficient, That is control and move forward 
with precepts. concentrate and concentrate with concentration Dominate yourself and 
dominate your mind with wisdom. This will result in a purposeful and peaceful life in 
Thai society. 

 
Keywords: Administration, development, Three Studies 
 

บทนำ 
คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที ่มีค่ายิ ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มี

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว ประเทศนั้นก็

เจริญก้าวหน้ามีความมั่งคั่งและมั่นคงท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางสังคมแต่ถ้าหากประเทศใด
ขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าหรือไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ ประเทศ
ก็พัฒนา ไปได้ยาก ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทรัพยากรมนุษย์
เป็นสำคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อ ให้เกิด
การพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น 
ประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  องค์กรต่างๆก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องให้
ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นประการสำคัญ เนื่องด้วยเป็นฟันเฟืองสำคัญอย่างมากต่อการ
พัฒนาองค์กร ให้เจริญก้าวหน้า บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ องค์กร
แต่ละองค์กรในปัจจุบันจึงเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีที่สุด โดยให้ความสำคัญ
กับทรัพยากรมนุษย์ในอันดับต้นๆ ในขณะที่ประเทศไทยเองยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความขัดแย้งของต่างประเทศ สถานการณ์ราคาน้ำมัน ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังใน
ระยะต่อไป คือ การติดเชื้อ COVID-19 ของประชากรโดยเฉพาะวัยเด็ก ซึ่งมีสัดส่วนการได้รับ
วัคซีนอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและประชากรกลุ่มเปราะบางที่อาจยังไม่ไดร้ับวัคซีนเพียง
พอที ่จะก่อให้เกิดภูมิคุ ้มกันอย่างเต็มที ่ ซึ ่งแม้จะมีการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่กลุ ่มเด็กใน
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สถานศึกษาแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ยังต้องให้ความส าคัญกับการป้องกันโรคส่วน
บุคคลควบคู่ไปกับการขยายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากขึ้น เพื่อให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงและเกิด
ภูมิคุ้มกันหมู่ โดยข้อมูลของศูนย์ข้อมูล COVID-19 ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ประเทศ
ไทยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 
27.5 ของประชากรทั้งประเทศเท่านั้นเอง (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

,2565) ซึ่งประเด็นต่างๆ ดังกล่าวมานั้นย่อมส่งผลต่อการบริหารตนเอง บริหารองค์กร สังคม 
ประเทศชาติได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีผลต่อการพัฒนาในหลายๆมิติด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้ว 
ผู้เขียนจึงศึกษาค้นคว้าข้อมูล และวิเคราะห์ สังเคราะห์จนได้แนวทางการบริหารและพัฒนาตนเอง
ให้อยู ่ในสังคมไทยปัจจุบันที ่สถานการณ์ต่างๆ ยังคงปรากฏให้เป็นอยู ่เสมอต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง ดังจะกล่าวถึงต่อไป 

 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

วิลาวรรณ รพีพิศาล กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากร
หรือสมาชิกในองค์การ 3 ช่วงระยะเวลา  คือ 

ก่อนปฎิบัติงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องวางแผน สรรหา และจูงใจ บุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานด้านนี้จำเป็นต้อง
รู้ และเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายที่องค์การต้องการ เพื่อให้เข้ามาร่วมงานด้วยความเหมาะสมต่อไป 

ขณะปฎิบัติงาน หลังจากสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับ
องค์การแล้ว   ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังจำเป็นต้องธำรงรักษาให้บุคคลากรขององค์การมี
คุณภาพ มีชีวิตการปฎิบัติงาน ที ่ดี มีความศรัทธา และจงรักภักดีต่อองค์การ โดยคำนึงถึง
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม จึงจะสามารถดึงดูดความสนใจบุคลากรที่ดีเข้ามาร่วม
ปฏิบัติงานได้ 

หลังการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้มุ่งหวังผลเพียงได้บุคลากรเข้ามา
และปฎิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเท่านั้น ภาระงานอีกหน้าที่หนึ่งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ต้องให้ความเอาใจใส่เช่นเดียวกัน คือ การดูแลบุคลากรหลังเกษียณอายุ หรือ บุคลากรที่มี
ความจำเป็นต้องลาออกจากงานก่อนเวลา ด้วยความจำเป็นบางประการ โดยองค์การจะต้อง
จัดเตรียมความพร้อมให้บุคลากรได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมหลังออกจากงาน อาจจะเป็ น
เรื ่องเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนในรูปอื่นๆ ที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตที่มีความสุขได้ต่อไป (วิลาวรรณ รพีพิศาล,2554) 
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ในขณะที่ ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (ศิริพงษ์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา,2551) ได้กล่าวไว้ว่า
อย่างน่าสนใจว่า หลักการบริหารที่เป็นสากล หมายถึงหลักการบริหารที่สามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานในองค์การได้ทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาด ทุกสถานการณ์ โดยไม่มี
ข้อยกเว้นไม่วาจะนำไปใช้ในองค์การของรัฐหรือเอกชน เช่น หน่วยงานราชการ การบริหารงาน
ทหาร ตำรวจ พลเรือนหรือโรงเรียน... ทั้งนี ้เพราะการบริหารก็คือการบริหาร ขอเพียงแต่ให้
สามารถสร้างหลักการบริหารที่เป็นสากลขึ้นมาไว้เท่านั้น ก็จะนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้ทุก
ประเภท นั่นคือ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ 

อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) (ไพลวัลย์ เคนพรม,2558) เป็นทั้งวิศวกรและนักวิชาการชาว
ฝรั่งเศส ได้กำหนดหน้าที่ทางการบริหารจัดการไว้ 5 ประการ มีตัวย่อว่า “POCCC” ซึ่งเป็นการ
นำตัวอักษรตัวแรกของแต่ละหน้าที่มาเขียนได้แก่ มีดังนี้ 

P = Planning    การวางแผน 
การวางแผน (Planning) หมายถึง จินตนาการหรือวิสัยทัศน์ที่เราวาดภาพไว้ล่วงหน้า

แล้วว่า งานที่เรากำลังจะทำนั้น เม่ือเสร็จออกมาแล้ว หน้าตามันน่าจะเป็นอย่างไร? 
O  = Organizing  การจัดการองค์การ 
การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การเข้ามารับผิดชอบในการทำงานเหล่านั้นให้

สำเร็จลุล่วง การออกแบบหน่วยงานจะออกแบบจากหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุด เช่น ฝ่ายผลิต แล้ว
ค่อยๆซอยงานให้เล็กลง เช่นในฝ่ายผลิตควรจะต้องมีงาน อาทิ แผนกเตรียมวัตถุดิบ แผนกควบคุม
เครื่องจักร แผนกซ่อมบำรุง แผนกคลังสินค้า ฯลฯ  

C = Commanding การบังคับบัญชา 
การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การสั่งงานต่างๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ดังนั้นเราจึงต้องวางคนตามความเหมาะสม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
ถนัด ฯลฯ ให้เต็มอัตรากับงานที่เราจัดแบ่งไว้ โดยคนที่รับผิดชอบหน่วยงานที่ใหญ่กว่า ก็จะต้อง
สามารถสั่งการคนที่รับผิดชอบหน่วยงานเล็กกว่า การวางคนให้สามารถสั่งการกันได้นี้ เรานิยม
เรียกว่า สายการบังคับบัญชา (Command) เพื่อให้คนที่เราจัดวางกำลังเหล่านี้ ทำงานที่ได้รับ
มอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วง บรรลุตามแผน 

C = Coordinating การประสานงาน 
การประสานงาน (Coordinating ) หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันให้เข้า

กันได้และไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  ฟาโยล บอกว่า เป็นเพราะมีแต่การวางแผน แบ่งงาน วางคน แต่
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ไม่มีการประสานงานที่ดี ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานที่ใหญ่กว่า จะต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูล
เพื่อให้หน่วยงานย่อยๆของตน มีการประสานงานที่ดี  

C  =  Controlling การควบคุม 
การควบคุม (Controlling)  หมายถึง การที ่จะต้องกำกับให้สามารถประกันได้ว่า

กิจกรรมต่างๆที่ทำไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่วางไว้ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการทำงาน
ให้สำเร็จ     ก็คือจะต้องมีการควบคุม (Control) ให้หน่วยงาน กำลังคน การประสาน สามารถ
ดำเนินให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ในเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนด  

หลักการบริหารเหล่านี้เมื่อวิเคราะห์โดยละเอียด ผู้เขียนเห็นว่าสามารถวิเคราะห์ในมิติ
อื่นที่ไม่ใช่องค์การได้อีก กล่าวคือด้านการบริหารตนเอง แต่กระนั้นแล้วการวิเคราะห์โดยใช้เพียง
หลักการบริหารของ อองริ ฟาโยล คือ POCCC เพียงประการเดียวคงไม่สามารถวิเคราะห์ได้
ครอบคลุมถึงการบริหารตนได้ละเอียดลึกซึ้งจึงมีคำจำเป็นต้องนำหลักการนี้มาบูรณาการเข้ากับ
หลักพุทธธรรมหรือสุภิตของพระพุทธศาสนาจึงจะสามารถตอบโจทน์ดังกล่าวข้างตนได้สรุปว่า 
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่
สำคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กร ชุมชน ประเทศชาติและโลก ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่งการวางแผน ไป
จนถึงเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ขั้นตอนเหล่านี้อาจต้องมีการปรับวิธีการไปบ้างตามบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและกระทันหันในบางสภาวะการณ์นั้นแสดงให้เห็นว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดได้ตายตัว  เป็นเพราะต้องบริหารให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ และมีขั้นตอน 5 ขั้นตอนเป็นเบื้องต้นดังที่
ผู้เขียนได้กล่าวไปข้างต้น 

 
ภาวะสังคมไทย  (2564 - 2565) 
 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์  ยอมรับว่าในปีนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
เดิมเคยทำรายได้เข้าหลักของประเทศยังคงไม่สามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้ เนื่องจากยังคงได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยคาดว่าทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศราว 5 ล้านคน สร้างรายได้ราว 4.2 แสนล้านบาท 
 การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว เลขาธิการสภาพัฒน์ฯ ยังระบุว่า มาจากข้อมูล
และสมมติฐานอยู่บนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่มียอดผู้ติดเชื้อราย
ใหม่เพิ่มสูงขึ้น แต่จำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงและผู้เสียชีวิตยังคงทรงตัวในระดับต่ำและไม่เกิน
ศักยภาพของระบบสาธารณสุข และยังไม่มีการระบาดระลอกใหม่จากไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ที่มี
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ความรุนแรงมากขึ้นกว่าระดับในปัจจุบัน และการกระจายวัคซีน โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมสัดส่วนประชากร โดยในปีนี้รัฐบาลได้สั่งซื้อวัคซีนมาไว้แล้ว
รวมอย่างน้อย 90 ล้านโดส 
 แม้ว่าภาพเศรษฐกิจที่สภาพัฒน์คาดการณ์ไว้จะมีแนวโน้มที่ดี แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่า
จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของไทยได้ จากการรายงานของ
สภาพัฒน์ฯ ได้สรุป 5 ข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ (สำนักข่าว BBC NEWS ไทย,2565)  

 1. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ามกลางการ
กลายพันธุ์ของไวรัสที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน 

 2. การเพิ่มข้ึนของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก 

 3. ภาระหนี้สินครัวเรือนและธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้น
ตัวของอุปสงค์หรือความต้องการในประเทศ รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้ ในขณะเดียวกัน
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในช่วงขาขึ้น ประกอบกับตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ 

 4. ปัญหาชะงักงันของห่วงโซ่การผลิตที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ โดยเฉพาะปัญหาการ
บริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ยังไม่ดีขึ้นจากปี 2564 ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางทะเลยัง
สูง 

 5. ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินของโลก จากการระบาดของโควิด -
19 สายพันธุ์ใหม่ นโยบายทางการเงินของประเทศที่เป็นตลาดหลักของไทย รวมถึงความขัดแย้ง
ระหว่างชาติมหาอำนาจโดยที่มา และแนวคิดเกี่ยวกับ New normal (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

,2563) นั้น ราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ "New Normal" เพิ่มเข้ามา โดย รศ.มาลี บุญศิริ
พันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายคำนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ก 
Malee Boonsiripunth เอาไว้ว ่า New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ , ฐานวิถีช ีว ิตใหม่ 
หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จน
แบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ 
ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 

รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ 
การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถี ดั้งเดิม
หรือหวนหาถึงอดีต 
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มีข้อมูลจากนิตยสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2015 (โดย เขมรัฐ ทรงอยู่) 
ระบุว่า "New Normal" หรือ "ความปกติในรูปแบบใหม่" เป็นคำศัพท์ที่ถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี 
ค.ศ. 2008 โดย Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนี้ชื ่อดัง และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific 
Investment Management (PIMCO) โดยให้นิยาม "New Normal" ในบริบทเศรษฐกิจโลก
เอาไว้ว่า เป็นสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากในอดีต และเข้าสู่อัตราการ
เติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม ควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่างต่ อเนื่องหลังเกิด
วิกฤติทางการเงินในสหรัฐฯ 

อีกทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจจะไม่ได้เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจเดิมแบบที่ผ่านมา 
เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวกำหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะที่แตกต่างจากในอดีต 

 
แนวทางการบริหารและพัฒนาตนเองในสังคมไทยปัจจุบัน 
 การฝึกฝนและพัฒนามนุษย์นั้นทางพุทธศาสนาจัดวางเป็นหลักเรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่ทำให้บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และให้มนุษย์
เป็นองค์รวมที่พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 

 1. ศีล เป็นเรื ่องของการฝึกในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกศีล ก็คือวินัย วินัยเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการศึกษาและการพัฒนา
มนุษย์ เพราะว่าวินัยเป็นตัวการจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการพัฒนา โดยจัดระเบียบ
ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้เหมาะกับการพัฒนาและให้เอ้ือโอกาส
ในการที่จะพัฒนา เมื่อฝึกได้ผลจนคนมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตามวินัยนั้นแล้วก็เกิดเป็นศีล ดังนั้น 
โดยสรุปวินัยจะมาในรูปของการฝึกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัดสภาพแวดล้อม ที่จะป้องกัน
ไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่ดี และเอ้ือต่อการมีพฤติกรรมที่ดีที่พึงประสงค์ การฝึกคนให้คุ้นกับพฤติกรรม
ที่ดี ตลอดจนการจัดระเบียบระบบทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษย์ 

 2. สมาธิ เป็นเรื ่องของการฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่การพัฒนา
คุณสมบัติต่างๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในด้าน
ความสามารถของจิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่ว
แน่มั่นคง ความมีสติ สมาธิ และในด้านความสุข เช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริงเบิกบานใจ ความสด
ชื่นผ่องใส ความรู้สึกพอใจ    พูดสั้นๆ ว่า พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต 
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 3. ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มตั้งแต่
ความเชื่อ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ 
คิดการต่างๆ สร้างสรรค์ เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามที่มันเป็น 
ตลอดจนรู้แจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทัง้ปวง จนถึงขั้นรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต ที่ทำ
ให้มีจิตใจเป็นอิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทุกข์ เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 

 หลักทั้ง 3 ประการที่กล่าวมานี้ เป็นส่วนประกอบของชีวิตที่ดีงาม เราก็ฝึกคน
ให้เจริญงอกงามในองค์ประกอบเหล่านี้ และให้องค์ประกอบเหล่านี้นำเขาสู่การเข้าถึงอิสรภาพ
และสันติสุขที่แท้จริง ตัวการฝึกที่จะให้มีชีวิตที่ดีงามเป็นสิกขา ตัวชีวิตที่ดีงามที่เกิดจากการฝึกนั้น
ก็เป็นมรรค เมื่อนำมาบูรณาการกับ อองริ ฟาโยล (Henri Fayol)   ซึ่งกำหนดหน้าที่ทางการ
บริหารจัดการไว้ 5 ประการ มีตัวย่อว่า “POCCC”  แล้วนั้น ผู้เขียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ และ
นำเสนอเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 
แผนภาพที่ 1 : แนวทางการบริหารและพัฒนาตนเองในสังคมไทยปัจจุบัน 
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หลักการบริหาร บวก ไตรสิกขา  
เนื่องจากหลักการบริหาร โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการนั้น เป็นสิ่ง

ที ่ควรเสริมกันอย่างครบถ้วนและเป็นส่วนที่จะนำพาให้ตนเองหรือแม้กระทั้งองค์กร สังคม 
ประเทศชาติ พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก โดยผู้เขียนจะขออธิบาย
แผนภาพเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจโดยละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักการบริหาร ของอองริ ฟาโยล (Henri Fayol) 5 ประการ ได้แก่  P = Planning  
การวางแผน, O = Organizing การจัดการองค์การ,  C=Commanding การบังคับบัญชา, 
C=Coordinating  การประสานงาน,  C=Controlling การควบคุม สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการบริหาร
ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับองค์กร สังคม ประเทศชาติ  หรือแม้กระทั้งบุคคลทั่วไปเอง
ก็เช่นกันเมื่อเราเปรียบว่า ตนเองนั้นเป็นองค์ประเภทหนึ่ง เราก็จะสามารถนำทฤษฎีการบริหาร
ดังกล่าวมาใช้ในชีวิตของตนเองได้อย่างกลมกลืน ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ของ
ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงที่ไม่ราบรื่นเฉกเช่นก่อนช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งข้อมูล
ต่างๆที่น่านใจอันเป็นข้อมูลยืนยันผลกนะทบดังกล่า ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปและได้
นำเสนอไปก่อนหน้านั้นแล้ว  ดังนั้น เพื่อให้คนไทยมีแนวทางการบริหารและพัฒนาตนเองให้
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสภาวการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนสรุปได้ว่านอกจากจะใช้
หลักการบริหารแล้วยังต้องนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันได้แก่ หลัก ไตรสิกขา ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา บูรณาการกับหลักการบริหารดังกล่าว  เช่น   

1) การวางแผน (Planning) หากเป็นตัวบุคคลต้องวางแผนตนเองโดยมีพื้นฐานของศีล 
กล่าวคือ วางแผนทำในสิ่งที่ถูกที่ควร เหมาะสมกับสถานการณ์  ใช้สมาธิ จดจ่ในสิ่งที่ตนเองกระทำ
การตามแผนที่ได้วางไว้ ตลอดถึง การใช้ปัญญาในการควบคุมทิศทางการดำเนินการตามแผนให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หาเป็นระดับ
องค์กรอาจประยุกต์ใช้กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นไปเพื่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้คนให้ถูกกับงาน “put the right man on the right 
job” เป็นต้น    

2) การจัดการองค์กรนั้น หากเป็นให้ร่างกายและจิตใจของตนเองเป็นองค์กรหนึ่งแล้ว
นั้น ภายใต้สถานการณ์สังคมไทยที่ประสบปัญหาทั้งมิติของเศรษฐกิจ สังคม การระบาดของไวรัส
โคโรน่า แล้วนั้น สิ่งที่จะยกให้ตนเองให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพได้ต้องมีศีลเปน็เบื้องต้น มีสมาธิ
ในการหาทางออกของปัญหาหรือฝึกสมาธิฝึกตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มยิ่งขึ้นไป ใน
ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งขาดไม่ได้ในการบริหารและพัฒนาตนเองคือ ต้องใช้ปัญญาอย่างเหมาะสม
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และถูกต้องตนเองจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และมีความสุขใจด้วย เป็นต้น  ซึ่งการใช้หลัก
ไตรสิกขามาบูรณาการนั้นเปรียบดังเป็นการเตือนตน พัฒนาตน ด้วยตนเองเป็นหลัก เป็นสิ่งที่
สำคัญอย่างยิ ่ง เพราะไม่มีใครเตือนเราได้ดีเท่าเราเตือนเราเอง หลักฐานมีทั ้งปรากฏใน
พระไตรปิฎกและเอกสารรวมถึงกลอนที่พระนักเทศน์หรือนักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ดังมีความ
ว่า (ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล,2559)  “จงเตือนตนด้วยตนเอง...อย่าแชเชือน จงเตือนตน ให้พ้นภัย...” 
อีกทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงเห็นว่า คนที่เตือนตนเองได้ดีกว่า เพราะตนของ
ตนย่อมอยู่กับตนเสมอ ย่อมรู้อยู่ทุกเวลาว่าตนกำลังทำอะไร จึงมีโอกาสเตือนตน ให้สติแก่ตนได้
ทุกเวลา ส่วนคนอื่นอยู่ห่างตัวเราย่อมรู้สิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรของเราเพียงบางอย่าง จึงสามารถ
ตักเตือนได้เฉพาะสิ่งที่ตนรู้เท่านั้น และถ้าเป็นคำตักเตือนของคนที่เราไม่เคารพ เราอาจจะไม่เชื่อ
ฟังก็ได้  ทั้งนี้กระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการควบคม จะมีพื้นฐานและเสริมด้วย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ไตรสิกขา อยู่เสมอ จึงจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างกลมเกลียว ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดปัญหาต่างๆของประเทศไทย
ต่อไป 

 
บทสรุป 

มนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งขององค์กรทุกประเภท ในขณะที่ความท้าทายในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายส่วนสำคัญมาจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การ
ปรับโครงสร้างองค์กร และความพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นประการสำคัญ ทำให้ภาระหน้าที่
ของนักบริหารทรัพยากรมากข้ึน แต่ยังคงมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรและประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่คนไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงของการเกิดสภาวะการที่
ส่งผลกระทบทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สังคม ประเทศชาติได้โดยเฉพาะสถานการณ์ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้า
ระวังโดยรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของคนไทย
ที่มีแนวโน้มดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19 ในกลุ่ม
เด็กผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ที่ยังมีสัดส่วนการได้รับวัคซีนที่น้อยหรือได้รับไม่เพียงพอให้เกิด
ภูมิคุ้มกันอย่างเต็มที่ หรือแม้กระทั้งปัญหาการศึกษา ปัญหาเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ใน
ทุกเขตท้องที่ทั ่วประเทศไทย ตั ้งแต่วันที ่ 26 มีนาคม 2563 เพื ่อจ ำกัดการเคลื่อนย้ายของ
ประชาชน ส่งผลให้คนไร้บ้านซึ่งอาศัยในที่สาธารณะได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ อาหาร 
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และที่อยู่ ขณะเดียวกัน คนไร้บ้านมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากข้อมูลการสำรวจของกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และเครือข่าย พบว่า จำนวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากช่วงก่อนการระบาด สร้าง
ผลกระทบต่อคนไร้บ้าน อาทิ การเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล และไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา
จากรัฐ 

จากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่าการบริหารและการ
พัฒนาตนเองในสังคมไทยปัจจุบัน ให้สามารถดำรงชีพอย่างมีความสุข เกิดประสิทธิภาพ และ
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างเหมาะสมนั้น จะต้องบูรณาการหลักการบริหารของอองริ 
ฟาโยล (Henri Fayol)  5 ประการ  คือ การวางแผน การจัดการองค์กร  การสั ่งการ  การ
ประสานงาน การควบคุม และเสริมการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ทางพระพุทธศาสนา คือ ศีล 
สมาธิ และปัญญา นั่นเอง 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำผังมโนทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติ

ธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ตำบลพระซอง อำเภอนา
แก จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนทัศน์ 
เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง 
ด้วยการทำผังมโนทัศน์ใน เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระซอง
สามัคคีวิทยา ตำบลพระซอง อำเภอ นาแก จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการเรียนรู้
เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ t- 
test for dependent Samples โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ด้วยการทำผังมโนทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทำ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนใน
การทำแบบทดสอบระหว่างเรียนเท่ากับ 49.29 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.15 แสดงว่า 

E1 = 82.15 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 
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24.84 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.8 แสดงว่า E2= 82.8 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 
80/80 
 2..จากการทดสอบของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดว้ย
การจัดการเรียนรู้ด้วยการทำผังมโนทัศน์รายวิชา ภูมิศาสตร์ โดยใช้การเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย
การทำผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมสึกษาปีท่ี 4 ซึ่งผู้วิจัยลงมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพื่อเป็นการพัฒนาผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำผังมโน
ทัศน์ ดังกล่าว ผู้วิจัยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันจากกลุ่ม
ตัวอย่างเดียวกัน ซึ่งคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การทำผังมโนทัศน์, ภูมิศาสตร์, สังคมศึกษา 
 

Abstract 
 Study of development of learning sets by Concept mapping  Geography course 
Matthayom 4 students subject Natural flooding Phra Song Samakkhi Witthaya School Phra 
Song Subdistrict Na Kae District, Nakhon Phanom Province  Its objectives are 1. To 
develop learning sets as well Concept mapping Geography subject Natural flood By using 
the learning set By conceptualization Mattayom 4 Phra Song Samakkhi Witthaya School. 
2. To compare the achievement Student learning Before and after  By developing a 
learning kit By conceptualization Geography subject Natural flood By using the learning 
set too Concept mapping Mattayom 4  Phra Song Samakkhi Witthaya School Nakhon 
Phanom Province Semester 2 Academic year 202 1  Has 1 room 25 people By specific 
selection methods The tools used in the research were Learning plan on Natural flood 
Achievement test Teaching statistics used in research Include t- test for dependent 
Samples By using statistical software packages . 
 The results of the research showed that 
 1. Learners receive learning. By conceptualization subject Natural flood The 
researcher developed the learner to learn From various process steps By considering 
from the average score.  Of the students in taking the test before learning was equal to 
49.29  Out of 60 full points Accounted for 82.15 percent And show that is E1 = 82.15 The 
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average post-academic achievement was 24.84 from 30 points, 82 .8 percent, indicating 
that E2 = 82.8, It meets the set threshold of 80/80.  

2. From the tests of students before and after With a set of geography 
activities By using learning by conceptualizing For secondary school students studying in 
Year 4 When entering the field In which the researcher conducted the self-learning 
activities.  To develop the results of learning management.  Through a series of learning 
activities by conceptualizing. As mentioned, the researcher used academic achievement, 
Before school and after school Let's compare between the 2 groups scores. From the 
same sample Which the test scores after studying Of students higher than before studying 
With statistical significance at the level of .05 

 
Keywords : academic achievement, conceptual, geography, social study 
 

บทนำ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
คน ซึ่งเป็นกําลังของ ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความรู้และทักษะพื้น ทั้งเจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ หน่วยงาน ระดับท้องถิ่นและ
สถานศึกษา ได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน การ
สอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน ให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จําเป็นสำหรับการ
ดำรงชีวิตในสังคมที่มี การเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(กรมวิชาการ, 2551) 
 สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการดำรงชีวิต ที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตัวเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกต่าง และมีคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นผลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของโลก การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ปัญหาทาง
กายภาพและภัยพิบัติ ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การใช้
ภูมิสารสนเทศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต 
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่าง
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ประเทศ และการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้เรียนจะได้เรียนรูเกี่ยวกับสาระภูมิศาสตร์ที่มีความลึกซึ้ง และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยได้
กำหนดมาตรฐานไว้ดังน้ี 
 มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป 
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และมีตัวช้ีวัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ดังนี ้
 1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
 3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
และทวีปต่าง ๆ 
 4. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และหรือธรรมชาติ 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560) 

แผนผังมโนทัศน์ หรือ Concept Map  หมายถึง  ภาพเชื่อมโยงความคิด ความเข้าใจที่ผู้เรียน
ได้รับมาจากการสังเกต หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนำมาจัดประเภทของข้อมูลหรือ
เหตุการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันไว้ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกันโดยอาศัยคุณลักษณะร่วมกันเป็น
เกณฑ์  องค์ประกอบของแผนผังมโนทัศน์มี  3  องค์ประกอบ  คือ  มโนทัศน์หลัก  มโนทัศน์รอง  มโน
ทัศน์ย่อย  โดยเชื ่อมโยงมโนทัศน์ที ่มีความสัมพันธ์กันด้วยเส้น รูปแบบของแผนผังมโนทัศน์มี 5 
แบบ  ได้แก่ 
  1) แบบกระจายออก (Point grouping)    

 2) แบบปลายเปิด (Opened grouping)   
  3) แบบปลายปิด (Closed grouping)   
  4) แบบเช่ือมโยงข้ามจุด  (Linked  grouping)   
  5) แบบผสม  (Mixed  grouping) 
 ประโยชน์ของการใช้แผนผังมโนทัศน์  (Concept  Mapping) เนื่องจากผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
แผนผังมโนทัศน์ จากการคิด วิเคราะห์และตัวอย่างที่หลากหลาย ดังนั้นผลที่ผู้เรียนจะได้รับโดยตรงคือ 
จะเกิดความเข้าใจในแผนผังมโนทัศน์นั้น และได้เรียนรู้ทักษะการสรา้งมโนทัศน์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการ
ทำความเข้าใจมโนทัศน์อื่น ๆ ต่อไปได้ รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลโดยการอุปนัย (inductive 
reasoning) อีกด้วย 
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 ข้อดีของการใช้แผนผังมโนทัศน์  (Concept  Mapping) ข้อดีที่สำคัญ ของ การใช้ Concept 
Mapping คือ ทำให้สามารถเห็นภาพความคิดรวบยอด ในรูปแบบที ่จับต้องได้ ทำให้สามารถให้
ความสำคัญได้ง่ายดาย จึงสะดวกในการนำไปทบทวนทุกครั้งที ่ต้องการ  นอกจากนี้ในการรวบรวม
ความคิดรวบยอดต้องใช้ความเข้าใจที่ชัดเจนและแม่นยำทั้งในเรื่องความหมาย  และความเชื่อมโยงของ
ความคิดรวบยอดจึงทำให้การเรียนรู้ กลายเป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งนี ้ในการนำเสนอ
ความคิดรวบยอดให้แก่นักเรียน ครูไม่ควรให้นักเรียนจำ Concept Mapping ที่เตรียมไว้แล้ว เพราะนั่นก็
เป็นเพียงแค่การเรียนแบบท่องจำอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ที่ไม่ช่วยให้เกิดการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีความหมายและยั่งยืน 
 ข้อจำกัดของการใช้แผนผังมโนทัศน์  (Concept  Mapping) 
  1. ผู้สอนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจรูปแบบ  และประโยชน์ของมโนทัศน์  แบบ
ต่างๆ  จึงจะสามารถสอนหรือ แนะนำผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
  2. ผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่าย  หรือไม่มีความอดทนต่อบางมโนทัศน์ที่ไม่กระจ่าง
ชัดเจน 
 กระบวนการ Concept Mapping ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ 6 ขั้นตอน คือ 
  1. Preparation Step ขั้นของการเตรียมการเป็นขั้นตอนที่ผู้ริเริ่มมีความคิดใหม่ๆ 
หรือมีโครงการใหม่ๆ ที่ต้องการจะทำการวิเคราะห์ ผู้ริเริ่มนี้จะเป็นผู้รวบรวมสมาชิกภายในกลุ่ม จะเป็น
จำนวนเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข  
  2. Generation Step ขั้นของการสร้างความคิดคือการที่ทุกคนในกลุ่มเสนอความ
คิดเห็นของตนเองออกมา ข้อมูลที่ได้อาจจะมาจากตำรา งานวิจัย หรือแหล่งความรู้ (Sources of 
Knowledge) ที่หลากหลาย ครูจะกระตุ้นให้สมาชิกนำเสนอความคิดเห็นให้มากที่สุด 
  3. Structure Step  ขั้นการจัดโครงสร้างความคิดสมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันจัดกลุ่ม
ของความคิด (Ideas Grouping) รวมทั้งการจัดลำดับช่วงช้ันของความคิด 
  4. Representation Step – การวิเคราะห์แผนท่ีมโนทัศน์เป็นขั้นตอนท่ีจะวิเคราะห์
คุณภาพของความคิด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Relationship) วิเคราะห์ประเด็นเชื่อมโยง หรือเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งวิเคราะห์ส่วนขาด หรือสิ่งท่ีตกหล่น ยังไม่มีใครมอง 
  5. Interpretation Step - การตีความและแปลความหมายเป็นขั้นตอนในการทำ
ความเข้าใจ และแปลผลของแผนที่มโนทัศน์ เป็นขั้นตอนท่ีจะต้องนำแผนที่มโนทัศน์ออกมาสื่อสารให้เปน็
ที่เข้าใจได้โดยง่าย ไม่สำคัญว่าเขียนมันออกมาได้ แต่สำคัญว่า เขียนแล้ว ชาวบ้านอ่านเข้าใจด้วย ซึ่งตัว
ชาวบ้านเองก็จะต้องฝึกอ่าน แผนที่มโนทัศน์ให้เป็นด้วย 



- 414 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

  6. Utilization Step การนำไปใช้ประโยชน์เป็นการนำ  Concept Mapping ไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เช่น การนำไปใช้เป็น Strategic Map หรือการนำไปใช้เป็นกรอบแนวคิด 
(Conceptual framework) ในการดำเนินงานวิจัย หรือวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงาน 
 หลักการในการเขียนแผนผังมโนทัศน์ มีดังนี ้
  1. เขียนตัวหนังสือเป็นแบบตัวพิมพ์ใหญ่ กรณีภาษาอังกฤษ หรือ ตัวหนาและเน้นคำ
กรณีเป็นภาษาไทย สำหรับประเด็นความคิด (Node) 
  2. ใช้กระดาษแบบไม่มีเส้น (Unlined paper) เพื่อไม่ให้เส้นที่อยู่บนกระดาษมาขีด
กรอบความคิด หากเลี่ยงไม่ได้ ก็ให้เส้นบรรทัดอยู่ในแนวตั้ง (Vertical)  
  3. ใช้กระดาษเปล่าที่ไม่มีการเขียนอะไรมาก่อน 
  4. เชื ่อมคำที่เกี ่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันด้วยเส้น (Link line) หากมีความคิดใหม่ๆ 
เกิดขึ้นก็แตกเส้นเช่ือมออกไปด้านข้างดังในภาพข้างบน 
  5. เขียนต่อเนื่องไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องหยุด ส่งผ่านความคิดให้เกิดความลื่นไหลไป
เรื่อยๆ ไม่ต้องหยุดว่าความคิดควรจะอยู่ตรงไหน เขียนลงไปก่อน (เราสามารถเคลื่อนย้ายหรือลากเส้น
ความสัมพันธ์ได้ทีหลัง) 
  6. เขียนทุกอย่างลงไปโดยไม่ต้องตีความหรือพยายามหาคำอธิบายใดๆ เพราะ
กระบวนการจะหยุดชะงักในการคิด 
  7. หากถึงทางดันของการคิดก็ลองมองไปรวมๆ ทั้งภาพแผนที่มโนทัศน์เพื่อดูว่ายงัมี
ส่วนใดตกค้างหรือหลงเหลือท่ียังไม่ได้เขียนลงไปหรือไม่ 
  8. บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สี หรือรูปทรง (shape) เพื่อแยกแยะหรือจดั
หมวดหมู่ความคิด 
 แผนผังมโนทัศน์  (Concept  Mapping)  สามารถนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
ได้  ดังนี ้
  1. ในการสร้าง Concept Mapping จะต้องมีการอธิบายความคิดรวบยอดที่ยากให้
ชัดเจน และจะต้องมีการเรียงลำดับอย่างเป็นระบบ ดังนั้นในการใช้ Concept Mapping ในการสอนจะ
ช่วยให้ครูมีความเข้าใจในความคิดรวบยอดหลักต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอด
เหล่านั้นมากข้ึน จากนั้น Concept Mapping ช่วยให้ครูสามารถอธิบายให้นักเรียนได้เห็นภาพตามนั้นได้
อย่างชัดเจนด้วย ซึ่งจะทำให้มีโอกาสน้อยที่จะไม่เข้าใจ หรือตีความความคิดรวบยอดสำคัญผิด  
  2. การใช้ Concept Mapping จะช่วยเสริมความเข้าใจ และการเร ียนรู ้ให้กับ
นักเรียน เพราะสามารถเห็นภาพ ความคิดรวบยอดที่สำคัญ ไปพร้อม ๆ กับสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดเหล่านั้น 
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  3. การใช้ Concept Mapping ยังเป็นการช่วยครูในการตรวจประเมินกระบวนการ
สอนได้ด้วย โดยครูจะทราบจากการที่นักเรียนไม่เข้าใจเหตุการณ์ หรือตีความความคิดรวบยอด ลำดับ
ความสำคัญ การเช่ือมโยงท่ีมีเหตุมีผลเพียงพอหรือไม่ เพียงใด (ชัชญาภา วัฒนธรรม, 2557) 
 จากการศึกษาสภาพปัญหา และเหตุผลที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้
ตามแบบผังมโนทัศน์ที่อาศัยการมีความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ การทำผังมโนทัศน์นี้ยังช่วยให้นักเรียนเกิด
ความคิดใหม่ ๆ และรู้ถึงปัญหาที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและเกิดความสามัคคีในการทำงานรวมถึงการ
ร่วมงานกับผู้อื่น ทำให้ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและกล้าที่จะแสดงศักยภาพที่ตนมีให้ผู้ร่วมงาน
ได้รู้ และนำเสนอผลงานออกมาให้ดีได้ในที่สุด จึงได้ดำเนินการเรียนการสอนแบบผังมโนทัศน์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้
นักเรียนดำเนินชีวิตไปด้วยดีในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบผังมโนทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ 
วิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบผังมโนทัศน์  เรื่อง ภัยพิบัติ
ธรรมชาต ิวิชาสังคมศึกษา  สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนพระซองสามัคคี
วิทยา  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 แบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบการวิจัย one group Pre-test, Post-test Design 
(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2542) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพระ
ซองสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 75 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอน ผลการใช้คู่มือการเรียนรู้วิชา 
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  4 ซึ ่ งในการวิจัยนี้ผู ้ศึกษาได้กำหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 6 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมเป็น 12 ช่ัวโมง ดังนี ้

แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติทางธรณีภาค เวลา 2 ช่ัวโมง/คาบ 
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ เวลา 2 ช่ัวโมง/คาบ 
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากภูเขาไฟปะทุรุนแรง เวลา 2 ช่ัวโมง/คาบ 
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติทางบรรยากาศภาค เวลา 2 ช่ัวโมง/คาบ 
แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติทางอุทกภาค เวลา 2 ช่ัวโมง/คาบ 
แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติทางชีวภาค เวลา 2 ช่ัวโมง/คาบ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิด 

4 ตัวเลือก 30 ข้อ โดยแบ่งพฤติกรรมต้องการวัด คือ ด้านความรู้ ความจำ ด้านความเข้าใจ ด้านการ
นำไปใช้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชนิด 2 ตัวเลือก 60 ข้อ โดยแบ่งพฤติกรรมต้องการวัด คือ ด้านความรู้ ความจำ ด้านความเข้าใจ ด้าน
การนำไปใช้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิด 
4 ตัวเลือก 30 ข้อ โดยแบ่งพฤติกรรมต้องการวัด คือ ด้านความรู้ ความจำ ด้านความเข้าใจ ด้านการ
นำไปใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง
เรียนกับวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) 
 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ ์80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สถิติ t – test for dependent Samples 
 

ผลการวิจัย  
 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำผังมโนทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังจากที่เรียนจนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว 
ได้นำคะแนนจากการทำแบบทดสอบระว่างเรียน (ใบงาน) คะแนนเต็ม 60 คะแนน และคะแนนจาก
แบบทดสอบหลังเรียน คะแนนเต็ม 30 คะแนน มาวิเคราะห์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนในการทำ
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แบบทดสอบระหว่างเรียนเท่ากับ 49.29 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.15 และแสดงว่าคือ 

E1 = 82.15 และค่าประสิทธิภาพหลังจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย
การทำผังมโนทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ  โดยใช้การเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำผังมโน
ทัศน์ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 24.84 

จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.8 แสดงว่า E2= 82.8  
ดังนั้น ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบผังมโนทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติ

ธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา  สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนพระซองสามัคคี
วิทยา มีค่า เท่ากับ 82.15/82.8 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการทำผังมโนทัศน์เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ วิชาสังคม
ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 คะแนนเต็ม 30 คะแนน จากแบบทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 12.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.13   และจากแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.84 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.8 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำผังมโนทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ 
วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ด้วยการทำผังมโนทัศน์ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เพื่อกระตุ้นความจำ ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดภัย และ
แนะนำผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำผังมโนทัศน์ท่ีผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาในการเรียนมากขึ้นสามารถดำเนินกิจกรรมจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนของผลการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำผังมโนทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ วิชาสังคม
ศึกษา เพราะผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วย
การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยการทำผังมโนทัศน์ เมื่อพิจารณาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิม์ีค่ า เท่ากับ 82.15/82.8 
ซึ่ ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80  
 เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจาก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการทำผังมโนทัศน์เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ 
วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่ากอ่น
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ 
 โชติมา เพชรเอม (2563)  ได้ศึกษาวิจัยจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 รหัส ส 
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31103 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ ประชากร และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ห้องเรียน 
รวม 75 คน จากผลการทดลองพบว่า หลังได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์นักเรียนมี ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการสอน วิชาสังคม
ศึกษา 2 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์นั้น เป็นการฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ จําแนก แล้ว
สรุปองค์ความรู้ความคิดรวบยอดเป็นแผนผังมโนทัศน์ และ 
 จุฑามาศ ศรีวิมล (2562) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป โดยใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปพบว่าผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ดว้ยการทำผังมโนทัศน์เรื่อง ภัย
พิบัติธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 จากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการทำผังมโนทัศน์ เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ไปใช้พัฒนาการ
ตามขั้นตอนของกระบวนการได้ 
 ครูสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งจัดการเรียนรู้ด้วยการทำผังมโนทัศน์ได้ และควร
ศึกษาและฝึกกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทำผังมโนทัศน์ 
เพื่อให้เกิดความชำนาญ ความคล่องตัวในการทำกิจกรรม และเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ  ต่อไป  
 
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ผังมโนทัศน์ เป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคญัที่
มุ่งให้ผู้เรียนมีสมาธิ มีสติในการแก้ปัญหา ในขณะที่จะเกิดภัยพิบัติ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
จนเกิดทักษะคือ ความชำนาญ คล่องแคล่วงหรือเอาตัวรอดได้ในขณะที ่จะเกิดภัยพิบัติ  หรือใน
สถานการณ์คับขันอย่างมีสติ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักรู ้เกี ่ยวกับภัยพิบัติที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถเตรียมความพร้อมรับมือ บรรเทาความเสียหาย ป้องกันภัยให้น้อยลง และ
สามารถดำรงตนอย่างไม่ประมาท ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ผังมโนทัศน์จึงเป็นกระบวนการที่ทำ
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ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้กรอบแนวคิดทางการตลาดทางการเมืองของ บรูซ 
ไอ นิวแมน (Bruce I. Newman) 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ ผู้สมัครและนโยบาย, ด้าน
การตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing), ด้านการตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing), และด้านการ
หยั่งเสียง (Polling) เป็นกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัย คือ จังหวัดนครพนม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ สื่อมวลชน 
กลุ่มหัวคะแนน และประชาชนทั่วไป จำนวน 22 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านผลิตภัณฑ์และนโยบาย 
การส่งเสริมอาชีพและดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือมีรายได้ให้เพิ ่มขึ้ นเพียงพอต่อรายจ่าย และมี
ความสามารถที่จะปลดหนี้ได้ และนโยบายเร่งด่วนที่จะลงมือทำทันที คือการส่งเสริมอาชีพและดูแล  
สุขภาพ อาทิ ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ (2) การตลาดแบบดึงดูด 
นำเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ เน้นการลงพื้นที่ช่วยเหลือ ประชาชนมีการสร้างภาพลักษณ์นักการเมือง
ที่ทุ่มเทกับการทำงาน ลงพื้นที่สอบถามปัญหาความ เดือดร้อน ช่วยเหลือบ้านเรือนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่
อาศัย ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคลใน ครอบครัว เป็นต้น (3) การตลาดแบบผลักดัน ใช้การ
สื่อสารผ่านระบบเครือข่ายหัวคะแนน กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้มีชื่อเสียงในหมู่บ้านนั้นการสื่อสารผ่านสื่อ
สาธารณะ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ใช้รถกระจายเสียง (รถแห่และเดินเคาะประตูบ้าน (4) การ
หยั่งเสียง มีทีมงานเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งเพื่อนำไปปรับกลยุทธ์  
 
คำสำคัญ: กระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง, การสื่อสารทางการเมือง, องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
Abstrac 
 This research paper is a qualitative research using Bruce I. Newman political 
marketing conceptual framework in 4 areas: Product: Candidates and Policies, and 
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Attractive Marketing (Pull Marketing), Push Marketing, and Polling are research frameworks. 
The research area is Nakhon Phanom Province. The key informants were the media, the 
voting group. and the general public of 22 people. The results showed that (1) in terms 
of products and policies career promotion and health care and help to increase income 
enough to meet the expenditure and have the ability to pay off debt and urgent policies 
to act immediately is to promote careers and take care of health, such as promoting 
careers for people with disabilities, the elderly, and various professional groups (2) 
Attraction marketing Presenting work through online media Focus on helping areas People 
have created the image of a politician who is devoted to their work. Go to the area to 
inquire about problems, troubles, and help homes who are in trouble in housing. help 
families who have lost family members, etc. (3) Push marketing Use the communication 
via the header network system. village headman Or famous people in the village 
communicate through public media such as pamphlets, flyers, posters, broadcasting cars. 
(Car parade and knocking on the door (4) Polling There is a team to survey the opinions 
of the voters in order to adjust the strategy. 
 
Keywords: Election campaign process, Political communication, Provincial Administrative 
Organization 
 

บทนำ 
 กระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ถือได้ว่าเป็นวิธีที่สำคัญสำหรับนักการเมืองที่ใช้เป็น
เครื่องมือหรือเป็นช่องทางที่ใช้ในการโฆษณาชวนเช่ือ เพื่อทำให้ประชาชนไว้วางใจ จูงใจให้ประชาชนเกิด
ความนิยม เชื่อมั่นและศรัทธารวมไปถึงเป็นการสื่อสารจากผู้ปกครอง เพื่อการสื่อสารไปยังผู้ถูกปกครอง 
และยังเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่แนวความคิด อุดมการณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ทั้งนี้การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) (ชนินธร ม้าทอง,2560, หน้า 1) เป็นศาสตร์
ที่มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ซึ่งเน้นในเรื่องวาทวิทยา (rhetoric) การเมืองและจริยธรรม เป็น
การทำการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) มาผสมผสานกับเนื้อหา ทางการเมืองและการสื่อสารเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นแนวทางการศึกษาที่
ตระหนักถึงการสื่อสารในฐานะเครื่องมือของการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ทางการเมือง 
โดยอาศัยการสื่อสารสร้างแนวทางการยอมรับขึ้นในกลุ่มประชาชน ผู้รับสาร  ซึ่งในการดำเนินการทาง
การเมืองการปกครองของทุกสังคมจะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม การสื่อสารทางการเมืองไม่ลักษณะใด
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ก็ ลักษณะหนึ่งทำให้เกิดการทำหน้าที่ของระบบการเมือง กระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จึงถือว่า
เป็นหัวใจสำคัญของของบรรดานักการเมือง ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือท้องถิ่นนั้นล้วนแล้ว แต่
เป็นสิ่งสำคัญอย่าง ยิ่งในด้านการสร้างความมีชื ่อเสียง (Celebrity Making) การสร้างภาพลักษณ์ ( 
image Building) ตลอดจนเพื่อนำเสนอนโยบายทางการเมืองของนักการเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ให้
ได้รับเลือกตั้งเพื่อที่จะได้รับโอกาสเข้าไปดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ด้วยเหตุนี้เองความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารกับกิจกรรมทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ความเป็นกลางหรือความเป็นสื่อกลาง 
จึงกลายเป็นการจัดการ หรือถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน และระหว่างกัน แมคเควล  (McQuail) ได้ใช้
เกณฑ์พิจารณาฐานะของสื่อมวลชนว่าเป็นสื่อกลางแบบต่าง ๆ ระหว่างการรับรู้ของปัจเจกสังคมกับโลกท่ี
เป็นจริง เช่น สื่อทำหน้าที่เป็นหน้าต่าง (window) เป็นผู้ ตีความ (Interpreter) เป็นพาหะข้อมูลเป็นตัว
เชื่อมโยง (Interactive link) เป็นป้ายสัญญาณ (signpost) เป็นเครื่องกรอง (filter) เป็นกระจก (Mirror) 
หรือเป็นฉากกั้น (Screen/barrier) ขึ้นอยู่กับภาวะที่สื ่อมวลชนใช้ในสถานการณ์ที ่แตกต่างกัน การ
สื่อสารทางการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเมือง เพราะนักการเมืองใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสาร
ข้อมูลไปยังประชาชนหรือกลุ่มบุคคล เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง ให้
ประชาชนรับรู้แม้กระทั้ง การสร้างภาพลักษณ์ให้กลุ่มคณะ ได้รับเลือกจากประชาชน ผู้ศึกษาเองได้สนใจ
ศึกษาถึงการสื่อสารทางการเมืองของบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (อบจ.) และการรณรงค์หาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
นครพนม ที่นำไปสู่การได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม การรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง (กานต์ บุญศิริ, 2562) ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่าง ๆ แสวงหาผลประโยชน์จาก
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผ่านสื่อ ด้วยคาดหวังคะแนนเสียงที่สามารถนำตนไปสู่เส้นชัยในการ
เลือกตั้งด้วย ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันสื่อใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมากข้ึน จาก
ข้อมูลดังกล่าว ทำให้ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีกระบวนการ
รณรงค์หาเสียงที่มีประสิทธิภาพ มีสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้หลายช่องทาง และมีสารที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา
บนฐาน แนวความคิดด้านการตลาด มีการจัดโครงสร้างการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  ซึ่งเป็น
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของผู้สมัครให้โดดเด่นกว่าผู้สมคัรคนอ่ืนๆ อีกท้ังผู้สมัครแต่ละคนก็
จะมีการเลือกสรรกลยุทธ์หาเสียงที่ดีที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมาลงคะแนน
เสียงให้กับตนมากที่สุด สำหรับจังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาทำการศึกษากระบวนการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่นำไปสู่การได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนมนั้น ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษากระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนมของบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ และ
นายสมชอบ นิติพจน์ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาบริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
2) เพื่อศึกษากระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดนครพนม 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 บรูซ ไอ. นิวแมน (Bruce I. Newman) (นันทนา นันทวโรภาส, 2562, หน้า 18) อธิบายว่า 
“การตลาด” คือ กระบวนการแลกเปลี่ยน โดยมีหลักการสำคัญคือผู้ขายหรือเจ้าของธุรกิจ นำสินค้าหรือ
บริการไปแลกเอาเงินจากผู้ส่งเสริมการตลาด ซื้อหรือผู้บริโภค และวิธีการแลกเปลี่ยนนั้นผู้ชายดำเนินการ
โดยใช้กลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ (4Ps) ซึ่ง P แรก คือ สินค้าหรือบริการ 
(Product or Service) P ที่ สอง คือ การ (Promotion) P ที่สาม คือการกำหนดราคา (Pricing) และ P 
สุดท้าย คือ ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ซึ่งหลักการตลาดทางธุรกิจนั้นไม่แตกต่างกับหลักการตลาด
ทางการเมือง กล่าวคือบริษัทที่ประสบความสำเร็จจะต้องมุ่งไปทางการตลาด โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการให้ตอบสนองความพอใจของลูกค้าพยายามที่จะตอบสนองแนวทางที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
และสร้างประโยชน์สูงสุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ในขณะที่พรรคการเมืองขายความคิดและตัวผู้สมัครรับ
เลือกตั ้ง โดยพยายามที ่จะสร้างความเชื ่อมั ่นให้ผู ้เลือกตั ้งต ัดสินใจซื ้อวิสัยทัศน์ที ่นำเสนอจาก  
แนวความคิดได้มีการนำไปจัดทำนโยบายและทำการตลาดกับผู้เลือกตั้ง 
 จากหลัก 4 Ps ทางการตลาดได้ถูกนำมาประยุกต์เป็นหลัก 4 Ps ทางการเมืองดังนี ้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์สำหรับพรรคการเมือง ได้แก่ นโยบายและผู้สมัครถือ
เป็นส่วนสำคัญสำหรับแผนการรณรงค์ทางการเมือง  

2. การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี ่ยวกับ
นโยบายและผู้สมัครผ่านทางกลไกของพรรค สู่สมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคในระดับท้องถิ่น โดยใช้
ช่ือของพรรคเป็นหลัก  

3. การตลาดแบบดึงดูด (Pul Marketing) เป็นการรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนเป็นหลัก ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์  

4. การสำรวจความคิดเห็น (Polling) เป็นเครื่องมือท่ีมีความสำคัญในการที่จะได้ข้อมูลเพื่อ 
นำมาจัดทำนโยบาย และตรวจสอบประสิทธิผลของการรณรงค์ 
 องค์ประกอบเครื่องมือทางการตลาดในการรณรงค์ทางการเมือง การจำแนกส่วนทางการ
ตลาดของผู้เลือกตั้ง (Market (Voter) Segmentation) การจำแนกกลุ่มเป้าหมายทางการเมืองมี
แนวคิดมาจาก Market Segmentation โดย นักการตลาดตระหนักว่าสินค้าและบริการของเขา ไม่
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สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคทุกคนได้ ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งกลุ่มเป้าหมายของสินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ เฉพาะเจาะจงในทำนองเดียวกันนักการเมืองต้องใช้เครื่องมือ
ในการจำแนกผู้เลือกตั้ง โดยแบ่ง “พฤติกรรมของผู้เลือกตั้ง” ออกเป็น ๕ ประเภท คือ 1) ความคาดหวัง
ในเชิงคุณประโยชน์จากนักการเมือง (Functional Value) ผู ้เลือกตั ้งกลุ ่มนี ้มองหานโยบายที ่จะ
ตอบสนองความต้องการและการแก้ปัญหาให้กับพวกเขา เช่น ประเด็นทางเศรษฐกิจ การว่างงาน ภาษี 
สวัสดิการทางสาธารณสุข ฯลฯ 2) ความคาดหวังทางสังคม (Social Value) ผู้เลือกตั้งกลุ่มนี้จะมองหา
นักการเมืองที่มีจุดยืนบนค่านิยมเดียวกับเขา เช่น เป็นนักอนุรักษ์หรือเสรีนิยม เป็นผู้นำทางธุรกิจเป็น
พวกเคร่ง ศาสนา ฯลฯ 3) ความคาดหวังในเชิงอารมณ์ (Emotional Value) ผู้เลือกตั้งกลุ่มนี้มองหา
นักการเมืองที่อยู ่ในกระแสอารมณ์ร่วมของสังคมขณะนั้น เช่น นักการเมือง นักบริหารในกระแส  
เศรษฐกิจตกต่ำนักการเมืองเคร่งศีลธรรมในกระแสสังคมเหลวแหลก ฯลฯ  4) ความคาดหวังใน
สถานการณ์เฉพาะหน้า (Conditional Value) เป็นกลุ่มที่มองหาผู้นำมาจัดการปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เช่น ปัญหาก่อการร้าย ปัญหาสงครามระหว่างประเทศ ฯลฯ 5) ความคาดหวังในสิ่งใหม่ 
(Epistemic Value) เป็นกลุ่มที่แสวงหาสิ่งใหม่ ไม่พอใจใน สิ่งที่ด ารงอยู่ต้องการการเปลี่ยนแปลง การน 
าเสนอการรณรงค์ในเชิงนวัตกรรมใหม่สิ ่งใหม่ทาง  การเมืองจึงได้ผลกับคนกลุ ่มนี ้ ตัวอย่างเช่น 
ความสำเร็จของ คลินตัน (Clinton) ที่นำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของอเมริกา โทนี่ แบร์ 
(Tony Blair) เสนอ New Labour ในอังกฤษ 
 การวางตำแหน่งของผู้สมัครและพรรค (Candidate (Party) Positioning) (ลลิตพรรณ นุ
กูลวัฒนวิชัย, 2559, หน้า 19) การจัดวางตำแหน่งของสินค้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัด Segment 
กับ ผลิตภัณฑ์ การหาจุดครองใจในตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้เลือกตั้ง ตัวอย่างเช่น 
Regan วางตำแหน่ง “เป็นผู ้แก ้ป ัญหา” คาร ์เตอร์ (Carter) ส่วน Clinton วางตำแหน่ง “New 
Democrat” ที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง 12 ปี ในทำเนียบขาวภายใต้การบริหารงานของพรรครีพับลิกัน 
 การจัดวางตำแหน่งทางการเมืองนั้น มักสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกับอุดมการณ์ทางการเมือง
ของพรรค ซึ่งแต่เดิมอุดมการณ์ทางการเมืองมักจะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในปัจจุบันแนวทางการตลาด 
ผลักดันให้อุดมการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปตาม ผลการวิจัยความต้องการของประชาชน การ
นำเสนอประเด็นในการรณรงค์จึงขึ้นอยู่กับผลการวิจัยในห้วงเวลานั้น ๆ  
 บรูซ ไอ. นิวแมน (Bruce I. Newman) เสนอขั้นตอนการจัดวางตำแหน่งทางการเมือง โดยเริ่ม
จากการที่พรรคและผู้สมัครต้องประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ก่อนจะเริ่มประเมินจุดอ่อน และ
จุดแข็งของคู่แข่ง จากนั้นจัดแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้เลือกตั้ง แล้วจึงคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มี
แนวโน้มว่าจะเลือกตนเองออกมา ลำดับต่อไปจึงเป็นกระบวนการสร้างภาพลักษณ์  นั่นคือการนำเอา
จุดยืนและบุคลิกภาพของผู้สมัครเข้าไปประทับไว้ในใจผู้เลือกตั้ง 
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 การวางตำแหน่งทางการเมืองของผู้สมัครสามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การใช้นโยบายพรรค
การเมือง และการสร้างภาพลักษณ์ของตนขึ้นมาใหม่ ทั ้งนี ้การสร้างภาพลักษณ์จะต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกันนโยบายทางการเมือง ก็สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการเน้นย้ำภาพลักษณ์ของผู้สมัครได้ด้วย  
 การวางตำแหน่งของพรรคและผู้สมัคร เป็นเรื่องสำคัญในทางการเมืองเพราะผู้เลือกตั้งนั้น  
สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพ่ือนำไปสู่ความได้เปรียบ ใน
การรณรงค์หาเสียง และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้เลือกตั้งจะนำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งได้ 
 แบบแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติ(Strategy Formulation and Implementation) (แก้ว
เกล้า บรรจง, 2561, หน้า 51)  
 Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเมืองซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายที่ใช้หาเสียง (The 
Policy Platform) กับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนโยบายของพรรคการเมือง และนักการเมืองในฐานะ  
ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านกระบวนการคัดสรรเริ่มจากความแน่วแน่ในอุดมการณ์ทางการเมืองที่ผู้สมัครมตี่อ
พรรค จากนั้นจะต้องมีภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับพรรคที่สังกัดขณะเดียวกันก็ต้องได้รับการ ฝึกอบรมใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น  การรณรงคห์า
เสียงเลือกตั้งเพื่อแข่งขันชิงชัยเป็นผู้สมัครของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดี มีความเข้มข้นและ
ทุ่มเททรัพยากรมหาศาล ไม่แพ้การแข่งขันในตำแหน่งประธานาธิบดี 
 Push Marketing คือการสื่อสารแบบเข้าถึงตัวผู้เลือกตั้ง หากเปรียบเทียบกับการทำสงคราม 
ก็ถือเป็นสงครามภาคพื้นดินหรือ ground war คือผู้สมัครจะต้องเข้าถึงตัวผู้เลือกตั้ง ด้วยวิธี ต่าง ๆ อัน
ได้แก่การเคาะประตูบ้าน การปราศรัย การใช้รถแห่ ฯลฯ ซึ่งวิธีนี้ใช้ได้ผลดีกับคนชนบท ที่ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พักอาศัยอยู ่ในบ้านเกือบตลอดเวลา อันแตกต่างจากคนที ่อย ู ่ ใน
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ท่ีวิถีชีวิตจะต้องออกทำงานนอกบ้าน ผู้สมัครย่อมไม่สามารถหาเวลาที่จะ
พบตัวของผู้เลือกตั้งตามบ้านได้ Pull 
 Marketing คือการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน หรืออาจเรียกว่า สงครามทางอากาศหรือ  air war 
ด้วยการสื่อสารแบบนี้ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องพบกับผู้เลือกตั้งโดยตรง แต่ส่งสารผ่าน สื่อมวลชนประเภท
ต่าง ๆ ให้เข้าถึงผู้เลือกตั้งกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ การจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียง การซื้อโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้มีสื่อใหม่เกิดขึ้น เช่น  facebook , Youtube , 
Instagram , Line ฯลฯ การใช้สื่อใหม่เหล่านี้ ก็จัดอยู่ในการสื่อสารแบบ Pull Marketing ด้วย 
 Polling การหยั่งเสียง หมายถึง การที่พรรคการเมืองและผู้สมัคร จะต้องรู้เท่าทันอารมณ์  
ความรู้สึกของผู้เลือกตั้ง ตลอดช่วงเวลาของการรณรงค์หาเสียงว่าผู้เลือกตั้งยืนอยู่ข้างใด พอใจนโยบาย
ของพรรคใด ไม่พอใจต่อพฤติกรรมของพรรคใด ดังนั้นพรรคการเมืองจำเป็นต้องมีทีมงานที่ทำการหยั่ง
เสียงประชาชน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่อาจอาศัยโพลสาธารณะ ซึ่งอาจบิดเบอืน
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ข้อมูล หรือจัดทำโพลโดยขาดมาตรฐานได้เพื่อสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ  ผลเลือกตั้งหรือ
คะแนนของประชาชนที่มีต่อพรรคหรือตัวผู้สมัครด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง การหยั่งเสียงถือ
เป็นเครื่องมือท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งทางการตลาดนอกจากจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำรวจความนิยม
ในตัวพรรคหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว การ    สำรวจนี้ยัง สามารถนำมาเพื่อใช้แสวงหาความต้องการ
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าต้องการสิ่งใดเพื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคสามารถนำมาจัดทำเป็น
นโยบายเฉพาะกลุ่มหรือพื้นที่ได้ เนื่องจากไม่มีนโยบายที่จะสามารถตอบความต้องการได้กับทุกคน ทั้งนี้
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจะต้องจัดทำอย่างต่อเนื่อง  และสม่ำเสมอเพื่อให้เห็นถึงคะแนน
ความนิยมต่อตัวผู้สมัคร หรือพรรคได้ตลอดเวลาเพื่อทำให้ผู้สมัคร หรือพรรคสามารถแก้ไขจุดบกพร่อง
ของตนเองและเสริมจุดแข็งของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษากระบวนการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่กระทำต่อประชาชนในฐานะผู้รับสาร 
เนื่องจาก การศึกษานี้เป็นการศึกษาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ใน
ฐานะผู้ส่งสาร การศึกษาจึงมีลักษณะเฉพาะ ประกอบกับกระบวนการสื่อสารของแต่ละคน ถือเป็นกล
ยุทธ์ที่ปกปิดไม่เปิดเผย อีกทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการ ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เป็นเครื่องมือในการศึกษาแนวทางการศึกษานั้น จำเป็นต้องใช้ระเบียบที่มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เข้าถึงแก่นแท้ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา และกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เป็นการ
แสวงหาความรู้และความจริงที่มีอยู่ทั้งที่เปิดเผยและ ปิดลับของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม จำเป็นต้องอาศัยกลไกการศึกษาและการพิสูจน์ที ่น่าเชื ่อถือ  ควบคู่กันไปด้วย
กรรมวิธีการค้นหาคำตอบ จะต้องให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างรอบด้าน พอเพียง และไม่มีอคติใด ๆ ทั้งสิ้น 
โดยอาศัยการสืบเรื่องราวอย่างเป็นข้ันตอนและใช้วิธีการ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการค้นหาข้อมูลในการ
วิจัยอย่างเหมาะสม เพื่อยืนยันคำตอบท่ีได้ว่าเป็นความจริงแท้ และสามารถตรวจสอบความน่าเช่ือถือนั้น
ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและจำเป็นสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
 ผู้ศึกษาใช้กรอบการศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของ ไบรเนอร์แมคแนร์ (Brian McNair) 
ผนวกเข้ากับแนวคิดด้าน การตลาดทางการเมืองของ บรูซ ไอ. นิวแมน (Bruce I. Newman) และ
แนวคิดด้านระบบอุปถัมภ์ โดยศึกษาถึงการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกสร้างโดยนักการเมืองส่งตรง
ไปยังผู ้เลือกตั ้ง ทางหนึ ่งส่งผ่านไปยังสื ่อสารมวลชนอีกช่องทางหนึ่ง แล้วนำไปสู่ผู ้รับสาร โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวจูงใจให้ ผู้รับสารเกิดความพึงพอใจในตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม และไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในท่ีสุด 
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ สื่อมวลชน, กลุ่มหัวคะแนน และประชาชนท่ัวไป จำนวน 22 คน 
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 แหล่งข้อมูล ผู้ศึกษา แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลทางเอกสาร, ข้อมูลจากสื่อ 
อินเทอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาจึงได้ตั้งประเด็นการศึกษา ออกเป็นเรื่อง ๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการ รวบรวมข้อมูล ตลอดจนการใช้เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ โดยมีประเด็นที่จะศึกษา ดังนี้ 1) บริบท
ทางการเมืองที่ส่งผลต่อการ การรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม 2) กระบวนการรณรงค์หาเสียงของ นางสาว ศุภพานี โพธิ์สุ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 การรวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนำข้อมูลจากเอกสารและการรวบรวมจากบทสัมภาษณ์ต่อ
สื ่อมวลชนหรือ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง รวมถึงบทความจากนักวิชาการที่กล่าวถึงการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยการจัดแฟ้มระบบข้อมูลแยกแยะในการ นำมา
อธิบายและตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยการนำเอาข้อเท็จจริงจากการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่
ทฤษฎีพื้นฐาน ซึ่งผู้ศึกษาจะนำเสนอให้เห็นถึงความสามารถของกระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง กล
ยุทธ์ การหาเสียงเลือกตั้ง และความสัมพันธ์ของ ผู้สมัครทั้ง 2 คนถึงประชาชนกลุ่มผู้เลือกตั้ง ในบทบาท
ที่แตกต่างกัน ลักษณะการวิเคราะห์ ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์แบบบรรยาย เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ข้อเท็จจริง และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลตามข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนวิเคราะห์ 3 
ขั ้นตอน ดังนี ้การรลดทอนข้อมูล (Data Reduction) , การแสดงข้อมูล ( Data Display), การสร้าง
ข้อสรุปและการยืนยันผลสรุป (Conclusion & Verification) 
 

ผลการวิจัย 
  1) บริบททางการเมืองที่มีผลต่อกระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 การเลือกตั้ง
ครั้งนี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด 500 คน และแบ่งการได้มาออกเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 
เลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จำนวน 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง โดยให้เขตประเทศ
เป็นเขตเลือกตั้งจำนวน 150 คน ซึ่งหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรูปแบบ
นี้ เป็นไป ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2560 ทั ้งนี ้อายุของสภา 
ผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ใน
จังหวัดนครพนม การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรไทยเป็นการทั ่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัด
นครพนม กำหนดให้มี ขึ ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต
เลือกตั้ง 
  2) บริบทด้านการเมืองในจังหวัดนครพนม การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ทำให้ประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นในสังคมไทยได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นับตั้งแต่คณะรักษา
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ความสงบแห่งชาติ เข้ายึดอำนาจ และสั่งยุติไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นกินระยะเวลายาวนานกว่า 6 ปี 
แต่สำหรับ อบจ. ส่วนใหญ่แล้วไม่มีการเลือกตั้งนานกว่านั้นมากถึง 8 ปี การเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม ถือได้ว่าเป็นการชิงชัยกันระหว่างทีมนครพนมร่วมใจท่ีนำโดยนางสาวศุภพานี โพธิส์ุ 
หัวหน้าทีมนครพนมร่วมใจ บุตรสาวของนายศุภชัย โพธิ์สุ ซึ่งมีฐานเสียงสำคัญในหลายพื้นที่ในจังหวัด
นครพนม และนายสมชอบ นิติพจน์ ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย บริบททางด้านการเมืองในจังหวัด
นครพรม ถือได้ว่าการแข่งขันใน สนามเลือกตั้ง แต่ครั้งนั้นล้วนแล้วแต่มีการช่วงชิงความได้เปรียบกัน
ทั้งนั้น ทางด้านพื้นที่ หรือกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีผู้นำของตน ที่คอยสนับสนุน ดูแลกลุ่ม
ของตน  
  3) กระบวนการรณรงค์หาเสยีงเลอืกตั้งนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครพนม กระบวนการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (อบจ.นครพนม)  
  1) โครงสร้างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง รูปแบบโครงสร้างการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งของนางสาว ศุภพานี โพธิ์สุ นั้น รูปแบบโครงสร้างการหาเสียงที่มีระบบการทำงานที่สอดคล้อง
กับการวางรูปแบบขั้นตอน ที่มีการประสานงานร่วมกันทุกด้านซึ่งมีทีมบริหารที่ค่อยกำชับการปฏิบัติ 
ติดตามผลการปฏิบัติ และทีมประสานงานท่ีคอยทำงานภาคสนามในการลงพื้นที่พบปะประชาชนในพ้ืนที่ 
เมื ่อเกิดปัญหาหรือมีกรณีที ่ต้องเข้าแก้ไข ปรับ  กลยุทธ์การหาเสียงให้เข้ากับพื้นที่นั ้นจะมีการเก็บ
รายละเอียดมาเข้าท่ีประชุมและทำการปรับการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่น้ัน ๆ นายสม
ชอบ นิติพจน์ ทีมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง มีการประชุมหารือกัน ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความ เหมาะสม 
โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเข้าร่วมพร้อมกันทั้งหมด และจะใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อให้เห ลือเวลา
ออกไปทำกิจกรรมการรณรงค์หาเสียงได้มากขึ้นหลังจากการลงพื้นที่ทีมงานจะนำเสนอความคิดเหน็ต่าง 
ๆ ที่ได้มาจากการลงพื้นที่ จะมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผล และสุดท้าย 
เมื่อมีการลงมติในเรื่องต่าง ๆ หลังจากได้มติ แล้วจะส่งให้นายสมชอบ นิติพจน์ เป็นผู้ตัดสินใจ ในขั้นตอน
สุดท้าย ซึ่งตามโครงสร้าง การหาเสียงเลือกตั้งของนายสมชอบ นิติพจน์ ประกอบไปด้วยทีมงานที่มาจาก
พรรคเพื่อไทย ท่ีคอยเป็นท่ีปรึกษาคอยให้คำแนะนำการลงพื้นที่การปรับกลยุทธการหาเสียงเลือกตั้ง 
  2) การวางตำแหน่งทางการเมือง (Positioning) ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนมในครั้งนี้ ถึงแม้ว่า นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ จะไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดไม่ได้รับ
แรงสนับสนุนจากกุล่มคนเสื้อแดงในพื้นที่นั้นให้การสนับสนุน นางสาวศุภพานี โพธิ์สุกับมองว่า การที่
ไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อไทย จึงไม่มีมวลชนเสื้อแดงให้การสนับสนุน ไม่ใช่ปัญหาในการลงพื้นที่หาเสียงหรือ
ทำให้เกิดความท้อแท้ต่อเป้าหมายการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ทางทีมงานกลับมองไม่ใช่จุดอ่อนใน
การหาเสียงในครั้งนี้ เพราะทีมงานเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ เชื่อในศักยภาพของนางสาวศุภพานี โพธิ์สุ 
เป็นต้น นายสมชอบ นิติพจน์ นโยบายที่ใช้ในการหาเสียงที่เรียกว่า “นโยบายประชานิยม” และมี
ประสบการณ์ ด้านการเมืองท้องถิ่น อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมาหลายสมัย ล้วน
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เป็นจุดแข็งที่สำคัญที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในนามพรรคเพื่อไทยนั้น จุดอ่อน เช่นมี การร้องเรียกการทุจริต 
ถูกกล่าวหาในเรื่องทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในระหว่างการดำรงตำแหน่ง 
  3) ภาพลักษณ์ทางการเมือง นางสาว ศุภพานี โพธิ์สุ มีการสร้างภาพทางการเมือง 
ประกอบด้วย ภาพลักษณ์นักการเมืองรุ่นใหม่ นักพัฒนา ภาพลักษณ์นักการเมืองที่มุ่ง ช่วยเหลือสังคม 
ภาพลักษณ์ความเป็นนักการเมืองที่ทุ่มเทกับการทำงาน ซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้สะท้อนออกมาในช่วงการ
หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ไม่ว่าจะแสดงออกมาอย่างเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการ ผ่านการ สื่อสารทางการเมืองรูปแบบออนไลน์ นายสมชอบ นิติพจน์ ได้นำเสนอภาพลักษณ์
ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ มีประสบการณ์ดา้นการ บริหารท้องถิ่น ถูกนำเสนอตั้งแต่เมื่อครั้งท่ีนาย สม
ชอบ นิติพจน์ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 2 สมัย เนื่องจากเป็นผู้
อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองเป็นถึงแชมป์นายกองค์องการบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนมหลายสมัยและยัง
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นด้านอื่น ๆ อีก ทำให้ภาพลักษณ์ด้านนี้มองเห็นชัดเจน 
  4) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผ่านส่วนผสมการตลาดการเมือง 4Ps  
     4.1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้สมัคร ,นโยบาย (Product) ด้านผลิตภัณฑ์ และ
นโยบาย นโยบายนั้นจะเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข  1. การส่งเสริมอาชีพและ
ดูแลสุขภาพ 2. สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา และการ ท่องเที่ยว 3. ส่งเสริมด้านการศึกษา โดยมีนโยบาย 
สนับสนุนให้ลูกหลานได้รับการศึกษาตามความต้องการของตนเองในระดับวิชาชีพ อุดมศึกษา  นายสม
ชอบ นิติพจน์ ประกอบไปด้วย นโยบายหาเสียง 3 ส 1.นโยบายสร้าง , 2.นโยบายส่งเสริม, 3.นโยบาย
สนับสนุน นโยบายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้ชื่อว่า นโยบายสานต่อจากพรรคเพื่อไทย 
    4.2 การตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ การ
นำเสนอผลงาน หรือการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็น การนำเสนอกิจกรรมที่
ผู้สมัครและทีมงานได้ ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่พร้อมดว้ย
แกนนำทีมงานนครพนมร่วมใจ ในการพบปะประชาชน นายสมชอบ นิติพจน์ ใช้การสื่อสาร ผานสื่อ
ออนไลน์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีทีมงานเป็นแอดมินทำหน้าที่ดูแลสื่อเลือกตั้งออนไลน์ นำเสนอ
ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ 
    4.3 การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) มีการดำเนินการผ่านการ
สื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายหัวคะแนน มีการจัดตั้งหัวคะแนนในแต่ล่ะพื้นที่ ที ่ถูกเรียกว่าแกนหลัก 
หมู่บ้านละ 5-8 คน เป็นหัวคะแนน ส่วนแกนหลักมีหน้าที่หาแกนรองมาหนุนแกนหลัก 1 คนต่อ 10 คน
ซึ่งเป็นระบบหัวคะแนนท่ี นางสาว ศุภ พานี โพธิ์สุ ใช้ในด้านการตลาดแบบผลักดัน ส่วนการสื่อสารผ่าน
สื่อสาธารณะ ได้แก่ แผ่น พับ ใบปลิว โปสเตอร์โดยส่วนน้ี จะมีทีมงาน ลงไปติดตั้งป้ายหาเสียงตามจุดที่มี
แกนนำในพ้ืนท่ีแนะนำ และมีกลยุทธ์ในการเดินเคาะประตูบ้านหาเสียง คือ “การพบปะประชาชน ให้ได้
มากที่สุด” นายสมชอบ นิติพจน์ มีการปราศรัยหาเสียง เวทีใหญ่ การหาเสียงผ่านรูปแบบนี้ และการหา
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เสียงผ่านรถกระจายเสียง (รถแห่) มีทีมงานที่คอยสนับสนุน ในด้านนี้ กลยุทธ์การหาเสียงผ่านการตลาด
แบบ ผลักดัน ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ในการเลือกตั้ง 
    4.4 การหยั่งเสียง (Polling) นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ มีทีมงานเพื่อสำรวจ 
ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ เลือกตั้งเพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์ โดยดำเนินการร่วมกับการสำรวจ โดยการ
สอบถามความคิดเห็นและการ สังเกตจากความสนใจของผู้เข้าร่วมในการฟังปราศรัย และในการหยั่ง
เสียงเลือกตั้งนั้น ทางทีมงานรณรงค์หาเสียงได้มีการหยั่งเสียงโดยการทำเป็นโพลตรวจสอบ ความนิยมใน
เขตพื้นท่ีหาเสียง แต่ละเขตนั้น โดยการส่งทีมงานลงพ้ืนท่ีโดยไม่ได้บอกกับประชาชนว่ามาจากทีมงานใด
หรือหน่วยงาน ใดเพียงแต่จะขอความคิดเห็นว่าในการเลือกตั้ง (อบจ.นครพนม) นั้น ประชาชนชื่นชอบ
ผู้สมัคร คนใดและถ้าเลือกจะเลือกใครเข้าไปดำรง ตำแหน่งจากการลงพื้นที่เช่นนี้ ทำให้ทีมงานสามารถ
คำนวณผลคะแนนก่อนการเลือกตั้งได้ 
  นายสม ชอบ นิติพจน์ มีผลโพลที่ช่วยในการย้ำความมั่นใจในผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม ว่าตนจะได้รับชัยชนะอีกครั้ง  
อภิปรายผลการวิจัย  
  จากผลการศึกษาพบว่า นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ และนายสมชอบ นิติพจน์ ได้ใช้แนวคิดทาง
การตลาดทางการเมืองของบรูซไอ. นิวแมน (Bruce I. Newman) อย่างครบถ้วน แต่เมื่อได้เปรียบเทียบ
ผู้สมัครทั้ง 2 คน ตามแนวคิดทางการตลาดทางการเมือง พบว่า นางสาว ศุภพานี โพธิ์สุ มีกระบวนการ
รณรงค์หาสียงเลือกตั้งที่โดดเด่นมากกว่า นายสมชอบ นิติ พจน์ จึงทำให้ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนมสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบอุปถัมภ์ที ่นำไปสู่การแปรเปลี่ยนเป็นคะแนนเลือกตั ้ง จาก
การศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ต่างตอบแทนซึ่ง กันและกัน ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะมองข้ามไม่ได้ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกชนะผลการเลือกตั้ง หรือแพ้การ
เลือกตั้ง ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์บุญ เตียไม้ไทย (พิมพ์บุญ เตียไม้ไทย , 2559) ที่พบว่า 
ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการกำหนดผลการเลือกตั้ง ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงของระบบอุปถัมภ์ ระบบ
เครือญาติ และระบบความเป็นชนชั้นนำในท้องถิ่นนำไปสู่คะแนนเสียง โดยมีเรื่องของผลประโยชน์ และ
ความสามารถ ในการบริหารคะแนนเสียงเป็นตัวหลัก ในการเชื่อมโยงระบบอุปถัมภ์ผ่านการใช้ตำแหน่ง
ทางการเมือง ทำให้เกิดกลไกระบบอุปถัมภ์เข้ามาสนับสนุนการเลือกตั้ง ซึ่งระบบอุปถัมภ์ได้เปลี ่ยน
รูปแบบไปกลายเป็นความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน  กระแส
การเมืองระดับชาติส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม กระแส
การเมืองระดับชาติ ดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนมเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ (ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์, 2556) ที่ศึกษา
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กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้อยู่ในตำแหน่งกับผู้ท้าชิงที่นำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในปี 2556 ผลการวิจัยพบว่า บริบทการเมืองทั้งในระดับชาติ และ
ระดับจังหวัดที่ส่งผลต่อการ เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะขึ้นอยู่กับพรรคเมือง 
นักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ตลอดจนการหนุนช่วยของเครือญาติ เพื่อนพ้อง 
 ชัยชนะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เกิดจากการได้รับการสนับสนุน
จากฐานเสียงทาการเมืองจากครอบครัว “ศุภชัย โพธ์ิสุ” สนับสนุน 
  ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตระกูล “โพธ์ิสุ” และ เครือข่าย ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้
นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ ได้รับชัยชนะ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหา รส่วนจังหวัด
นครพนม เนื่องจากกลุ่มเครือญาติของนางสาวศุภพานี โพธิ์สุ เป็นกลุ่มการเมืองที่มีอิทธิพลอย่างมากใน
จังหวัดนครพนม เป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวนมาก และที่สำคัญมีประชาชน
ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือในทางการค้าหรือการร่วมมือทำงานอยู่เสมอ จึงทำให้เป็นท่ีรู้จักและเคารพรัก
ของประชาชน และ ท่ีสำคัญ คือ นายศุภชัย โพธิ์สุ ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้นางสาวศุภพานี 
โพธิ์สุ ได้รับความเคารพนับถือและเป็นที่นิยมมากขึ้น ประกอบกับการได้ไปปรากฎตัวร่วมกันในงาน
สำคัญต่าง ๆ อยู่เสมอทำให้นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งข้ึนในการลงพื้นที่รณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง จะมีเครือญาติและกลุ่มหัวคะแนนใน พื้นที่ให้การช่วยในการขอคะแนนเสียงจากประชาชนใน
พื้นที่ด้วยทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของเพิ่มพงษ์ เชาวลิต (เพิ่มพงษ์ เชาวลิต , 2559) เรื่อง
ปัจจัยพืน้ฐานที่มีผลต่อการกำหนดผลการเลอืกตั้ง ที่ศึกษาการเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2559 พบว่า ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อการกำหนดผลการเลือกตั้ง ได้แก่ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
ระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ และระบบความเป็นชนชั้นนำในท้องถิ่นไปสู่คะแนนเสียง โดยมีเรื่องของ
เงิน และความสามารถในการบริหารคะแนนเสียงเป็นตัวหลักในการเชื่อมโยง ทั้งนี้ในด้านการบริหาร 
คะแนนเสียงให้ได้ผลต้องมีการบริหารหัวคะแนน การวางแผนการเลือกตั้ง การจัดองค์กรหาเสียง และ
การบริหารจัดการการซื้อเสียงให้มีประสิทธิภาพ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยหั วคะแนนที่ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบที่สำคัญ คือบริบททางการเมืองส่งผลต่อการการรณรงค์หาเสียง และ
กระบวนการรณรงค์หาเสียเลือกตั้งของผู้สมคัรรับเลือกตั้งท่ีนำไปสูชั่ยชนะของการเลือกตั้ง รวมทั้งกระแส
การเมืองระดับชาติยังส่งผลต่อการตัดสินใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแนวทางในการหาเสียงเลือกตั้ง
ในครั้งต่อไปได้และสามารถสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการเลือกตั้ง สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องระบบอุปถัมภ์ของหัวคะแนนที่มีผลทำให้ได้รับกระแสนิยมและได้รับ
การเลือกตั้ง 
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บทคัดย่อ 
การออกแบบการจัดการเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สอนต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญ โดยผู้สอน

ควรพิจารณารายวิชาและหัวข้อ ที่ตนเองจะสอนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนว่าต้องการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยเทคนิคอะไรอย่างไร ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการกระบวนการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติด้วยตนเองและนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด การจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกัน
รับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็นความสำเร็จของกลุ่ม บทความวิชาการนี้ผู้เขยีน
มุ่งนำเสนอ ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประโยชน์
ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 
คำสำคัญ:  การพัฒนารูปแบบจัดกิจกรรม, การเรยีนรู้แบบร่วมมือ 
 

Abstract 
The design of learning management is important for teachers to consider and 

pay attention to. The teacher should consider the course and topic. that they will teach 
to lead to the development of learners that they want to develop learners with what 
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techniques At present, most of the teachers have a student-centered instructional design. 
Corresponding to the 21st century era that focuses on the learner's learning process 
through hands-on practice and leads to lifelong learning. It is an instructional 
management that divides the learners into small groups. Group members have different 
abilities. There was an exchange of opinions and mutual support. and have shared 
responsibilities both personally and collectively in order for the group to achieve success 
in accordance with the set goals The teaching and learning management that the 
instructor arranges for learners to be divided into small groups of about 4-6 students so 
that learners can learn by working together. help each other and jointly responsible for 
the work in the assigned group for the success of the group This academic article, the 
author aims to present. Definition of collaborative learning management The importance 
of collaborative learning management Cooperative learning management model role of 
teachers in collaborative learning management The benefits of collaborative learning 
management 

 
Keywords: Developing an Event Format, Collaborative Learning 
 

บทนำ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้

กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มโีอกาสทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสำเร็จรว่มกันของกลุม่ 
ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม เช่น ทำรายงานทำกิจกรรมประดิษฐ์
หรือสร้างช้ินงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว ผู้สอนทำหน้าที่สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น 
แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการทำกิจกรรม
ต่างๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัการสำคัญ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 15) 

ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืผู้สอนจะต้องเลอืกเทคนิคการจดัการเรียนท่ีเหมาะสมกับผูเ้รยีน และ
ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมท่ีจะร่วมกันทำกิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบ
ความสำเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือ
เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ (อาภรณ์ 
ใจเที่ยง, 2550: 121) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันทำงานกลุ่มด้วยความตั้งใจและ
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เต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ทำให้งานของกลุ่มดำเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้  
(Slavin, 1987 : 7-13 อ้างใน ไสว ฟักขาว, 2544: 192) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า 
หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่ม
ละ 4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับการ
สอน และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการ
ทำงานร่วมกัน คือ เป้าหมายของกลุ่ม  

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้ จอห์นสัน และ
จอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1974: 13-14) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ไว้ดังน้ี 

1.ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive Interdependence) หมายถึง การที่
สมาชิกในกลุ่มทำงานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน มีการท างานร่วมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างานนั้น มีการแบ่งปันวัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ในการทำงาน ทุกคนมี บทบาท หน้าที่และ
ประสบความสำเร็จร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบความสำเร็จได้ก็เมื่อสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มประสบความสำเร็จด้วย สมาชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ หรือรางวัลผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียม
กัน เช่น ถ้าสมาชิกทุกคนช่วยกัน ทำให้กลุ่มได้คะแนน 90% แล้ว สมาชิกแต่ละคนจะได้คะแนนพิเศษ
เพิ่มอีก 5 คะแนน เป็นรางวัล เป็นต้น 

2.การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Face To Face PronotiveInteraction) เป็น
การติดต่อสัมพันธ์กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การอธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนในกลุ่มฟัง 
เป็นลักษณะสำคัญของการติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรงของการเรียนแบบร่วมมือ ดังนั ้น จึงควรมีการ
แลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลย้อนกลับ เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือกในสิ่งท่ีเหมาะสม
ที่สุด 

3.ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกแต่ละบุคคล เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล โดยมีการช่วยเหลือ
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมั่นใจ 
และพร้อมท่ีจะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคล 

4.การใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานกลุ่มย่อย (Interdependence and 
Small Group Skills) ทักษะระหว่างบุคคล และทักษะการทำงานกลุ่มย่อย นักเรียนควรได้รับการฝึกฝน
ทักษะเหล่านี้เสียก่อน เพราะเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบผลสำเร็จนักเรียนควร
ได้รับการฝึกทักษะในการเป็นผูน้ำ การตัดสินใจ การสื่อสาร การไว้วางใจผู้อื่นการแก้ปัญหา ผู้สอนจะต้อง
จัดสถานการณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.กระบวนการกลุ่ม (Group Process) คือ สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มต้องทำความเข้าใจ
ในเป้าหมายการทำงาน วางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ดำเนินงานตามแผนตลอดจนประเมนิผลและปรบัปรงุ
งาน เป็นกระบวนการทำงานที่มีขั ้นตอนหรือวิธีการที ่จะช่วยให้การดำเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือท้ัง 5 องค์ประกอบนี้ ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ในอันที่จะช่วยให้การเรียนแบบร่วมมือดำเนินไปด้วยดี และบรรลุตามเป้าหมายที่กลุ่มกำหนด โดยเฉพาะ
ทักษะทางสังคม ทักษะการทำงานกลุ่มย่อย และกระบวนการกลุ่มซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝน 
ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที 

1. มีการพึ ่งพาอาศัยกัน (Positive Interdependence) หมายถึง สมาชิกในกลุ ่มมี
เป้าหมายร่วมกัน มีส่วนรับความสำเร็จร่วมกัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน มีบทบาทหน้าท่ีทุกคนท่ัวกันทุกคน
มีความรู้สึกว่างานจะสำเร็จได้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์ (Face to Face Promotive Interaction) 
หมายถึง สมาชิกภายในกลุ่มได้ทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด มีการแสดงความคิดเหน็ แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
อธิบายความรู้แก่กัน สร้างคำถาม ตอบคำถามกันและกัน ด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 

3. มีการตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) 
เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องตรวจสอบว่า สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด เช่น การสุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม สังเกตและบันทึกการทำงานกลุ่ม ให้ผู้เรียนอธิบายสิ่งท่ีตนเรียนรู้
ให้เพื่อนฟัง ทดสอบรายบุคคล เป็นต้น 

4. ม ีการฝ ึกท ักษะการช ่วยเหล ือก ันทางาน และทักษะการทำงาน กล ุ ่มย ่อย 
(Interdependence and Small Groups Skills) ผู้เรียนควรได้ฝึกทักษะทักษะการสื่อสาร การยอมรับ
และช่วยเหลือกัน การวิจารณ์ความคิดเห็น การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การให้ความช่วยเหลือ การเอาใจ
ใส่ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การทำความรู้จักและไว้วางใจผู้อื่น โดยไม่วิจารณบ์ุคคล จะช่วยให้งานกลุม่
ประสบความสำเร็จ 

5. มีการฝึกกระบวนการกลุ ่ม (Group Process) สมาชิกภายในกลุ ่มจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการทำงานของกลุ่ม ต้องสามารถประเมินการทำงานของกลุ่มได้ว่า มีโอกาสประสบ
ความสำเร็จสำเร็จหรือ เพราะเหตุใด ต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร ด้วยวิธีการใด เพื่อให้การทำงานกลุ่มมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมการฝึกกระบวนการกลุ่มอย่างเป็นกระบวนการ 
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ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ
การจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 กรมวิชาการ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันโดย ในกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการ ช่วยเหลือพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเอง และสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีความหมายตรงกันข้าม
กับการเรียนที่เน้นการแข่งขัน (Competitive Learning) และการเรียนเป็นรายบุคคล (Individualized 
Learning) (กรมวิชาการ, 2544: 4) 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือหรอืแบบมีสว่นร่วม หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันทำงานกลุ่มด้วยความตั้งใจและ
เต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ทำให้งานของกลุ่มดำเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้  
(อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550: 121) 
 ประกายแก้ว แปรโคกสูง ได้สรุปไว้ว่า การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอน โดยครูแบ่งผู ้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 3 -6 คน ภายในกลุ่มผู ้เรียนจะมีระดับ 
ความสามารถที่แตกต่างกันทางด้านการเรียน ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตน และรับผิดชอบ ของ
กลุ่มโดยที่สมาชิกกลุ่มจะได้รับผลประโยชน์จากการทำงานร่วมกันเท่า ๆ กัน (ประกายแก้ว แปรโคกสูง, 
2541: 33) 
 บุญชม ศรีสะอาด กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียน
ร่วมมือ กันในการเรียนซึ่งมีวิธีการ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2541: 122)  

1. ครูสอนบทเรียน 
2. นักเรียน จำนวน 4 คน ทำงานร่วมกันตามที่ครูกำหนด มีการเปรียบเทียบ คำตอบ 

ซักถาม ตรวจงานกัน 
3. แนะให้คนเก่งในกลุ่มอธิบายแบบฝึกหัดให้เพื่อน  
4. เมื่อเรียนจบบทเรียนให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบสั้นๆ ด้วยตนเอง  
5. ตรวจผลการทดลอง หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม 
6. นักเรียนคนใดทำได้ดีขึ้น ครูจะชมเชย และกลุ่มใดท่ีทำได้ดีขึ้นก็จะได้รับคำชมเชย 

 ศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ได้สรุปไว้ว่าการเรียนแบบร่วมมือ คือ ยุทธวิธีในการสอนวิธีหนึ่ง ซึ่งมี
ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนอยู่ ร่วมกันเป็น กลุ่ม
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เล็กๆ กลุ่มละประมาณ 4 คน แบบคละความสามารถให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และเรียนรู้ร่วมกัน 
มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ซึ่งต้องมีการอธิบาย การอภิปรายกันภายในกลุ่ม เพื่อทำให้กลุ่มประสบ
ความสำเร็จ (ศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา, 2542: 13) 
 จันทรา ตินติพงศานุรักษ์ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจัดการเรียน การ
สอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อ เสริมสร้าง
สมรรถภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือ กันจนบรรลุผล ตามเป้าหมาย
ตลอดจนส่งเสริมให้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือทีมตามระบอบประชาธิปไตยซึ่ง สอดคล้องกับ
หลักการจัดการเรียนการสอนของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ที่ต้องเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทาง อารมณ์ การทำงานร่วมกันด้วยความสุข
และสร้างสรรค์ (จันทรา ตินติพงศานุรักษ์, 2543: 36) 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะ
เป็นการเรียนรู้โดยการให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่กันทำงานตามความสามารถ
และตามที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติโดยตรง ทั้งยังได้ทักษะในการ
ทำงานกลุ่มเป็นกาพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคม 

 

ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์การสอนหรือวิธีสอนเป็นองค์ประกอบสำคัญ ประการหนึ่งท่ีทำให้การจัดการ เรียน

การสอนบรรลุจุดหมายที่กำหนด การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสอนที่จะพัฒนานักเรียน ในด้าน
วิชาการและทักษะทางสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญและส่งเสริม ทักษะทาง
สังคมโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันจนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ของการเรียน
ร่วมกันทุกคนในปัจจุบันครูผู้สอนเป็นจำนวนมากเน้นการพัฒนานักเรียนในด้านวิชาการ โดยไม่เน้นการ
พัฒนาทักษะทางสังคมและมักจะส่งเสริม ให้นักเรียนเรียนด้วยการแข่งขัน หรือเรียน ตามลำพังซึ่งการ
สอนทั้ง 2 อย่างไม่ได้คำนึงถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนคนอื่น ๆ ในชั้นสภาพ การเรียนการสอน
ดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการแก่นักเรียนกล่าวคือการสอนแบบแข่งขัน ทำให้เกิดผู้ชนะและ
ผู้แพ้ โดยผู้ชนะจะดีใจสำหรับผู้แพ้จะเสียใจ ซึ่งสัดส่วนของผู้ชนะจะมีน้อยกว่าผู้แพ้มาก มีผลทำให้
นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความเครียดและไม่มีความสุขในการเรียน ดังนั้นการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือยัง
เห็นการเตรียมนักเรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมี
ความสุข 

การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือ มีข้อดีหลายประการ ได้มีงานวิจัยหลายเรื ่องที่บ่งบอกถึง 
คุณลักษณะและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ดังกล่าวไว้คือ 

1. ช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของนักเรียน  
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2. ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียน  
3. ช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
4. ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน  
5. ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน  
6. ทำให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างขึ้น 
7. ช่วยการปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้น ฯลฯ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 4-5) 
 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
กรมวิชาการ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะมีประสิทธิภาพ ถ้าสมาชิก ภายในกลุ่ม

มองเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีแนวทางสำคัญ 5 ประการ คือ 
1. มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive Interdependence) หมายถึง การ ที่

สมาชิกในกลุ่มทำงานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน มีการทำงานร่วมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม ในการ
ทำงานนั้น มีการแบ่งบันวัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ในการทำงาน ทุกคนมีบทบาท หน้าที่และ ประสบ
ความสำเร็จร่วมกัน ครูผู้สอนสามารถ จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันใน ทางบวก มี
หลายวิธี เช่น 

1.1 การกำหนดเป้าหมายของกลุ่ม (แต่ละคนลงมือเรียน และต้องแน่ใจว่าสมาชิกคน อื่น
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน) 

1.2 การกำหนดรางวัลร่วมกัน (ถ้าทุกคนทำได้ตามเกณฑ์ที่ครู ผู้สอนกำหนดไว้ แต่ละ คน
จะได้รับคะแนน Bonus เท่าเทียมกันทุกคน) 

1.3 การกำหนดให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือสื่อการเรียนอื่น ๆ ร่วมกัน (แต่ละคนจะได้วัสดุ 
เพียง 1 ส่วนของทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานกลุ่ม) 

1.4 การกำหนดบทบาทสมาชิกในกลุ ่ม แต่ละคนจะมีบทบาทในกลุ่ม เช่น ผู ้อ่าน ผู้
ตรวจสอบ ผู้บันทึก ผู้ให้กำลังใจ ผู้จัดหาวัสดุ 

2. การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทำงานกลุ่ม (Face to Face Promoted 
Interaction) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ โดยทำกิจกรรม 
ต่อไปนี ้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อธิบายความรู้ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง 
กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักเรียนได้ติดต่อกันโดยตรง เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 

และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) เป็นการ

จัดกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจ ว่าสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น 
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- กำหนดหน้าท่ีของสมาชิกทุกคนในกลุ่มตามความเหมาะสม  
- สุ่มถามปากเปล่าสมาชิกในกลุ่ม หรือสุ่มตรวจงานของ สมาชิกในกลุ่ม  
- สังเกตและบันทึกการทำงานกลุ่มของสมาชิก  
- กำหนดให้สมาชิก 1 คนในกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความเข้าใจ ของสมาชิกเกี่ยวกับงานกลุ่ม  
- ให้นักเรียนอธิบายสิ่งที่ตนเรียนรู้ให้เพื่อนฟัง  
- ทดสอบรายบุคคล 

4. การใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานกลุ ่มย่ อย (Interdependence and 
Small Group Skills) นักเรียนควรได้รับการแก้ทักษะที่จะช่วยให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จ ได้แก่ 

- การทำความรู้จักและไว้วางใจผู้อื่น  
- การสื่อสาร  
- การยอมรับและช่วยเหลือกัน  
- การวิจารณ์ความคิดเห็น โดยไม่วิจารณ์เจ้าของความคิด  
- การแก้ปัญหาขัดแย้ง  
- การให้ความสำคัญ และการเอาใจใส่ต่อทุกคนเท่าเทียมกัน 

5. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) สมาชิกจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ของ
สมาชิกในกลุ ่ม ดังนั ้นผลงานของกลุ ่ม จะได้ร ับอิทธิพลมาจากการแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ 
กระบวนการทำงานของสมาชิกในกลุ่มซึ่งสามารถกระทำได้โดย 

ให้อธิบายการกระทำของสมาชิกที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์  
ให้ตัดสินใจว่าการกระทำใดของกลุ่มที่ควรรักษาไว้ และการกระทำใดควรเลิกปฏิบัติ  
ให้เล่าเหตุการณ์ในกลุ่ม ปัญหาของกลุ่ม หรือวิพากษ์ วิจารณ์การทำงานของกลุ่ม 

องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สมาชิกต้องมีความสัมพันธ์และ ต้อง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการที่จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนดำเนินไปดว้ยดี
และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพยายามจัดกิจกรรมให้ได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
พื้นฐานของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ได้มีนักการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้หลากหลายในที่นี้จะขอเสนอ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ดังกล่าวดังนี้ 
1. คิดและคุยกัน (Think - Pairs - Share) เพื่อนเรียน (Partners) และผลัดกันพูด (Say and 

Switch) ทั้ง 3 รูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่คล้ายคลงึกันคือ ให้นักเรียนจับคู่กันในการ
ตอบคำถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเด็น สถานการณ์ หรือทำความเข้าใจเนื้อหา
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ที่เป็นความคิดรวบยอด ที่กำหนดให้ นอกจากนี้รูปแบบคิดและ คุยกัน นักเรียนจะได้มีโอกาสคิด หา
คำตอบด้วยตนเองก่อนเกี่ยวกับคำถาม ประเด็นหรือสถานการณ์ที่ กำหนดให้ส่วนรูปแบบเพื่อนเรียนจะ
เปิดโอกาสให้นักเรียนขอคำแนะนำ หรือคำอธิบายจากเพื่อนคู่อื่น ที่มีความเข้าใจในเรื่องที่ กำหนดให้ 
อย่างแจ่มแจ้งก่อน แล้วจึงตอบคำถาม อภิปรายหรือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับคู่ของตนเองทั้งรูปแบบ
คิดและคุยกัน และเพื่อนเรียนเปิด โอกาสให้นักเรียนนำสาระ ที่สำคัญที่ได้รับมา ไปเล่าให้เพื่อนคู่อื่นฟัง 
สัก 2 - 3 คู่ หรือครูผู้สอนอาจสุ่มเรียกนักเรียนบางคู่ให้ นำเสนอรายงาน หน้าขั้น ส่วนรูปแบบผลัดกันพูด 
นักเรียนจะต้องผลัดกันตอบคำถาม หรือประเด็น ต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนดและจะมสีัญญาณเตอืนการ 
หมดเวลาในการดำเนินกิจกรรมและในช่วงนี้ เองยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้เสนอแนวคิดหรือประเด็น
ใหม่เพื่อการอภิปรายในหัวข้อต่อไป 

2. กิจกรรมโต๊ะกลม (Roundtable หรือ Round robin) เป็นรูปแบบการสอนที ่จัดกลุ่ม 
นักเรียนที่มีจำนวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มเขียนความคิดเห็น ของ
ตน เล่าประสบการณ์ความรู้ สิ่งที่ตนกำลังศึกษาด้วยดินสอสีหรือปากกาสี ลงบนกระดาษ แล้ว เขียนให้
เพื่อนคนถัดไปโดยเวียนไปทางด้านใดด้านหนึ่ง สมาชิกทุกคนจะใช้เวลาเท่า ๆ กันหรือ ใกล้เคียง ซึ่ง
รูปแบบ ดังกล่าวเรียกว่า Roundtable หรืออาจดัดแปลงรูปแบบการสอน ดังกล่าวจาก การเขียนมาเป็น
การพูดแทน โดยให้นักเรียนแต่ละคน ในกลุ่มเล่าเรื่องประสบการณ์ความรู้สิ่งที่ตน ศึกษา แสดงความ
คิดเห็นหรือเรื่องอื่น ๆ ที่กำหนด โดยเวียนไปทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน ซึ่งรูปแบบดังกล่าว
เรียกว่า Round robin 

3. ค ู ่ตรวจสอบ (Pairs Check) มุมสนทนา (Comers) ร ่วมกันคิด (Numbered Heads 
together) เป็นรูปแบบการสอน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที ่แบ่ง 
นักเรียน เป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ 2-6 คน โดยนักเรียนในแต่ละกลุ่มต้องคละเพศ และความสามารถ ให้
ช่วยกันตอบคำถาม แก้โจทย์ปัญหาหรือทำแบบฝึกหัด เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อยสามารถตอบ ปัญหา
หรือแก้โจทย์ปัญหาได้แล้ว ก็เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนหรือตรวจสอบคำตอบกับนักเรียนในกลุ่ม อื่นหรือ
ครูผู้สอนอาจสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบอย่างไรก็ตามทั้ง 3 รูปแบบ 

4. การสัมภาษณ์แบบสามขั้นตอน (Three - Step - Interview) รูปแบบการจัดการ เรียนการ
สอนแบบนี้มีสามขั้นตอน และเหมาะสำหรับกลุ่มย่อยที่มีสมาชิกจำนวน 3 - 4 คน โดยมีครู กำหนด 
คำถามหรือประเด็นโจทย์ปัญหาให้นักเรียนตอบ มีหลักการดังนี้ 

4.1. นักเรียนจับคู่กัน คนท่ี 1 เป็นผู้สัมภาษณ์โดยถามคำถามที่ครูตั้ง นักเรียนคนท่ี 2 เป็น
ผู้ตอบ 

4.2. นักเรียนสลับบทบาทกัน จากผู้ถามเป็นผู้ตอบ และจากผู้ตอบเป็นผู้ถาม 
4.3. นักเรียนแต่ละกลุ่มย่อย ผลัดกันเล่าสิ่งที่ตนรู้จากคู่ของตนให้กลุ่มทราบ 
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4.4. การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team Games Tournament หรือ TGT) และ 
การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (Student Team Achievement Division หรือ STAD) เป็นรูปแบบการสอนที่มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคล้ายคลึงกัน แต่ทั้ง 2 รูปแบบจะมีความแตกต่างกัน เล็กน้อย ใน
ขั้นตอนท่ี 3 รายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมของทั้ง 2 รูปแบบ มีดังนี้ 

1. การนำเสนอบทเรียน (Class Presentation) นำเสนอความคิดรวบยอดใหม่หรือ 
บทเรียนใหม่ โดยการบรรยายจากครูผู้สอนหรืออภิปรายโดยใช้สื่อวีดีทัศน์และสื่ออื่น ๆ ในการ นำเสนอ
ความคิดรวบยอดหรือบทเรียน 

2. การจัดทีม (Team) จัดนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 4-5 คน โดยสมาชิกของ 
กลุ่มจะต้องมีเพศและความสามารถคละกัน 

3. การแข่งขัน / การทดสอบ ในขณะที่รูปแบบ TGT ใช้ การแข่งขัน รูปแบบ STAD 
จะใช้การทดสอบย่อยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมาแล้ว 

4. การยอมรับความสำเร็จของทีม (Team Recognition) ทั ้งรูปแบบ TGT และ 
รูปแบบ STAD เมื ่อเสร็จการแข่งขันหรือทดสอบ จะนำคะแนนของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็น 
คะแนนของทีมและหาค่าเฉลี่ย ทีมที่มีคะแนนหรือค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

5. ปริศนาความ (Jigsaw) เป็นการจัดการเรียนการสอน ที่แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ทุก
กลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมเดียวกัน โดยครูผู้สอนแบ่งเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียนออกเป็ น 
หัวข้อย่อย เท่าจำนวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าคนละหัวข้อ 

6. การสืบสอบเป็นกลุ ่ม (Group Investigation) เป็นการเร ียนการสอนที ่เน้น 
บรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรยีนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ใน สังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม ในการสอนแบบสืบสอบเป็นกลุ่ม (Group Investigation) ครูผู้สอนจะ
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน หรือน้อยกว่านี้ แต่ละกลุ่มจะวางแผนกันเองว่า จะศึกษาหัว
เรื่องอะไร และจะศึกษาอย่างไร 

7. การเร ียนรู ้เป็นกลุ ่มเพื ่อช่วยเหลือเพื ่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization หรือ TAI) เป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ 
และการเรียน การสอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน 

8. การเร ียนร ู ้แบบร ่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน (Cooperative 
Integrated Reading and Composition หรือ CIRC) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่
เหมาะสม กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนไป 
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บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าครูผู้สอนจะใช้ รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบใดก็ตาม จะต้องมีการลำดับขั้นตอนในการสอน คล้ายคลึงกัน คือ 
ขั้นเตรียมการสอน การเริ่มบทเรียน การกำกับดูแลการสอนและการประเมิน ผลงานและกระบวนการ
ทำงาน 

1. ข้ันเตรียมการสอน ในข้ันนี้มีสิ่งท่ีต้องคำนึงถึง คือ  
1.1 จุดประสงค์ครูผู้สอนจะต้องแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
จุดประสงค์ทางด้านวิชาการ ได้แก่ เนื้อหาและทักษะ ต่าง ๆ 
จุดประสงค์ทางด้านสังคมได้แก่ทักษะการปฏิสัมพันธ์ รูปแบบต่าง ๆ และ การปฏิบตัิงาน

ร่วมกันของนักเรียน 
1.2 ขนาดของกลุ่ม ขนาดของกลุ่มจะมีผลต่อการเรียนรู้ ของ นักเรียนซึ่งมีประเด็นที่ 

จะต้องพิจารณา คือ 
การจับคู่ ควรให้นักเรียนได้เริ่มทำกิจกรรมคู่ เพราะการทำกิจกรรมใน ลักษณะดังกล่าวจะ

ไม่มีใครถูก ทอดทิ้งออกจากกลุ่ม 
- กิจกรรมที่ต้องการทักษะและความคิดที่หลากหลายอาจจัดกลุ่มให้มีจำนวน นักเรียน 

เช่น กลุ่มละ 3 หรือ 4 คน 
- ถ้าหากสมาชิกในกลุ่มมีจำนวนสมาชิกหลายคน คือ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะต้องแน่ใจว่า

สมาชิกทุกคนใน กลุ่มมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
- การแบ่งกลุ่ม จะต้องคำนึงถึงกิจกรรมและสื่อการ เรียนการสอนที่มีอยู่ 
- ถ้าหากระยะเวลาในการทำกิจกรรมสั้น ขนาดของกลุ่มที่แบ่งต้องมีขนาดเล็กเพื่อให้ ทุกคนมี

ส่วนร่วม 
1. การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม การจัดนักเรียนเข้ากลุ่มอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การ

ดำเนิน กิจกรรมบรรลุความสำเร็จ ครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดกลุ่มได้ดีที่สุดเพราะรู้จักนักเรียนในชั้นมากที่สุด 
และ สามารถเตรียมการที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม เช่น นักเรียนที่ต้องแยก 
ออกมาสอนเป็นการเฉพาะซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนเก่งหรืออ่อนอย่างไรก็ตามมีแนวทางที่จะเสนอแนะ 

2. การจัดชั้นเรียน โต๊ะ เก้าอี้ จะต้องดำเนินการให้พร้อมก่อนที่นักเรียนจะเข้าช้ัน
เรียน เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบ การจัดสภาพห้องเรียนจะมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน 

3. การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน จะต้องเตรียมสื่อ การเรียนการสอนต่าง ๆ ที่
จะ ใช้ไว้ให้พร้อม 

2. ข้ันเริ่มบทเรียน ในช้ันเริ่มบทเรียนมีสิ่งที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 
2.1 ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก การทำงานของกลุ่มจะดำเนินไปด้วยดี 
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2.2 การอธิบายภาระงาน ครูผู้สอนอธิบายภาระงานที่จะต้อง ทำให้ชัดเจน เพื่อให้ เกิด
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

2.3 การประเมินความสำเร็จ นักเรียนควรรู้ว่าจะมีวิธีการประเมินผลงานในการ ทำงาน
กลุ ่มอย่างไร ครูผ ู ้สอนและนักเรียนอาจ ร่วมกันวางหลักเกณฑ์การประเมินผลในการพิจารณา 
ความสำเร็จ 

2.4 การเสริมสร้างความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกแต่ละคนจะตื ่นตัวและร่วม 
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุ่ม 

2.5 การระบุพฤติกรรมทางสังคมที่พึงปรารถนาครูผู้สอน และนักเรียนควรร่วมกัน ระบุ
พฤติกรรมต่าง ๆ 

3. ขั้นการกำกับดูแลการสอน ครูผู้สอนมีหน้าที่จะต้องดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติ กิจกรรม 
ดังนี ้

3.1 พฤติกรรมของนักเรียน เมื่อนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม ครูผู้สอนจะต้องสังเกต 
ความก้าวหน้าของนักเรียน 
3.2 ครูผู้สอนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ได้ 2 กรณี คือ 
- แนะนาการเรียนทั่วไป เช่น อธิบายคำสั่งอย่างชัดเจน ทบทวนกระบวนการ ดำเนินงาน 

บอกทักษะต่างๆ ใน ขณะที่ครูผู้สอนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- สอนทักษะการให้ความร่วมมือ ทักษะดังกล่าวมีความ จำเป็นอย่างยิ่งในการ จัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 
4. ข้ันการประเมินผลงานและกระบวนการในการทำงาน 

4.1 การประเมินผลงานด้านวิชาการ ได้แก่ การประเมินผล ความก้าวหน้าและ 
ความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

4.2 การประเมินผลทางด้านสังคม เป็นการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าสมาชิกของ กลุ่มได้
ใช้ทักษะทางสังคม อะไรบ้างและอย่างไร การทำงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพเพียงใด และ จะต้อง
ปรับปรุงอะไรบ้าง และอย่างไร 

 

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประโยชน์ต่อนักเรียน ทั้งในด้านสังคม และวิชาการ ดังนี้ 

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเพราะทุกๆ คนร่วมมือ ในการทำงานกลุ่ม ทุกๆ 
คนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดง ความคิดเห็น ลงมือกระทำ 
อย่างเท่าเทียมกัน 
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3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่ง ทำให้ 
เด็กเก่งภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา ส่วนเด็กอ่อน เกิดความซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน 

4. ทำให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมคิด การระดม ความคิด นำข้อมูลที่ 
ได้มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด เป็นการส่งเสริมให้ช่วยกันคิดหาข้อมูลให้มาก คิด
วิเคราะห์ และเกิดการตัดสินใจ 

5. ส่งเสริมทักษะทางสังคม ทำให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน เข้าใจกันและกัน 

6. ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สิ่ง
เหล่านี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 

บทสรุปองค์ความรู้ 
 องค์ความรู้ที่ได้รับจากศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถสรุป 5 ประการด้วยกัน คือ 
 1. มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกแต่ละคนมีเป้าหมายในการทำงานกลุ่มร่วมกัน 
ซึ่งจะต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเพ่ือความสำเร็จของการทำงานกลุ่ม 
 2. มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์ เป็นการให้สมาชิกได้ร่วมกันทำงานกลุ่มกัน
อย่างใกล้ชิด โดยการเสนอและแสดงความคิดเห็นกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 
 3.มีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน หมายความว่า สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนจะต้องมี
ความรับผิดในการทำงาน โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะได้รับการทดสอบเป็น
รายบุคคล 
 4. มีการใช้ทักษะทักษะระหว่างบุคคล การทำงานแบบกลุ่มย่อย และทักษะการทำงานกลุ่ม
ย่อย นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการต่างๆ ก่อน เพราะเป็นทักษะกระบวนการสำคัญ ที่
จะช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จสำเร็จ และทำให้นักเรียนสามารถทำงานกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. มีการใช้ทักษะการทำงานแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่มีวิธีการหรือขั้นตอนที่จะ
ช่วยให้การทำงานงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนปฏิบัติงานและเป้าหมายในการ
ทำงานร่วมกัน โดยจะต้องดำเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน 
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บทคัดย่อ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการจัดการศึกษา

ตามวิถี New Normal ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดครั ้งใหญ่ที่ต้องสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยการปรับหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับสถานการณโ์ควิด-19 และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนทราบ เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนรู้และความหลากหลายของรูปแบบการ
เรียนรู้ของอาจารย์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสมรวมถึงการยกระดับการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาเพื่อไม่ให้นักศึกษาเสียโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ โดยเฉพาะความรู้ด้าน
ภาษาและการคำนวณ แม้ไม่มีโควิด-19 ระบบการศึกษาไทยก็กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากปัจจัย
ขับเคลื่อนจำนวนมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เช่น โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง ด้าน
เทคโนโลยี Disruptive Technology ที่ทำให้ทักษะที่เป็นความต้องการเปลี่ยนไป และด้านการเมืองการ
ปกครอง เช่น การดำเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น โควิด-19 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้
การเปลี่ยนแปลงที่รอทำอยู่ให้เกิดขึ้นเร็วขึ้น เช่น การนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในวงกว้างยิ่งขึ้น  
การศึกษายุคใหม่ท่ีทำให้โลกและผู้คนต้องปรับตัวรับความเป็นจริงและ ชีวิตใหม่วิถีใหม่ หรือนิวนอร์มอล 
ปรากฏการณ์ของโควิด-19 ที่ทำให้นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อเด็กเรียนรู ้อยู ่ที ่บ้านครูควรใช้ความ
ตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ มาออกแบบอนาคตของการศึกษาไทยเพราะการสอนที่เป็นหน้าที่
หลักของครูต้องมีบทบาทที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปครูไม่ได้มีหน้าท่ีสอนเพียงอย่างเดียวเท่าน้ันครูมืออาชีพจึง
ต้องเน้นการสอนให้มีคุณภาพการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ด้านอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี บทความวิชาการนี้ผู้เขียนมุ่งนำเสนอประเด็น หลังยุค COVID-19 เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital 
Technology)จะเข้ามามีบทบาทสำคัญดังต่อไปนี้, รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนยุค
ใหม่, วิเคราะห์บทบาทครูกับการพัฒนาการศึกษาไทยยุคสังคม New Normal, รูปแบบการเรียนการ
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สอนหลังโควิด-19 (Social Distancing), แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ปกติใหม่ (New Normal) 

 
คำสำคัญ:  การศึกษาไทย, การเรียนการสอนหลังโควิด-19 
 

Abstract 
This epidemic situation of the COVID-1 9  crisis is an important opportunity to 

manage education according to the New Normal way, which is a big change in concept 
that must be consistent and connected with student learning. by adjusting the curriculum 
in accordance with the COVID-1 9  situation and communicate to all concerned parties 
Increase the flexibility of the learning structure and the diversity of teachers' learning 
styles. The unit is designed and taught in an appropriate plan, including raising the level 
of development assessments so that students do not lose the opportunity to develop 
their knowledge and skills. especially knowledge of languages and calculations even 
without covid-19 The Thai education system is changing all the time due to many driving 
factors. both economically and socially, such as the changing demographic structure 
Disruptive Technology that changes the skills that are needed and political and 
administrative aspects, such as the implementation of the Ministry of Education's policies, 
etc. Covid-19 is a catalyst that makes the changes that are waiting to happen faster, such 
as the wider adoption of technology for learning. A new era of education that makes the 
world and people adapt to reality and new life new way or new normal The 
phenomenon of COVID-1 9  That prevents students from going to school when children 
are learning at home, teachers should use the awareness that arises from this situation. 
Let's design the future of Thai education because teaching that is the primary duty of 
teachers must have a role that must change. Teachers are not only responsible for 
teaching, professional teachers have to focus on teaching with quality preparation in 
Online teaching in equipment and technology This academic article, the author aims to 
present issues after the COVID-19 era, digital technology. Technology) will play an 
important role as follows, learning styles and development of teaching in the new era, 
analyzing the role of teachers and the development of Thai education in the New Normal 
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era, teaching styles after COVID-19 (Social Distancing), the concept of education 
management consistent with the new normal (New Normal). 

 
Keywords: Thai education, Teaching after COVID-19 
 

บทนำ 
 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และหลัง COVID-19 โลกของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มหาศาล (Disruptive Change) ที่จะผลักเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และพฤติกรรมส่วนบุคคลให้ต่างไป
จากเดิมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมที่ใช้ดิจิตัลมากขึ้น 
เช่น ในการอุปโภค บริโภค การทำงาน การติดต่อสื่อสาร การประชุม การศึกษาท่ีเป็นทางการ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ดังนั้น เราจะเห็นว่าโลกออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามามีมีบทบาทมากยิ่งขึ้นทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Wu D, 2020: p1-2.) ประเทศไทยควรมีการสร้างนวัตกรรม  
ที่ชักชวนและจูงใจคนไทยให้มาร่วมด้วยช่วยกันคิด ช่วยกันร่วมประดิษฐ์ ร่วมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทาง
การแพทย์ต่างๆ ทั ้งยารักษาโรค ยาป้องกันโรค วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆ ที ่เรามี
ประสบการณ์แล้วว่าที่ผ่านมายามคับขันนั้น ขาดแคลนอะไรบ้าง มากน้อย เพียงใด และเราควรส่งเสริม
นักเทคโนโลยีไทยอย่างไรเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางสาธารณสุขนอกจากนี้ วิทยาศาสตร์ของ
ข้อมูลสถิติ (Data Science) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะช่วยหาคำตอบในเรื่องต่างๆ จะมีบทบาทสำคัญ
ยิ่งขึ้นในการคาดการณ์และเข้าใจการระบาดของโรค การแก้ไขการระบาด และระบบการติดตามผู้ อาจ
ติดเชื้อ (Test and Trace) เป็นข้อมูลใหญ่ที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง (Big Data Analytic) ซึ่งใน
อดีตหลายประเทศอาจไม่ได้ให้ความสำคัญพัฒนาระบบเหล่านี้เพราะไม่เคยคาดคิดว่าจะมีสถานการณ์
เช่นนี้มาก่อน การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จากการสร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
และการปิดสถานที่ต่างๆ ตามมาตรการสาธารณสุขในเกือบ 200 ประเทศทั่วโลก (ทำให้ เทคโนโลยี เข้า
มาบงการชีวิตคนอย่างไม่มีทางเลือก ไม่ว่าก่อนหน้านี้จะมีความพร้อมหรือไม่ก็ตาม สังคมจะก้าวเข้าสู่
ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ทันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เรากลับมา
ทบทวนว่า ความปกติใหม่ (New Normal) ที่ประเทศของเราตั้งเป้าไว้นั้น จะมีต้นทุนสูงเพียงใด ประเทศ
ของเราพร้อมจะลงทุนและสามารถทำได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคำนึงถึงข้อจำกัดใหม่ของ
ระบบเศรษฐกิจไทยที่น่าจะเติบโตช้าลง ในขณะที่รัฐบาล ธุรกิจและคนไทยจะมีทรัพยากรน้อยกว่าก่อน
เกิดมาก การสร้างความปกติใหม่ตามที่เราจินตนาการไว้ จะต่อยอดจากการลงทุนสร้างความปกติเดิม
ก่อนเกิด COVID-19 อย่างไร ทั้งทุนกายภาพและทุนมนุษย์ ซึ่งหากความปกติ (New Normal) ใน 2 
ช่วงเวลาแตกต่าง (3WHO, 2019) กันมาก เราจะทำอย่างไรไม่ให้การลงทุนที่ได้กระทำมาในอดีตสูญ
เปล่า ความมั่นคงทางอาหารและสาธารณสุข (Food and Health Security) โลกหลังโควิดคงเน้นความ
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เพียงพอของอาหารมากขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์ถึงความห่วงใย
การขาดแคลนอาหารในโลก ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการปิดพรมแดนจากการล็อกดาวน์ของประเทศ
ต่างๆ ทำให้การขนส่งอาหารถูกกระทบ จากปัญหาด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ยุคหลังโควิด-19 เรื่อง
อาหารจะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจาณา ส่วนประเทศไทยยังมีสถานะที่ดี มีข้อได้เปรียบหลายชาติ เพราะ
เรามีแหล่งอาหารที่มากมาย จะว่าเป็นคลังอาหารของโลกเลยก็ว่าได้ อาหารที่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง 
อาหารที่ฟื้นฟูสุขภาพ อาหารที่กระบวนการผลิตปลอดจากการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีที่อันตราย
ต่างๆ เหล่านี้ที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องมีการศึกษา การวิจัย การเรียนการสอน การปฏิบัติ การรับเอานวตักรรม
ต่างๆ เข้ามาใช้อย่างมากในเวลาอันสั้น เรื่องเทคโนโลยีการผลิตยา วิตามิน เวชภัณฑ์ วัคซีน และการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ น่าจะเป็นทิศทางของกิจกรรมทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ประเทศ
ต่างๆ คงพัฒนานักเทคโนโลยีของตนให้มากท่ีสุด 
 ความปกติใหม่ (New Normal) เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อัน
เนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคย
คาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยรูปแบบวิถีชีวิต
ใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ และการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้น 
หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีตในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
ถดถอยทั่วโลกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2007 – 2008) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ การจัดการบางอย่างซึ่งแต่เดิมเคยถูกมองว่าผิดปกติได้กลับกลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้
ทั่วไป และถูกนำมาใช้ในบริบทอื่น ๆ อย่างเช่น ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจถึงสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นและความเปลี่ ยนแปลงของฤดูกาลส่วน "New 
Normal" ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด – 19” ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 
นั้น อธิบายได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก จนกลายเป็น ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของ
มนุษยชาติ มนุษย์จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยมีการปรับหาวิถีการ ดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติด
เชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพ ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้าง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่
เคยทำมาเป็นกิจวัตร ความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การ
รักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสารการทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความ
ปกติใหม่ จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของ
คนในสังคม (Supaporn Phrombut, 2020) 
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 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและ
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ (Content) อำนวยความสะดวกการสอนได้แค่ปลายนิ้ว ทำให้เรา
สามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการปฏิสัมพันธ์ของคุณ
อาจารย์และนักศึกษาจะลดน้อยลง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ยังมีอยู่แต่เปลี่ยนพื้นที่จากมหาวิทยาลัยสู่
โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ทุกคนอาจคุ้นชินกับภาพห้องเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนมาก
รวมตัวกันใช้หนังสือเหมือนกัน สื่อประกอบการสอนเหมือนกัน และมีวิธีการประเมินผลเหมือนกัน เพื่อ
ไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการเรียนรู้วิถีใหม่นั้น เป้าหมายของการศึกษาอาจยังคงเดิมแต่ผู้เรียนสามารถใช้
วิธีที่แตกต่างในการไปให้ถึงจุดหมายได้ นักศึกษาบางคนอาจเรียนรู้ได้เร็วกว่าหากได้ดูภาพหรือคลิปวิดีโอ 
แต่นักศึกษาบางคนอาจชอบการฟังอาจารย์บรรยาย เพราะรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
มหาวิทยาลัยจึงต้องกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินการเรียน
การสอนให้ไปได้ แสดงให้เห็นถึงการบริหารรูปแบบการเรียนการสอนหลังโควิด-19 (Social Distancing) 
และการการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) มีความสำคัญต่อการ
บริหารจัดการ ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องการการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนรู้ (Change Learning) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 ที่
เกิดขึ้นดังนี ้
 หลังยุค COVID-19 เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 เนื่องจากสมองของเรานั้นมีการปรับโครงสร้างใหม่ตลอดเวลาและตลอดชีวิต แม้ในวัยผู้ใหญ่จะ
เริ่มเรียนรู้ได้ช้าลงกว่าวัยเด็ก แต่ก็ยังเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้เสมอ ดังนั้น ไม่ว่าวันนี้หากเราอยากจะ
เรียนรู้อะไร มันไม่เคยมีคำว่าสายเกินไป ประเด็นสำคัญคือ สมองทำงานเหมือนกล้ามเนื้อ ถ้าเราออกกา
ลังกายบ่อยๆ กล้ามเนื้อย่อมแข็งแรง ถ้าเราใช้สมองทำกิจกรรมเดิมบ่อยๆ เซลล์ประสาทท่ีเชื่อมโยงกันจะ
ยิ่งแนบแน่นยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าไม่ได้ทำกิจกรรมเลย สายสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ประสาทในสมองจะ
อ่อนแอลงจนขาดหายไป เมื ่อมองไปยังภาพของระบบการศึกษา เราอาจกล่าวได้ว่า ห้องเรียนเป็น
สภาพแวดล้อมแบบหนึ่งที่จะทำให้เด็กได้ฝึก “ออกกำลังกาย” สมอง และสร้างเส้นใยเชื่อมโยงระหว่าง
เซลล์ประสาทจนเกิดเป็นทักษะที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โจทย์จึงมีอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้ห้องเรียนเป็น
สถานท่ีกระตุ้นเด็กนักเรียนให้ได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น ทั้งนี้ เมื่อเรารู้ว่าอารมณ์มีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้
เพราะสมองส่วนการคิดและอารมณเ์ชื่อมโยงกัน ฉะนั้น ครูผู้สอนควรจัดการเรยีนรู้แบบที่ผู้เรยีนมีอารมณ์
ร่วมด้วย เราต้องจัดการเรียนรู้ที่สนุกสนานหรือดึงดูดผู้เรียน เพื่อให้สมองส่วนอารมณ์มีส่วนร่วมไปกับ
การเรียน ยิ่งถ้าเป็นอารมณ์เชิงบวก นักเรียนก็จะเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน สังเกตง่ายๆ ว่า ถ้าพวกเขาได้เล่น แล้ว
เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากการเล่น พวกเขาจะจำมันได้แม่นและมีความสุขกับการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ 
ในทางกลับกัน ถ้าการเรียนทำให้เขาอารมณ์ไม่ดี ไม่มีทางเลยที่เขาจะตั้งสมาธิในห้องเรียนได้ นี่คือสำเหตุ
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สำคัญว่าทำไมการศึกษาจำเป็นต้องสนุก ต้องทำให้เขาอารมณ์ดีและมีสมาธิ เพราะมันคือหัวใจสำคัญที่จะ
ทำให้การเรียนสัมฤทธิ์ผล (พีระวิชญ์ คาเจริญ และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ, 2564: 22-31) นอกจากความ
สนุก การสอนให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งโจทยท์ี่
ครูต้องใส่ใจ เพราะปกติแล้ว เมื่ออารมณ์ปั่นป่วน สมองก็จะยุ่งง่วนกับการจัดการอารมณ์ให้คงที่ จนไม่
เหลือพลังงานหรือทรัพยากรความคิดให้เราใช้งานต่ออีก และถ้านักเรียนเรียนรู้ได้ดี สิ่งที่จะกระตุ้นให้
พวกเขาเกิดความกระตือรือร้นและมีกำลังใจ อาจไม่ใช่รางวัลจับต้องได้อย่างขนม ของขวัญ หรือคะแนน 
แต่เป็นคำชมอย่างจริงใจ แทนที่จะบอกพวกเขาว่า ถ้าทำแบบนี้หรือเรียนได้ดี เราจะซื้อของขวัญให้หรือ
ซื้อขนมให้ ลองเปลี่ยนมาบอกว่าพวกเธอเก่งมาก ขอให้ทำต่อไป หรือชมเขาด้วยคำพูดดีๆ เพราะรางวัลที่
เป็นสิ่งของหรือคะแนนจะไม่อยู ่ในใจหรือติดอยู่ในสมองของพวกเขานานนัก ผิดกับคำชมที่ส่งผลถึง
อารมณ์ พวกเขาจะยินดีและจดจำไปอีกนาน 
 

รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม่ 
 ความก้าวหน้าทางสื่อสารมีอย่างมากมายในโลกปัจจุบันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ในทั่วมุมโลกการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันครูผู ้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็น
ผู้จัดการเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้เรียน (ครรชิต มนูญผล : 2560: 9 ) โลกยุคนี้ เป็นยุคของความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารผู้ใดมีความรู้และข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบกว่าทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เป็นความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นทุกวันและทุกๆ 5 ปี ข้อมูลข่าวสารจะทวีขึ้นเป็น 2 เท่านอกจากนี้ยังไม่มีใครสามารถสอนความรู้ที่มี
อยู่ในโลกนี้ให้แก่เราได้ทั้งหมด โรงเรียนจึงควรเตรียมเด็กๆและเยาวชนให้รู้จักแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อมิให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นกลายเป็นคนล้าหลัง และก้าวตามโลกไม่ทันภาย
หลังจากออกจากโรงเรียนแล้วการสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีเรียนที่ถูกต้อง (Learn how to learn) จึงเป็น
เรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเข้าใจและตระหนักเป็นอันดับแรกว่า เด็กแต่ละคนมีลีลาหรือรูปแบบ
การเรียนรู้ไม่เหมือนกันครูที่สามารถรู้ว่าเด็กแต่ละคนในชั้นมีรูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบใดจะประสบ
ความสำเร็จในการส่งผ่านความรู้ไปยังนักเรียน ทำให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเองได้
อย่างเต็มความสามารถมากท่ีสุด  
 

ความหมายและความสำคัญของรูปแบบการเรียนรู้  
 ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ความคิด และความรู้สึกที่
บุคคลใช้ในการรับรู้ตอบสนองและมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางการเรียนอย่างค่อนข้างคงที่ ดังนั้น
รูปแบบการคิดและรูปแบบการเรียนรู้ จึงเป็นลักษณะของการคิดและลักษณะของการเรียนท่ีบุคคลหนึ่งๆ
ใช้หรือทำเป็นประจำ อย่างไรก็ตามรูปแบบการคิดและรูปแบบการเรียนรู้ไม่ได้หมายถึง ตัวความสามารถ
โดยตรง แต่เป็นวิธีการที่บุคคลใช้ความสามารถของตน ที่มีอยู่ในการคิดและการเรียนรู้ด้วยลักษณะใด
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ลักษณะหนึ่งมากกว่าอีกลักษณะหนึ่งหรือลักษณะอื่นๆ ที่ตนมีอยู่ ความเกี่ยวข้องระหว่างรูปแบบการคิด
และรูปแบบการเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการคิดพัฒนาจากความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
Learning Style คือรูปแบบการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ของมนุษย์ มนุษย์เรานั้นสามารถรับข้อมูลโดย
ผ่านเส้นทางการรับรู้ได้ 3 ทาง คือ การรับรู้ทางสายตาโดยการมองเห็น (Visual Percepters) การรับรู้
ทางโสตประสาทโดยการได้ยิน (Auditory Percepters)และการรับรู้ทางร่างกายโดยการเคลื่อนไหวและ
การรู้สึก (Kinesthetic Percepters) ซึ่งสามารถนำมาจัดเป็นรูปแบบการเรยีนรู้ได้ 3 ประเภทและผู้เรยีน
แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันดังนี้ 
 1) ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา (Visual Learner) จะเรียนรู้ได้ดีจากการเรียนจากรูปภาพ แผนผัง 
แผนภูมิการเรียนลักษณะนี้เหมือนเป็นการดูหนังแล้วจดจำภาพไว้ได้อย่างดี มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องเป็นราว 
เวลาที่ผู้เรียนจะต้องการจดจำเนื้อหาส่วนใดก็สามารถมีวิธีการผูกเรื่องเพื่อจำเรื่องราวนั้นๆได้ดีผู้เรียนจะ
เรียนได้ดีทางสายตานั้นจะต้องเลือกเรียนด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบและควรประกอบอาชีพมัณฑนากร
วิศวกร หมอผ่าตัด 
 2) ผู้ที่เรียนรู้ทางโสตประสาท (Auditory Learner) จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดถ้าได้พูดได้ฟังจะไม่
สนใจรูปภาพใดๆแต่ชอบและสนใจในสิ่งที่ได้ฟังซ้ำๆ ชอบเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังเวลาอ่านหนังสือจะต้อง
อ่านออกเสียงดังๆ จึงจะจดจำได้ดี แต่มีข้อเสียคือ ผู้เรียนทางโสตประสาทอาจถูกรบกวนจากเสียงอื่นๆ 
จนทำให้ไม่มีสมาธิในการฟังได้ผู้เรียนประเภทน้ีจะพบในกลุ่มเรียนด้านดนตรีกฎหมายและการเมือง ส่วน
ใหญ่จะเป็นนักดนตรี พิธีกร นักจัดรายการเพลง นักจิตวิทยานักการเมือง 
 3) ผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic Learner) จะเรียนรู้ผ่านทางความรู้สึก
การเคลื่อนไหวและร่างกายจึงจะจดจำได้ดี ต้องมีการสัมผัสและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียนด้วย เวลา
นั่งเรียนจะไม่อยู่นิ่งๆ จะไม่สนใจบทเรียนเท่าทีควร ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆ กลุ่มนี้จะมี
ปัญหามากหากผู้สอนบรรยายอยู่หน้าช้ันเรียนอย่างเดียวดังน้ัน วิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียนกลุ่มนี้ได้โดยที่
ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนรู้จักการแสดงออกมากขึ้นหรือให้ปฏิบัติจริงเช่นให้เล่นละคร แสดงบทบาทสมมติ 
มีการสาธิตและทำการทดลอง ผู้เรียนกลุ่มนี้เหมาะกับวิชาพลศึกษา วิชาก่อสร้าง อาชีพที่เหมาะสม คือ
นักกีฬาหรือประเภทนี้จะเน้นความคิดสร้างสรรค์งานเต้นรา สภาวะของบุคคลขณะรับรู้มี 3 สภาวะคือ 
สภาวะของจิตสำนึก(Conscious)จิตใต้สานึก (Subconscious) และจิตไร้สำนึก (Unconscious) ผู้เรียน
แต่ละคนจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกันมีลักษณะเฉพาะตัวแต่ผู้เรียนทุกคนก็ไม่ได้เลือกใช้แค่รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งอยู่ตลอดเวลา แต่ในทางกลับกันนั้นจะใช้หลายๆรูปแบบและจะเกี่ยวข้องกันแต่รูปแบบที่
ถนัดมากที่สุดจะถูกใช้มากกว่ารูปแบบอื่น ในความเป็นจริงแล้วนั้นไม่มีใครสามารถจะจดจำในสิ่งที่เห็น 
สิ่งที่ได้ยินไว้ได้ตลอดเวลา แต่เราจะสามารถจดจำได้ดีที่สุดถ้าเราได้ลงมือทำด้วยตัวของเราเอง 
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วิเคราะห์บทบาทครูกับการพัฒนาการศึกษาไทยยุคสังคม New Normal 
 ความปกติใหม่ของภาคการศึกษาไทย ควรเป็นการให้น้าหนักแบบใหม่เพื่อจัดการปัญหาเดิม
ปรากฏการณ์ของโควิด-19 ที่ทำให้นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนไม่ได้เหมือนที่ผ่าน
มา ทำให้เกิดความตระหนักรู้ใหม่ถึงสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นแท้จริงต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเช่น 
หลักสูตรแกนกลางท่ีมีอยู่เดิมเทอะทะเกินไปและไมเ่หมาะกับบริบทของเด็กแต่ละคน และ กฎเกณฑ์เรื่อง
การแต่งกายและการไว้ทรงผมไม่มีความสำคัญเมื่อเด็กเรียนรู้อยู่ที่บ้าน เป็นต้นเราควรใช้ความตระหนักรู้
ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ มาออกแบบอนาคตของการศึกษาไทย โดยให้น้าหนักกับสิ่งที่สำคัญต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน มากกว่า เงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบาย แนวคิดหรือผลประโยชน์
บางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน เช่นให้น้าหนักกับ ปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างครู
และนักเรียน มากกว่า จำนวนช่ัวโมงท่ีนักเรียนอยู่ในห้องเรียนหรือเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์
ให้น้าหนักกับ การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความสนใจของนักเรียน เชื่อมโยงกับชุมชนและบริบทที่นักเรยีน
อยู่ มากกว่า การเรียนรู้อิงตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งประเทศให้น้าหนักกับ การประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู ้ของนักเรียน ( formative assessment) จากชิ ้นงานและพฤติกรรมของนักเรียน 
มากกว่า การประเมินเพื่อการตัดสิน (summative assessment) เพื่อนำไปใช้ให้คุณให้โทษแก่โรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาให้น้าหนักกับ การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความท้าทายในการเรียน ควบคู่กับ 
การส่งเสริมนักเรียนกลุ่มอื่นๆ ให้เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากนักเรียนที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนเป็น
ทุนเดิมหรือมาจากครอบครัวยากจนมีแนวโน้มจะหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นเมื ่อสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำ ให้น้าหนักกับ การเรียนรู้เพื่อสุขภาพกายและใจ ควบคู่กับ การเรียนรู้ด้านวิชาการ 
สถานการณ์โรคระบาดสง่ผลต่อสุขภาพกายและใจของทุกคนรวมถึงเด็กๆ ทุกวัย ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ของสมองช้ีให้เห็นว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ยากเมื่อเด็กมีความเครียดหรืออยู่ในภาวะที่เป็นอันตราย ครู
จึงควรสอดแทรกเนื้อหาความรู้เรื่องสุขภาวะ การดูแลสุขภาพกายและใจ เพื่อให้เด็กเรียนรู้และปรับตัวได้
ท่ามกลางสถานการณ์ครอบครัวและสังคมที่ไม่แน่นอนให้น้าหนักกับ การจัดสรรทรัพยากรออฟไลน์แก่
เด็กและครอบครัว ควบคู่กับ ทรัพยากรออนไลน์ เช่น จัดสรรหนังสือเด็กให้แก่ครอบครัวด้อยโอกาสเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่บ้าน จัดให้มีอาสาสมัครติดตามสถานการณ์เด็ กในแต่ละครอบครัวและให้
ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลลูก ในลักษณะเดียวกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของ
ประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในด้านต่างๆ ไม่เพียงแค่การศึกษาเท่านั้นการสร้างความปกติ
ใหม่ตามข้อเสนอนี้สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมหาศาล เพียงอาศัยการปรับมุมมองของผู้
กำหนดนโยบาย ปรับกระบวนการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา สร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ รวมถึง ถอดบทเรียนองค์ความรู้
จากทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากแนวทางการจัดการศึกษาที่กล่าวมานี้ คือ “ความปกติเดิม” ที่
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เกิดขึ้นมาแล้วในระบบการศึกษาของหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงบางโรงเรียนในประเทศไทยที่ปรับการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 มาก่อนหน้านี้ และน่าจะยังคงสอดคล้องกับโลกในอนาคตมีหรือไม่มีโควิด-19 ก็
ต้องร่วมออกแบบความปกติใหม่ที่การศึกษาไทยต้องการ  (desirable new normal) แม้ไม่มีโควิด-19 
ระบบการศึกษาไทยก็กาลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากปัจจัยขับเคลื่อนจำนวนมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
เช่น สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ด้านสังคม เช่น โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี เช่น 
disruptive technology ที่ทำให้ทักษะที่เป็นที่ต้องการเปลี่ยนไป และด้านการเมืองการปกครอง เช่น 
การดาเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ผู้เขียนมองว่า โควิด-19 เป็นทั้ง “ตัวเร่งปฏิกิริยา” 
ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงที่รอท่าอยู่เกิดขึ้นเร็วขึ้น เช่น การนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในวงกว้าง 
และเป็น “ตัวหน่วงปฏิกิริยา” ให้แผนการบางอย่างชะลอออกไป เช่น การนำร่องทดลองใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในปีการศึกษา 2563 การเร่งปฏิกิริยาและการหน่วงปฏิกิริยาของโควิด-19 ส่งผลให้ผู ้ที่
เกี่ยวข้องบางส่วนต้องปรับตัวด้วยความจำเป็น เช่นเดียวกับแรงดึงและแรงผลักของปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ 
ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาไทยมาโดยตลอด หากขาดการออกแบบเชิงรุกและการตั้งรับปรับตัวของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในภาคการศึกษา ก็เป็นไปได้สูงมากว่าอนาคตของการศึกษาไทยจะเคลื่อนคล้อยไปตาม
แรงเหล่านี ้จนไม่สามารถควบคุมทิศทางไปสู ่จุดหมายที่ต้องการได้ด้วยเหตุนี ้ ผู ้เขียนเชื ่อว่า การ
จินตนาการถึงความปกติใหม่ที่กำลังจะมาถึง ไม่ควรถูกตีกรอบไว้ด้วยสถานการณ์ความจำเป็นจากโควิด-
19 และปัจจัยอื ่นๆ ที่ควบคุมไม่ได้เท่านั ้น แต่ควรเป็นการจินตนาการถึง “ความปกติใหม่ที ่เป็นที่
ต้องการ” (Desirable new normal) จากการหารือและวางแผนร่วมกันของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางศึกษา ผู้ประกอบการในภาค
ธุรกิจและภาคประชาสังคม พ่อแม่ ผู้ปกครอง และที่สำคัญที่สุด คือตัวนักเรียนเอง 
 

รูปแบบการเรียนการสอนหลังโควิด-19 (Social Distancing) 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 การปิดสถาบันการศึกษาในเวลาต่อมา จน
กลายเป็นสาเหตุให้นักเรียนจำนวนกว่า 1.5 พันล้านคน หรือมากกว่า 90% ของนักเรียนทั้งหมดในโลก
ได้รับผลกระทบในกระบวนการเรียนรู้ สำหรับประเทศไทยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) 
กำหนดให้เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.2563 ระยะแรกโดยให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการศึกษารูปแบบการเรียนการสอน ให้มีการดำเนินการทั้งแบบ
ผ่าน DLTV ออนไลน์ และออฟไลน์ในชั้นเรียนซึ่งจะใช้วิธีผสมผสาน หรืออาจจะเป็นการเรียนรู้ที่บ้านกับ
ครอบครัวอย่าง Home School ตามความเหมาะสมการกำหนดแนวการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
เพื่อให้สามารถดำเนินการเรียนการสอนต่อไปได้โดยในมุมมองของรูปแบบการเรียนการสอนหลังโควิด -
19 ในการบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสมมี 4 รูปแบบที่สอดคล้องกับ New normal (Wichai 
Wongyai and Marut Patphol, 2020) ประกอบด้วย 
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 1. การเรียนผ่านระบบออนไลน์ 100% รูปแบบดังกล่าวเหมาะกับโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้ง
ด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรสำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้เรียนมีความพร้อมใน
การเรียนผ่านระบบออนไลน์ และผู้ปกครองต่างมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งมี
เครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บแลต สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต 
 2. การเรียนในห้องเรียนเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนไม่มาก และพื้นที่มากพอให้
สามารถปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing เพื่อรักษาระยะห่าง และการดูแลสุขอนามัยของนักเรยีน
ได้อย่างเข้มข้นและเคร่งครัด ควบคู่กับการให้นักเรียนทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นทำความ
สะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนต้องหมั่นฆ่าเชื้อโรคทุกจุดในโรงเรียนอยา่งสม่ำเสมอ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ้ำ 
 3. การเรียนแบบผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์เหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจำนวน
นักเรียนมาก และไม่มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาก่อน ดังนั้นจึงควรแบ่งกลุ่ม
นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับวันให้นักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน กลุ่มละ 2 วันต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 3 
วันที่เหลือให้นักเรียนเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์จากที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้วันที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 
ทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบรักษาระยะห่างได้ รวมทั้งสามารถดูแล
สุขอนามัยของนักเรียนอย่างเข้มข้น และเพื่อการเรียนรู้ที่ได้ประสิทธิผล แนะนำให้โรงเรียนเลือกวิชาที่มี
การปฏิบัติหรือต้องทำงานร่วมกันมาจัดการเรียนในห้องเรียน ในขณะที่วิชาอื่นให้จัดการเรียนการสอน
ผ่านออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม 
 4. การเรียน Home School คาดว่าการเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะมีเพิ่มขึ้นในประเทศไทย 
เนื่องจากผู้ปกครองอาจจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานจากโรคภัยไข้เจ็บ มลพิษ
มลภาวะ และภัยคุกคามอื่น โดยผู้ปกครองจะมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม
กับผู้เรียน ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนคอร์ส ออนไลน์ควบคู่กับการจัดครูเฉพาะวิชาเข้ามาสอนที่บ้าน เพื่อ
ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนรู้ของลูกมาประยุกต์กับหลักสูตรของกระทรวงการศึกษาการเรียน Home 
School เหมาะกับกลุ่มเด็กมีความต้องการพิเศษ และเด็กท่ีมีปัญหาโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงหากต้อง
ออกไปเรียนท่ีโรงเรียน 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New Normal) 
 การมาเยือนของวิกฤตโรคระบาดทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษาหลากหลายด้าน 
เป็นต้นว่าเราจะออกแบบการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ทักษะและหลักสูตรโลก
การศึกษารูปแบบใหม่หลังจากนี้ควรมีหน้าตาแบบไหน เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทด้านการเรียนรู้หรือ
ทำให้ความเหลื่อมล้ำย่ำแย่กว่าเดิม จริงหรือไม่ที่เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสด้าน
การศึกษา จากความผิดปกติแบบใหม่ที ่ไม่เหมือนเดิม (New Abnormal) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัด
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การศึกษาทำให้สถานศึกษาต้องอยู่ให้รอดต้องปรับตัวเพราะวิกฤตโควิด – 19 เป็นบททดสอบของความ
จำเป็นครั้งใหญ่ในการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ที่
เกิดขึ้น 
 การจัดการศึกษาแบบ Home School จะต้องมีมากข้ึนดังน้ัน บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองจึง
มีความสำคัญมากข้ึน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเป็นเสมือนผู้ช่วยครู ที่ต้องทำงานร่วมกับครูในการดูแล
การศึกษาของเด็ก ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
การสร้างความเข้าใจทั้งกับเด็กและผู้ปกครอง ซึ ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันและกันประเทศไทยมีการจัด
การศึกษาในรูปแบบทางไกล โดยมีทั้งแบบสดกับแบบแห้งที่สามารถเรียนย้อนหลังได้ อย่างตอนนี้มี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการเรียนการสอนส่วนระดับอุดมศึกษามีการ
เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สื ่อออนไลน์ โซเซียลมีเดีย โปรแกรมต่างๆ มากมายทำให้สะดวกและ
เชื่อมโยงการศึกษาถึงตัวเด็กได้ง่ายมากข้ึน และเป็นการสื่อสารทั้งทางเดียวและสองทาง ฉะนั้นการเรียน
ผ่านออนไลน์ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ นอกจากเรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว ต้องมีการ
จัดกิจกรรมกระตุ ้นให้เด็กคิดตาม (Office of the Higher Education Policy, National Science, 
Research and Innovation Council, 2020) 
 New Normal ของภาคการศึกษาไทย ควรเป็นการให้น้ำหนักแบบใหม่เพื่อจัดการปัญหาเดิม 
เช่น ให้น้ำหนักกับปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างครู อาจารย์และนักเรียนมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่
นักเรียนอยู่ในห้องเรียนหรือเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ หรือ ให้น้ำหนักกับการเรียนรู ้ที่
เชื่อมโยงกับความสนใจของนักเรียน เชื่อมโยงกับชุมชนและบริบทท่ีนักเรียนอยู่มากกว่าการเรียนรู้อิงตาม
มาตรฐานแบบเดียวกันทั้งประเทศ และให้น้ำหนักกับการเรียนรู้เพื่อสุขภาพกายและใจควบคู่กับการ
เรียนรู้ด้านวิชาการ และนักการศึกษาที่จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แนวคิด
ในการบริหารสถานศึกษา 
 ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้งครูและนักเรียนต้องพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูถูกสังคมคาดหวังให้เปลี่ยนแปลง
บทบาทเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ครู
จำเป็นต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษา มีทักษะการสอนที่ทันสมัย มีเทคนิคการสอนสมัยใหม่ ตลอดจน
ทัศนคติของตนเองต่อการเร ียนการสอนในยุคดิจิทัลที ่สามารถตอบสนองผู ้เร ียนที ่แตกต่างและ
หลากหลายเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูงและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามความ
ต้องการในศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นั้นจึงไม่ใช่แค่เพียงให้ผู้เรียนเข้ามาฟังการ
บรรยายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผู้สอนต้องมีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มี
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ส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆด้วย เพราะการที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้นั้นก็ต้อง
อาศัยการลงมือทำหรือการปฏิบัติ 
 

บทสรุปองค์ความรู้ 
 การศึกษาไทยในรูปแบบการเรียนการสอนหลังโควิด-19 มีจุดเน้นอยู่ท่ีการทำให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพที่เป็นการเรียนรู้เชิงลึก คือ รู้จริง รู้ชัด นำไปประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
การออกแบบการเรียนรู้ที่จะตอบสนองจุดเน้นดังกล่าวสรุปองค์ความรู้ตามขั้นตอนดังน้ี  

1. วิเคราะห์ Passion ของผู้เรียนว่าอะไรที่สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้มี Passion ในการ
เรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะมีสิ่งกระตุ้นแตกต่างกัน หากผู้สอนค้นพบสิ่งกระตุ้น Passion ดังกล่าวจะ
เป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมการเรียนรู้อันพึงประสงค์ของผู้เรียนเช่น ความกระตือรือร้น การแสวงหา
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

2. วิเคราะห์สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Passionของผู้เรียน กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความความสงสัยใคร่รู้ของผู้เรียน กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Passion จะช่วยทำให้ผู้เรียนใช้พื้นที่การเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตรงกัน
ข้ามหากกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ Passion ผู้เรียนจะมีพฤติกรรมไม่อยากเรียนรู้ 

3. วิเคราะห์ Platform และวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รยีน การวิเคราะห์ในข้ันตอน
นี้ช่วยทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง (หลายเส้นทาง
เป้าหมายเดียวกัน)สำหรับ Platform การเรียนรู้นั้น อาจจะเป็นการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ การเรียนรู้ที่
โรงเรียน การเรียนรู้ที่บ้านการเรียนรู้ที ่ชุมชน ส่วนวิธีการเรียนรู ้ควรเน้นวิธีการเรียนรู ้ตามแนวทาง 
Active Learning ในทุก Platform เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สะท้อนคิด และถอดบทเรียนเป็นแก่น
ของความรู้ซึ่งการถอดบทเรียนจะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้เชิงลึก  

4. เตรียมทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ในแต่ละ Platform และวิธีการเรียนรู้
ขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกพื้นที่การเรียนรู้ของตนเองในลักษณะการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
(Personalized Learning) หรือการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้เรียน ช่วยให้
ผู้เรียนมีจิตใจจดจ่อและมุ่งมั่นอยู่กับการเรียนรู้ของตนเอง 
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บทคัดย่อ  
 มิจฉาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นผิดที่ไม่ตรงตามสภาวะที่เป็นจริงตามสมมุติสัจจะ และ ปรมัตถ์
สัจจะ และมีความยึดมั่นทางที่ผิดที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองกับส่วนรวม ล้วนแต่เป็นเหตุสร้างกรรมชั่ว 
หรือ ไปทางอกุศลธรรม มิจฉาทิฏฐินั้นมีหลายประเภท เช่น ทิฏฐิ 2 ได้แก่ (1) สัสสตทิฏฐิ) หมายถึง เห็น
ผิดว่าชีวิตหลังความตาย อัตตาและโลกเที่ยง (2) อุจเฉททิฏฐิ หมายถึง เห็นผิดว่าชีวิตหลังความตาย 
อัตตาและโลกไม่เที่ยง ทิฏฐิ 3 ได้แก่ (1) นัตถิกทิฏฐิหมายถึง สิ่งที่ทำแล้วไม่มีผล (2) อเหตุกทิฏฐิ หมายถึง 
ไม่มีเหตุปัจจัย (3) อกิริยทิฏฐิ หมายถึง การกระทำไม่ส่งผลใด และมิจฉาทิฏฐิ 10 หมายถึง (1) ทานที่ให้
แล้วไม่มีผล (2) การบูชาแล้วไม่มีผล (3) การเซ่นทรวงแล้วไม่ผล (4) ผลวิบากที่ทำดีและทำชั่วไม่มี (5) 
โลกนี้ไม่มี (6) โลกหน้าไม่มี (7) มารดาไม่มีคุณ (8) บิดาไม่มีคุณ (9) โอปปาติกะสัตว์ก็ไม่มี (10) ผู้บรรลุ
ธรรมโลกนี้โลกหน้า ก็ไม่มีในโลกยุคปัจจุบันปัญหาสังคมส่วนมากล้วนเกิดมาจากบุคคลที่มีจิตเป็น
มิจฉาทิฏฐิ ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหา ถึงแม้จะมีองค์ความรู้มากมายในทางโลกนี้สว่นใหญ่ไม่ได้เน้นหลุด
พ้นจากมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ พระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้แจ้ง เพื่อให้พ้นทุกข์ ซึ่งมี
สาเหตุมาจาก มิจฉาทิฏฐิ เช่น สักกายทิฏฐิ ซึ่งเป็นเหตุ ที่ทำเกิดปัญหาต่อชีวิตมนุษย์และสังคม ปัญหา
เหล่านี้เองซึ่งจะเกิดขึ้นเรื่อยในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  
 
คำสำคัญ : มิจฉาทิฏฐิ, ปัญหา,  สังคมโลก 
 

Abstract 
Micchaditthi means the wrong views that do not correspond to the truth, the 

conventional truth, and the ultimate truth. They could cause one has the attachment in 
wrong way and also does not benefit to oneself and the public. They would all lead to 
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bad action or to unwholesome. There are many types of Micchaditthi.  For example, 2 
ditthi  or 2 wrong views are as follows: (1) Sassata-ditthi or eternalism refers to the 
misconception that life after death, the ego and the eternal world last forever, and (2) 
Uccheda-ditthi or annihilationism means the misconception that life after death, the ego 
and the world are impermanent, extinct, and no more rebirth. There are the others 3 
ditthi: (1) Natthika-ditthi means misconception that what has been done has no effect, 
(2) Ahetuka-ditthi means wrong view without no cause and factor, and ( 3 )  Akiriya-ditthi 
means refusing to kamma or action giving no effect.  And also 10 Micchaditthis are: (1) 
Giving has no effect, (2) Worshiping has no effect,  (3) Sacrifice has no effect, (4) There is 
no result of doing good and bad deeds, (5) This world does not exist, (6) there is no next 
world, (7) Mother without grace, (8) Father without grace, ( 9 )  There is no oppatika or 
sprite, and  (10) Monks or priests who have attained enlightenment and have taught 
others to be enlightened does not exist in this world and the next world. In today, most 
social problems are caused by people with the wrong view mind leading problems. 
Although there are many bodies of knowledge, in this world, most of them do not focus 
on escaping from Micchditthi which is considered as a weakness of human beings. The 
Buddha taught enlightenment to get out of suffering which was caused by Michaditthi for 
example, Sakkaya-ditthi or wrong view of individuality, which is a cause of problems in 
human life and society. These problems will continue to occur in the present and future 
world society. 

 
Keywords : Wrong view, problems, world society 
 

บทนำ  
  บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเรื่อง  มิจฉาทิฏฐิ ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหา 
ชีวิตและสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  กล่าวตามคัมภีร์พระไตรปิฎกและเอกสารของ นักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงเรื่อง มิจฉาทิฏฐิ ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหา ชีวิตและ สังคมโลก
มนุษย์เท่านั้น  ไม่รู้จักชีวิตตนเอง  ว่ามี ความเห็นผิด มิจฉาทิฏฐิ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของชาวมนุษย์ ทิฏฐิ  
หมายถึง ความเห็นผิดเกิดพร้อมกับความหลงผิดด้วย หลงติดกับความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง  ประเมินสถานสถานการณ์ผิดพลาด  มักง่าย เห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิดบ้าง ดังเช่น  เห็น
กงจักรเป็นดอกบัว  เห็นผิดเป็นถูก  เห็นเชือกเป็นงู เห็นงูเป็นเชือก เป็นต้น ความเห็นผิด เรียกว่า 
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มิจฉาทิฏฐิ หรือ ทิฏฐิเจตสิก ในแง่อภิธรรม  ความเห็นผิด หรือ มิจฉาทิฏฐิ เกิดขึ้น ดบัลง มิจฉาทิฏฐิ  
กล่าวถึงอีกประเด็นหนึ่ง เหตุทำเกิดปัญหาชีวิตและสังคมตัวแท้จริง ได้แก่ มิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นรากฐานของ 
สักกายทิฏฐิ  เช่น  มีความเห็นผิดว่า ชีวิต หรือ ขันธ์ 5 เป็นตัวตน และยึดถือศีลนอกพระพุทธศาสนา  มี
แต่ความ สงสัย ลังเล เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตนเอง หรือ สงสัยเรื่องพระรัตนตรัย เป็น ปัญหาสังคม 
ปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ (ความยากจน) ปัญหาความขัดแย้งทางศาสนา เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ซึง่
จะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ นับวันจะทวีความรุนแรง และรุกลามไป ทั่วโลก ทุกสังคม ซึ่งเป็นเรื่องอันตราย ใน
สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  
 

มิจฉาทิฏฐิ สาเหตุของปัญหาของชีวิต 
  มิฉาทิฏฐิ หมายถึง  ความเห็นผิด  เข้าใจผิด ไม่ตรงตามสภาวะ ที่เป็นจริง สมมุติสัจจะ (จริง
โดยสมมุติ) ปรมัตถ์สัจจะ (จริงโดยสภาวะ) และมีความยึดมั่นถือผิดหรือยึดติดโดยไม่ท าความเข้าใจให้
ท่องแท้  และไม่เกิด ประโยชน์สมดุลแก่ตนเองกับส่วนรวม ล้วนแต่มีบทบาทพลังอ านาจอย่างองอาจไป
ในทางผิด เด่นในทางสังคม มี บทบาทเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศแห่งชีวิตในการสร้างกรรมชั่ว หรือช้ีน 
าชีวิตและสังคม มนุษย์ไปทางอกุศลธรรม หรือส่งผลกรรมข้ามภพชาติ เป็นต้น ในคัมภีร์พระไตรปิฏกปรา
กฎค าว่า มิจฉาทิฏฐิ 10 หมายถึง  (1) ความเห็นทาน ที่ให้แล้วไม่มีผล (2)การบูชาแล้วไม่มีผล  (3)การ
เซ่นทรวงที่เซ่นทรวงแล้วไม่ผล (4) ผลวิบากที่ท าดีและท าชั่วไม่มี (5) โลกนี้ไม่มี (6)โลกหน้าไม่มี (7) 
มารดาไม่มีคุณ (8) บิดาไม่มีคุณ (9)  โอปปาติกะสัตว์ก็ไม่มี (10) สมณพราหมณ์ ที่บรรลุธรรม ซึ่งกระท 
าโลกนี้  โลกหน้า ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศ สอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ก็ไม่มีในโลก (มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,2539)  ในอรรถธรรมสังคณีปรากฏข้อความเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิดังนี้  มีความเห็นไม่ตรงตาม
สภาวะ ความเห็นไม่ตรงตามความเป็น จริง เพราะยึดมาผิด เพราะเป็นความเห็นท่ีบัณฑิตรังเกียจเพราะ
ไม่ก่อประโยชน์(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2539) ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาจัดเป็น กลุ่มเป็นประเภท
ได้ดังนี้  
 ทิฏฐิ 2 และ ทิฏฐิ 3  
 ทิฏฐิ 2 ประเภท ได้แก่ (1) ความเห็นว่าชีวิตหลังความตาย อัตตาและโลกเที่ยง แน่นอน มั่นคง 
ยั่งยืน  ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง  คงอยู่ตลอดไป (สัสสตทิฏฐิ)  (2)  ความเห็นว่าชีวิตหลังความตาย อัตตา
และโลกไม่เที่ยง จัก พินาศสูญหมดสิ้นไป  ไม่มีการเกิดอีกต่อไป (อุจเฉททิฏฐิ ) (มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,2539) ทิฏฐิ 3 ประเภท ได้แก่ (1)  ความเห็นผิดว่า สิ่งที่ท า แล้วไม่มีผล หรือความเห็นท่ีปฏิเสธ
ผลของการกระทำ (นัตถิกทิฏฐิ) (2)  ความเห็นผิด ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ปราศจาก และเงื่อนไข  เช่น เห็น
ว่า ความสุข ความทุกข์ และความบริสุทธิ์  ความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเหตุปัจจัย เกิดขึ้นเอง 
ไม่มีเหตุปัจจัย (อเหตุกทิฏฐิ)  (3) ปฏิเสธการกระทำการกระทำนั้นๆ ไม่ส่งผลใด ๆ (อกิริยทิฏฐ)ิ   
 มิจฉาทิฏฐิ 10 
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 มิจฉาทิฏฐิ 10 หมายถึง ความเห็นผิด 10 ประเภท คือ (1) ทานที่ให้แล้วไม่มีผล  (2) การบูชา
แล้วไม่มีผล  (3) การเซ่นทรวงแล้วไม่ผล  (4) ผลวิบากที่ทำดีและทำช่ัวไม่มี (5) โลกนี้ไม่มี (6) โลกหน้าไม่
มี (7) มารดาไม่มีคุณ (8) บิดาไม่มีคุณ (9) โอปปาติกะสัตว์ก็ไม่มี (10) ผู้บรรลุธรรมโลกนี้โลกหน้า ก็ไม่มี
ในโลก 
 สักกายทิฏฐิ 20 
 สักกายทิฏฐิแปลว่า ความเห็นผิด ความเข้าใจผิด ให้ความสำคัญผิดในเรื่องตัวตน ชีวิตของ
ตนเอง แบ่งออกเป็น 20 อย่างดังนี้  

(1) เห็นว่า    รูป  เป็นอัตตาตัวตน   

(2) เห็นว่า   เวทนา  เป็นอัตตาตัวตน   

(3) เห็นว่า    สัญญา   เป็นอัตตาตัวตน   

(4) เห็นว่า    สังขาร   เป็นอัตตาตัวตน   

(5) เห็นว่า    วิญญาณ  เป็นอัตตาตัวตน   

(6) เห็นว่า   อัตตาตวัตน มีรูป   

(7) เห็นว่า    อัตตาตัวตน    มีเวทนา  

(8) เห็นว่า  อัตตาตัวตน    มีสัญญา  

(9) เห็นว่า   อัตตาตัวตน    มีสังขาร  

(10) เห็นว่า   อัตตาตัวตน    มีวิญญาณ  

(11) เห็นว่า   รูป  อยู่ในอัตตาตัวตน   

(12) เห็นว่า    เวทนา   อยู่ในอัตตาตัวตน    

(13) เห็นว่า   สัญญา   อยู่ในอัตตาตัวตน    

(14) เห็นว่า    สังขาร   อยู่ในอัตตาตัวตน    

(15) เห็นว่า   วิญญาณ   อยู่ในอัตตาตัวตน    

(16) เห็นว่า    อัตตาตัวตน    อยู่ในรูป  

(17) เห็นว่า    อัตตาตัวตน    อยู่ในเวทนา    

(18) เห็นว่า    อัตตาตัวตน    อยู่ในสัญญา  

(19) เห็นว่า    อัตตาตัวตน    อยู่ในสังขาร   

(20) เห็นว่า    อัตตาตัวตน    อยู่ในวิญญาณ  
 ทิฏฐิ ความเห็นผิด ป่าชัฏคือ ทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ  ความเห็นผิดเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ  
สังโยชน์คือ ทิฏฐิ  ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด  ทางช่ัว ทางผิด ภาวะที่ผิด อาการที่
มีลักษณะความเห็นผิดให้ตั้ง ข้อสังเกต 4 ประการ คือ (1) ยึดมั่นในสิ่งที่ผิดที่ขาดปัญญาไม่รู้ตามความ
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เป็นจริง เป็นลักษณะ(2) ยึดความเห็นผิด จากสภาวธรรมที่จริง เป็นหน้าที่ (3) ยึดถือเอาความเห็นผิด 
เป็นอาการแสดงออกที่ปรากฏหรือเป็นอาการที่ปรากฏ  (4) มีความเห็นผิดเกิดอาการที่ปรากฏออกมา
ทางกาย วาจา ใจ หรือ จิตปฏิเสธทุกสิ่งปิดอายตนะทั้ง 6 คือ ตาหู จมูกลิ้นกายใจ  ไม่อยากเห็นไม่อยาก
พบเจอ เบื่อ ไม่สนใจ ไม่อยากจะได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการบรรลุธรรม โสดาบันขึ้นไปเป็นเหตุใกล้  เป็น
ต้น (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2539) นอกจากน้ียังมีมิจฉาทิฏฐิในพรหมชาลสูตร ได้แก่ ทิฏฐิ 62 ถือ
ว่าเป็นแนวคิดของบุคคลในสมัยพุทธกาล  แนวคิดเหล่านี้ทำให้พฤติกรรมของประชนแตกต่างกันน าไปสู่
ความขัดแย้ง ทางความคิด แนวคิดหลักๆ มีเนื้อหาสามารถแยกได้ เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มที่ 1 กล่าวถึง
อดีตของชีวิตสัตว์ 31 ภูมิ ประกอบไปด้วย ขันธ์ 5 บ้าง 4 ขันธ์บ้าง 1 ขันธ์บ้าง มี 18 ลัทธิ เช่น ลัทธิถือว่า
อัตตาและโลกเที่ยง  ถือว่าบางอย่างเที่ยง ถือว่าโลก (แผ่นดินที่อยู่อาศัย) มีที่สุด โลกไม่มีที่ สิ้นสุด  พูด
หลบเลี่ยง ถือว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย เป็นต้น  กลุ่มที่ 2 กล่าวถึงอนาคตหลังความตาย
ของชีวิตสัตว์ 31 ภูมิ ประกอบไปด้วย ขันธ์ 5 บ้าง 4 ขันธ์บ้าง 1 ขันธ์บ้าง มี 39  ลัทธิ และกล่าวถึงส่วน
ที่เป็นปัจจุบัน มี 5 ลัทธิ เช่น ลัทธิ หลังจากตายแล้วอัตตามีสัญญา ไม่มี สัญญา หลังตายแล้วอัตตามี
สัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ถือว่าหลังความตายแล้วอัตตาขาดสูญ  ส่วนเป็นปัจจุบัน ถือว่าภาวะ
บางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน ทิฏฐิ 62 นี้ พระพุทธองค์สรุปไว้ตอนท้าย พระสูตรว่า พระองค์ทรงรู้แจ้ง
มูลเหตุแห่งทิฏฐิ เหล่านี้ พระองค์ จึงไม่ทรงยึดมั่นถือมั่น พระองค์จึงหลุดพ้นจากทิฏฐิ 62 และผู้เขียน
บทความ ยังสามารถจำแนกตรงกันข้ามกันได้อีก ออกเป็น 4 คู่ 8 อย่างได้ ดังนี้   

  คู่ที่ 1 อัตตาและโลกเที่ยง คู่กับ ลัทธิที่ถือว่า หลังตายอัตตาขาดสูญ   
  คู่ที่ 2 โลกมีที่สุด คู่กับ ลัทธิโลกไม่มีที่สุด    
  คู่ที่ 3  หลังตายแล้วอัตตาไม่มีสัญญา คู่กับ ลัทธิที่ว่า หลังตายแล้วอัตตามีสัญญา   

 คู่ที่  4 อัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจยั คู่กับลัทธิท่ีถือว่าสภาวะบางอย่างเป็นนิพพานใน
ปัจจุบันมี เหตุปัจจัย (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2539)  
 ผู้ที่มีมิฉาทิฏฐิอุปมาเปรียบเทียบเหมือนข่ายของชาวประมง ครอบคลุมทั้งหมื่นจักวาล อุปมา
เหมือนน้ำจำนวนน้อย เปรียบเหมือนสัตว์ตัวใหญ่หรือปลาตัวใหญ่ ๆ  ผู้ที่มีมิฉาทิฏฐิย่อมมีตัณหาอุปมา
เหมือนเชือกผูกคอและ ฉุดลาก ไปมาสู่ภพนั้น ๆ เพราะตัณหานำไปสู่ภพ  ผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นผู้มี
สมัมาทิฏฐิ และวิมุติ ตลอดพระ อรหันต์และพหูสูตรู้ชัดเจน ด้วยคันถะธุระและวิปัสสนาจึงจะกำจัดความ
มืดมนอันใหญ่ คือ สัมมาทิฏฐิอุปมาเหมือน ดวงอาทิตย์ กำจัดความมืดฉันนั้น  (มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,2539) ฐานเกิดแห่งทิฏฐิ 8 ประการ คือ (1)ขันธ์ทั้งหลายเป็นฐานเกิดแห่งทิฏฐิ (2) อวิชชาเป็น
ฐานเกิดแห่งทิฏฐิ (3)ผัสสะเป็นฐานเกิดแห่งทิฏฐิ  (4) สัญญาเป็นฐานเกิดแห่งทิฏฐิ  (5)  วิตกเป็นฐานเกิด 
แห่งทิฏฐิ  (6)อโยนิโสมนสิการเป็นฐานเกิดแห่งทิฏฐิ (7) บาปมิตรเป็นฐานเกิดแห่งทิฏฐิ (8) ปรโตโฆสะ 
เป็นฐานเกิด แห่งทิฏฐิ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2539) และมีสาเหตุตามหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์
พระสุตันตปิฏกคือสาเหตุที่เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด  มิจฉาทิฏฐิ  มี 2 ปัจจัยคือ  ได้แก่  (1) ปรโตโฆษะ 



- 465 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

หมายถึงการได้ฟัง อสัทธรรมจากผู้อื่น หรือฟังที่ไม่ใช่ทาง สัมมาทิฏฐิ  (2) อโยนิโสมนสิการ  หมายถึงการ
คิดที่ไม่แยบคาย เช่น  คิดที่ไม่ถูกต้อง คิดไม่ถูกวิธี ไม่ถูกระบบจาก เรื่องต่าง ๆ ที่ได้ฟังมา (มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,2539) และพุทธศาสนิกชนส่วนไม่พบคำชี้แนะจากอริยะบุคคล หรือสัตบุรุษ ย่อม
พิจารณารูป ขันธ์ หรือชีวิตเป็นอัตตา ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยหาปัญญามิได้  จมอยู่ในความเห็นผิด ที่
เรียกว่าสักกายทิฏฐิ อยู่ ตลอดไป มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ปรากฏในหนังสือหลักสูตรมัชฌิมอาภิธรรมิก
โท วิชาบัญญัติธรรมกับวิชา ปรมัตถธรรม ไว้อย่างชัดเจนการเกิดขึ้นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ได้
ฝังติดอยู่ในจิตมาเนินนานหลายภพ ชาติ จมอยู่ในอุปาทาน ติดอยู่ในสิ่งท่ีผิดไม่มีที่สิ้นสุดและฝังแน่นอยู่ใน
กองทุกข์ โดยมีอวิชชาเป็นตัวปิดบังทำให้ไม่รู้ ตามความเป็นจริง และยังสับสนเรื่องต่าง ๆ  เช่น ไม่รู้ความ
จริง 2 ความจริง ได้แก่ (1)  ความจริงปรมัตถ์สัจจะคือ จริงโดยสภาวะ หรือสัจธรรมล้วนๆซึ่งไม่มีช่ือหรือ
นามเรียกช่ือ (2) ความสมมุติสัจจะคือจริงโดยสมมุติขึ้นมา หรือ บัญญัติธรรมซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโลกเกิดมา
ใหม่ ๆ  จนถึงปัจจุบัน ทุกสิ่งไม่มีอยู่จริงแต่เป็นเพียงชื่อเรียก คำนาม คำสรรพนาม หรือคำสมมุติขึ้นมา 
คำว่าบัญญัติธรรมได้แก่ เนื ้อความที่นอกจากหรือเหนือจาก คำว่า ปรมัตถธรรม 4 (รูป จิต เจตสิก 
อารมณ์พระนิพาน ) และอธิบายการเกิดสักกายทิฎฐิ (เข้าใจผิดคิดว่า “เรา”เป็นตัวตนหรืออัตตา คือ
พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่ได้พบคำชี้แนะจากอริยบุคคลหรือสัตบุรุษ ย่อมพจารณารูปขันธ์เป็นอัตตา 
ฯลฯ  อย่างต่อเนื่องโดยหาปัญญามิได้ จมอยู่ในความเห็นผิด ที่ เรียกว่า สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิด ที่ยึด
ขันธ์ 5 เป็นเราหรือเป็นอัตตาเป็นตัวตน เสมอไป ได้แก่  รูปขันธ์เป็นเราหรือเป็นอัตตาเป็นตัวตน เวทนา
ขันธ์เป็นเราหรือเป็นอัตตาเป็นตัวตน  สัญญาขันธ์เป็นเราหรือเป็นอัตตาเป็นตัวตน  สังขารขันธ์เป็นเรา
หรือเป็นอัตตาเป็นตัวตน วิญญาณขันธ์เป็นเราหรือเป็นอัตตาเป็นตัวตน เราหรืออัตตาหรือตัวตน มีรูป
ขันธ์ เราหรืออัตตาหรือตัวตน มีเวทนาขันธ์ เราหรืออัตตาหรือตัวตน มีสัญญาขันธ์ เราหรืออัตตาหรือ
ตัวตน มี สังขารขันธ์ เราหรืออัตตาหรือตัวตน มีวิญญาณขันธ์ รูปขันธ์อยู่ในเราหรืออยู่ในอัตตาหรืออยู่ใน
ตัวตน เวทนาขันธ์ อยู่ในเราหรืออยู่ในอัตตาอยู่ในตัวตน สัญญาขันธ์อยู่ในเราหรืออยู่ในอัตตาอยู่ในตัวตน 
สังขารขันธ์อยู่ในเราหรืออยู่ ในอัตตาอยู่ในตัวตน วิญญาณขันธ์อยู่ในเราหรืออยู่ในอัตตาอยู่ในตัวตน เรา
หรืออัตตาหรือตัวตน อยู่ใน รูปขันธ์ เรา หรืออัตตาหรือตัวตน อยู่ใน เวทนาขันธ์ เราหรืออัตตาหรือตัวตน 
อยู่ใน สัญญาขันธ์ เราหรืออัตตาหรือตัวตน อยู่ใน สังขารขันธ์ เราหรืออัตตาหรือตัวตน อยู่ในวิญญาณ
ขันธ ์(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2539)  ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคปรากฏข้อความของคำว่า ทิฏฐิ คือ ทิฏฐิ
วิสุทธิ (ความเห็นบริสุทธิ์ หรือความเห็นเป็น สัมมาทิฏฐิ) หมายถึงการเห็นรูปเห็นนามตามความเปน็จริง 
ผู้ใดละทิ้งมิจฉาทิฏฐิด้วยญาณคือญาณยถาภตูทัสสนะ (การเห็นตามเป็นจริง)  ย่อมถือว่า สัตว์มีอยู่ บุคคล
มีอยู่ มีคำอุปมา นามและรูปเหมือน รถ บ้าน ต้นไม้ สัตว์ บุคคล เป็นเพียงคำช่ือท่ีเรียกมีอยู่จริงโดยสมมตุิ  
เมื่อกล่าวโดยปรมัตถ์ ก็มีอยู่เพียงนามและรูปเท่านั้น ผู้ที่ยอมรับรู้ความ ไม่พินาศ หรือสูญหาย ของสัตว์ 
บุคคล ก็ตกอยูในฝ่ายสัสสตทิฏฐิ คือ มีความเห็นว่ายั่งยืน  ผู้ใดยอมรับรู้ ความ พินาศหรือความสูญหาย 
ของสัตว์บุคคล ก็ตกอยู่ในอุจเฉททิฏฐิ  คือความเห็นผิดว่า ขาดสูญ พระพุทธองค์ทรงตรัส ไว้ว่าภิกษุ
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ทั้งหลาย เทวดา พรหมและมนุษย์ทั้งหลาย ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิ 2 ประการ นี้ว่า โดยสัจจะแล้ว นาม
และ รูปมีอยู่ในโลกนี้  นามและรูปเป็นของว่างเปล่า ถูกปัจจัยกรรมดีไม่ดีปรุงแต่งขึ้นเหมือนตัวหุ่น เป็น
กองทุกข์ อันว่า นามและรูปหรือร่างกายและจิตใจเป็นของคู่กัน ทั้งสองอย่างอาศัยกันและกันเมื่ออย่าง
หนึ่งแตกทำลายไป สิ่งอาศัย กันท้ังสองอย่างก็แตกทำลายด้วย การเห็นนามและรูปตามความเป็นจริง ซึ่ง
ครอบงำว่า เป็นสัตว์บุคคล แล้วตั้งอยู่ ในภูมิ ที่ไม่ลุ่มหลงของผู้ที่กำหนดรู้รูปนาม  จึงได้ชื่อว่ า ผู้มีทิฏฐิ
วิสุทธิ์  หรือความเห็นบริสุทธ์ิ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึง ว่า นามรูปปริเฉทญาณ เป็นญาณอันดับแรกหรือญาณ
ที่1 ในญาณ 16 (สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร), 2548) โทษของมิจฉาทิฏฐิ ต่อตนเองและต่อ
ผู้อื ่นหรือสังคม ในสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิมรรค  ปรากฏข้อความที่กล่าวถึงโทษ ของ
มิจฉาทิฏฐิ ที่มีต่อตนเองไว้ดังนี้ คือ บุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐิ ย่อมฟุ้งซ่านไปเพราะ ทิฏฐานุสัย และถูกกอง
มิจฉาทิฏฐิสุ่มไว้  เพราะถูกข่ายมิจฉาทิฏฐิครอบไว้ ถูกกระแสมิจฉาทิฏฐิพัดไป ถูกมิจฉาทิฏฐิ เป็นเครื่อง
คล้องไว้  ส่งผลให้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ เกิดความเร้าร้อน และถูกชาติติดตาม ถูกชราตามติด ถูกพยาธิ 
ครอบงำ ถูกมรณะ ห้ำหั่น ตกอยู่ในกองทุกข์ เพราะเหตุว่า สักกายทิฏฐิติดอยู่ในจิต (มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,2539) ตัวอย่าง เช่น การเกิดโทษ ของมิจฉาทิฏฐิระดับโทษสถานหนัก ได้แก่  นิยตมิจฉาทิฏฐิ 3 
ให้ผลตกนรกทันที เมื่อสิ้นลมหายใจ  จักเกิดขึ้นกับ คนบางคนบางโอกาสเท่านั้น ดังที่ปรากฏในพระสุต
ตันตปิฏก  มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสก์  อปัณณกสูตร หลังจากตายแล้ว จักไปเกิดในนรก เพราะว่า 
ปฏิเสธเรื่องผลแห่งกรรม เช่น การให้ทานไม่มีผล ฯลฯ หลังจากตาย แล้วจักไปเกิดในนรก  (มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,2539) นิยตมิจฉาทิฏฐิ 3 ที่มีโทษหนัก ที่มีโทษมาก เพราะเป็นความเห็นผิดทำให้
มนุษย์สามารถทำบาป  ทำได้ทุกอย่าง เช่น ทำบาป ปัญจานันตริยกรรม  อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อสิ้นชีวิต
แล้วจะต้องได้รับผลแห่กรรมนั้นทันทีไปสู่นรก แม้ผู้นั้นก่อนจะตาย จะได้สร้างเจดีย์สูงเท่าภูเขาสิเนรุ ก็ไม่
สามารถจะช่วยให้พ้นไปจากผล การกระทำกรรมนั้นอันก้าวล่วงนี้ได้ และการให้ผลของกรรมเหล่านั้น
ย่อมเสอมกัน ไม่จำกัดว่ากรรมอย่างหนึ่งจะมี โอกาสให้ผลก่อนกันแต่ประการใด (พระสัทธัมมโชติกะ ธัม
มาจริยะ,2546) สาเหตุการเกิดโทษของมิจฉาทิฏฐิต่อตนเอง เช่น พระอรหันต์ช่ือว่า องค์คุลิมาล บุคคลที่
เหี้ยมโหดน่าเกรงขาม ได้ทำการฆ่าชีวิตผู้คนมามาก มากมายเพื่อตัดนิ้วมือ มาทำเป็นพวงมาลัยคล้องคอ 
เพราะไปคบกับบาปมิตร จึงมีความเห็นผิด มีจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิ ดังปรากฏในเรื่อง อังคุลิมาลสูตร ว่าด้วย
โจร ชื่อ องค์คุลิมาล (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2539) ส่งผลทำให้เกิดปัญหาชีวิตและสังคมโลก
ปัจจุบันและอนาคตได้เพราะไปคบกับคนบาปมิตร  และตัวอย่างนางจิญจมาณวิภา ผู้มีความเห็นผิด
เพราะคบกับบาปมิตร รับจ้างเหล่านักบวชเดียรถีย์ นำไม้มากลึงผูกติดซ่อนไว้กับท้อง และกล่าวร้ายว่า มี
ครรภ์กับพระพุทธองค์ แต่ไม่สำเร็จผลเพราะพระพุทธองค์ทรงมี สมาธิอันงดงาม คือมีความสงบระงับ
พระหฤทัยในท่ามกลางหู่ชน ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีข้าพเจ้า ในที่สุดแผ่นดิน หรือธรณีก็แยกสูบนางลง
ไปยังนรกด้วยผลกรรมนั้น ดังปรากฏในเรื่องนางจิณจมาณวิกาซึ่งเป็นบุคคลล่วงละเมิด ธรรมอย่างหนึ่ง
หรือผู้มีความเห็นผิดจึงได้กล่าวเท็จอย่งนั้น (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2539) และตัวอย่างคือ เรื่อง
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ความเห็นผิด ซึ่งเห็นผิดว่าพระพุทธองค์ยังมิได้บรรลุและอวดอุตริมนุสสธรรม บัดนี้พระพุทธองค์ทรงเป็น
ผู้มักมาก ได้เสด็จมาเพื่อความมักมาก เสด็จมาแต่ไกล  ได้นัดหมายกันและกันว่า พวกเราไม่ควรพึงกราบ
ไหว้ ไม่ต้อนรับพระองค์  ในที่สุดพระองค์ สามารถทำให้ ภิกษุปัญจวัคคีย์ยินยอมได้เพราะเข้าใจเรื่องอริ
มรรคมีองค์แปดดังปรากฏในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2539) ส่งผลทำให้
เกิดปัญหาชีวิตและสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตได้เพราะสังคมเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็น
ผิด เป็นต้น   
 

สรุป  
 มิฉาทิฏฐ ิหมายถึง ความเห็นผิด  เข้าใจผิด ไม่ตรงตามสภาวะ ที่เป็นจริง สมมุติสัจจะ (จริงโดย
สมมุติ) ปรมัตถ์สัจจะ (จริงโดยสภาวะ) และมีความยึดมั่นถือผิดหรือยึดตดิโดยไม่ทำความเข้าใจให้ท่องแท้  
และไม่เกิด ประโยชน์สมดุลแก่ตนเองกับส่วนรวม ล้วนแต่มีบทบาทพลังอำนาจอย่างองอาจไปในทางผิด 
เด่นในทางสังคม มี บทบาทเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศแห่งชีวิตในการสร้างกรรมชั่ว หรือชี้น าชีวิตและ
สังคม มนุษย์ไปทางอกุศลธรรม หรือส่งผลกรรมข้ามภพชาติเป็นต้น  เช่น มิจฉาทิฏฐิ 10 หมายถึง  
(1)ความเห็นทานท่ีให้แล้วไม่มีผล (2) การบูชา แล้วไม่มีผล  (3)การเซ่นทรวงท่ีเซ่นทรวงแล้วไม่ผล (4) ผล
วิบากที่ทำดีและท าชั่วไม่มี (5) โลกนี้ไม่มี (6)โลกหน้าไม่มี (7) มารดาไม่มีคุณ (8) บิดาไม่มีคุณ (9)  
โอปปาติกะสัตว์ก็ไม่มี (10) สมณพราหมณ์ที่บรรลุธรรม ซึ่งกระทำโลกนี้  โลกหน้า ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
แล้วประกาศ สอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ก็ไม่มีในโลก และ ทิฏฐิ 2 ประเภท ได้แก่ (1) ความเห็นว่าชีวิตหลังความ
ตาย อัตตาและโลกเที่ยง แน่นอน มั่นคง ยั่งยืน  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  คงอยู่ตลอดไป (สัสสตทิฏฐิ)  (2) 
ความเห็นว่าชีวิตหลังความตาย อัตตาและโลกไม่เที่ยง จักพินาศสูญหมดสิ้นไป  ไม่มีการเกิดอีก ต่อไป  
(อุจเฉททิฏฐิ ) ทิฏฐิ 3 ประเภท ได้แก่ (1)  ความเห็นผิดว่า สิ่งท่ีทำแล้วไม่มีผล หรือความเห็นท่ีปฏิเสธผล
ของ การกระทำ (นัตถิกทิฏฐิ) (2)  ความเห็นผิด ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ปราศจากและเงื่อนไข  เช่น เห็นว่า 
ความสุข ความ ทุกข์ และความบริสุทธ์ิ  ความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเหตุปัจจัย เกิดขึ้นเอง ไม่
มีเหตุปัจจัย (อเหตุกทิฏฐิ)  (3) ปฏิเสธการกระทำการกระทำนั้นๆ ไม่ส่งผลใด ๆ (อกิริยทิฏฐิ)  ปัญหา
สังคมเกือบทุกด้าน ล้วนเป็นเหตุเกิดมา จาก บุคคลที่มีจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาชีวิต
และสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต แม้องค์ความรู้มีมากมาย หรือ สรรพศาสตร์ ในทางโลกใบนี้มีเนื้อหา
สาระอื่น ๆ  มากมาย ไม่ได้เน้นเรื่องนี้  มิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นอุปสรรคของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือ 
สังคมสมบูรณ์ด้วยสุขสงบในสังคมปัจจุบันและ อนาคตได้ ซึ่งถือว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นจุดอ่อนของสังคมมนุษย์ 
พระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้จริง รู้แจ้ง สอนให้รู้จักกับความบริสุทธิ์สูงสุด  ความจริง สูงสุด  ความดีสูงสุด  
ความงดงามสูงสุด ด้านจิตใจของมนุษย์ มนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและสังคม กล่าวคือเมื่อมี 
มนุษย์มาอยู่รวมกัน 2 คนขึ้นไป จึงเรียกว่า สังคม   กล่าวถึงอีกประเด็นหนึ่ง เหตุทำเกิดปัญหาชีวติและ
สังคมตัวแท้จริง ได้แก่  มิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นรากฐานของ สักกายทิฏฐิซึ่งเป็นความเห็นผิดว่า ชีวิต หรือ ขันธ์ 
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5 เป็นตัวตน  และยึดถือศีลนอกพระพุทธศาสนา  มีแต่ความ สงสัย  ลังเล เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตนเอง 
หรือสงสัยเรื่องพระรัตนตรัย เป็นต้น และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่ บรรลุเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบัน
ขึ้นไปและส่งผลทำให้เกิดปัญหาชีวิตและสังคมหลายด้าน เช่น ปัญหาชีวิต ทำให้ จิตขณะปัจจุบัน จิตตก
เป็นสัตว์นรก  (โทสะเจตสิก)  จิตตกเป็นเปรต (เปรต)  อสุรกาย (โลภเจตสิก) สัตว์เดรัจฉาน (โมหเจตสิก) 
เรียกว่าอบายภูมิ 4 และทำให้เกิด ปัญหาสังคม ปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ (ความยากจน) ปัญหา
ความขัดแย้งทางศาสนา เป็นต้น  ปัญหาเหล่านี้ซึ่งจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ นับวันจะทวีความรุนแรง และรุก
ลามไป ทั่วโลก ทุกสังคม ซึ่งเป็นเรื่องอันตราย ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  กล่าวถึงสังคมและ
ปัญหาสังคม  มิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาชีวิตในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  สังคมไทย  
สังคมโลก ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  แม้สังคมได้เปลี่ยนแปลง  ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ยุค
สังคมสารสนเทศ เรียกว่า ยุคไอที หมายถึง  ยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสารส่งถึงกันและกันได้อยา่ง
ไร้พรหมแดน ปัญหานั้นจะเกิดจากมิจฉาทิฎฐิ เกือบท้ังสิ้น     
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บทคัดย่อ 
กระบวนการในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ไทย ประกอบไปด้วยหลักสำคัญ 4 อย่าง 

ประกอบด้วย 1) หลักในการพัฒนาสุขภาวะด้านชีวิต เน้นการพัฒนาเรื่องของความเป็นอยู่ 2) หลักใน
การพัฒนาสุขภาวะด้านจิตใจ เน้นจิตใต้สำนึกหรือ จิตวิญญาณหรือจิตสำนึก สอดคล้องกับหลักธรรมที่
พัฒนาจิตใจ สำหรับพัฒนาจิตใจจนถึงขึ้นเกิดจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่น ในการเอื้อเฟื้อคนอ่ืนใน
การมีน้ำใจ ในการรู้สึกผิดชอบช่ัวดี 3) หลักในการพัฒนาสุขภาวะด้านพฤติกรรม  การแสดงออกทางกาย
และวาจา การกระทำที่ผู้คนทั่วไปเห็นหรือได้ยินและกระทำที่เป็นปกติ หลักการที่ 4 หลักในการพัฒนา
สุขภาวะด้านสังคม ซึ่งรวมไปถึงด้านการเมืองด้วย เพราะการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่ งของสังคมคำสอนของ
พระพุทธสาสนาจะมุ่งไปที่วิถีแห่งการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ โดยเชื่อมโยงกับ การปฏิบัติเบื้องต้นจะต้อง
เริ่มจากการใส่บาตรที่เหมาะสมจึงจะเกิดอานิสงฆ์มาก พุทธศาสนิกชนจึงควรตระหนักการใส่บาตร เช่น 
การปริมาณอาหารที่ใส่บาตรควรดูตามความเหมาะสม, การใส่บาตรลดภาวะโลกร้อนในแต่ละวัน 
โดยเฉพาะวัดในเมืองจะมีขยะประเภทถุงพลาสติกที่ใส่อาหารทิ้งเป็นจำนวนมาก เป็นการช่วยกันลด
ปริมาณขยะโดยการใช้ถุงพลาสติกเมื่อใส่บาตร, การใส่ปัจจัยนั้น จะเห็นว่าตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว
พระสงฆ์ต้องไม่รับปัจจัยจากญาติโยมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม และโยมไม่ควรถวายปัจจัยแก่พระ ไม่
เว้นแม้ขณะบิณฑบาต แต่ด้วยสถานการณ์ทีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะวัดในเมืองที่ไม่มีระบบดูแลอุปัฎฐาก
พระ เช่น ไม่มีญาติโยมคอยติดตามช่วยเหลือดูแลขณะที่ท่านเดินทางหรือคอยจัดหาสิ่งของจำเป็นให้ 
เพราะหากขณะใส่บาตรเราตั้งใจด้วยอาการสำรวมและมีสติ ความพลั้งเผลอย่อมเกิดขึ้นได้น้อย 
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คำสำคัญ: พระสงฆ์ไทยกับสุขภาวะ, การดูแลสุขภาวะ, กระบวนการดูแลสุขภาวะ 
 

Abstract 
 The process of taking care of the health of Thai monks It consists of 4 main 
principles, consisting of 1) Principles for the development of health and well-being. 
Emphasis on the development of well-being 2) Principles of mental health development 
Focus on the subconscious or spirit or consciousness in accordance with the principles 
of mental development For the development of the mind until a good consciousness in 
helping others. in showing kindness to others in conscience, 3) principles of behavioral 
health development physical and verbal expressions Actions that people see or hear and 
act that are normal. Principle 4 Principles for improving social health. This includes politics 
as well. Because politics is a part of society, the teachings of the Buddhasasana will focus 
on the way of human coexistence. by linking with The preliminary practice must begin 
with the proper offering of alms to the monks in order to be born. Buddhists should 
therefore be aware of offering food to monks, such as the amount of food in the alms 
bowl should be looked at appropriately, offering food to reduce global warming on a 
daily basis. Especially in the temples in the city, there will be a lot of plastic bags that 
put food away. It helps to reduce the amount of waste by using plastic bags when giving 
alms, putting that factor. It can be seen that according to the Dharma and Vinaya 
principles, the Sangha must not accept the factors from the Yom relatives in any case 
and the Yom should not offer the items to the monks. not except during the alms round 
But with the changing situation Especially in temples in cities that do not have a system 
to care for monks, for example, there are no relatives to follow and help take care of 
you while you travel or provide necessary items. because if, while giving alms to monks, 
we intend to be calm and mindful Failures are less likely to occur. 
 
Keywords: Thai monks and their health, Health care, Health care process 
 

บทนำ 
 สุขภาพของพระสงฆ์เป็นสิ่งที ่พูดมานานในสังคมไทย เนื่องจากในห้วงหลายปีที ่ผ่านมามี
พระสงฆ์ป่วยเป็นโรคต่างๆ จำนวนมาก จนในที่สุดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสมัชชาสุขภาพ
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แห่งชาติ (สช.) ได้คลอด “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560” ฉบับแรกของประเทศ
ไทย โดยทางมหาเถรสมาคมเห็นด้วย และมีการประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2560 จากนั้น
ภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขและกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ทั้ง
ระดับประเทศและจังหวัดเริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” ตามธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ข้อมูลว่าจากการคัดกรอง
สุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ 112,680 รูป ในปี 2559 พบป่วยมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน และมารับการรักษาพยาบาลมากที่สุด 6 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง ความดัน
โลหิตสูงเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ข้อเข่าเสื่อม และป่วยด้วยโรคอ้วน โดย 45% สาเหตุส่ วนหนึ่งมาจาก
อาหารใส่บาตรที่มักประกอบด้วย แป้ง น้ำตาล ไขมัน และกะทิ มีพลังงานสูงเกินความต้องการของ
ร่างกาย อีกข้อมูลส่วนหนึ่งจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ที่เปิดเผยว่า ผู้ป่วย (พระสงฆ์) มารักษาที่
โรงพยาบาลสงฆ์ ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 1 แสนรูป/ปี ผู้ป่วยในประมาณ 5,000-8,000 รูป/ปี อายุเฉลี่ย
ส่วนใหญ่เกิน 60 ปี โดยโรค 5 อันดับแรกของพระที่เป็นผู้ป่วยนอก ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ความดัน
โลหิตสูง เบาหวานไตวายเรื้อรัง โรคข้อเข่าเสื่อม ส่วนผู้ป่วยใน ได้แก่ โรคต้อกระจก หลอดลมอุดกั้นเรือ้รงั 
(COPD) หรือปอดเรื้อรัง ไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบ ท้องร่วง และโรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อน โดยแนว
แนวโน้มของโรคที่พระเป็นกันมาก 3 อันดับแรก คือ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และภาวะน้ำหนัก
เกิน โรคเหล่านี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง (โพส์ทูเดย์, 2565: ออนไลน์)  
 ต่อมาจากข้อมูลในปีพ.ศ. 2560 จากสถิติข้อมูลพระสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลสงฆ์  
มีพระสงฆ์อาพาธเข้า รักษาด้วยโรคไขมันในโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานเป็นลำดับ
ต้นๆ ซึ่งสาเหตุของอาการ ป่วยเกิดจากการบริโภคอาหารเป็นหลัก (กรมการแพทย์, 2563: ออนไลน์) ซึ่ง
สอดคล้องกบั การแก้ปัญหาได้ยึดหลักการทางธรรมนำทางโลกตามคำประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับ และส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ให้เป็นผู้นำ
ด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไป ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายก่อให้เกิดการ
พัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และเกิดเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนา เป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์กันเอง ตลอดจนการจัดให้วัดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดี ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์แข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข 
จากผลการสำรวจการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ โดย สสส. ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำรวจพระสงฆ์ 543 รูปจากจังหวัดต่างๆ พบพระสงฆ์ไม่เคยสูบบุหรี่ 280 รูป 
(ร้อยละ 51.6) เคยสูบแต่เลิกสูบแล้ว 145 รูป (ร้อยละ 26.7) และยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่อยู่ 118 รูป 
(ร้อยละ 21.7) โดยร้อยละ 56.9 มีความเข้าใจที่ผิดเกี ่ยวกับโทษของการสูบบุหรี ่ เพราะขาดความรู้
เกี ่ยวกับโรคที่จะเกิดขึ ้นจากการสูบ เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจวาย โรคถุงลมโป่งพอง 
โรคมะเร็งในกระเพราะปัสสาวะ โรคหัวใจจากควันบุหรี่มือสอง จากสถานการณ์ดังกล่าว สสส. ได้ร่วมกับ
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กรมอนามัย เครือข่ายพระสงฆ์ พัฒนาหลักสูตรอบรมพระคิลานุปัฏฐาก หรือพระอาสาสมัครส่งเสริม
สุขภาพประจำวัด ทำหน้าท่ีส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์โดยเข้มข้นเรื่องการสูบบุหรี่ การทำงานในเชิงป้องกัน 
เฝ้าระวังและ ดูแลพระสงฆ์อาพาธภายในวัด ระหว่างปี 2561-2562 มีแกนนำพระสงฆ์ที ่เข้าร่วม
กระบวนการฝึกอบรม 1,250 รูป (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ, 2565: ออนไลน์) 
 ดังนั้นความสำคัญของสุขภาวะของพระสงฆ์ในปัจจุบันสุขภาพของพระสงฆ์เป็นสิ่งที่พูดมานาน
ในสังคมไทย เนื่องจากการจัดการปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของพระสงฆ์ ทั้งโรคไขมันมันในเลือดสูง ความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ และโรคหัวใจหลอดดังที่กล่าวมานี้ ต้องมีการศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสาเหตุของสุขภาวะ ระดับประเทศและจังหวัดเริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “พระสงฆ์กับ
การพัฒนาสุขภาวะ” ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์ให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อนำเสนอการแนวทางในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในปัจจุบันอันนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของพระสงฆ์ไทย 

2.เพื่อนำเสนอรูปแบบการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน 
 

นิยามเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวม 
 สุขภาวะแบบองค์รวมมี 2 นิยาม ประกอบด้วย 
 นิยามที่ 1 ทุกส่วนของร่างกาย เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย จิตใจ  หรือ ร่างกาย 
จิตใจ และจิตวิญญาณ หรือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ เมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการรักษา
จะเรียกว่า การรักษาแบบองค์รวม (Holistic Medicine) โดยมีความเกี่ยวข้องทั้ง 3 อย่าง คือ สาเหตุของ
การเกิดโรค การเพิ่มความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย และการพิจารณาการรกัษาแผนปัจจุบัน (Allopathic) และ
การรักษาแบบทางเลือก (Alternative) 
 นิยามที่ 2 การดูแลสุขภาพแบบทางเลือก เป็นการเปลี่ยนการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันและ
ใช้การรักษาแบบทางเลือก ดังนั้นสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) เป็นปรัชญาการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถพิจารณาได้ทุกองค์ประกอบของร่างกาย คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยไม่
พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็นหรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่พิจารณาจากปฏิกิริยาความสัมพันธ์
ระหว่างกาย กาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม จึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ถ้ามี
ความสัมพันธ์แล้วจะต้องอยู ่ในภาวะสมดุลให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาวะที ่ดีที ่ส ุดต่อไป ( 
Daelemans, Walter, Jakub Zavrel,  n.d: 49)  นอกจากส ุขภาวะย ังม ีความหมาย ท ั ้ ง  3 ด ้าน
ประกอบด้วย ร่ายกาย จิตวิญญาณ และทางสังคม ดังนี้ 
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 ด้านที่ 1 ร่างกาย  ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง (Physical Health) คล่องแคล่ว มีกำลัง ไม่เป็น
โรค ไม่มีส่วนไหนพิการ สิ่งแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งทางการแพทย์แบบองค์รวมจะเน้นโฟกัสที่การ
คลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ โดยผ่านทางการนวด ได้แก่ วารีบำบัด การพอกหน้าด้วยผักและ
โคลน  การบำบัดด้วยการสัมผัส (Touch Therapy) เป็นต้น (กองบรรณาธิการใกล้หมอ, 2549: 25-31) 
 ด้านที่ 2 จิตวิญญาณ การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) ได้แก่ 
ความสุขทางใจที่เกิดจากความสุขในการเข้าใจ และเข้าถึงธรรมชาติ และรู้จักหลักความจริงของชีวิต
ตลอดจนถึงสรรพสิ่งต่างๆ จนเกิดความรู้ (สันต์ หัตถีรัตน์, 2548: 10-14.) 
 ด้านที่ 3 สังคม  การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม (Social Health) ได้แก่ ความสามารถใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี (ประเวศ วะสี, 2543: 35-39)  
 โดยการดูแลสุขภาวะองค์รวมนั้น เป็นการปฏิบัติดูแลกิจกรรมด้านสุขภาพของตนเอง เกี่ยวกับ
สุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัยและการรักษาโรค และการปฏิบัติต่อตนเองหลังได้รับการบริการ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การรู้จักสร้างนิสัยที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพหรือสุข
ภาวะ หรือดูแลสุขภาวะของตนเองให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งกาย ใจอารมณ์ และปราศจากโรคภัย นั้นเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดี เพราะถ้าคนเรามีวินัย มีความรู้เรื่องสุขภาวะก็จะเป็นผลดีต่อทุกๆ ด้าน การพัฒนาสุขภาวะ
ของตนเองนั้นต้องพัฒนาไปตามวัย อันได้แก่ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ โดยจะมี
การดูแลที่ต่างกันไปตามลักษณะของความเจริญเติบโตของมนุษย์ และควรที่จะยึดหลักของความเป็นองค์
รวม คือ กาย จิต สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) การดูแลสู่การมีสุขภาวะองค์รวมที่ดีสามารถทำได้  
ประกอบด้วย 
 การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรออกกำลังกายอย่างถูกต้องและถูกวิธีของการออกกำลัง
กาย เพราะจะทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส การตอบสนองทางอารมณ์ ทางสติปัญญาการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม การออกกาลังกาย สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรค และสามารถป้องกัน
โรคภัยได้เป็นอย่างดี ตลอดถึงระบบต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง รับประทานอาหารให้พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย 
ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ เสริมด้วยผักและผลไม้ทุกๆ มื้อ เพื่อช่วยในการทางานของระบบขับถ่ายสร้างเสริม
สมอง และช่วยในการป้องกันโรคต่างๆ ได้ 
 การพักผ่อนและกิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อนที ่เหมาะสมกับร่างกาย เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคได้ และเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทางาน เป็นการพักการทำงานของกล้ามเนื้อ
ให้ลดการทางานท่ีหนักลง เพื่อฟ้ืนคืนสู่ความเป็นปกติ 
 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นการบ่อนทำลายสุขภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การที่จะเกิดอุบัติภัยและอันตรายตา่งๆ เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมที่ประมาท ที่เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ  
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 สร้างทักษะในชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ  โดยการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันตั้งแต่ใน
ครอบครัว จนถึงชุมชน ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข ความเป็นอยู่กันอย่างมีความสุขในการร่วมกัน
ทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการมีความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ทางสังคมที่เป็นลบได้ 
 การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ เพื่อที่จะช่วยลด ละ ความเห็นแก่ตัว มุ่งให้ทาแต่ความดี ที่จะ
ทำให้เข้าถึงความสุขทางจิตวิญญาณอันทำให้สุขภาพดีขึ้น 
 การเรียนรู้ที่ดี คือเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสนุก และทาให้เกิดปัญญา เกิดความคิดทำให้มี
ความสุข และสามารถสร้างแรงจูงใจที่ต้องการจะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ  อยู่เสมอ การจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกื้อกูลต่อสุขภาพ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และทางสังคม โดยมีลักษณะ ประกอบด้วย 1) สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ เป็นการมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลภาวะ2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ การปราศจาก
แหล่งเพาะพันธ์ุ หรือพาหะนาโรค และ 3) สิ่งแวดล้อมทางสังคม การมีสัมพันธภาพและมีไมตรีต่อกัน (ยุ
ภาพร โตสกุล และคณะ, 2551: 69–71.) 
 
หลักการในการพัฒนาสุขภาวะ 
 การพัฒนาสุขภาวะองค์รวม ประกอบไปด้วยหลักสำคัญ 4 อย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 หลักการที่ 1 หลักในการพัฒนาสุขภาวะด้านชีวิต เน้นการพัฒนาเรื่องของความเป็นอยู่ มนุษย์
ที่เกิดมาล้วนต้องการความเป็นอยู่ทีดี มีชีวิตอย่างบมีคุณภาพ ซึ่งศาสตร์แห่งการดำรงชีวิตนั้นระบุไว้ว่า
ชีวิตที่มีคุณภาพคือชีวิตที่มีความสมบูรณ์ มีความอยู่ดีกินดี ไม่เดือดร้อนนอนทุกข์ มีความปลอดภัย มี
ความเป็นอยู่ท่ีดี มีเศรษฐกิจท่ีดี มีคุณภาพที่ดี มีอิสรภาพเป็นไทแก่ตัว 
 หลักการที่ 2 หลักในการพัฒนาสุขภาวะด้านจิตใจ เน้นจิตใต้สำนึกหรือ จิตวิญญาณหรือ
จิตสำนึก ในการพัฒนาตนเองด้านชีวิตในแง่ของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ความสุขทางภายนอก 
รวมไปถึงการพัฒนาจิตใจ เน้นให้มีความสุขภายในไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตนเองให้ถึงระดับสูงสุด
นั้น ส่วนทางด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ หรือด้านจิตสำนึกนี้มีเป็นอย่างความสำคัญมาก สอดคล้องกั บ
หลักธรรมที่พัฒนาจิตใจ เช่น หิริโอตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลของความชั่วที่ได้กระทำลงไป หรือ 
สติสัมปชัญญะ พรหมวิหารธรรม ธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นหลักสำรับพัฒนาจิตใจจนถึงขึ้นเกิดจิตสำนึกที่ดีใน
การช่วยเหลือผู้อื่น ในการเอื้อเฟื้อคนอื่นในการมีน้ำใจ ในการรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  
 หลักการที่ 3 หลักในการพัฒนาสุขภาวะด้านพฤติกรรม  การแสดงออกทางกายและวาจา การ
กระทำที่ผู้คนทั่วไปเห็นหรือได้ยินและกระทำที่เป็นปกติ แต่เราต้องทำความเข้าใจว่าการทำบ่อยจน
กลายเป็นนิสัยประจำตัว พฤติกรรมนั้นมีท้ังส่วนดีและส่วนที่ไม่ดี และเรียกว่า พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
เช่น ความมีระเบียบวินัย ความขยันอดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตน เหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่เราอยากเห็น
คนอ่ืนทำต่อเรา จนเราลืมนึกไปว่าคนอื่นเขาก็ต้องการได้รับพฤติกรรมอย่างนั้นจากเราเช่นกัน หรืออย่าง
พฤติกรรมประเภทก้าวร้าว ความดื้อ ความกระด้าง ความมีทิฐิมานะ ความไม่ซื่อตรง เราเป็นอย่างนั้น
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ประพฤติอย่างนั้นเป็นปกตินิสัยแต่เราไม่ต้องการให้ใครมาประพฤติเช่นนั้นกับตนอย่างนี้ ซึ่งในส่วนนี้เรา
ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมพอสมควร 
 หลักการที่ 4 หลักในการพัฒนาสุขภาวะด้านสังคม ซึ่งรวมไปถึงด้านการเมืองด้วย เพราะ
การเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคำสอนของพระพุทธศาสนาจะมุ่งไปท่ีวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
เช่น การมีมนุษย์สัมพันธ์กัน การมีน้ำใจต่อกัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน  
 จากมุมมองของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้มีการแบ่งหลกัธรรม
เพื่อเป็นหลักหลักในการพัฒนาสุขภาวะ 4 ด้านใหญ่ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ประกอบด้วย ด้านชีวิต ด้าน
จิตใจ ด้านพฤติกรรม และด้านสังคม ในแต่ละด้านจะมีข้อธรรมแตกแขนงไปอีกมากมาย ซึ่งไม่สามารถ
แจกแจงรายละเอียดได้ จึงเห็นได้ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาสามารถนำมาพัฒนามนุษย์แบบครบวงจร
มีปรากฏอยู่ในพระสูตรแห่งหนึ่งมีชื่อเรียกว่า มงคลสูตร ซึ่งว่าด้วยเรื่องเหตุแห่งความเจริญ 38 ประการ 
เริ่มต้นด้วยข้อธรรมว่า ไม่คบคนพาล 1 คบแต่บัณฑิต 1 บูชาบุคคลที่ควรบูชา 1 เรื่อไปจนถึงมีจิตเกษม  
ปราศจากกิเลส คือทำจิตให้หมดจากกิเลส มงคลสูตรนี้เป็นทางดำเนินเพื่อความเจริญ เพื่อความก้าวหน้า 
เป็นหลักแหล่งแห่งการพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นตามลำดับ เหมือนกับบันไดที่มี 38 ขั้น สำหรับไต่ไปสู่ที่สูงขึ้น
ตามลำดับ (สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550: 27-31.) พื้นฐานมุมมอง
ด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของคน ไทย คำสอนทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึง การเกิดเป็น มนุษย์ซึ่งต้อง
วนเวียนเกี่ยวข้องอยู่กับความทุกข์ ซึ่งมีท้ัง ความทุกข์ท่ีสามารถหลีกเลี่ยงได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนไม่
สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์จากความเจ็บป่วย ได้ แต่ละบุคคลต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพและความ 
เจ็บป่วยของตนเอง พุทธศาสนาเชื่อว่าภาวะความ เจ็บป่วยขึ้นอยู่กับการกระทำกรรม หากทำกรรมดีจะ
นำ ไปสู่สุขภาพที่ดี ขณะที่ทำกรรมไม่ดีจะนำไปสู่ความ เจ็บป่วย เพราะสุขภาพเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัย ทางชีววิทยา ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และวิถีการดำเนิน ชีวิตของแต่ละบุคคลที่ก่อให้เกิดสุขภาพดี 
หรือเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลลัพธ์ของกรรมในอดีตทั้งหมด ดังนั้นสุขภาพจึง ขึ้นกับวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
ของแต่ละบุคคล หากมีทุกข์เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าทรงใช้หลักธรรมะในการ ปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เป็น
สำคัญ คือ อริยสัจ 4  เป็นความจริงอัน ประเสริฐที่เป็นปัญญาและแนวทางให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้น จากความ
ทุกข์ทั้งหลาย เข้าสู่ความเป็นพระอริยะ อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นต้น (อุ่น
เอื้อ  สิงห์คำ และน้องเล็ก  คุณวราดิศัย, 2557: 78-79) สุขภาวะองค์รวมของชีวิตจะมีสุขภาวะได้ ต้อง
บริหารใจให้มีภาวะจิตด้านบวก สุขภาวะที ่แท้ต้องเป็นตามความจริงแห่งธรรมชาติของชีวิต องค์รวมของ
ชีวิตที่มีสุขภาวะต้องเป็นอย่างไร กายกับใจต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร สุขภาวะจะสำเร็จได้ต้อง
พัฒนาจิตใจและปัญญา ปัญญาเป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและภาวะต่างๆ 
ของจิตใจดำเนินไปได้  โดยปัญญาให้แสงสว่าง  ส่องทาง ชี ้ทางให้ หลักการพัฒนามนุษย์ของ
พระพุทธศาสนา เรียกว่า ภาวนา 4 การพัฒนาแบบองค์รวมจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะโดยตรง (พระ
พรหมคุณาภรณ์, 2551: 6-8) ถ้าพูดถึงความหมายตรงตัวตามหลักสุขภาวะเชิงพุทธนั้น คำว่า “สุขภาพ” 



- 476 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ในคัมภีร์พระไตรปิฎก มีคำกล่าวท่ีบ่งถึงการมีสุขภาพกายดี โดยมี 2 คำด้วยกัน คือ คำว่า  “อัปปาพาโธ” 
มีความเจ็บป่วยน้อยหรือ “อัปปาตังโก” มีโรคน้อย ดังปรากฏในกัณณกัตถลสูตรว่า “ภิกษ ุในธรรมวินัยนี้
เป็นผู้มีสุขภาพ มีโรคาพาธน้อย ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนักไม่ร้อนนัก 
ปานกลาง เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร” (ม.ม. (ไทย) 13/379/464.) นอกจากน้ี หลักการดูแลสุขภาวะที่ดี
นั้นจะต้องมีองค์ประกอบในการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพท่ีดีโดยเริมจากพฤติกรรมการกิน โดยมีดังนี้ 
 พฤติกรรมที่ 1 การรู้จักผ่อนสั้น ผ่อนยาว ไม่จำเป็นต้องกินอาหารในปริมาณเท่าๆ กันทุกมื้อ
เพราะในความเป็นจริง เราอาจกินบางมื้อมากบางมื้อน้อยก็ได้ แต่ถ้ามื้อไหนกินมาก ก็พยายามใช้แรงงาน 
หรือเคลื่อนไหวตัวเองเพิ่มขึ้น  
 พฤติกรรมที่ 2 กินอย่างฉลาด โดยไม่จำเป็นต้องอด แต่รู้จักปริมาณในการกิน ถ้าอาหารเลือก
อาหารที่มีไขมัน เกลือ หรือน้ำตาลสูง ก็ควรบริโภคในปริมาณที่น้อยลง และเลือกอาหารที่มีใยสูงร่วมด้วย 
 พฤติกรรมที่ 3 การเปลี่ยนนิสัยการบริโภคอย่างค่อยเป็นค่อยไป ลดละนิสัยการบริโภคที่ไม่ดตี่อ
สุขภาพและพยายามเลือกอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายให้มากขึ้น  
 พฤติกรรมที่ 4 กินอย่างมีสติ เราสามารถทอดลองอาหารแปลกๆ ใหม่ๆ ได้เสมอแต่อย่าลืม
พิจารณาอาหารนั้นๆ ว่าดีต่อสุขภาพหรือไม่ และปริมาณที่ควรกินโดยใช้แนวทางจานอาหารสุขภาพ จะมี
ความสุขและมีสุขภาพท่ีดี 
 พฤติกรรมที่ 5 การพยายามทำตัวให้ว่องไวกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้
เพียงพอ โดยการทำตัวกระฉับกระเฉงทำได้หลายวิธี มีผลในการเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายให้ดีขึ้น 
ช่วยลดความเสี่ยงของโรคได้มากมาย เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรค
กระดูกพรุน เป็นต้น (มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ, 2558: 24-25.) นอกจากน้ีสุขภาวะองค์รวมนั้นมีผลในแง่ของ
การส่งเสริมโภชนาการของบุคคลนั้นๆ มีไว้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมด้านกา ร
บริโภคอาหารที่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อป้องกัน รักษาโรคที่มีผลกระทบมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่
สมดุลกับความต้องการของร่างกาย ประกอบด้วย การให้บริการประเมินโภชนาการ การให้คำปรึกษา
ด้านโภชนการบำบัด เช่น โรคอ้วน โรคผอม โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค เก๊าท์ ภาวะไขมันใน
เล ื อดส ู ง  เป ็นต ้น  โดยม ีการ เผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ ์ ใน เ ร ื ่ อ ง โภชนาการตามส ุขภาวะ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545: 351.) โดยจัดให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้ 
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แผนภาพ ขั้นตอนการเตรียมการสง่เสริมโภชนาการทีม่ีต่อสุขภาวะ 
 

สุขภาวะพระสงฆ์ : กระบวนการในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ไทย 
เนื่องจากพระสงฆ์เป็นผู้ปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น จึงนำคำสอนมาทำให้คนอื่นได้

เรียนรู้ตาม นับว่าเป็นความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสถาบันศาสนา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
อบรมศีลธรรมและจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ในการมีเพศบรรพชิตที่ต้องทำปฏิบัติตามพระธรรมวินัยท่ี
มีกรอบกำหนดให้มีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากฆราวาส ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ เหมือนกับฆราวาส จาก
อดีตจึงพบว่า พระสงฆ์เป็นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสน้อยในการเข้าถึงระบบสุขภาพ นอกจากนั้นพฤติกรรม
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การส่งเสริมสุขภาพยังอยู่ในระดับต่ำ คือ การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนา ขาดการตรวจสุขภาพ
ประจำปี และข้อจำกัดในการออกกำลังกายของพระสงฆ์ เป็นต้น ดังนั้นประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ของพระสงฆ์จึงมีปัญหาที่เกิดความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ (พระธรรมกิตติวงศ์, 2551: 655.) ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่
มีผลต่อปัญหาสุขภาวะทางกายของพระสงฆ์บางกลุ่ม คือ การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ที่เกิดขึ้นกับ
พระภิกษุทกวัยแต่ต่างเหตุผลกัน เช่น พระสงฆ์วัยหนุ่มอายุระหว่าง 20-35 ปี มักใช้เวลาในยามค่ำคืนจน
หมดหมดไปกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา คือ การใช้อินเทอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ นั่งคุย 
รวมไปถึงการเรียนสายสามญัและทางธรรม และพระสงฆ์ที่มีวัยระหว่าง 36-59 ปี มักจะนอนไม่พอเพราะ
ภารกิจในด้านการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารงานกิจการภายในวัด และการช่วยงานพระ
สังฆาธิการ นอกจากนี้พระสงฆ์ที่มีวัย 60 ปีขึ้นไป การนอนหลับด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอ การบริหาร
กิจการภายในวัด และการช่วยงานพระสังฆาธิการ และเรื่องการออกกำลังกายที่ไม่สามารถทำได้ ซึ่งต้อง
เลือกการออกกำลังกายที่ไม่ขัดต่อสมณเพศ เช่น การเดอนเดินบิณฑบาตในยามเช้า การเดินจงกรม การ
กวาดลานวัด การทำงานใช้แรงงานภายในวัด ซึ่งกิจกรรมการออกกำลังกายทั้งหลายเหล่านี้เป็นข้อจำกัด
ต่อพระสงฆ์บางกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มพระสังฆาธิการที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการกิจกรรม
ภายในวัด ภาระงานช่วยเหลืองานคณะสงฆ์ที่เป็นภาระและความรับผิดชอบทำให้พระสงฆ์กลุ่มนี้ไม่ได้
ออกบิณฑบาตร ไม่ได้เดินจงกรม และไม่ได้กวาดลานวัด ทำให้โอกาสในการออกกำลังกายน้อยลง ทำให้
เกิดปัญหาสุขภาพ และยิ่งกว่านั้นการไปตรวจสุขภาพ และการไปพบแพทย์เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสะดวก ทั้ง
เรื่องการเดินทาง และการพบแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล และถ้ากรณีที่เจ็บป่วยเล็กๆ จึงหาซื้อยามากินเอง 
หรือไปพบแพทย์ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนที่อยู่ใกล้วัด การไปโรงพยาบาลในเมืองเป็นความรู้สึกไม่สะดวกของ
พระสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นสถานท่ีมีคนหมู่มาก ไม่สะดวกกับการนั่ง ยืน หรือเดิน (พินิจ  ลาภธนา
นนท์, 2557: 18-21.) ปัญหาของการเกิดโรคทั่วไปของพระสงฆ์ ถ้ามองในแง่ของปัญหาของโรคต่างๆ นั้น
โดยทั่วไปมีสาเหตุดังกล่าว เช่น การที่เรามีสุขนิสัยที่ไม่มีดีและค่อยทำลายเกราะธรรมชาติของตัวเอง , 
การหักโหมใช้แรงกาย และจนเกินไปไม่มีการผ่อนคลาย ส่วนของโรคที่เกิดจากอาหารนั้นมาจากสาเหตุที่
บริโภคอาหารไม่ตรงกับหลัก โดยมีดังนี ้

1) เบาหวาน  เกิดจากการมีน้ำตาลในเลือดสูง หรือการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ
โปรตีนในร่างกายผิดปกติซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน คือ ตับอ่อนถูกทำลาย การกินน้ำตาลและ
อาหารที่มีไขมันมากเกินไป กรรมพันธ์ุ และวิถีชีวิตที่เคร่งเครีย 

2) ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เกิดจากการกินน้ำตาลหรือของหวานมากเกินไป หากคนไหนกิน
น้ำตาลที่ถูกฟอกจนขาว หรืออาหารคาร์เบไฮเดรตที่ถูกดัดแปลงอื่นๆ มากเกินไป จะทำให้ตับอ่อนผลิต
อินซูลินออกมามากกว่าปกติ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว อาการของน้ำตาลในเลือดต่ำ 
ได้แก่ กระวนกระวาย อ่อนเพลีย กังวล เมื่อยล้า ซึมเศร้า ง่วงเหงาหาวนอน 
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3)  ความดันโลหิตสูง เกิดจากการกินเกลือ น้ำตาล ไขมัน และคอเลสเตอรอลมากเกินไป ความ
ดันเลือดจะสูงขึ้นถ้ากินอาหารในปริมาณดังกล่าวไว้สูง 

4) โรคหัวใจ เกิดจากการกินอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล เกลือ และคอเลสเตอรอลสูง อาหาร
ดังกล่าวจะทำให้เกิดตะกรัน (plaque) ในหลอดเลือดแดง ตกวันนี้จะร่อนหลุดออกมา แล้วไหลไปกับ
กระแสเลือด และไปอุตตันหลอดเลือดแดงส่วนปลายที่มีขนาดเล็กลง ทำให้เลือดไม่อาจไปเลี้ยงอวัยวะ
ส่วนน้ันของร่างกายหากหลอดเลือดบริเวณหัวใจอุดตัน จะทำให้หัวใจวายได้ 

5) โรคมะเร็ง เกิดขึ้นได้หากมีการขาดสารอาหารบางชนิด เช่น มะเร็งในลำใส้ใหญ่ เกิดจากการ
ขาดอาหารประเภทเส้นใย นอกจากนี้ยังพบว่าคนที่กินอาหารประเภทไขมันสูงมีอัตราเสี่ยงในการเป็น
มะเร็งมากกว่าคนทั่วไป โรคอื่นๆ ที่พบว่าเกิดจากการขาดอาหาร หรือการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว โรคของถุงน้ำดี โรคข้อ โรคไต โรคตับ โรคอ้วน โรคแผลในกระเพาะ
อาหาร มีกรดในกระเพาะมาก และไมเกรน 

6) โรคอ้วน มาจากอาหารของตะวันตกท่ีให้พลังงานสูง ทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคต่างๆ ตามมา 
แต่ในท่ีนี้จะพูดถึงปริมาณพลังงานท่ีร่างกายต้องการ เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น หากกินอาหารที่ให้พลังงาน
มากเกินความจำเป็น พลังงานที่เหลือจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมัน ซึ่งร่างกายจะนำไปสะสมพอกพูนไว้ในที่
ต่างๆ สำหรับเป็นพลังงานสำรอง และจะถูกนำมาใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็น ดังนั้นถ้าหากกินอาหารที่ให้
พลังงานสูงเกินไป จะทำให้น้ำหนักเพิ่ม เกิดปัญหาสุขภาพ ในทางตรงกันถ้าหากร่างกายได้รับพลังงาน
จากอาหารไม่เพียงพอร่างกายจะเหี่ยวแห้งลง และตายในที่สุด (ธรรมปราโมทย์ , 2550:  85-87) ปัญหา
สุขภาพที่มีผลต่อโรคของพระสงฆ์นี้สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ สุชาดา วงศ์สืบชาติ ที่ได้วิจัยเรื่อง 
"พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดปากน้ำภาษีเจริญ" ผลการวิจัยพบว่า ได้รับข้อมูลข่าวสารการดูแล
สุขภาพของพระสงฆ์ พบว่าพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร มีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม อยู่

ในระด ับปานกลาง ( x̄ = 3.03) ข ้อม ูลด ้านส ุขภาพและการม ีโรคประจำต ัวของพระสงฆ ์ ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 235 รูป ในช่วง 6 เดือนที่ผ่าน
มา ไม่มีอาการเจ็บป่วย 158 รูป ป่วยเป็นโรคไขมันในเลือด แพ้อากาศ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 77 
รูปการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พระสงฆ์ ใน
กรุงเทพมหานครมีระดับการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสขุภาพโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง การ
ดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร มีระดับการดูแลสุขภาพ

โดยรวม อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง (x̄ = 3.30) เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ 
ในกรุงเทพมหานคร พระสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
แตกต่างกัน ในการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ การรับรู้อุปสรรคของการดูแลสุขภาพ
ของพระสงฆ์ และการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของพระสงฆ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 
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พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร ที่มีพรรษาต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ แตกต่างกันในการรับรู้
อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 พระสงฆ์ ใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีความรู้ด้านสุขภาพต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกันในทุก ๆ 
ข้อ พระสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร ที่พักประจำอยู่ที่วัดต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ไม่
แตกต่างกัน ในทุก ๆ ข้อ พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับข้อมูลที่มีผลต่อสุขภาพต่างกัน มีระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ข้อ (สุชาดา วงศ์สืบชาติ, 2554: 1)  

โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของโรคกับพระสงฆ์ การปฏิบัติเบื้องต้นจะต้อง
เริ่มจากการใส่บาตรที่เหมาะสมจึงจะเกิดอานิสงฆ์มาก เพราะเนื่องจากพระสงฆ์มีข้อจำกัดทำให้พระสงฆ์
ไม่สามารถเลือกฉันอาหารได้ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรตระหนักการใส่บาตร โดยมีหลักสำคัญต่อไปนี้ 

ประการที่ 1 ปริมาณอาหารที่ใส่บาตรควรดูตามความเหมาะสม ทั้งในส่วนของตัวญาติโยมผู้ใส่
บาตรก็อย่าให้เดือดร้อนเบียดเบียนตนเอง และดูปริมาณอาหารที่พระท่านบิณฑบาตได้ ซึ่งแตกต่างกัน
ตามแต่ละพื้นท่ี อาจต้องพิจารณาด้วยว่าท่านจำเป็นต้องนำอาหารที่บิณฑบาตไปช่วยเหลือใครอีกหรือไม่ 
ปกติแล้วการใส่บาตรไม่จำเป็นต้องใส่ให้ครบทั้งข้าวและอาหารคาวหวาน และไม่จำเป็นต้องใส่จำนวน
มากเพื่อให้ท่านฉันอ่ิม เนื่องจากท่านยังต้องรับบิณฑบาตบ้านอื่นอีก 

ประการที่ 2 การใส่บาตรลดภาวะโลกร้อนในแต่ละวัน โดยเฉพาะวัดในเมืองจะมีขยะประเภท
ถุงพลาสติกที่ใส่อาหารทิ้งเป็นจำนวนมาก เป็นการช่วยกันลดปริมาณขยะโดยการใช้ถุงพลาสติกเมื่อใส่
บาตร เป็นวิธีการที่พระสงฆ์และญาติโยมช่วยกันแบ่งเบาภาระไม่ให้เกิดปัญหาโรคร้อนลงได้ สำหรับ
พระสงฆ์ที่มีลูกศิษย์ หรือสามเณรตามบิณฑบาตด้วยอาจถือปิ่นโตไปไว้ใส่แกงที่ญาติโยมใส่บาตร ช่วยลด
ปริมาณในการใช้ถุงพลาสติกใส่อาหารลงได้ ส่วนข้าวหรืออาหารบางอย่างก็ใส่ลงในบาตรได้เลยโดยไม่
ต้องใส่ถุง การที่แตละวัดร่วมเสนอมาตรการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก เป็นกิจกรรที่ทำให้ญาติโยมร่วม
แรงร่วมใจกันทำอย่างเต็มใจ โดยไม่รู้สึกว่าบาป เพราะทำให้เป็นภาระของพระ แล้วยังทำให้สิ่งแวดล้อมดี
ขึ้นด้วย 

ประการที่ 3 การใส่ดอกไม้หรือธูปเทียนเปล่า ดอกไม้หรือพวงมาลัยที่ญาติโยมถวายมาตอนใส่
บาตร พระสงฆ์จะนำไปบูชาพระพุทธรูปที่วัด ถ้าไม่มีส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องไปหามาจัด
บูชา ดังนั้นการจะถวายหรือไม่แล้วแต่ศรัทธา ส่วนธูปเทียนนั้นมีความจำเป็นน้อย โดยเฉพาะหลังจากมี
ข่าวว่าธูปมีอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้จุดธูปกันน้อยลง ส่วนเทียนเล่มเล็กๆ ที่จัดมาคู่กับธูปในกล่องแทบ
จะไม่มีโอกาสได้ใช้เลย จึงไม่จำเป็นต้องนำมาถวายพระ 

ประการที่ 4 การใส่บาตรนั้นไม่มีความจำเป็นต้องใส่น้ำ เพราะเนื่องจากทุกคนมีความเชื่อว่า
หลายคนที่ใส่น้ำจะกังวลว่าไม่มีน้ำดื่นในภพชาติต่อไป แม้พุทธศาสนาจะสอนให้เชื่อหลักกรรม แต่ไม่ได้
หมายความว่าใส่บาตรด้วยน้ำ จึงมีน้ำดื่มใช้ในชาติหน้า บุญกุศลเป็นเรือ่งของความดีงามของกายวาจาใจ
ที ่ต ัวเราทำ ไม่เหมือนกับทางโลกที ่ตรงไปตรงมา มิฉะนั ้นแล้วตัวเราคงต้องใส่ เส ื ้อผ้า รองเท้า 
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โทรศัพท์มือถือ รวมถึงบุหรี่ เหล้า และอื่นอีกมากมายที่จำเป้นต่อชีวิตลงในบาตรด้วย การใส่น้ำนอกจาก
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้ว ยังเป็นภาระให้พระต้องถือกลับวัด วัดส่วนใหญ่มักมีระบบน้ำไว้ดื้มไว้ฉันกันอยู่แล้ว
มีตั้งแต่ใส่โอ่ง ใส่แท้งค์ หรือมีเครื่องกรองน้ำ น้ำที่ใส่เป็นขวดหรือแก้วเล็กๆ จึงไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ แถมยังเพิ่มขยะพลาสติกให้สิ่งแวดล้อมด้วยสำหรับวัดที่ยังไม่มีระบบเก็บน้ำดื่มที่ดี ควรช่วย
จัดทำขึ้นจะคุ้มค่ากว่าซื้อน้ำหรือให้โยมใส่บาตรน้ำด้วย 

ประการที่ 5 การใส่ปัจจัยนั้น จะเห็นว่าตามหลักพระธรรมวินัยแล้วพระสงฆ์ต้องไม่รับปัจจัย
จากญาติโยมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม และโยมไม่ควรถวายปัจจัยแก่พระ ไม่เว้นแม้ขณะบิณฑบาต แต่
ด้วยสถานการณ์ทีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะวัดในเมืองที่ไม่มีระบบดูแลอุปัฎฐากพระ เช่น ไม่มีญาติโยมคอย
ติดตามช่วยเหลือดูแลขณะที่ท่านเดินทางหรือคอยจัดหาสิ่งของจำเป็นให้ ขณะเดียวกันพระสงฆ์สามเณร
ก็มีกิจที่จะเป็นจะต้องใช้เงินมากขึ้น เช่น ไปศึกษาเล่าเรียนนอกวัด หรือใช้เมื่อเดินทาง ทุกวันนี้พระสงฆ์
จำนวนมากจึงรับและถือปัจจัยไว้ใช้ส่วนตัว และญาติโยมเองคิดว่าการถวายปัจจัยท่านจะได้ซื้อของที่ตรง
กับความต้องการใช้ และเห็นว่าท่านบิณฑบาตได้อาหารมากแล้วการถวายปัจจัยมีประโยชน์มากกว่า ทุก
วันนี้นอกเหนือจากใส่อาหารคาวหวานในบาตรแล้ว ญาติโยมส่วนหนึ่งนิยมใส่ปัจจัยด้วย หรือใส่เฉพาะ
ปัจจัยก็มี การรับปัจจัยของพระสงฆ์แต่ละรูปหรือแต่ละวัดอาจมีเง่ือนไขท่ีต่างกัน บางแห่งท่าจะไม่รับเลย 
ถ้าท่านรู้ว่ามีปัจจัยอยู่ด้วย ท่านจะบอกให้นำออกไปก่อน บ้างก็มอบให้ลูกศิษย์ที่ตามมา บ้างก็ให้วางบน
ฝาบาตร อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใส่เหรียญหรือธนบัตรลงไปปนกับอาหารในบาตร เพราะอาจจะมีเชื้อโรค
เจือปนกับอาหารในบาตรด้วย 

ประการที่ 6 การถวายยา สมุด ปากกา ตอนใส่บาตรนั้น ระยะหลังมีญาติโยมจำกนวนหนึ่งถาย
สิ่งของที่ไม่ใช่อาหารขณะใส่บาตรด้วย เช่น ยาดม ยาแก้หวัด ชุดเครื่องเขียน เป็นต้น ซึ่งเป็นความ
ปรารถนาดีที่จะให้พระสงฆ์ได้มีของเหล่านี้ไว้ใช้ ซึ ่งไม่ได้ผิดพระธรรมวินัยที่พระสงฆ์จะรับ แต่โดย
ประเพณีแล้วบาตรของพระท่านจะรับเฉพาะอาหาร และวัตถุประสงค์หลักของการออกบิณฑบาต คือไป
รับอาหารจากโยม กรณีเช่นนี้การวางที่ฝาบาตรอาจช่วยให้พระสงฆ์บางรูปที่ท่านถือปฏิบัติเคร่งครัด
สะดวกใจท่ีจะรับยิ่งข้ึน หรืออาจมอบให้ลูกศิษย์นำไปถายเป็นสังฆทานท่ีวัดจะเหมาะกว่า พระสงฆ์ที่ท่าน
จำเป็นต้องใช้จะได้เบิกไปใช้ พระสงฆ์รูปท่ีเราใส่บาตรท่านอาจไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ 

ประการที่ 7 การเผลอไปถูกมือหรือจีวรพระขณะใส่บาตร ซึ่งผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่รูสึกกังวล
เมื่อพลาดไปโดนจีวรหรือมือพระขณะที่ใส่บาตร เกรงว่าจะทำให้พระต้องอาบัติ หากการกระทำเช่นนั้น
ไม่ได้มีเจตนาทั้งพระสงฆ์และโยม ก็ไม่มีผลให้พระสงฆ์ต้องอาบัติ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าต่อไปไมต่้อง
ระมัดระวังในเรื่องนี้อีก เพราะหากขณะใส่บาตรเราตั้งใจด้วยอาการสำรวมและมีสติ ความพลั้งเผลอย่อม
เกิดขึ้นได้น้อย 

ประการที่ 8 การที่พระยืนรอหน้าร้านขายอาหาร อานิสงส์ของทานจะมากขึ้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่
กับผู้รับทานด้วย แม้เป็นเรื่องที่เราจะรู้ว่าพระสงฆ์ที่เราใส่บาตรรูปนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพียงใด แต่พระ
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วินัยระบุไว้อย่างชัดเจนให้พระสงฆ์เดินเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อนบิณฑบาตรโดยอาการสำรวม ทั้งเรื่องการนุ่ง
ห่ม การเดิน การทอดสายตา การรับบาตร และอื่นๆ หากปรากฎอย่างชัดเจนว่าพระสงฆ์บิณฑบาตโดย
อาการไม่สำรวม เช่น เดินคุยกันเป็นกลุ่ม แย่งกันรับบาตร เรียกร้องให้นำอาหารดีๆ มาใส่บาตร รวมถึง
การยืนรอประจำอยู่ท่ีร้านขายกับข้าว การรับบาตรก่อนสว่าง หรือบิณฑบาตสายมาก การนำข้าวเวียนไป
ให้แม่ค้าขายใหม่ หรือนำกับข้าวที่ได้ไปขายต่อ เป็นต้น การไม่ใส่บาตรพระสงฆ์รูปนั้น หรือแม้แต่ไปบอก
เตือนท่าน เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรทำไม่ได้เป็นเรื่องบาป แต่กลับเป็นบุญกุศล เพราะเรากำลังทำ
หน้าท่ีของชาวพุทธที่ต้องช่วยกันดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ให้มัวหมองหรือถูกตำหนิ (พระวิชิต  ธมม
ชิโต, 2554) 

 

สรุป 
พระสงฆ์เป็นผู้ปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น จึงนำคำสอนมาทำให้คนอ่ืนได้เรียนรู้ตาม 

นับว่าเป็นความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสถาบันศาสนา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอบรมศีลธรรม
และจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ในการมีเพศบรรพชิตที่ต้องทำปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่มีกรอบ
กำหนดให้มีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากฆราวาส ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ เหมือนกับฆราวาส จากอดีตจึง
พบว่า พระสงฆ์เป็นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสน้อยในการเข้าถึงระบบสุขภาพ นอกจากนั้นพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพยังอยู่ในระดับต่ำ คือ การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนา ขาดการตรวจสุขภาพประจำปี 
ดังนั้นการปฏิบัติเบื้องต้นจะต้องเริ่ม พุทธศาสนิกชนจึงควรตระหนักการใส่บาตร เช่น การปริมาณอาหาร
ที่ใส่บาตรควรดูตามความเหมาะสม, การใส่บาตรลดภาวะโลกร้อนในแต่ละวัน โดยเฉพาะวัดในเมืองจะมี
ขยะประเภทถุงพลาสติกที่ใส่อาหารทิ้งเป็นจำนวนมาก เป็นการช่วยกันลดปริมาณขยะโดยการใช้
ถุงพลาสติกเมื่อใส่บาตร, การใส่บาตรนั้นไม่มีความจำเป็นต้องใส่น้ำ แม้พุทธศาสนาจะสอนให้เชื่อหลัก
กรรม แต่ไม่ได้หมายความว่าใส่บาตรด้วยน้ำ ,  การใส่ปัจจัยนั้น จะเห็นว่าตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว
พระสงฆ์ต้องไม่รับปัจจัยจากญาติโยมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม และโยมไม่ควรถวายปัจจัยแก่พระ ไม่
เว้นแม้ขณะบิณฑบาต แต่ด้วยสถานการณ์ทีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะวัดในเมืองที่ไม่มีระบบดูแลอุปัฎฐาก
พระ เช่น ไม่มีญาติโยมคอยติดตามช่วยเหลือดูแลขณะที่ท่านเดินทางหรือคอยจัดหาสิ่งของจำเป็นให้ 
เพราะหากขณะใส่บาตรเราตั้งใจด้วยอาการสำรวมและมีสติ ความพลั้งเผลอย่อมเกิดขึ้นได้น้อย 
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บทคัดย่อ  
บทความวิจัยนี้  เพื่อศึกษาการเขียนคำอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษจึงควรมีวิธีการในการเขียนที่

คนท่ัวไปสามารถยอมรับร่วมกันได ้โดยที่การยอมรบันั้นจะตอ้งยอมรับความเป็นจรงิในหลาย ๆ ส่วน เช่น 
การออกเสียงที่ไม่เหมือนกัน เพราะไม่ใช่เพียงคนอังกฤษที่คนไทยรู้จักเท่านั้นที่พูดด้วยสำเนียงต่าง กัน 
แม้แต่คนไทยด้วยกัน พูดภาษาไทยเหมือนกัน ยังออกเสียงไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ สำเนียงภาษา เนื้อหาของภาษา คำศัพท์ ความหมายก็แตกต่างกัน
ออกไป 

 
คำสำคัญ:  ภาษาอังกฤษ, รัชกาลที่ 5, นิราศหนองคาย 
 

Abstract  
This research article In order to study the writing of English words, there should 

be a method of writing that is generally accepted by the general public. Where 
acceptance must accept reality in many parts, such as pronunciation is not the same 
Because it's not only the English people that Thai people know who speak with different 
accents. even Thai people together speak Thai as well also not pronounced the same 
Whether it's the northern, central, northeastern and southern regions, language accents, 
language content, vocabulary and meanings are different. 
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บทนำ  
หลังจากที่หนังสือที่เป็นวรรณกรรมประเภท “นิราศ” ในชื่อ “นิราศหนองคาย” เขียนโดย 

หลวงพิพัฒน์พงภักดี  ได้กลายมาเป็น 1 ในหนังสือดี 100 เล่มที่ควรอ่าน ทั้ง ๆ ที่ วรรณกรรมชิ้นนี้ เป็น
งานเขียนที่ถูกสั่งเผาในรัชกาลที่ 5 และ ผู้ประพันธ์ได้รับโทษโดยการโบยด้วยหวาย 50 ที และผู้คนให้
ความสนใจกันเป็นอย่างมากในวงกว้าง ทำให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอยู่หลายชิ้นงาน โดยศึกษาเนื้อหา
ต่าง ๆ ในบทกวีดังกล่าวนี้ในหลายแง่มุม เช่น ในประเด็นทางประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง, 
ในแง่ของของชนช้ันศักดินา ในแง่ของความเป็นวรรณคดีที่คุณค่าควรแก่การศึกษาและอื่นๆ 

โดยประการนี้ นอกเหนือจากประเด็นที่แง่มุมที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือ “การ
ใช้ภาษาอังกฤษ” ซึ่งมีการสอดแทรกลงในวรรณกรรมชิ้นนี้อยู่หลายส่วน ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่อง
ของแรงจูงใจในการนำคำศัพท์อังกฤษเหล่านั้นมาสอดแทรกลงในบทกวีด้วย “กวี” หรือผู้เขียนหรือ
ผู้ประพันธ์นั้นคืออะไร และรูปแบบของ “การเขียนคำอ่านคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ” ท่ีกวีนำมาสอดแทรก
ในงานเขียนของตนนั้น มีลักษณะอย่างไรในการเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษ 

การพูดและเขียนตามความนิยมไม่ว่าจะเป็นการเขียนคำอ่านคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ เป็น
ภาษาไทย ในคำว่า “Provincial” ก็เป็นปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย เช่น จะออก
เสียงคำว่า ‘prov’ เป็น โพ หรือ โป หรือ โพร หรือ โปร หรือ พรับ หรือ ปรับ เป็นต้น และในทำนอง
เดียวกัน คำไทยที่เอาไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นปัญหาเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ช่ือของนักเทนนิสของ
ไทย ชื่อ “ภราดร ศรีชาพันธ์” โดยทั่วไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Paradorn Srichaphan” ซึ่งคำ
ดังกล่าวจะถือว่าเป็นปัญหาตั้งแต่การเขียนช่ือในภาษาอังกฤษแล้ว เพราะคนท่ีช่ือ “ภราดร” อาจจะเขียน
ช่ือของตนเองในภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันไปเช่น อาจจะเขียนว่า “Pharadon” หรือ .Paradon”  หรือ  
.”Pharadorn” เป็นต้น ซึ่งเป็นการเขียนได้โดยถือว่า “ไม่ผิด”” แต่อย่างใด กล่าวคืออยู่ในวิสัยที่ “พอรับ
ได้”  ซึ่งในประเด็นนี้เป็นที่พอยอมรับกันได้โดยทั่วไป แต่การนำคำว่า “ศรี” ในคำว่า “ศรีชาพันธุ์” ไป
เขียนในภาษาอังกฤษว่า “Sri” นั้น มีผู้สันทัดทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังไม่ยอมรับหรือยังรับไม่ได้
อย่างเต็มใจแบบสมบูรณ์ แต่ก็ไม่ได้ตำหนิติติงต่อว่าหรือต่อต้านคัดค้านการเขียนคำอ่านนี้แต่อย่างใด ซึ่ง
ตัวอย่างที่ท่ียกมานี้ก็เพื่อให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในการเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และการ
เขียนคำอ่านคำภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในงานวิจัยนี้ นั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อสืบสาวราวเรื่องว่า ภาษาอังกฤษมาจากไหน ภาษาอังกฤษมีความเป็นมา
อย่างไร ภาษาอังกฤษสำคัญสำหรับคนมากน้อยแค่ไหน?ในประเด็นใด? ฯลฯ ทำให้เกิดข้อการตั้ง
ข้อสังเกตว่า ทุกคำถามที่กล่าวมานี้ทั้งหมด มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบัน มีคนไทยเป็น
จำนวนมากให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการเมืองการ
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ปกครองในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในบางครั้งบางทีคนส่วนใหญ่
อาจจะไม่ให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษาอังกฤษหรือการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะในเบื้องต้น
มักจะมองไม่เห็นว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออะไร แต่เมื่อความจำเป็นบังคับ คนส่วนหนึ่งจึงให้ความสำคัญ
ต่อการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทของการเมืองการปกครอง จะยกตัวอย่างในเบื้องต้นด้วยคำคำ
เด ียวก ่อน ค ือคำว ่า “องค ์การบร ิหารส ่วนจังหว ัด” โ ดยภาษาอ ังกฤษใช ้คำว ่า “Provincial 
Administrative Organization” 

ในโลกของการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน การเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ตลอดจนความร่วมมือกับชาวต่างชาติในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนภูมิภาคเดียวกัน คือ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) หรือที่เรียก(พูด)กันติดปากว่า “อาเซียน” (ASEAN) ที่เป็นคำย่อ
ของคำว่า Association of Southeast Asian Nations แล้วชยายวงกว้างออกไปในเอเชียทั้งหมดไม่ว่า
จะเป็น เอเชียเหนือ เอเชียใต้หรือเอเชียตะวันออกกลาง เลยไปจนถึงประเทศในแถบยุโรป แอฟริกา 
อเมริกาจนถึงทั่วโลก สามารถเชื ่อมโยงเข้าหากันได้ด้วยการสื่อสารโดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก
มากกว่าภาษาอื่น ทำให้เกิดการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลก จังหวัดที่ห่างไกลจาก
เมืองหลวงบางจังหวัด อาจจะได้โอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือหน่วยงานของชาวต่างชาติ
ที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ก็อาจจะเป็นเรืองที่เป็นไปได้ทุกเวลา 

อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของภาษาอังกฤษ โดยนับตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ควบคู่ไป
กับประวัติการศึกษาของไทย จะเห็นได้ว่า ช่วงที่ภาษาอังกฤษมีบทบาทที่เด่นชัดขึ้นมาในสังคมไทยมาก
ที่สุดคือในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์สถาปนา 
มหาวิททยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่า ประเทศไทยมี
การติดต่อกับชาวต่างชาติที่ไม่นับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ “อาเซียน” 
แล้ว ชาวต่างชาติที ่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับบรรพบุรุษของไทย คือ “อินเดีย” ซึ ่งก็คือการรับเอา
พระพุทธศาสนามาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย 
ในช่วงรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหง (เสถียร โพธินันทะ.2021) 

จากข้อความข้างต้น ทำให้เราได้ข้อมูลมาว่า เมื่อบรรพบุรุษของไทยในสมัยโบราณกาล ได้รับ
เอาพระพุทธศาสนาจากชาวอินเดีย และโดยที่ชาวอินเดีย เรียกชาว โปรตุเกส ว่า “ฟรังคีส” ทำให้เรา
สามารถสืบหาต้นเค้าที่มาที่ของการเรียกฝรั่งทุกชาติว่า “ฝรั่ง” เพราะเราเรียกชาวยุโรปทุกชาติตามแบบ
ของอินเดีย โดยสรุปง่าย ๆ พอเข้าใจได้ดังนี้  

ดังนั้น คำว่า “ฝรั่ง” จึงเป็นคำที่เพี้ยนมาจากการที่ชาวอินเดีย เรียกประเทศโปรตุเกส ที่เขียน
เป็นคำศัพท์ในปัจจุบันว่า โปรตุกอล หรือ Portugal และเรียกชาว โปรตุเกสว่า โปรตุกีส หรือ 
“Portuguese” ในภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจาก การออกเสียงของชาวอินเดียในสมัยนั้น ไม่ได้ออกเสียง
เป็น “โปรตุกีส” ตามแบบปัจจุบัน เพราะชาวอินเดีย ออกเสียงคำว่า “Portuguese” ว่า “ฟรังคีส” และ
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คนไทยในสมัยที่เริ่มเรียนรู้การอ่านออกเสียงตามแบบของชาวอินเดีย จึงมีการออกเสียงท่ีแตกต่างออกไป
เล็กน้อย กล่าวคือ แทนท่ีจะอ่านออกเสียงว่า “ฟรังคีส” ตามแบบอินเดียตรง ๆ จึงทำให้คนไทยอ่านออก
เสียงเป็น “ฝรั่ง” ทั้งนี้ เมื่อ อินเดีย เรียกชาวยุโรปทุกชาติตามแบบที่เรียกชาวโปรตุเกส ว่า “ฟรังคีส” ทำ
ให้คนไทยก็เรียกขาวยุโรปทุกชาติว่า “ฝรั่ง” ตามแบบอย่างของอินเดีย  ดังจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน คน
ไทยจะเรียก ชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย ออสเตรเลีย และอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณตาม
แบบของชาวโปรตุเกส ว่า“ฝรั่ง” ซึ่งเป็นชาวยุโรป ชาติแรกที่เข้ามาสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ การออกเสียงว่า 
“ฟรังคีส” ของไทย คือการออกเสียงว่า “ฝรั่ง” นั่นเอง สาเหตุของการออกเสียสงดังนี้ จะได้กล่าวอย่าง
ละเอียดอีกทีในตอนทีว่าด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับ สรีสัทศาสตร์ อนึ่ง ชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย
กับบรรพบุรุษของไทย คือชาวโปรตุเกส ซึ่งเป็นชาวยุโรปที่รักการผจญภัย ทำให้ชาวโปรตุเกสได้เข้ามา
ติดต่อกับประเทศอินเดียก่อน ต่อจากนั้นคำว่า “ฝรั่ง” จึงเป็นคำแรกที่ใช้เรียกชาวยุโรปท่ีเข้ามาใช้ชีวิตอยู่
ในประเทศไทย โดยมี บรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยอดีตกาลได้มีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติต่างภาษามาเป็น
เวลาช้านานแล้ว ซึ่งการเรียงลำดับของชาวยุโรปท่ีเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาติไทย คือโปรตุเกส-ฮอลันดา-
อังกฤษและฝรั่งเศส (ศิริพร สุเมธารัตน์,2553:202) 

จากการเรียกขานชาวยุโรปว่า “ฝรั่ง” แทนที่จะเรียกขานตามแบบที่ปรากฏในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษในปัจจุบันว่า “โปรตุเกส” ทำให้เรามองเห็นความละม้ายคล้ายคลึงกันในการอ่านออกเสียง
และการเขียนภาษาอังกฤษในสมัยอดีตกับปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับคำอ่ืน ๆ พอเป็นตัวอย่างดังนี้ 

 English  การเขียนคำอ่านในปัจจุบัน “อิง-กลิฌ”  คนไทยอ่านและเขียนเป็น อังกฤษ 
 Korea               “                          “โคเรีย”           “            เกาหลี 
 Viet Nam  “                         “เวียต นาม”      “        เวียดนาม 

 จากการเปรียบเทียบนี้ ทำให้มองเห็นการออกเสียงในความหลากหลายรูปแบบ เช่นการอ่าน
ออกเสียง English ว่า อังกฤษ ยังมีความใกล้เคียงกับคำต้นเค้าเดิม, คำว่า “Korea” เป็น “เกาหลี” 
มองเห็นความแปลกต่างแต่เพียงการไม่ออกเสียงคำว่า “rea” เป็น “เรีย” แต่ออกเสียงเป็น “หลี” แทน 
ในขณะที่การออกเสียงคำว่า “เวียต” เป็น “เวียด” ซึ่งดูจะเป็นการจงใจเขียนตัวสะกดเป็นตัว “ด.” ซึ่ง
เป็นตัว “d” ในภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ตัว “ต” ซึ่งตัว “t” ในภาษาอังกฤษ ทั้งนี้มีการให้คำอธิบายต่าง ๆ ใน
เรื่องนี้ว่า เป็นการเขียนการอ่านและการออกเสียง ตามหลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์และการออกเสียง
ตามความนิยม ทั้งนี้ ในบางกรณีของการเขียนคำท่ีมาจากภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน ก็ยัง
มีการเขียนตาม “ความนิยมบัญญัติ” โดยปราชญ์หรือผู ้รู ้ด้านภาษาของสถาบันการศึกษาของไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สถาบันราชบัณฑิตยสถาน” โดยส่วนมากก็เป็นที่ยอมรับได้โดยราบรื่นแก่ใจ แต่ก็มี
บางคำที่อาจจะเป็นปัญหาในการที่จะให้ยอมรับได้อย่างสนิทใจ แต่ในเมื่อยังไม่สามรถสรุปถึงข้อตกลงที่
แน่นอนชัดเจนได้ ก็ให้เป็นที่รู้กันโดยปริยายว่า “ให้ยอมรับกันไปก่อนว่ าเราเขียนแบบนี้ ต่างชาติต่าง
ภาษาจะมาอ่านอย่างไรนั้น ก็ให้แล้วแต่พวกเขาจะอ่านเถิด” 
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 โดยที่ คำภาษาอังกฤษ ที่มีการเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทย ในนิราศหนองคาย นั้น เป็นผลที่มา
จากการที่ประเทศไทยได้รับเอาการสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังที่เป็นการพูดการอ่านการเขียน และการเขียน
คำอ่านภาษาอังกฤษในนิราศหนองคายนั้น มาจาก “รุ่นสู่รุ่น” เริ่มแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงถึงสมัยเสยี
กรุงครั้งท่ีสอง มาสู่ยุคธนบุรีและเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่า สภาพบ้านเมือง
นับตั้งแต่การเสียกรุงนั้นลำบากยากยิ่งแสนลำเค็ญสำหรับผู้นำประเทศอันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในแต่ละยุคสมัย ซึ่งประเด็นนี้จะกล่าวถึงอย่างละเอียดอีกครั ้งในตอนที่ว่าด้วยทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษใน “นิราศหนองคาย” ซึ่งในฉบับ “หอสมุดวชิรญาณ” หรือที่
เรียกว่า ฉบับ “สมุดฝรั่ง”  ซึ่งเป็นต้นฉบับที่ยังไม่มีการปรับแต่งเนื้อหาบางส่วนออกไป ยังมีการเขียนคำ
อ่านภาษาอังกฤษเป็นคำในภาษาไทย นั่นคือคำว่า Councilor ในบทแรกของนิราศที่ว่า  

 ท่านเจ้าพระยมหินทร์เคาซิลลอ      ออกหน้าหอขนพองสยองหัว 
 ในจิตคิดหนาวสั่นพรั่นพรึงกลัว ด้วยว่าตัวจะต้องแน่เป็นแม่ทัพฯ 
 ประเด็นที่ยกมาพอเป็นตัวอย่างตรงนี้ คือการเขียนคำอ่านของคำว่า “Councilor” 

ในภาษาอังกฤษว่า “เคาซิลลอ” นั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่ได้เขียนคำอ่านเป็น “เคาซิลลอร์” เพราะมีตัว 
‘r’ ต่อท้าย เมื่อเทียบกับการเขียนในปัจจุบันนี้ จะเป็น ‘เคาน์ ซะเลอร์ม-สเลอร์’ (พจนานุกรมอังกฤษ-
ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย. (2545) 

ดังนั้น จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ ่งที่
จะต้องทำการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การเขียนคำอ่านคำในภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5 : 
กรณีศึกษาการเขียนคำอ่านคำในภาษาอังกฤษในนิราศหนองคาย” เพื่อให้ได้ทราบถึงที่สาเหตุในการนำ
คำศัพท์ต่างๆ มาเขียนรวมถึงรูปแบบของการเขียนคำดังกล่าวนั้นด้วย 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจของกวี หรือผู้เขียนหรือผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์ว่ามีมูลเหตุมาจากสิ่งใด

ในการนำคำศัพท์นั้น ๆ มาใช้เพื่อเขียนในงานประพันธ์ของตน 
2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมือนและความต่างในการอ่านออกกเสียงและการเขียนคำ

อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในนิราศหนองคายกับการเขียนและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 
3)  เพื่อศึกษาวิเคราะห์การสาเหตุที่ทำให้การเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษในนิราศหนองคาย

และการเขียนคำอ่านในปัจจุบันว่ามีสาเหตุในเขียนคำอ่านของคำในภาษาอังกฤษอย่างไร 
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การทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะเน้นประเด็นที่นำไปสู่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การใช้

ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร ตลอดถึงบทบาทของบุคคลสำคัญที ่มีความสามารถในการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยจะแยกเป็น แนวคิดทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนคำอ่าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนิราศหนองคาย ตามลำดับดังนี้ 

1.แนวคิด ทฤษฏีทางประวัติศาสตร์พระพรหหมบัณฑิต ได้เขียนไว้ในหนังสือ “พุทธศาสตร
บัณฑิต รุ่นกึ่งศตวรรษ คณะพุทธศาสตร์ ความว่า. 

 “...ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระยาศรีพิพัมน์ (ทัต) เป็นอธิบดีกรมท่า คล้ายกับกรม
ศุลกากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสมัยนี้ จึงมีหน้าทีรับแขกบ้านเขแกเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งทูตคนหนึ่งชื่อ นายโจเซฟ บัลเลซเตีย เข้ามาสร้างสัมพันธไมตรี รัชกาลที่ 
3 ทรงตั้งพระยาศรีพิพัฒน์ไปรับจนถึงท่า ท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องอาศัยล่าม ฝ่ายล่ามไทยไม่รู้
ภาษาอังกฤษแต่พูดภาษาพม่าได้ มีคนพม่าซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้แปลต่อเป็นภาษาอังกฤษให้ทูตอเมริกัน
ฟัง เรียกได้ว่า ถามไปคำหนึ่งกว่าจะได้คำตอบกลับมา จิบน้ำชาหมดไปหนึ่งถ้วย...เรื่องนี้จบลงที่ทูต
อเมริกันลงเรือกลับไปโดยไม่ได้ถวายพระราชสาส์น” (พระพรหหมบัณฑิต 2563)  

     และในสมัยรัชกกาลที่ 3 มีการตั้งโรงพิมพ์โดยชาวอังกฤษท่ีช่ือว่า หมอบลัดเลย์ และมีการ
ตีพิมพ์ “หนังสือพิมพ์” ฉบับแรกของไทย มีชื่อว่า “หนังสือ จดหมายเหตุ บางกอกรีคอเดอ” (สุจิตต์ วงษ์
เทศ.2561) ทำให้หทราบได้ว่า บทบาทของภาษาอังกฤษ มีลำดับตามหลังจากภาษาโปรตุเกส โดยที่ 
ส.ศิวรักษ์ กล่าวในการให้สัมภาษณ์ในรายการ เสมเสวนา หรือ SEM Talk ไว้ว่า ในสมัยแรกเริ่มที่คนไทย
มีปฏิสัมพันธ์กับชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นท่ีมาของการเริ่มใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดการเขียนนั้น จะมีล่ามโดย
ตระกุล “บุนนาค” ผู ้ดำเนินการ โดยอาศัย “ล่าม” ซึ ่งล่ามนี ้ตรงกับศัพท์ว่า “Interpreter” ใน
ความหมายว่า “ผู้แปลความจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง”    เริ่มจากการแปลจากภาษาอังกฤษ 
โดยแบ่งลำดับของการแปลจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาโปรตุเกส แปลจากภาษาโปรตุเกสเป็นภาษา
มลายู แล้วแปลจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย (ส.ศิวรักษ์.2561)  

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนิราศหนองคาย 
จากเนื้อหาในหนังสือ “นิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่ง” ถือได้ว่าเป็นฉบับเนื้อความสมบูรณ์ ซึ่ง

ไม่ได้ถูกแก้ไขตัดทอน และมีการดัดแปลงทำให้มีเนื้อหาเพิ่มขึ ้นมากกว่าฉบับพิมพ์เผยแพร่ที่มีอยู ่ใน
ปัจจุบันนี้ ซึ่งในส่วนท่ีเพิ่มขึ้น นั้นมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยู่หลายเรื่อง แบ่งได้ 2 ประเด็น ประเด็น
แรก คือบุคคลในประวัติศาสตร์ ได้แก่ เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) สมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ และหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) ซึ่ง
เป็นผู ้แต่ง โดยกล่าวถึงบุคลิก ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว ประเด็นที ่สองคือ 
เหตุการณ์ใน ประวัติศาสตร์ ได้แก่ สาเหตุแท้จริงกรณีเคลื่อนทัพเข้าสู่ดงพญาไฟและเบื้องหลังคดีความ
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เกี่ยวกับการแต่งนิราศหนองคาย ประเด็นทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ บาง  ส่วนบันทึกไว้ในเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์อื่นๆ แต่บางส่วนไม่ได้บันทึกในเอกสารใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นความรู้สึกนึกคิด
ของกวีและนิสัยใจคอของบุคคล ด้วยเหตุนี้นิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่งจึงเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าทาง
วรรณคดีและประวัติศาสตร์ (อรรถพร ดีที่สุด,2016) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย  
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary 
sources) ได้แก่ เนื้อหาสาระที่ได้มาจากการสืบค้นต้นฉบับในหอสมุดแห่งชาติ และ เอกสารชั้นทุติยภมูิ 
(Secondary sources) ได้แก่ แหล่งข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือหรือวารสารต่าง ๆ รวมไปถึง
ข้อมูลที ่ได ้จาก เว็บไซต์ ที ่ม ีอยู ่ในปัจจุบ ันทั ้งหมด การศึกษาเอกสาร ( Documentary study) 
ทำการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ พระราชนิพนธ์ พระราชหัตถเลขา 
หอสมุดแห่งชาติ หนังสือหนังสือ บทความทางวิชาการ บทความวิจัย รายงานการวิจัย ภาพถ่าย ที่แสดง
ความสัมพันธ์ถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ เนื้อหาของการเขียนคำอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ดังนี้  

(1) ศึกษา คนคว้า และรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และหลักฐานที่เกี ่ยวข้องทั้ง
หนังสือ  

รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ท้ังหมดที่นำมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

(2) ทำการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของการเขียนคำอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่ามี
สาเหตุหรือมี 

มูลเหตุใดท่ีทำให้กวีจึงได้นำคำศัพท์เหล่านี้มาใช้ในงานเขียนของตน 
(3) ทำการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางประวัต ิศาสตร ์ วรรณคดี รวมไปถึง 

ภาษาศาสตร์ในส่วน 
ที่ว่าด้วย การอ่านและการออกเสียงที่มีความเชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธ์กับแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมาเขียน 
 

ผลการวิจัย  
 1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จากการศึกษาแรงจูงใจของกวี หรือผู้เขียนหรือผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์ว่า
มีมูลเหตุมาจากสิ่งใดในการนำคำศัพท์นั้น ๆ มาใช้เพื่อเขียนในงานประพันธ์ของตนซึ่งแรงจูงใจที่กวีนำ
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คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้ในการเขียนนิราศหนองคาย นี้ ได้แก่เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางบ้านเมือง ที่ไดเ้ห็น
ได้ยินได้ฟัง ได้ประสบพบเจอมากับตน 
 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จากการศึกษาวิเคราะห์ความเหมือนและความต่างใน
การอ่านออกกเสียงและการเขียนคำอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในนิราศหนองคายกับการเขียนและการ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในปัจจุบัน พบว่า มีการเขียนคำอ่านท่ีแตกกัน และมีเพียงส่วนท่ีน้อยมากท่ีจะ
เขียนเหมือนกัน โดยเทียบด้วยตารางสรุปดังนี้ 

คำศัพท์ การเขียนคำอ่าน 
ในปัจจุบนั 

การเขียนคำอ่านใน
นิราศหนองคาย 

สรุปประเด็นในความเหมือน 
ความต่าง 

Councilor เคาน์ ซะเลอร์/ 
เคาน์-สเลอร ์

เคาซิลลอ ไม่เหมือนกัน คือ  การเขียนคำ
อ่านในปัจจุบัน คำแรกเขียน
เป็น “เคาน์” ในขณะที ่ กวี
เขียนเป็น “เคา” (ไม่มีการันต์) 
/คำที ่สองปัจจุบัน เขียนเป็น 
“ซะ”  ส ่ วนกว ี เ ข ี ยน เป็ น 
“ซิล”/ ปัจจุบันเขียน เลอร์ 
เป็นเสียงสระ เ-อ (สระ เออ) 
ในขณะที่กวีเขียนคำอ่านเป็น 
ลอ เป็นเสียงสระ –อ (สระ ออ) 

Picnic ปิค’ นิค ปิกนิก เขียนคล้าย ๆ กัน แต่ต่างกัน
ตรงตัวสะกด ค. กับ ก. 

Danger เดน’เจอร์ เดนเย่อร์ ต่างกันตรงคำที่สอง ที่ปัจจุบัน
เข ียนด ้วย จ. ในขณะที ่กวี 
เขียนด้วย ย. 

Family แฟม’มะลี/ 
แฟม’ ล ี

แฟมลี่ ต่างกันตรงที ่  กว ีเข ียนด้วย
วรรณยุกต์ เอก (ไม้เอก) 

Minute  มิน’ นิท มินิต ต่างกันตรงคำแรก ปัจจุบันมี 
น.เป็นตัวสะกด ส่วนกวีไม่มี
ตัวสะกด และคำที่สอง ปัจจุบัน
ใช้ ท.เป็นตัวสะกด ส่วนกวี ใช้ 
ต.เป็นตัวสะกด 
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คำศัพท์ การเขียนคำอ่าน 
ในปัจจุบนั 

การเขียนคำอ่านใน
นิราศหนองคาย 

สรุปประเด็นในความเหมือน 
ความต่าง 

Doctor ดอค’ เทอร ์ ดอกเตอร์ ต่างกันตรงตัวสะกด ด-ก/ ใน
คำที่สอง เขียนด้วย ท-ต ใช้ ร.
การันต์เหมือนกัน 

Private ไพร’ วิท ไปรเวต ต่างกันตรงในคำแรกปัจจุบัน 
ใช้ พ. ในขณะที่กวีใช้ ป./ ใน
คำที ่สอง ปัจจุบันเขียนด้วย
สระ อิ ส่วนกวีเขียนด้วยสระ 
เอ 

Garrison แก’ ริเซิน กะเรนเซน ต่างกันแบบเขียนเช่น แก-กะ/ 
ริ-เรน/ ซิน-เซน 

Consul  คอน’ เซิล กงซุล ต่างกันที่ คอน-กง/เซิล-ซุล 
Present เพรช’เซ็นท/์ 

พริ’ เซนท ์
ปรีเซนต์ ต่างกันตรงปัจจุบันเขียนด้วย 

พร และใช้สระเอ กวีเขียนดว้ย 
ปร.และใช้สระอี/ ปัจจุบันใช้ ท 
เป็นตัวการันต์ ขณะที่กวี ใช้ ต.
เป็นตัวการันต์ 

Insurance อินชัวร์’ เร็นซ์ อินซูรัน ต่างกันตรง ชัวร์-ชู/ เร็นซ์-รัน
(ไม่มีตัวการันต์) 

First เฟิร์ซท์ เฟิสท ์
 

ต่างกันตรงร ูปแบบของการ
เขียน ที ่ปัจจุบันมี ร.เป็นตัว
การันต์ ในขณะที ่กวีไม่มีตัว
การันต์คั่นในระหว่าง แต่มีท.
เป็นตัวการันต์เหมือนกัน 

Ade de camp เอดดิแคมพ ์ แอดดิกง 
 

ต่างกันตรงที่คำหน้าเขียนด้วย
สระ เอ แต่กวีใช้สระแอ และ
คำท้ายในปัจจุบันเขียนเป็น 
แคมพ์ (ค. เป็นตัวตั ้งและ พ. 
เป็นตัวการันต์) ในขณะที่กวี 
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คำศัพท์ การเขียนคำอ่าน 
ในปัจจุบนั 

การเขียนคำอ่านใน
นิราศหนองคาย 

สรุปประเด็นในความเหมือน 
ความต่าง 

เข ียนด้วย ก.และมี ง. เป็น
ตัวสะกด 

Sergeant ซาเจินท์ ซายัน มีการเขียนคำหน้าเหมือนกัน 
ต ่างก ันตรงคำหลังค ือคำว่า 
“เจินท์” กับคำว่า “ยัน” 

Corporal คอร์’ เพอเริล/ คอ
เพริล 
 

กอโปราล มีการเขียนต่างกัน คือ คอร์
หรือ คอ-กอ/เพอริล หรือ เพ
ริล-โปราล 

Gatling gun แกทลิง 
กัน 

แคทะริงตัน เขียนต่างกัน โดยแยกลำดับ
ดังนี ้
แกท-แคทะ/ลิง-ริง/ก 

Volunteer วอลเล็นเทียร์ วาลันเตีย ต่างกันโดยแยกลำดับดังนี้ 
วอล-วา/เล็น-ลัน/เทียร์-เตีย 

Secretary เซค’ คริเทอรี ซีเกร็ตตอรี ต่างกันโดยแยกลำดับดังนี้ 
เซค-ซี/คริ-เกร็ต/เทอรี-ตอรี 

Pistol  พิซ’ เทิล ปัศตัน ต่างกันโดยแยกลำดับดังนี้ 
พิซ-ปัศ/เทิล-ตัน 

  
3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จากการศึกษาวิเคราะห์การสาเหตุที่ทำให้การเขียนคำ

อ่านภาษาอังกฤษในนิราศหนองคายและการเขียนคำอ่านในปัจจุบันว่ามีสาเหตุในเขียนคำอ่านของคำใน
ภาษาอังกฤษอย่างไร  ซึ่งสาเหตุดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 

 1.) สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีสาระหรือประเด็น
สำคัญอยู่ที่ความสามารถด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องของความสนใจใฝ่รู้
ส่วนบุคคล ปนด้วยความพิเศษที่เรียนกว่า “พรสวรรค์” ของบุคคลนั้น ๆ ด้วย กล่าวคือใครสนใจมาก 
เรียนมาก มีพรสวรรค์มาก ก็มีความสามารถในด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนมากไปด้วย ซึ่งนาย
ทิม สุขยางค์ หรือ หลวงพัฒนพงษ์ภักดี เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็น
อย่างดีโดยที่มีท้ังพรสวรรค์และพรแสวงของแต่ละบุคคล 



- 494 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 2.) สาเหตุมาจากความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตัวกวีเอง  ซึ่ง กวี คือ 
หลวงพิพัฒนพงศ์ภักดี หรือ ทิม สุขยาค์ ผู้แต่ง นิราศหนองคาย มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษใน
ระดับที่สามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้เป็นอย่างดี  

 3.) สาเหตุมาจากการบังคับสัมผัสวรรคตอนในการประพันธ์ร้อยกรอง  ที่กวีต้องใช้
ความสามารถศักยภาพท้ังหมดทั้งมวลที่มีอยู่ในตัว นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาเขียนลงในบทกวีตามความ
เข้าใจของตนว่า คำศัพท์คำไหนควรจะเขียนคำอ่านในบทกวีของตนอย่างไร ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า กวีได้
ตรวจสอบ สอบทาน ความถูกต้องแม่นยำในการนำคำศัพท์นั้นมาเขียน โดยใช้ความนิยมหรือความรู้
ความสามารถในการอ่านการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาเขียนลงในบทกวี ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับการ
เขียนคำอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของกวีแล้ว ทราบได้ว่า ทุกคำศัพท์จะเขียนเหมือนกันเช่นคำว่า 
Commercial เขียนคำอ่านว่า “กัมมาจล” คำว่า General เขียนคำว่าอ่านว่า “เยเนอราล” และคำว่า 
Danger เขียนคำอ่านว่า “เดนเย่อร์” เป็นต้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ในการเขียนคำภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการเขียนคำอ่านเป็น
ภาษาไทยใน นิราศหนองคาย นั้น เป็นผลที่มาจากการที่ประเทศไทยได้รับเอาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทั้งที่เป็นการพูดการอ่านการเขียนของคนในสมัยนั้น มาจากความคิดเห็นและความเข้าใจ ของตนว่า 
คำศัพท์นั้น ๆ เขียนอย่างไร มีความหมายว่าอย่างไร การเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษใน “นิราศหนองคาย” 
ในฉบับ “หอสมุดวชิรญาณ” หรือที่เรียกว่า “ฉบับสมุดฝรั่ง”  ซึ่งเป็นต้นฉบับที่ยังไม่มีการปรับแต่ง
เนื้อหาบางส่วนออกไป ยังมีการเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษเป็นคำในภาษาไทย โดยจะเน้นคำที่เป็นปัญหา
ในการเขียนคำอ่านที่มาจาก “การตีความในการออกเสียง” ของคำนั้น ๆ เช่น Councilor คนไทยมกัจะ
ออกเสียงแบบง่าย ๆ ตามนิสัยว่า “เคาซิลลอ” หรือ “เคาซิลเลอร์” โดยไม่ได้ใส่ใจว่า โดยแท้จริงแล้ว ต้น
กำเนิด หรือ ต้นเค้าของการออกเสียงท่ีถูกต้อง ควรออกเสียงอย่างไร และควรนำคำออกเสียงแล้วนั้น มา
เขียนเป็นคำศัพท์ในภาษาไทย อย่างไร  ในปัจจุบัน มีการให้คำแนะนำในการออกเสียงคำอ่าน
ภาษาอังกฤษเป็นคำในภาษาไทยท่ี “ผิด” คือ “ไม่ถูก” ตามคำที่ออกเสียงจริง ๆ แต่คนไทยโดยส่วนมาก
ก็พูดกันโดยไม่สนใจว่าการออกเสียงที่ถูกต้องนั้นควรออกเสียงอย่างไร  โดยจะขอสรุปประเด็นแบบรวบ
ยอด โดยยกตัวอย่างเพียงคำศัพท์ “บางคำ” ที่นำเสนอกันโดยทั่วไปในโลกโซเช่ียลหรือสังคมออนไลน์ใน
ปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภรณ์ศิริ พลรักษา ได้ทำวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมาหาสารคาม ในหัวข้อ “การพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้คำศัพท์อังกฤษโดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3” โดยผลการวิจัย
พบว่า 1.) ประสิทธิผลในการเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 
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84.27 แสดงว่านักเรียนมีความรู ้เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 84.27 2.) ความสามารถในการเรียนรู ้คำศั พท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.5 3.) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหลัง
เรียนทันทีสูงกว่าหลังเรียนผ่านไป 14 วัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (อาภรณ์ศิริ พลรักษา.
2561:บทคัดย่อ) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎา โพธิ์ชัยรักษ์ ได้ศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การพัฒนา
ความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
โคกโพธิ์ไชยศึกษา (Developing English Vocabulary Spelling Ability Using Games to Improve 
Grade 9 Student’s spelling of Khokphochaisuksa School)”  โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ทดลองขั้นต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้เกมโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลัง เรียนกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้องเรียน 3/3 โรงเรียนโคกโพธ์ิไชยศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
จำนวน 27 คนได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย รูปแบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนโดยใช้เกมคำศัพท์ประกอบในการสอน แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำศัพท์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
หลังการใช้เกมสูงกว่าก่อนการใช้เกมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (กฤษฎา โพธ์ิชัยรักษ์.2561)  
 

สรุปองค์ความรู้   
 ความเหมือนและความต่างในการอ่านออกกเสียงและการเขียนคำอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษใน
นิราศหนองคายกับการเขียนและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ปัจจุบัน มีการให้คำแนะนำ
ในการออกเสียงคำอ่านภาษาอังกฤษเป็นคำในภาษาไทยที่ “ผิด” คือ “ไม่ถูก” ตามคำที่ออกเสียงจริง ๆ 
แต่คนไทยโดยส่วนมากก็พูดกันโดยไม่สนใจว่าการออกเสียงที่ถูกต้องนั้นควรออกเสียงอย่างไร  ทุก
คำศัพท์จะเขียนเหมือนกันเช่นคำว่า Commercial เขียนคำอ่านว่า “กัมมาจล” คำว่า General เขียนคำ
ว่าอ่านว่า “เยเนอราล” และคำว่า Danger เขียนคำอ่านว่า “เดนเย่อร์” จึงควรศึกษาการเขียนคำอ่าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเน้นคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการด้านต่าง ๆ เพราะในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างตามที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้ว 

 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ การเขียนคำอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใน
งานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้อยกรองและร้อยแก้ว เช่นการศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษใน 
“นิราศลอนดอน” ของหม่อมราโชทัย และอื่น ๆ รวมทั้งงานวรรณกรรมที่มีอยู่ท้ังหมดในปัจจุบัน แล้วนำ
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คำศัพท์ที่เขียนนั้นมาวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อหาความเห็นพ้องต้องกันว่าคำศัพท์นั้น ๆ ควรยุติ
หรือสรุปจบลงท่ีการเขียนท่ีถูกต้องอย่างไร 
 2. ควรมีการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ การเขียนคำไทยเป็นคำอังกฤษ ทั้งที่การเขียนคำศัพท์นั้น 
ๆ ยังเป็นปัญหา หรือยังมีประเด็นปัญหาต่าง ๆ เช่น คำว่า “ศรี” ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Sri”  คำ
ว่า “พร”    ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Porn ที่อาจจะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาสำหรับชาวต่างชาติ 
 3. ควรมีการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ การเขียนคำศัพท์สถานที่ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ เช่น 
ชื่อ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านต่างๆ รวมไปถึงสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ 
สนามบิน ฯลฯ เป็นภาษาอังกฤษท่ีถูกต้องเหมาะสมและยอมรับทั่วกันได้ 
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บทคัดย่อ 
 ครูรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 นอกจากต้องเก่งและมีทักษะรอบด้านแล้ว ยังจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มี
จุดเด่นสำคัญๆ อีกหลายประการ เพราะครูคือผู้ที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพ ซึ่งครูมีบทบาทความสำคญัต่อ
สังคมมากมาย  จนกระทั่งสังคมยกย่องให้ครูเป็นปูชนียบุคคล เพราะนอกจากครูจะคอยสัง่สอนอบรมวชิา
ความรู้ต่างๆแล้วครูจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ต่อสุขทุกข์ของศิษย์  ความเจริญก้าวหน้าของศิษย์และคอย
ปกป้องมิให้ศิษย์กระทำความช่ัวต่างๆ งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธ์ิเพราะเป็นการวางรากฐาน
ความรู้ ความดี  และความสามารถทุกๆด้านแก่ศิษย์  เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดี  มีอาชีพเป็น
หลักฐาน  และเป็นประโยชน์แก่สังคม  เพ่ือความสำเร็จ  ความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่น
ตลอดชีวิต ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ เพราะครูเป็นท้ังผู้สร้าง และผู้กำหนด
อนาคตของเยาวชน  สังคมและประเทศชาติ  ให้พัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการและถูกต้องแต่ความ
คาดหวังที่หลายฝ่ายหวังไว้กับครู  จะสำเร็จได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ  ความตั้งใจจริง  ความ
เสียสละ  ความเอาใจใส่ ความอดทน  ในการที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ของครูนั่นเอง ดังนั้นจึงได้กำหนด
บทบาทหน้าที่ของครูไว้ดังนี้  1. ครูจะต้องเป็นนักวิจัย  เก็บข้อมูลให้ละเอียดว่าปัญหาสังคมในปัจจุบันมี
อะไรที่ครูจะต้องร่วมมือแก้ไข 2. ครูต้องเป็นนักวิเคราะห์  เมื่อหาข้อมูลมาพร้อมก็นำปัญหาเหล่านั้นมา
วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาให้ละเอียด  3. ครูต้องเป็นนักวิจารณ์ทั้งปัญหาของตนเอง  ของนักเรียนและ
สังคมด้วยวิธีจิตวิทยาเพื่อความกระจ่างของปัญหา ครูจะต้องเป็นคนกล้าที่จะแสดงว่า  ครูเข้าใจปัญหา
และพร้อมท่ีจะแก้ปัญหา 4. ครูจะต้องมีความสามารถนำคุณค่าของบทเรยีนมาเป็นตัวเช่ือมโยงผสมผสาน
ให้เกิด การแก้ไขปัญหาในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ: ความเป็นครู, ศตวรรษท่ี 21, วิถีพุทธ 



- 499 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

Abstract 
            The new teacher in the 21st century, besides having to be good and have all-
round skills also need to be those who have important highlights many more Because 
teachers are the ones who create quality people. in which teachers have many important 
roles in society until society praised teachers as a precursor Because besides the teacher 
will teach and teach various knowledge subjects, the teacher will have to take care of 
the students' happiness and suffering. The advancement of the disciples and to protect 
the disciples from doing evil things. A teacher's work is pure creativity because it lays the 
foundation of knowledge, goodness, and every ability for the students. to help them be 
able to maintain themselves as a good person have a career as evidence and benefit the 
society for success progress and happiness and prosperity of others throughout life 
Teachers are people who are important to society and the nation. because teachers are 
creators and who determine the future of youth society and nation To develop in the 
desired direction and correct, but the expectations that many parties hope for teachers 
To be successful, it must depend on responsibility. sincerity, sacrifice, care, patience, in 
order to teach the teacher's students. Therefore, the roles and duties of teachers are as 
follows: 1. Teachers must be researchers. Collect information in detail about the current 
social problems that teachers must work together to solve. 2. Teachers must be analysts. 
When looking for information, then bring those problems to analyze the root cause of 
the problems thoroughly. 3. Teachers must be critics of both their own problems. of 
students and society through a psychological approach to clarifying problems Teachers 
must have the courage to show that The teacher understands the problem and is ready 
to solve the problem. effective solutions to problems in society. 
 
Keywords: Being a Teacher’s, The 21st Century, The Buddhist way 
 

บทนำ 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื ่องมาจากกระแสก าร
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่มีความสำคัญใน
การดำรงชีวิตและทำงานในระบบสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึง ความสำคัญของทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูนับว่าเป็นบุคลากรสำคัญคนหนึ่งในการที่จะทำให้ประเทศชาติพัฒนา เพราะครู



- 500 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เป็นผู้ที่มีความรู้ และความสามารถในการให้คำแนะนำ อบรม สั่งสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน 
สำหรับนักเรียน หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ครูมีบทบาทหน้าที่ในการ
อบรมสั่งสอนให้วิชาและความรู้ รวมทั้งทักษะการคิดการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน โดยวิธีในการ
สอนจะแตกต่างกันออกไปโดยครูคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละ
คน และนอกจากการสอนแล้วครูยังเป็นผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้รู้จักผิดชอบช่ัวดี เป็นแม่แบบให้เด็ก
ได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ครูมีมากมายบนแผ่นดินไทย ที่สามารถนำเอาการจัดการความรู้มา
เป็นพลังในการขยายสิ่งดีๆด้วยการนำเอาแบบปฏิบัติที่ดี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างคนให้มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ เป็นตัวอย่างในการจัดกระบวนการเรียนรู้ดีๆ มากมาย และที่สำคัญครูที่มีแรง
บันดาลใจทุ่มเททำงานสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ ครูเป็นบุคคลสำคัญอันดับแรกที่จะช่วยสร้าง
คน สร้างชาติ ในสังคมยุคใหม่ ครูจึงต้องทำงานหนักขึ้นอีกหลายเท่า นอกจากจะสอนหนังสือแล้ว ครูยัง
ต้องเป็นพ่อแม่คนที่ 2 คอยอบรมสั่งสอนประคับประคองให้เด็กเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในวัน
ข้างหน้า    
 

ครูมืออาชีพ 
 ครูมืออาชีพ คือครูที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านท่ีจะเป็นครู คือ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ในการให้การศึกษาอบรมศิษย์ในทุก ๆ ด้าน มีความประพฤติดี วางตัวดี เอาใจใส่ดูแลศิษย์ดี มีวิญญาณ
ของความเป็นครู และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ ซึ่งจากความหมายนี้ เราจะเห็นได้ว่า ระดับของครูมือ
อาชีพนั้น แตกต่างจากระดับคนที่ประกอบอาชีพครูอยู่พอสมควร ครูทุกคนถึงแม้จะมีความรู้ทางวิชาชีพ
ทัดเทียมกัน เพราะส่วนใหญ่ต่างจบจากสถาบันผลิตครูเหมือนๆกัน หรือจะแตกต่างกันบ้างก็ตรงชื่อของ
มหาวิทยาลัยที่เรียนจบ แต่เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้ามาบรรจุครูในสถานศึกษาของรัฐหรือได้ทำงานใน
สถานศึกษาของเอกชนครูทุกคนก็มีจุดเริ่มต้นในการทำงานที่แทบจะไม่ต่างกัน แต่อะไรเล่า? ที่เป็นตัววัด
ว่า ใครคือผู้ประกอบอาชีพครูธรรมดาๆ และใครควรจะถูกเรียกว่าเป็นครูมืออาชีพ 
 สิ่งที่ทำให้ครูมืออาชีพ แตกต่างจากผู้ประกอบอาชีพครูโดยทั่วไปนั้น คือการสามารถปฏิบัติตน
ให้ดำรงไว้ซึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นครูที่ดี 4 ประการ ซึ่งปรากฏในหนังสือคู่มือเส้นทางครูมืออาชีพ
สำหรับครูผู ้ช่วย    ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อันได้แก่ 
           1. อุดมการณ์ของครูสำหรับครูมืออาชีพ จะเน้นในเรื่องในของการดำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ความ
เป็นครูมากกว่าจะคำนึงถึงอามิสสินจ้าง โดยพร้อมแสดงความเมตตากรุณาต่อศิษย์ เสียสละและมุงมั่นใน
การทำงานเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถท่ีตัวเองพึงกระทำได้ 
            2. ลักษณะของครูที่ดี ครูที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  สรุปได้ ดังนี้  



- 501 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

              - ต้องเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องของนโยบายการศึกษา เข้าใจในหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่
สอน มีทักษะในการสอน วัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
             - ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างสม่ำเสมอ สามารถจับประเด็นและวิเคราะห์
ปัญหาต่างๆได้ 
            - สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ทั้งในเรื่องของการดูแลผู้เรียน การจัดการ
สื่อการเรียนการสอน และการช่วยเหลืองานสนับสนุนการจัดการในโรงเรียนต่างๆ เช่น งานพัสดุหรืองาน
ธุรการเป็นต้น 
          - มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
         - รู้จักพัฒนาตนเองและส่งเสริมชุมชนอยู่เสมอ 
            ซึ่งจากคุณลักษณะการเป็นครูที่ดี โดยสังเคราะห์จากเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จะเห็นว่าครูมือ
อาชีพนั้นจะต้องเป็นปฏิบัติดีทั้งต่อตัวเอง ผู้เรียน โรงเรียน รวมไปถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงด้วย หลักคำ
สอนหรือหลักธรรมในพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับความเป็นครู ประกอบด้วยหลักธรรม 7 ประการ คือ 
                1. ปิโย น่ารัก คือ การทำตัวเป็นที่รักต่อศิษย์และบุคคลทั่วไป การที่ครูจะเป็นที่รักแกศ่ิษย์
ได้ ก็ควรตั้งตนอยู่ในพรหมวิหาร 4 คอื 
                    1.1 มีเมตตา ปรารถนาดีต่อศิษย์ หาทางให้ศิษย์เป็นสุขและเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้าน
วิชาการและการดำเนินชีวิต คอยระวังมิให้ศิษย์ตกอยู่ในความประมาท 
                    1.2 มีกรุณา สงสาร เอ็นดูศิษย์ อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ ความไม่รู้ 
                    1.3 มีมุทิตา คือ ชื่นชมยินดีเมื่อศิษย์ได้ดี และยกย่องเชิดชูให้ปรากฏเป็นการให้กำลังใจ
และช่วยให้เกิดความภูมิใจในตนเอง 
                     1.4 มีอุเบกขา คือ วางตัวเป็นกลาง จิตใจท่ีตั้งอยู่ในความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ไม่มีอคติ 
                2. ครุ หมายถึง การเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่นมั่นคง ทั้งในด้านของจิตใจที่หนักแน่น
มั่นคง ที่จะดำรงตนอยู่ใน ความดีไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา และความหนักแน่นในด้าน
ของความรอบรู้ธรรม ท่ีจะช่วยให้ครู มีคุณสมบัติ ดังกล่าว คือ พละ 5 ประการ ได้แก่ 
                     2.1 ศรัทธา คือ มีความเช่ือในทางที่ชอบ เช่น เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำช่ัวได้ช่ัว 
                     2.2 วิริยะ คือ ความเพียรในทางที่ชอบ คือ เพียรเลิกละความชั่ว เพียรระวังความช่ัว
ไม่ให้เกิดในสันดาน 
                     2.3 สติ หมายถึง ความระลึกได้ มีความรู ้สึกตัวในการกระทำ การพูด การคิดให้
รอบคอบ 
                     2.4 สมาธิ หมายถึง ความมีใจจดจ่อแน่วแน่มั่นคงในสิ่งที่เป็นบุญกุศล พลังสมาธินี้จะ
เป็นกำลังต่อต้าน ความฟุ้งซ่านมิให้เกิดขึ้นในใจ 
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                     2.5 ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ คือรู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรทำอะไรควรเว้น 
อะไรเป็นประโยชน์ และอะไรไร้ประโยชน์ 
                 
     3. ภาวนิโย การเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีงามควรแก่การเคารพ 
                4. วัตตา คือ เป็นผู้มีมานะในการตักเตือนสั่งสอน เพื่อให้ศิษย์มีความรู้ความสามารถ และ
เป็นคนดี คือใช้ความรู้ ความสามารถไปในทางสุจริต เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่นได้ ลักษณะการ
สอนในแง่ของพุทธศาสนามี 5 ประการ คือ 
                   4.1 สันทัสสนา คือ สอนให้เข้าใจชัดเจน เห็นจริงอย่างที่ต้องการ ซึ่งจะต้องดำเนินไป
ตามลำดับขั้นดังนี้ คือ สอนจากสิ่งที่รู้แล้ว ไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้ สอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งยาก สอนจากสิ่งที่
เป็นรูปธรรมไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรม 
                   4.2 สมาทปนา มีการกระตุ้นเร่งเร้า เพื่อให้เกิดความกระตือรืนร้นที่จะประพฤติปฏิบัติ
ตามที่ครูสอน 
                   4.3 สมุตเตชนา สร้างกำลังใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าพูด 
กล้าทำ ไม่ครั่นคร้าม ต่อความยากลำบากหรืออุปสรรคใดๆ 
                   4.4 สัมปหังสนา สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เรียน คือมีเทคนิคในการสอนที่จะทำให้
การเรียนการสอนน่าสนใจ 
                5. วจนัก ขโม เป็นผู้มีความอดทนต่อถ้อยคำโดยมีเจตนาดีเป็นท่ีตั้งการอดทนตอ่กริยา วาจา
อันก้าวร้าวรุนแรงของ ผู้อื่นได้นั้น เป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง 
                6. คัม ภีรัญจกถัง กัตตา สามารถขยายข้อความที่ยากให้ง่ายแก่การเข้าใจได้ การตีความใน
วิชาการนั้นๆ ให้ละเอียดลึกซึ้งง่ายแก่การเข้าใจ เพราะวิชาการต่างๆ ที่ครูนำมาสอนนั้นล้วนเป็นเรื่องที่
ผู้เรียนไม่เคยเรยีนมาก่อน ครูจะต้องมีวิธีท่ีจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องยากๆ ได้โดยง่าย โดยวิธีการ ดังนี้คือ 
                   6.1 แสดงจุดเด่น หัวข้อสำคัญๆ หรือโครงสร้างของวิชานั้น เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความคิด
รวบยอด ก่อนท่ีจะอธิบาย ในรายละเอียดต่อไป 
                   6.2 แสดงเหตุผลในวิชานั้น เช่น อธิบายจากเหตุไปสู่ผล อธิบายจากผลไปสู่สาเหตุ 
ยกตัวอย่างประกอบหรือ เปรียบเทียบกับเนื้อหาของวิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง 
                   6.3 แสดงเนื้อหาที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญของวิชานั้นๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นคุณค่าในเชิง
ปฏิบัติ เพราะผู้เรียน จะเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึนถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใกล้ตัวสามารถนำมาปฏิบัติได้ 
                7. โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือ การรู้จักและแนะนำศิษย์ไปในทางถูกที่ควรหมายถึง ไม่นำศิษย์
ไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือชักชวนไปสู่อบายมุข เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เที่ยวสถานเริงรมย์
ต่างๆ วิธีการแนะนำศิษย์ไปใน ทาง ท่ีถูกที่ควรนั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ 
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                     7.1  ใช้วิธีขู่กำหราบ เป็นวิธีเตือนให้ศิษย์รู้สึกตัวและ ละความชั่ว กล่าวคือ เมื่อเห็น
ศิษย์ ประพฤติ ไปใน ทางที่ไม่ถูกไม่ควร 
                     7.2  ใช้วิธียกย่องชมเชย เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดนิสัยที่ดีและป้องกันไม่ให้เกิด
นิสัยที่ไม่ดี เมื่อใด ที่เห็นศิษย์ทำความดีครูจะต้องยกย่องชมเชย 
                     7.3  ใช้วิธีกระทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ครูต้องการให้ศิษย์ประพฤติปฏิบัติอย่างไร ครูก็
ต้องปฏิบัติตน เช่นนั้นให้ศิษย์ได้เห็นเป็นตัวอย่าง  
 สรุปความว่า ผู้เรียนหรือประกอบด้วยขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ส่วน
ปัญหาพื้นฐานของผู้เรียนก็คือ ผู้เรียนมีอกุศลมูล คือ โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ  และโมหะ ความ
หลง อยู่มาก ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจวิธีที่จะลดหรือละอกุศลมูลเหล่านี้ลงได้บ้างแล้ว  ก็จะเป็นอันตรายต่อ
ตัวเองและสังคม ส่วนกัลยาณมิตรธรรมนี้เป็นธรรมที่บ่งบอกลักษณะที่มีส่วนเกี่ยวกับการให้ความรู้ ความ
อบอุ่นและความมั่นใจแก่ศิษย์ หรือเป็นธรรมที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการสั่งสอนศิษย์ กล่าวได้ว่า 
กัลยาณมิตร 7 ย่อมเป็นครูที่มีคุณลักษณะดีนั่นเอง  
            3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ปัจจุบันนี้ อาชีพครูกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงในเรื่องของหนี้สิน ซึ่งเป็น
เรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าครูจะไม่ใช่อาชีพที่ทำรายได้ในระดับที่สูงมากนัก แต่รายได้ของ
ครูก็เพียงพอต่อการใช้สอย ถ้ามีความพอเพียงและสามารถบริหารจัดการไดด้ี การมีหนี้สิน ถ้าอยู่ในระดับ
ที่ดูแลจัดการได้นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาแต่อย่างใด แต่ส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นลักษณะของการมีหนี้สิน
ติดพันรุงรังจนกระทบต่อการทำงาน ทำให้ครูไม่อาจทำงานได้เต็มที่ กังวลกับเรื่องหนี้สินตลอดเวลา ซึ่ง
สำหร ับครูม ืออาชีพนั้น จะเป็นผ ู ้ท ี ่หย ิบยกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการดำเนินชีวิตคือ พอประมาณ มีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง ทำให้สามารถใช้ชีวิตในวิชาชีพครูได้เป็นแบบอย่างท่ีดีและมีความสุข 
            4. คุณธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
            ครูมืออาชีพ ต้องยึดถือคุณธรรมในการสอน ซึ่งคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพครูนั้น ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จะประกอบด้วย (1) ความมีเมตตากรุณาต่อศิษย์  (2) มีความยุติธรรม (3) มี
ความรับผิดชอบ (4) มีวินัย (5) ขยันขันแข็ง (6) อดทน (7) ประหยัด (8) รักและศรัทธาในวิชาชีพครู (9) 
มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต 
 

เอกลักษณ์ของครู 
 1.อดทน รู้จักผ่อนปรนต่อปัญหา สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทั้งในเวลาและนอกเวลา
สอน 
         2.  รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และต่อตนเอง 
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             3.  เอาใจใส่ต่อการเรียนความประพฤติ ความเป็นอยู่ 
             4.  ใฝ่หาความรู้ สำรวจ ปรับปรุงแก้ไขตนเองอยู่เสมอ 
             5.  ขยันหมั่นเพียร รู้จักคิดริเริ่ม 
             6.  มีความยุติธรรมและทำให้ศิษย์เกิดความอบอุ่นใจ 
          7.  ดำรงตนอย่างเรียบง่าย ประหยัดเหมาะสมกับสภาพอาชีพ 
 8.  เป็นผู้มีวัฒนธรรม และศีลธรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือ 
 9.  สุภาพเรียบร้อย ประพฤติดีสม่ำเสมอ เหมาะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อศิษย์ 
 

บทบาทและความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 
 ในยุคศตวรรษท่ี 21 นี้ กระบวนการเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  ผู้เรียนจะเรียนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมีความก้าวหน้า และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดม้าก
และรวดเร็วขึ้น ปัญหาที่สืบเนื่องมาจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นต่อห้องเรียน บทบาทและหน้าที่ของ
ครูผู้สอนในยุค Thailand 4.0 คือ เป็นผู้อำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ที่ทำหน้าที่หล่อหลอมให้
ผู้เรียนเกิด “ทักษะ” ด้านต่างๆ ที่คงอยู่และมีพัฒนาการเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และเน้นให้ผู้เรียนใชก้าร
คิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปเป็นฐานใน การสร้างผลผลิตหรือ
นวัตกรรม (Innovation) ได้ในอนาคต เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ คือ การก้าว
ไปสู ่ประเทศที ่มีรายได้สูง และทรัพยากรบุคคลของประเทศเป็นผู ้มีความรู ้ความสามรถ และใช้ 
ความสามารถน้ันในการขับเคลื่อนประเทศ (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2560)  จนทำให้วิธีการสอนแบบเดิมๆ 
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ สื่อท่ีแสดงมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอสำหรับ ผู้เรียนที่อยู่หลังห้อง ความจดจ่อกับ
ผู ้สอนถูกเบี ่ยงเบนจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในชั ้นเรียนขนาดใหญ่ ผู ้เร ียนมีการนำเอา
คอมพิวเตอร์พกพาเข้ามาสืบค้นความรู้ในช้ันเรียน ผู้เรียนถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ครูกำลังสอน หรือนำ
ข้อมูลเหล่านั้นมาพูดคุย โดยที่ครูตอบไม่ได้ หรือไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ ครูจึงต้องพร้อมที่จะ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันยุคที่เปลี่ยนไป และต้องไม่ขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะและ
วิทยาการให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ทำให้
ได้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมไทยและสังคมโลกต้องการ 
 ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการ   ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communications Technology :ICT) มาใช้ในการศึกษา ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและการพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน ตลอดจนลด
ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลอีกด้วย  และได้แนะนำวิธีการและเทคนิคต่างๆใน
บทบาทของครูและบทบาทผู้เรียน เพื่อให้ครูได้มีเทคนิคและวิธีการในการจัดขบวนการเรียนรู้ ไดอย่างมี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทคนิควิธีการเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิดค้นคว้าศึกษา
ทดลอง ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในหลาย ๆ 
ลักษณะ ดังนี้  
 1.   เป็นผู้จัดการ (Manager) เป็นผู้กำหนดบทบาทให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนเข้าร่วมทำ
กิจกรรม แบ่งกลุ่ม หรือจับคู่ เป็นผู้มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ นักเรียนทุกคน จัดการให้ 
ทุกคนได้ทำงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตน 
 2.   เป็นผู้ร่วมทำกิจกรรม (An active participant) เข้าร่วมทำกิจกรรมในกลุ่มจริง ๆ พร้อม
ทั้งให้ ความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของนักเรียนขณะทำกิจกรรม 
 3.   เป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยาการ (Helper and resource) คอยให้คำตอบเมื่อนักเรียน 
ต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ ตัวอย่าง เช่น คำศัพท์หรือไวยากรณ์การให้ข้อมูลหรือความรู้ 
ในขณะที่นักเรียนต้องการ ซึ่งจะช่วยทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 4.   เป็นผู ้สนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and encourager) ช่วยสนับสนุนด้านสื่อ
อุปกรณ์ หรือให้คำแนะนำท่ีช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
 5.   เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานที่นักเรียนผลิตขึ้นมาก่อนที่จะส่ง
ต่อไปให้นักเรียนผลิตขึ้นมาก่อนที่จะส่งต่อไปให้นักเรียนคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความถูกต้อง 
ของคำศัพท์ ไวยากรณ์ การแก้คำผิด อาจจะทำได้ทั้งก่อนทำกิจกรรม หรือบางกิจกรรมอาจจะแก้ทีหลัง
ได้  
 

ร่วมเรียนรู้กับผู้เรียน 
 เมื ่อครูอยู ่บนเวทีของการแสดงในบทครู การจัดการเรียนการสอนในแต่ละบท มีผลต่อ
บรรยากาศในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นความตื่นเต้น ความสนุกที่อยากจะเรียนรู้  การมีส่วนร่วม และปฎิ
สัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน และท้ายที่สุดคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้นมีความแตกต่าง
กันตามไปด้วย บทบาทของครูในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน 5 ประเภท ซึ่งแต่ละ
ประเภทล้วนมีจุดเด่นและจุดดอ้ย รวมถึงความสอดคล้องกับยุคสมัยที่แตกตา่งกัน ซึ่งควรที่จะพิจารณาใน
การนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
 

การเรียนรู้มีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้ 
         การเรียนรู้เป็นกระบวนการ การเกิดการเรียนรู้ของบุคคลจะมีกระบวนการของการเรียนรู้จาก
การไม่รู้ไปสู่การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ 
                1. มีสิ่งเร้ามากระตุ้นบุคคล 
                2. บุคคลสัมผัสสิ่งเร้าด้วยประสาทท้ัง 5 
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                3. บุคคลแปลความหมายหรือรับรู้สิ่งเร้า 
                4. บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้ 
                5. บุคคลประเมินผลที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
 การเรียนรู้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสิง่เร้า (Stimulus) มากระตุ้นบุคคล ระบบประสาทจะตื่นตัวเกิดการ
รับสัมผัส (Sensation) ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้วส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อแปลความหมาย
โดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู ้ (Perception)ใหม่ อาจสอดคล้องหรือแตกต่างไปจาก
ประสบการณ์เดิม แล้วสรุปผลของการรับรู้นั้น เป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Concept) และมี
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้า ตามที่รับรู้ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมแสดงว่า เกิดการเรียนรู้แล้ว  
 

การเรียนรู้ไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้อาศัยวุฒิภาวะ  
         วุฒิภาวะ คือ ระดับความเจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของบุคคลแต่ละวัยที่เป็นไปตามธรรมชาติ แม้ว่าการเรียนรู้จะไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้ต้อง
อาศัยวุฒิภาวะด้วย เพราะการที่บุคคลจะมีความสามารถในการรับรู้หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากหรือ
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม่  
 

การเรียนรู้เกิดได้ง่าย ถ้าสิ่งท่ีเรียนเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน  
 การเรียนสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน คือ การเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะเรียนหรือสนใจจะ
เรียน เหมาะกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน การเรียนในสิ่งท่ีมีความหมายต่อ
ผู้เรียนย่อมทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนในสิ่งท่ีผู้เรียนไม่ต้องการหรือไม่สนใจ  
 

การเรียนรู้แตกต่างกันตามตัวบุคคลและวิธีการในการเรียน  
         ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกัน บุคคลต่างกันอาจเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันเพราะบุคคลอาจมีความพร้อม
ต่างกัน มีความสามารถในการเรียนต่างกัน มีอารมณ์และความสนใจที่จะเรียนต่างกันและมีความรู้เดิม
หรือประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีจะเรียนต่างกัน  
 ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกัน ถ้าใช้วิธีเรียนต่างกัน ผลของการเรียนรู้อาจมากน้อยต่างกันได้ และวิธี
ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากสำหรับบุคคลหนึ่งอาจไม่ใช่วิธีเรียนที่ทำให้อีกบุคคลหนึ่งเกิดการเรียนรู้
ได้มากเท่ากับบุคคลนั้นก็ได้  
 

การถ่ายโยงการเรียนรู้  
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         การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive 
Transfer) และการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer) การถ่ายโยงการเรียนรู ้ทางบวก 
(Positive Transfer) คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ชนิดที่ผลของการเรียนรู้งานหนึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อีกงานหนึ่งได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น หรือดีขึ้น การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก มักเกิดจาก 
 1. เมื่องานหนึ่ง มีความคล้ายคลึงกับอีกงานหนึ่ง และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้งานแรกอย่างแจ่ม
แจ้งแล้ว 
 2. เมื่อผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานหนึ่งกับอีกงานหนึ่ง 
 3. เมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจท่ีจะนำผลการเรียนรูจ้ากงานหนึ่งไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเรยีนรู้
อีกงานหนึ่ง และสามารถจำวิธีเรียนหรือผลของการเรียนรู้งานแรกได้อย่างแม่นยำ 
 4. เมื่อผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยชอบที่จะนำความรู้ต่างๆ ที่เคยเรียนรู้มา
ก่อนมาลองคิดทดลองจนเกิดความรู้ใหม่ๆ 
 การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer) คือการถ่ายโยงการเรียนรู้ชนิดที่ผลการ
เรียนรู้งานหนึ่งไปขัดขวางทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูอ้ีกงานหนึ่งได้ช้าลง หรือยากข้ึนและไม่ได้ดีเท่าท่ีควร 
การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ อาจเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ 
 1. แบบตามรบกวน (Proactive Inhibition) ผลของการเรียนรู้งานแรกไปขัดขวางการเรียนรู้
งานท่ี 2 
 2. แบบย้อนรบกวน (Retroactive Inhibition) ผลการเรียนรู้งานท่ี 2 ทำให้การเรียนรู้งานแรก
น้อยลง  เมื่องาน 2 อย่างคล้ายกันมาก แต่ผู้เรียนยังไม่เกิดการเรียนรู้งานใดงานหนึ่งอย่างแท้จริงก่อนที่
จะเรียนอีกงานหนึ่ง ทำให้การเรียนงาน 2 อย่างในเวลาใกล้เคียงกันเกิดความสับสน เมื่อผู้เรียนต้อง
เรียนรู้งานหลายๆ อย่างในเวลาติดต่อกัน ผลของการเรียนรู้งานหนึ่งอาจไปทำให้ผู้เรียนเกิดความสับสน
ในการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้ 
 

การนำความรู้ไปใช้ 
 1. ก่อนท่ีจะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่ ต้องแน่ใจว่า ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้
ใหม่มาแล้ว 
 2. พยายามสอนหรือบอกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง 
 3. ไม่ลงโทษผู้ที่เรียนเร็วหรือช้ากว่าคนอื่นๆ และไม่มุ่งหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะต้องเกิดการ
เรียนรู้ที่เท่ากันในเวลาเท่ากัน 
 4. ถ้าสอนบทเรียนที่คล้ายกัน ต้องแน่ใจว่าผู ้เรียนเข้าใจบทเรียนแรกได้ดีแล้วจึงจะสอน
บทเรียนต่อไป 
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 5. พยายามชี้แนะให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของบทเรียนที่มีความสัมพันธ์กัน 
 ลักษณะสำคัญ ที่แสดงให้เห็นว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ 
 1. มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างคงทน ถาวร 
         2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้องเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึก การปฏิบัติ
ซ้ำๆ เท่าน้ัน 
 3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวจะมีการเพิ่มพูนในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก
และความสามารถทางทักษะทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 

สิ่งท่ีครูมืออาชีพต้องปรับปรุง  
 การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งสภาพสังคม การเรียนรู้ 
วิธีการคิด และ การดำรงชีวิตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ที่จะฝึกตนเองให้เป็นครูมืออาชีพจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยน ดังนี้  
 1. มีวามรักใคร่รู้ด้านการเรียนการสอน(ฉันทะ) 2. การพยายามพัฒนาตนเองด้านศาสตร์และ
ศิลป์(วิริยะ) การสอนจะทำให้ครูอยู่ในบรรยากาศของความเป็นวิชาการอย่างสม่ำเสมอ ชอบอ่าน ชอบคิด 
ชอบเขียน ชอบพูด และชอบนำความรู้และสิ่งต่างๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ในห้องเรียน(จิตตะ) และหมั่น
ทบทวนความรู้และทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะทำให้ครูรู้สึกหลงใหลใคร่รู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน(วิมังสา)   
 2. รักและยุติธรรมกับผู้เรียน ความรักมักทำให้คนเรียนรู้ที่จะให้อย่างบริสุทธิ์ใจ ปราศจากอคติ 
ครอบงำการแสดงความรักกับผู้เรียนทำได้ง่ายๆ เช่น การลูบหัว การตบไหล่เบาๆ การยิ้ม การใช้คำพูด
เชิงบวก การชมเชย นอกจากมีความรักแล้วยังต้องยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคน ฝึกมองโลกในแง่บวกและ
ต้องมีความเชื่อเป็นพื้นฐานว่า ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาได้ ทั้งนี้ตามแต่ศักยภาพ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
 3. รักการสอนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้ให้เท่าทันกับผู้เรียนยุคใหม่ต้องใส่ใจ
คุณภาพ การสอน รู้จักสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้ เทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ในช้ันเรียน ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนสนุกกับ กิจกรรมและผู้สอนยังได้นำความรู้ใหม่มาทดลองใช้เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน  
 4. ทำความเข้าใจปรัชญาการศึกษา เมื่อมองเห็นปรัชญาก็จะเข้าใจเป้าหมายและวิธีการที่จะ
นำไปสู่ การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การวัดผล ประเมินผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญต่อการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน  
 5. ปรับเปลี่ยนความคิด คือการปรับความเช่ือว่าการศึกษาท่ีดีเริ่มจากคุณภาพครู ครูเท่านั้นคือ
ผู้ที่จะ เปลี่ยนโลก เปลี่ยนสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น เพราะครูคือวิศวกรทางสังคมที่วางรากฐานให้กับสังคม
ทั้งปัจจุบันและ อนาคต หากรากฐานไม่ดีแล้วย่อมน าไปสู่ความเสื่อมในท่ีสุด  
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 6. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ 
การ เขียนบทความวิชาการ การสื่อสารผ่านเครือข่าย การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแวดวงวิชาชีพครู 
และที่สำคัญ พยายามลดงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับชั้นเรียนและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 การปรับเปลี่ยนความคิดของครูมือ
อาชีพ ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนเป็นสำคัญ โดยต้องมุ่งพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อ
นำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งการปฏิรูปตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพนั้น ต้องเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ด้วย
ตนเองและปฏิบัติแบบเรียบง่ายขอเพียงมุ่งมั่นและใส่ใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตรการศึกษา การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล กลไก
การปฏิรูปตนเองทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เริ่มที่การปรับความคิดของครูและนำไปลงมือปฏิบัติที่ห้องเรยีน 
โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การคำนวณ การคิดแก้ปัญหา การร่วมมือกัน
ทำงาน ผ่านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเช่นน้ี เรียกว่าเป็นสภาพแห่งการเรียนรู้ในโลกแห่งการเรียนรู้ 
 

วิธีการสอนที่เหมาะสมในยุค 4.0 
 วิสัยทศัน์เชิงนโยบายนี้ มาอธิบายในภาพรวมของระบบการศึกษาไทย เราก็สามารถแบ่งได้เป็น
ยุคทั้ง 4 ยุคได้ดังนี้   
             1. การศึกษา ใน ยุค Thailand 1.0 ด้วยความที ่เป็นยุคที ่เพิ ่งเริ ่มต้นวางระบบ
การศึกษา ทำให้ประชาชนท่ีมีความรู้มีจำนวนจำกัด ครูที่สอนตามโรงเรียนต่างๆ นับว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มี
ความรู้สูงในชุมชน การเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่จึงเน้นการบอกเล่าโดยครูผู้สอนเป็นหลัก 
             2. การศึกษา ใน ยุค Thailand 2.0 เป็นยุคที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ
ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำสื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น แต่ครูผู้สอนก็ยังเป็นหลักในการถ่ายทอดความรู้อยู่ 
             3. การศึกษา ใน ยุค Thailand 3.0 จากการที่มีการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำ
ให้ทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาได้มากมาย ทำให้ยุคนี้ 
เป็นของการสืบค้น การทำงานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ครูเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้
แนะนำ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการ
สอนมากยิ่งข้ึน แต่มีการกลั่นกรองค่อนข้างน้อย 
             4. การศึกษา ใน ยุค Thailand 4.0 เป็นยุคที่ต่อเนื่องจากยุคที่แล้ว เนื่องจากการที่
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยี
เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้และส่งเสริมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อและสังคมออนไลน์ที่มีวิจารณญาณมากขึ้น 
สร้างมูลค่า สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเอง ซึ่งบทบาทของครูในยุคนี้จะต้องเป็น
โค้ชท่ีช่วยท่ีช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ที่ผู้เรียนเกิดการจากเรียนรู้ด้วยตัวเอง 



- 510 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 เน้นการก้าวสู่ขั้นของกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning คือ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยมีครูคอยเป็นโค้ชให้
มากกว่าจะถ่ายทอดความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นขั้นที่ทำให้ผู้เรียนมีความคงทนในความรู้ได้ถึงกว่า 100% 
เพราะเป็นขั้นของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนั้นเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองจากการกระทำต่างๆ ซึ่งองค์ความรู้
ที่ผู้เรียนได้นี้เองจะทำให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับ ทั้ง
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่  McKinney (2008) ได้
เสนอตัวอย่างรูปแบบหรือเทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่จะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ได้ดี ได้แก่ 
 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเดน็ท่ีกำหนดแตล่ะคน ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคดิ
กับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนท้ังหมด (Share) 
 2.  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 3-6 คน 
 3.  การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรม
ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ท ี ่ เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้ ผ ู ้ เ ร ี ย น ไ ด ้ ท บ ท ว น ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ พ ิ จ า ร ณ า ข ้ อ ส ง สั ย  
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา 
 4.  การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คอืการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนนำเกมเข้าบูรณาการ
ในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือขั้นการ
ประเมินผล 
 5.  การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับสิ่งท่ีได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 
 6.  การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้ 
นำเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 
 7.  การเรียนรู ้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว 
 8.  การเรียนรู ้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกำหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน 
เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจเรียกว่าการ
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สอนแบบโครงงาน(project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(problem-based 
learning) 
 9.  การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
แนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนท้ังหมด 
 10.  การเรียนรู ้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอ
ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกท่ีเขียน 
 11.  การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ 
ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นๆ 
 12.  การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ 
 ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนำเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของ
กรอบความคิด โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทำเป็นราย  
 

รูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 
 เราทุกคนต่างทราบว่า การปรับเปลี่ยนการศึกษาของไทยเป็นเรื่องยาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้การปรับเปลี่ยนไม่ใช่เป็นหน้าที่การทำงานของครูเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทำงาน
ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยการส่งเสริมกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ให้กับครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อเป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา  การ
สร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับยุคโลกาภิวัฒน์นี้  มิได้ต้องการครูที่เก่งกาจเกินมนุษย์แต่อย่างใด  แต่
ต้องการครูที่ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของคำว่า “ครู” ที่มีสัมผัสที่ดีกับศิษย์ เข้าใจธรรมชาติของศิษย์ และ
ทำให้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ในตัวศิษย์แต่ละคนได้ฉายแววออกมาอย่างเต็มที่ ซึ่งครูทุกคนทุก
ระดับสามารถพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพได้ หากครูมีการตื่นตัวในการพัฒนาตนและเตรียมความ
พร้อมเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง  เปิดใจให้กว้าง มีใจเป็นกลาง  พยายามเรียนรู้อย่างเท่าทันและรอบรู้  
มีมุมมองอย่างเชื่อมโยง  ในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ ถึงความเป็นจริงในสังคม  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
และความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญยิ่งอีกประการสำหรับครูยุคใหม่คือจะต้องมี
ความอดทน เพราะผลงานของครูจะบังเกิดผลแก่ศิษย์และ งานที่ยิ่งใหญ่ของครูคือ  การสอนคนซึ่งเป็น
งานเพื่อสังคมมนุษย์ ด้วยภาระที่หนักหน่วงเช่นนี้   ผู้เป็นครูจึงควรเชื่อและนับถือตนเอง เชื่อในคุณค่า
ของสิ่งที่ครูกำลังพยายามทำให้สำเร็จนั้น  คือ   สอนให้ผู้อื่นได้เรียนรู้เพื่อจะสามารถปฎิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพการณ์ทั้งหลายทั้งปวง   และพึงระลึกเสมอว่า  นอกจากการที่ผู้เรียนจะ เรียนรู้หรือ
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จดจำเนื้อหาได้มากน้อยต่างกันตามแต่บุคคลไปแล้วนั้น  สิ่งที่ผู้เรียนจะยังคงจำได้คือ  ครูและความเป็น
ครูของครูนั้นเอง    
 

ทักษะสำคัญของผู้เรียนที่จำเป็น 
 ความคิดสร้างสรรค์  เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น บางครั้งจึงเป็นการยากที่จะส่งเสริมให้เด็กหรือครูคิด
ได้หรือมองเห็นในจิตใจ การเป็นครู มีภาระหน้าที่สอนนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนนั้นใช่ว่าจะ
ดำเนินการได้ตามหลักการและทฤษฏีที่เคยเรียนมาได้หมดทุกประการ  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ครูมกัจะ
รำพึงรำพันกับตนเองว่าทำไมไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ตนเองร่ำเรียนมา ต้องมีการศึกษาหาวิธีแก้ปัญหา
อยู่เสมอไม่รู้จบ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากความสามารถ 3 ประการ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ในตัวนักเรียน
แต่ควรใช้และพัฒนาให้เกิดความสมดุลกัน คือ 
 1. ความสามารถในการสังเคราะห์ (Synthetic  ability)  คือ ความสามารถที่จะคิดอะไรได้
มากกว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นปกติ ได้อะไรใหม่ๆ ขึ้นมาซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น เช่น  เห็นสายไฟ  เห็นแผ่น
พลาสติก เห็นมอเตอร์ อาจจะจับรวมกันเป็นพัดลมได้ 
 2. ความสามารถในการวิเคราะห์  (Analytical  ability)  คือความสามารถในการคิดแยกแยะ
ออกเป็นส่วน ๆ มีการประเมินผล มองเห็นจุดดี  คิดนำจุดดีไปใช้ประโยชน์ 
 3. ความสามารถในทางปฏิบัติ (Practial  ability)  คือ ความสามารถในการเปลี่ยนทฤษฎีเป็น
ปฎิบัติ หรือเปลี่ยนความคิดเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  
 

สรุปองค์ความรู้ 
 การศึกษาไทยในโลกหลังยุคใหม่นี้ การศึกษาต้องฝึกผู้เรียนให้เข้าใจถึงความเป็นมนุษยชาติ 
(Humanism in Education) และต้องสามารถพัฒนาจิตสำนึกของผู ้เร ียนในการค้นคว้าหาความรู้
ตลอดเวลา รวมทั้งต้องพัฒนาให้ผู ้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเสาะหาความรู้เพื ่อบูรณาการศาสตร์ (A 
Search for Integration) มีความสามารถในการหยังรู้ว่า สิ่งไหนต้องทำสิ่งไหนควรทำ และทำอะไรให้
กบรัฐชาติได้บ้าง (Education for a capacity of discernment) รวมทั้ง ต้องฝึกให้เด็กไทยมีฐานคติ
การพัฒนาด้านจิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร์ (To Develop Scientific Spirit) ถ้าการศึกษาไทยสามารถ
ทำได้เพียงแค่ที่กล่าวมานี้ คงจะเป็นสายธาราอีกหนึ่งสายที่ ทำให้เด็กไทยสามารถยืนอยู่ในสังคมโลกที่มี
กรเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ่ และที่สำคัญสามารถดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ไทยไว้ได้อย่างงดงาม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ในแต่ละสาระรายวิชา  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้และประสบผลสำเร็จในการสอน 
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 2)  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบActive Learning  โดยบูรณา
การกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ 
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บทคัดย่อ 

คุณธรรมจริยธรรมนับว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของคนทุกคนและทุกสาขาอาชีพ หากบุคคลใด
หรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จแห่งตนและ
แห่งวิชาชีพนั้นๆ ได้ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพ 
อาจมีผลร้ายต่อตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย ดังจะพบเห็นได้จากการเกิดวิกฤติ
ศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบัน ทั้งวงการวิชาชีพครู แพทย์ ตำรวจ ทหาร นักการเมืองการ
ปกครอง นักธุรกิจ ฯลฯ จึงมีคำกล่าวว่าเขาไม่สามารถสร้างครูดีบนพื้นฐานของคนไม่ดี และไม่สามารถ
สร้างแพทย์ ตำรวจ ทหาร นักการเมือง นักการปกครอง และนักธุรกิจที่ดี ถ้าบุคคลเหล่านั้นมีพื้นฐาน
ทางนิสัยและความ ประพฤติที่ไม่ดี ดังนั้นหลักคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นสำหรับทุกคนและทุกวิชาชีพ 
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Abstract 
Morality and ethics are the fundamentals of every person and every 

profession. If a person or any profession does not have morals and ethics as a 
prerequisite, then it is difficult to advance to the success of one's own and that 
profession. even more importantly is a lack of morality and ethics, both personal and 
professional. may have a detrimental effect on oneself Society and professional circles 
in the future as well. As can be seen from the crisis of faith in many professions 
today. Both professional circles of teachers, doctors, police, soldiers, politicians, 
governments, businessmen, etc., are said to be unable to create good teachers on the 
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basis of bad people. And it can't create good doctors, police, soldiers, politicians, 
governors and businessmen. If those people have a background in habits and bad 
behavior Therefore, moral and ethical principles are necessary for all people and all 
professions. 

 
Keywords: Moral, Ethics, Administration, Private 
 

บทนำ 
ในป ัจจ ุบ ันความเปล ี ่ยนแปลงของส ังคมโลกย ุคโลกาภ ิว ัตน์  (Globalization) ความ

เจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นักธุรกิจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ความเป็นสังคมข้อมูล
ข่าวสาร (IT society) ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน  
(Human right) ค่านิยมแบบวัตถุนิยม (Materialism) หรือแม้แต่กรณีการมีจุดมุ่งหมายชีวิตแบบ สุข
นิยมสุดโต่ง (Hedonism) รวมถึงสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันนี้  ที่
นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในปัจจุบันลดลง ประชาชน  
จำนวนมากไม่เห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม ไม่ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่ประพฤติตามจริยธรรม  
ทำให้สังคมมีปัญหา มีความเจริญทางวัตถุแต่มีความเสื่อมโทรมทางจิตใจ มุ่งแสวงหาความสุขทางวัตถุ มี
ความเห็นแก่ตัว ขาดความเอื้ออาทร ขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขาดคุณธรรมจริยธรรม  ส่งผลให้
เกิดวิกฤติการณ์ทางสังคมที่เรียกว่าวิกฤติการณ์แห่งการอยู่ร่วมกัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการ พัฒนาของโลก
ในปัจจุบันไม่ได้เอาการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้งแต่เอาเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายในการพัฒนา  เมื่อเน้นที่เงิน
เป็นตัวตั้งอาจนำไปสู่ปัญหาการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เกิดการประพฤติปฏิบัติที่ เอารัดเอาเปรียบซึ่ง
กันและกัน เอารัดเอาเปรียบต่อสังคม ขาดความรู้สึกสำนึกรับผิดชอบช่ัวดี ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อผู้อื่น ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ขาดคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถ้าเป็น เช่นนี้แล้วย่อมนำไปสู่ปัญหาและ
ความไม่สงบสุขของสังคมได้ ระบบดังกล่าวจึงไปทำลายวิถีแห่ง  การอยู่ร่วมกันหรือศีลธรรมของ
มนุษยชาตินั้นเอง จะส่งผลให้มวลมนุษย์พบทางตันในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมและโลก (ชุติมา รักษ์บาง
แหลม, 2559 : 1) จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้
นำไปตามบริบทขององค์กร หากผู้นำในองค์กรไม่เห็นความสำคัญ ไม่ตระหนักและไม่สามารถสร้าง
ต้นแบบทางจริยธรรมที่สามารถทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานนำไปเป็นแบบสำหรับพฤติกรรมจะ
ยิ่งทำให้องค์กร หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่เป็นที่เคารพของประชาชนท่ัวไป 

 

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
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คำว่า “คุณธรรมจริยธรรม” นี้ เป็นคำที่คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันเสมอ จนทำให้เข้าใจผิด
ได้ว่า คำทั้ง สอง มีความหมายอย่างเดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วคำว่า “คุณธรรม” 
กับคำว่า “จริยธรรม” เป็นคำแยกออกได้ 2 คำ และมีความหมายแตกต่างกับคำว่า “คุณ” แปลว่า ความ
ดี เป็นคำที่มี ความหมายเป็นหางนามธรรม ส่วนคำว่า “จริย” แปลว่า ความประพฤติ กริ ยาที่ควร
ประพฤติเป็นคำที่มีความหมาย ทางรูปธรรม ดังนั้น จึงควรที่ผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของคำสองคำนี้ให้ถ่องแท้ก่อน 

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 คุณธรรมเป็นภาพของจิตใจ 
กล่าวคือ คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและ ประเสริฐ เช่น เมตตา คือ 
ความรักปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา คือ ความละสารอยาก ช่วยเหลือผู้อื่นมี
ความสุข มุทิตา คือ ความพลอยยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบความสำเร็จให้มี ความสุข
หรือก้าวหน้าในการทำสิ่งที่ดีงาม อุเบกขา คือ การวางตัววางใจเป็นกลาง เพื่อรักษาธรรมเมื่อผู้อื่นควร 
จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาตามเหตุและผล อาคม คือ ความมีน้ำใจเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ไม่เห็นแก่ ตัว (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ยุตโต), 2560) คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต 
อุปนิสัยอัน ได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน...คุณธรรมสัมพันธ์กับ
หน้าที่อย่างมาก เพราะ การทำหน้าที่จนเป็นนิสัย จะกลายเป็นอุปนิสัยอันดีงามที่สั่งสมในดวงจิตเป็น
บารมี มีลักษณะอย่างเดียวกันนี้ ถ้า เป็นฝ่ายนิ้ว เรียกว่า “อาสวะ" คือ กิเลสที่หมักหมมในดวงจิต ย่อม
จิตให้เศร้าหมองเกมะกรังด้วยความชั่ว นานาประการกลายเป็นสันดานตัว ทำให้แก้ไขยากลอนยาก 
กล่าวโดยสรุป คุณธรรมคือความล้ำเลิศแห่งอุปนิสัยซึ่ง เป็นผลของการกระทำหน้าที่จนกลายเป็นนิสัย
นั่นเอง (วศิน อินทสระ, 2555) 

คุณธรรมคือคุณสมบัติที่ดีของจิตใจ ถ้าปลูกฝังเรื่องคุณธรรมได้จะเป็นพื้นฐานจรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณ นี้เป็นเรื่องพฤติกรรมในการที่จะพัฒนาต้องตีความออกไปว่า พฤติกรรมเหล่านี้มีพื้นฐาน
จากคุณธรรมข้อใด เช่นเบญจศีลเป็นจริยธรรม เบญจธรรมเป็นคุณธรรมคือ ความเมตตากรุณา ถ้ามี
ความเมตตากรุณาจะมีฐานของศีลข้อที่ เป็นต้น (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต) , 2538) 
คุณธรรมจะเป็นความหมายทางนามธรรม คือคุณงามความดี ความนึกคิดแต่สิ่งดีๆ ซึ่งอาจจะเป็นการ 
สะสมมาจนเป็นเป็นอุปนิสัย ทำให้เกิดความคิดที่จนกลายมาเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติดี มีจิตใจเมตตา 
กรุณา มีเหตุมี ผล เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว 

จริยธรรมคือหลักแห่งความประพฤติดีงามสำหรับทุกคนในสังคม ถ้าเป็นข้อปฏิบัติทั่วไป 
เรียกว่า จริยธรรม ถ้าเป็นข้อควรประพฤติที่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง เราเรียกว่า ศีลธรรม แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่า จริยธรรมอิงอยู่ กับหลักคําสอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แท้ที่จริงน้ันยังหยั่งรากอยู่บน
ขนบธรรมเนียมประเพณี แม้นักปราชญ์ คนสำคัญ เช่น อริสโตเติล คานท์ มหาตมะคานธี ก็มีส่วนสร้าง
จริยธรรมสำหรับเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของ คนจำนวนหนึ่ง จากทัศนะของพระเมธีธรรมภรณ์
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ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าจริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจาก ศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม 
ศีลธรรมเป็นหลักคำสอนที่ว่าด้วยความประพฤติชอบ ส่วนจริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความประพฤติดี
ประพฤติชอบอันวางรากฐานอยู่บนหลักคำสอนของศาสนา ปรัชญาและ ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่านผู้
นี ้มองจริยธรรมในฐานะที่เป็นระบบ อันมีศีลธรรมเป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่ก็มี แนวคิดปรัชญา 
ค่านิยม ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจากที่กล่าวมาทั้งหมดพอสรุปได้ว่า คำว่า 
คุณธรรม จริยธรรม สองคำนี้เป็นคำที่มีความหมายเกี ่ยวข้องกันในด้านคุณงามความดี กล่าวคือ 
จริยธรรมคือความ ประพฤติที่ถูกต้องดีงามทั้งกายและวาจา สมควรที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้
ตนเองและคนในสังคมรอบข้างมี ความสุข สงบ เยือกเย็น จริยธรรมเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยที่ดี โดย
กระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ผู้มี ความประพฤติดีงามอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึก
ในด้านที่อยู่ตลอดเวลา คือ มี “คุณธรรม” อยู่ในจิตใจหรือ อาจกล่าวได้ว่าจริยธรรมเป็นเรื่องของการ
ประพฤติปฏิบัติเป็นพฤติกรรมภายนอก ส่วนคุณธรรมเป็นสภาพคุณงาม ความดีภายในจิตใจ ซึ่งทั้งสอง
ส่วนต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน พฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาทั้งทางกายและวาจา นั้น ย่อมเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์และเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจและสติปัญญา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
บุคคลจึงต้องพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ควบคู่กันไป คือ การพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านจิตใจและด้านพฤตกิรรม 
(พระ เมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต), 2538) 

 

จริยธรรมเพื่อความย่ังยืนภาคเอกชน 
ความแข็งแกร่งทางกำลังกายกำลังทรัพย์ และอาวุธนั้น ถ้าปราศจากความแข็งแกร่งทาง

จริยธรรมเสียแล้ว บุคคลหรือประเทศชาติจะมั่นคงอยู่ได้ไม่นาน สังคมที่เจริญมั่นคงต้องมีจริยธรรมเป็น
เครื ่องรับรองหรือเป็นแกนกลาง เหมือนถนนที่มั่นคงหรือตึกที่แข็งแรง เขาใช้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
แม่เหล็กจะไม่ปรากฏออกมาให้เห็นภายนอก แต่มีความสำคัญอยู่ภายในนายช่างย่อมรู้ดี ทํานองเดียวกัน
กับบัณฑิตย่อมมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าจริยธรรมมีความสำคัญในสังคมเพียงใดภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์ที่ผู้คนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วประกอบกับรูปแบบการค้า เสรีในปัจจุบันที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อนักลงทุนและนักธุรกิจให้มีอิสระในการขยายช่องทางการค้ามากขึ้น ก่อให้เกิด ความรุนแรง
ทางการแข่งขันในธุรกิจเพิ่มขึ้น ตลอดจนช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงความต้องการและรสนยิม 
ของผู้บริโภค จึงทำให้หลายองค์กรจำเป็นต้องพิจารณารูปแบบและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแบบใหม่
เพื่อ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของธุรกิจตน หากองค์กรใดไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ทันก็อาจต้อง เผชิญกับความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจให้เช่าภาพยนตร์ “บล็อกบัส
เตอร์ (Blockbuster)" (Kotter and Keller, 2012) หรือธุรกิจจำหน่ายกล้องถ่ายรูปแบบใช้ฟิล์ม “โกดัก 
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(Kodak) (ผู ้จัดการ 360 ราย สัปดาห์, 2554) ที ่ประสบปัญหาในการปรับตัวกับวิว ัฒนาการของ
เทคโนโลยีส่งผลให้ธุรกิจเกิดความล้มเหลว 

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงในปัจจุบันทำให้แต่ละองค์กรบริหารงานโดย
ต่าง มุ ่งเน้นผลประโยชน์ของตนเป็นสำคัญเพื่อเอาชนะคู่แข่งโดยมิได้คำนึงถึงผลกระทบหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้า ลูกค้า พนักงานตลอดจนชุมชนและสังคมซึ่งถือได้ว่า
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความสำเรจ็และการบรรลุเป้าหมาย
พื้นฐานของการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกซึ ่งมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภค และสามารถตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ดี ทำให้มีประเด็นคำถามจากสังคมต่อ ผู้ประกอบการในแง่จริยธรรม รวมทั้งเกิด
กระแสโจมตีผู้ค้าปลีกรายใหญ่อีกมากมายทั้งที่พบเห็นในหน้า หนังสือพิมพ์ และข่าวธุรกิจถึงประเด็น
ความไม่เป็นธรรมทางการค้าซึ่งถือเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์เชิงลบของ ธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อความ
ยั่งยืนของธุรกิจอีกด้วย (จินตนา บุญบงการ, 2553)  

จากกระแสด้านลบประกอบกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจจะเห็นได้ว่าการตอบสนองความ
ต้องการ และความพึงพอใจของผู้บริโภคอาจไม่ได้ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้เสมอไปเนื่องจาก
ปัจจุบันผู้บริโภคได้ทัน มาให้ความสำคัญถึงที่มาและลักษณะการดำเนินงานขององค์กรรวมทั้งความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาก ขึ้น แนวคิดในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) จึงเป็น
หนทางหนึ่งในการเพิ่มคุณค่าและความคาดหวัง ของสังคม องค์กรที่มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจยอ่ม
เป็นที่ศรัทธาและมีความเช่ือมั่นต่อลูกค้า พนักงานและ สาธารณชน (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2552) 

ดังนัน้บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลัก 
จริยธรรมโดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้องค์กรได้ตระหนักและมุ่งพัฒนาองค์กรไปในแนวทางแห่ง
จริยธรรมที่ คำนึงถึงคุณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันจะนำพาธุรกิจ รวมทั้งเศรษฐกิจและ
สังคมไทยสู่ความ เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

 

จริยธรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน 
ปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักจริยธรรม มี

กลุ่ม นักวิชาการได้ให้ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ อาทิเช่น พรนพ พุกกะพันธ์ (2543) ได้ให้
ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ว่าคือ มาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรม
โดยทั่วไปของบุคคลที่นำไปใช้กับธุรกิจเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความไว้เนื ้อ เชื ่อใจกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดมีความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต และเป็น ประเด็น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นหาหลักปฏิบัติที่ดีงาม โดยเราสามารถประเมินได้จากความสัมพันธ์และผลกระทบ 
ของธุรกิจที่เกิดขึ้นต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม (Newell, 2012) ในขณะที่ Taysir and Pazarcik (2003) 
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ระบุว่า จริยธรรมทางธุรกิจเป็นพื้นฐานของศีลธรรมและคุณค่าที่มีความสำคัญ จริยธรรมในการดำเนิน
ธุรกิจประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ ด้านความซื่อสัตย์ (Honesty) ด้านความยุติธรรม (Justice) ด้านความ
รับผิดชอบ (Responsibility) ด้านความน่าเชื่อถือ (Trust) ด้านการเคารพสิทธิของบุคคล (Respect 
the Rights) และด้านการบำรุงรักษา สิ่งแวดล้อม (Environment) (พยากรณ์ สุวรรณปักษ์, 2556) 

จากความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจที ่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า จริยธรรมทางธุรกิจ 
(Business Ethics) เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการดำเนินธุรกิจ โดยการประพฤติตามหลักศีลธรรมอัน
ดีงามเพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งมีความสำคัญในการช่วยเพิ่ม
คุณค่าและความเช่ือมั่นให้กับ องค์กรอันจะส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

ความเป็นจริงในโลกธุรกิจองค์กรอาจไม่ได้ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมเสมอไป ดังนั้น
สินค้า และบริการที่ถูกน่าเสนอออกสู่ตลาดไม่ได้มีเพียงประโยชน์ด้านบวกต่อผู้บริโภค แต่อาจเป็นด้าน
ลบได้เช่นกัน ดังที่ Smith and Williams (2011) ได้ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที ่ธุรกิจสามารถทำร้าย
ผู้บริโภค จากการที่ผู ้บริโภค อ สินค้าและบริการที่ได้มาจากการเอาเปรียบผู้อื ่น หรือการทำลาย
สิ่งแวดล้อม โดยจากสถิติเรื่องร้องเรียนต่อ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2542 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 พบว่ามีข้อร้องเรียน ต่อธุรกิจที่มีลักษณะพฤติกรรมจำกัดการแข่งขัน
แบบใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบจำนวน 18 เรื่อง และ ร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมการตกลงร่วมกันอัน
เป็นการผูกขาดจำนวน 24 เรื่อง ตลอดถึงเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เป็น ธรรมทางการค้าจำนวนถึง 53 เรื่อง 
ทั้งนี ้ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ ่งมี บทบัญญัติที่ครอบคลุม
พฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน 4 รูปแบบ ดังนี้ (สภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช, 2558) 

1. การใช้อำนาจเหนือตลาดในทางมิชอบ (Abuse of Dominance) คือการที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ใช้ อำนาจเหนือตลาดที่ตนมีในการควบคุมหรือกำหนดราคาหรือปริมาณสินค้าหรือบริการโดยอิสระ ใน
การจำกัดการ แข่งขันหรือกีดกันการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายอื่นด้วยการกระทำรูปแบบตา่งๆ 
อาทิการกำจัดคู่แข่ง การเลือกปฏิบัติ การกำหนดราคาขายต่อ การกำหนดเง่ือนไขอย่างไม่เป็นธรรมให้
ลูกค้าของตนต้องจํากัดการ บริการ การผลิต การซื้อ หรือการขายสินค้า หรือต้องจำกัดโอกาสในการ
เลือกซื้อหรือขายสินค้าและการจำกัดการ น่าเข้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

2. การควบรวมธุรกิจ (Merger and Acquisition) ที่ก่อให้เกิดการผูกขาดหรือความไม่เป็น
ธรรมในการแข่งขันรวมทั้งเป็นการเพิ่มอำนาจเหนือตลาดของธุรกิจที่ควบรวมหรือลดการแข่งขันใน
ตลาดอย่างมีนัยสำคัญ 

3. การตกลงร่วมกันอันเป็นการผูกขาด (Restrictive or Collusive Agreement or Practice) 
หมายถึง พฤติกรรมการตกลงร่วมกันของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจา ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่ก่อให้เกิดการจำกัด หรือกีดกันการแข่งขันการตกลงร่วมกันระหว่าง
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ธุรกิจมีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์โดยมีทั้งการตกลงร่วมกันเพื่อสร้างอำนาจผูกขาดหรือจำกัดการ
แข่งขัน อาทิ การกำหนด ราคาหรือปริมาณขายร่วมกัน การตั้งประมูล การแบ่งตลาดหรือลูกค้า การ
จำกัดปริมาณการผลิตหรือการ จำหน่าย (รวมทั้งการจัดสรรโควตา) และการปฏิเสธการซื้อหรือจำหน่าย 

4. พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice) อันได้แก่พฤติกรรมทาง
การค้าที่ เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการค้าโดยไม่ชอบเช่น การโฆษณาเร็จ การโจรกรรมข้อมูล 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการทำลายภาพพจน์ของคู่แข่ง แม้ว่าปัจจุบันมีกฎหมายเข้ามากำกบั
ควบคุมการดำเนินธุรกิจ แต่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ยังคง
ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ ้นอันเนื ่องมาจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของ ธุรกิจที่ต้องการไปถึง
เป้าหมายมากเกินไป จึงเลือกทางเดินผิด เลือกวิธีที่จะก้าวสู่เป้าหมายแบบไร้คุณธรรมได้ จริยธรรม ไร้
จรรยาบรรณ ผลที่ได้มาจึงอาจเป็นความสำเร็จที่ปราศจากความขาวสะอาด (กระพิณคุณ. 2558)
ความสำคัญของจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก นอกจากกฎหมายที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดแล้ว จริยธรรมถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งท่ีองค์กรต้องปฏิบัติ เช่นเดียวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม องค์กรที่มีการดำเนินกิจการภายใต้กรอบจริยธรรม ทางธุรกิจจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานและการตัดสินใจ สร้างความผูกพันของพนักงานตรองค์กร ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการ สร้างความจงรักภักดีต่อลูกค้าและที่สำคัญยังเหตุผลประกอบการ merun (Hartline and 
Femell, 1996) นอกจากนี้การประกอบธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเคารพสิทธิของ
บุคคลอื่น ให้บริการแก่ลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับหุ้นส่วน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม ดำเนินงานต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เป็นสิ่งที่
ช่วยให้เกิดการอักษณ์ที่ดีต่อ ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจะเกิดความเช่ือมั่น ไว้วางใจที่จะทำธุรกิจกับ
องค์กรและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งเป็นผลให้การดำเนินงานขององค์กรดีขึ้น เพยากรณ์ สุวรรณ
ปักษ์, 2556) ภาพลักษณ์ที่ดีนั้นยังมีผลต่อตำแหน่งทางการค้าขององค์กร และความภักดีที่ผู้บริโภคมีตอ
สินค้าและบริการ ความภักดี สินค้าและบริการ ผลโดยตรงต่อยอดขายที่กระทบโดยตรงต่อผลกำไร จึง
กล่าวได้ว่าจริยธรรมทางธุรกิจคือที่มาของรายได้และความ ของธุรกิจ เพิภพ เงิน , 2549)ดังนั้นการ
ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมนอกจากต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน การจัดหา
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมแล้วนั้น องค์กรต้องตอบสนองความต้องการทางด้านสงัคม 
ด้วย ซึ่งสังคมคาดหวังให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีจริยธรรมหรือมีความรับผิดชอบที่สูงกว่ากฎหมายบงัคับ 
ถ้าองค์กร สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องผู้บริโภคจะมีความรู้สึกที่ดีจนทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้ง
ต่อตราสินค้าและ องค์กรเองด้วย อารีรัตน์ ประภาชัยมงคล, 2549)ามีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการ
มากขึ้นแต่ด้วย ผลประโยชน์ทางธุรกิจจึงทำให้ผู้ประกอบการยังคงเพิกเฉย และยังมีผู้นำองค์กรบางส่วน
ที่คิดว่าจริยธรรมทาง ธุรกิจไม่ใช่หนทางแห่งการแสวงหากำไรแต่เป็นการสิ้นเปลืองต้นทุน (Foll, 2001)-
ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้อง เผชิญกับสถานการณ์การต่อต้านสินค้าและบริการ ทั้งที่เกิดขึ้นกับกรณีของ
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ชีพ สำนักข่าวอิศรา (2555) ได้นำเสนอข่าวเรื่องการนำสินค้าไปลอกเลียนแบบจนได้รับความเสียหาย
ทางธุรกิจโดยเฉพาะกรณี “โตเกียวบานา ไทย” ที่ถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ออกมาเปิดเผยว่าได้รับการติดต่อ
จากซีพีเพื่อให้นำสินค้าไปวางจำหน่ายไปเล่น อีเลฟเว่น แต่ถูกบอกเลิกสัญญาพร้อมทั้งพบว่าชีฟิกลับ
กลายเป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวและจัดจำหน่ายเราส่งผล ให้ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กระทั่ง
ผู้บริหารที่ต้องออกมาช้ีแจงเพื่อเรียกความเชื่อมั่นขององค์กร กลับคืนมา หรือตัวอย่างของร้านสะดวกซื้อ
เซเว่นอีเลฟเว่นที่ได้จัดวางสินค้า (บุหรี่) ในชั้นวางสินค้า ทำให้เป็นที่ วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมและมี
ผลกระทบต่อตราสินค้าโดยตรง คอม เวนเกทเวนต้องปรับรูปแบบตามที่ กฎหมายกำหนด (อารีรัตน์ 
ประภาชัยมงคล, 2549) นอกจากน้ียังมีตัวอย่างในกรณีที่ร้านซับเวย์ (SCEWy) ได้รับการร้องเรียนจากผู้
ซื้อแฟรนไซด์ (Frainichiavil) ถึงการที่บริษัทมีการเปิดสาขาใหม่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับ สาขาที่เปิดอยู่ 
(Herbar, 1998) หรือกดสินค้า เกาส์แบรนด์ (House biana)" ที่อาศัยช่องว่างทางการตลาด ในการ
จำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะคล้ายแบรนด์ดังที่ติดตลาดในราคาถูกกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 10-20% สำนัก 
ข่าวอิศรา 2555) ซึ่งเป็นเสมือนการใช้กลยุทธ์ด้านราคาโดยทั่วไปแต่แฝงไว้ด้วยผลกระทบที่คู่แข่งต้อง
รับภาระหนักในการพยายามลดต้นทุนเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ ซึ่งอาจต้องลดคุณภาพ
ของสินค้าส่ง ท้ายที่สุดแล้วผู้บริโภคจึงต้องเป็นผู้รับผลกระทบไปโดยปริยาย 

การดำเนินธุรกิจที่ขาดจริยธรรมนอกจากจะมีผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภค , คู่แข่งขันและสังคม
แล้ว ยังครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพนักงานในองค์กรอีกด้วย เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน
เป็นธุรกิจที่เน้น การตอบสนองของลูกค้าและมุ่งผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว (อนุ
ศาสตร์ กระทองเวียน, 2555) โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าที่อำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ซื้อเช่น ขยายเวลาในการเปิด บริการให้สามารถเปิดบริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพื่อจุดมุ่งหมายใน
การตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อให้ มากที่สุด ผู้ที่รับภาระหนักจึงต้องเป็นบรรหาพนักงานขายท่ีต้อง
คอยให้บริการลูกค้า สร้างความประทับใจเพื่อให้ ลูกค้ากลับมาใช้บริการห้างร้านของคนในการทำงานจึง
ต้องแตกต่างไปจากลักษณะการทำงานของคนส่วน ใหญ่ ทั้งในด้านเวลาทำงานและลักษณะงานที่ต้องมี
การยืนอยู่ตลอดเวลาโดยจากการศึกษาของ สุวัณณา เอกวัฒน์ (2546) ระบุว่าการที่พนักงานขาย
ทั้งหมดต้องยืนประมาณ 9-10 ชั ่วโมงต่อวัน มีเพียงเวลาพักในช่วง รับประทานอาหารกลางวัน ซึ่ง
ในขณะปฏิบัติงานพนักงานทุกคนต้องไม่มีที่สำหรับนั่งพัก การยืนเป็นเวลานานทุก วัน ซึ่งเป็นผลให้
พนักงานมีอาการปวดเมื่อย อ่อนเพลียและเป็นโรคต่าง ๆ ซึ ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอุทิศ 
คนทำงานในลักษณะดังกล่าวส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างมาก เ พนักงานขาดความพึง
พอใจใน การทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเหนื่อยล้าและความเครียด ย่อมทำให้ผลงานหรือประโยชน์ที่
องค์กรจะได้รับจด น้อยลงไปด้วยอันจะนำไปสู่สาเหตุของการลาออก (Hunts and VEL, 1980) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลสำรวจท่ีพบว่า พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกมีอัตราการลาออกสูงท่ีสุดเมื่อเทียบ
กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อยู่ที่ประมาณ 25i (Manager Online. 2555) ดังนั้นการขาดพนักงานอันเป็น
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ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรและการมี ภาพลักษณ์ในด้านลบออกสู่สาธารณชนขององค์กรย่อม
เป็นอุปสรรคให้ธุรกิจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ 

นอกจากกำไรสูงสุดที่องค์กรต้องการเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจแล้ว ความยั่งยืนยังเป็น
เป้าหมายหลัก อีกประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรต้องมีการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและ
คำนึงถึงผลประโยชน์รวมทั้ง การแบบคนทุกฝ่าย จริยธรรมทางธุรกิจจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอันเป็น
เหมือนเส้นทางหลักให้ผู้บริหารตลอดจน สมาชิกในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อนำพาองค์กรสู่ความมั่งคั่ง 
รวมทั้งเป็นการจัดปัญหาอุปสรรคแห่ง ความก้าวหน้าขององค์กร โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและ
บริหารงานโดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจตลอดจน การตอบแทนสังคม ดังที ่ Ferrell (2001) ได้
ทำการศึกษาและระบุว่าธุรกิจที่ดำเนินงานตามหลักจริยธรรม มีการ คุณเรื่องสวัสดิการ คุณภาพชีวิต
และผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม จะทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นและ ศรัทธาในตัวองค์กร 
ย่อมส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ธนพัฒนากลายเป็นความผูกพันต่อองค์กร ผลการศึกษายัง
พบว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่ไม่เต็มใจใน การ
ทุ่มเทปฏิบัติงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งความผูกพันของพนักงานในองค์กรจะมี
ส่วนช่วย ให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ อีกทั้งยังช่วยสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้า
ให้เพิ่มขึ้นและที่ สำคัญคือทำให้องค์กรไม่สูญเสียเงินทุนไปกับการลาออกของพนักงาน ดังเช่น ธุรกิจ
กาแฟสตาร์บัคส์ (Starbucks) เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านจริยธรรมและเป็นท่ีขึ้นช่ือในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม สตาร์บัคส์ (Starbucks) มีการนำนโยบายเรื่องการดูแลพนักงานเข้าไปเป็น
หนึ่งในภารกิจหลักของบริษัทและใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานก่อนเสมอ โดยเฉพาะพนักงานขาย
ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรที่จะให้บริการและสื่อสารกับลูกค้า อย่างใกล้ชิด ซึ่งพนักงานจะได้รับสิทธิ์ใน
การดื่มกาแฟฟรีมูลค่า 1 ปอนด์ต่อสัปดาห์ สิ่งที่องค์กรมุ่งหวังนั้นไม่เพียง แต่การนำเสนอกาแฟคุณภาพดี
แก่ลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานพร้อมกันไปด้วย Business Ethics, 
1998) ผลที่ได้รับต่อประสิทธิผลในการทำงานและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น สตาร์บัคส์ (Smarbucks) 
สามารถอัตราการลาออกเหลือเพียง 55% เมื่อเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีอัตรา การ
ลาออกถึง 400% ยิ่งไปกว่าน้ันกิจการยังมียอดขายและผลกำไรเพิ่มขึ้น 50% Smith, 1996) ซึ่งผู้บริหาร 
ระดับสูงของสตาร์บัคส์ (Stiticks) ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าการดูแลพนักงานที่ที่จะนำมาซึ่งคุณค่าต่อผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียอื่น ๆ ในระยะยาว (Schultrard Yang, 1997) 

การยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจนอกจากจะส่งผลดีต่อความผูกพันรอบองค์กรแล้วยังมีผลดีใน
ด้าน การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย (Amm, 2006) เนื่องจากบรรยากาศการทำงาน
และการกำกับ ดูแลกิจการโดยใช้หลักจริยธรรมจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแผนกจึงก่อใหเ้กิด
ความร่วมมืออย่างดีใน การปฏิบัติงานของพนักงานจากทุกฝ่าย ซึ่งส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีตามไป
ด้วย (L., 1995) องค์กร ย่อมได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับสูงจากคุณภาพของสินค้าและบริการ
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ที่มากขึ้น ช่วยเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น องค์กร ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการสร้าง
ลูกค้าใหม่จึงเป็นความได้เปรียบ กว่าคู่แข่งขันรายอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา : anury (2011) 
ที่ระบุว่าคุณค่าของจริยธรรมทาง ธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์กัน องค์กรที่มี
จริยธรรมในการดำเนินงานสามารถสร้าง ภาพลักษณ์ที ่ดีขึ ้นในสายตาผู้บริโภคและช่วยลดต้นทุน 
จริยธรรมทางธุรกิจยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความ ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจอีกด้วย ในทาง
ตรงกันข้ามหากองค์กรทำให้พนักงานขาดความไว้วางใจย่อม ส่งผลให้ความผูกพันของพนักงานเอง ซึ่ง
กระทบไปถึงคุณภาพของสินค้าที่ลดลงตามไปด้วย ทำให้สูญเสียลูกค้า พนักงานขาดความเชื่อมั ่นและ
ออกจากงาน (Roynect), 1998) ที่สุดแล้วองค์กรจะขาดบุคลากรผู้มีส่วนสำคัญใน การขับเคลื่อนองค์กร
ให้ไปสู่เป้าหมายและยอมที่จะเป็นโอกาสให้คู ่แข่งทางการค้าค่อย ๆ พัฒนาตนเองขึ้นไปสู่ ระดับที่
แข็งแกร่งกว่า ถึงเวลานั้นอาจนำมาซึ่งจุดจบของธุรกิจก็เป็นได้ 

ผู้บริหารองค์กรต้องมีความมุ่งมั่นในการนำหลักจริยธรรมมาใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจ และมี
การกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการ
กำหนด บทลงโทษต่อผู้ที ่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ
พนักงานและผู้มีส่วนเสีย ทุกฝ่าย ให้พนักงานปฏิบัติตามได้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้องค์กรควร
มีการนำเสนอนโยบายส่งเสริมการมี จริยธรรมให้แก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายขององค์กร ในการ
นำเสนอควรจัดทำในรูปแบบท่ีเข้าใจอ่านง่ายและมี ความชัดเจนการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ต่อสาธารณชน
เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มมาตรฐานของจริยธรรมทางธุรกิจ ในอาคาร (Osts et , 2013) ซึ่งเป็นที อิเกีย 
(IKEA) เปิดเผยมาตรฐานไอเวย์ (MAY) ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสาธารณชนสามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ฝ่ายบริหารต้องมีการอธิบายถึง ระเบียบ จรรยาบรรณต่าง ๆ 
ที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ดังท่ีพนักงานขายของ
บริษัทแอมเวย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณขององค์กรเป็นอย่างดีและสามารถ ปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

เมื่อทุกหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง
ย่อมนำมา ซึ่งผลประโยชน์ท่ีจะได้รับการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนให้ส่วนเสียต่อองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งความ
เชื่อใจและความ ร่วมมือของพนักงานที่จะนำมาซึ่งความผูกพันต่อองค์กร โดยจะถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบของการทุ่มเททํางาน เพื่อให้สินค้าและบริการที่ดีที่สุด ความพึงพอใจและความจงรักภักดีที่ได้
จากลูกค้ามันจะเป็นการสร้างฐานลูกค้า เพิ่มขึ้นและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อแรงทางการค้า
มากขึ้น ภาพลักษณ์ที่ดีสายตาสาธารณชนท่ีจะ ทําให้ธุรกิจมีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
ตลอดจนผลประกอบการที่สวยงามอันจะนำไปสู่การ สร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการจูงใจให้
นักลงทุนให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุนกับกิจการต่อไป และจูงใจ ให้นักลงทุนรายใหม่ ๆ เข้ามาลงทุนเพื่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีผลกำไรเจริญงอกงามต่อไปใน อนาคต ดัง คุณเทศ งานเยน 
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เขียนหุ้นแนวหน้าของเมืองไทยได้อธิบายถึงหน้าการตัดสินใจเลือกลงทุนโดยจะ พิจารณาจากข้อมูล 3 
ประการของผู้บริหาร คือ วิสัยทัศน์การบริหารงาน ความรู้ความสามารถ และธรรมาภิบาล โดยหาก
ผู้บริหารมีครบท้ัง 3 ก กระตัดสินใจลงทุนได้ทันที แต่หากพิจารณาแล้วว่าข้อมูลประการใดประการหนึ่ง 
ยังไม่ชัดเจนก็จะชอบการตัดสินใจลงทุนก่อน (ภัทราพร ข้างแก้วและคณะ, 2558) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
ที่ กิจการมีจริยธรรมเป็นองค์ประกอบในการบริหารงานนั้นมีส่วนสำคัญในการประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนจากผู้ซื้อ หุ้นอย่างมาก นอกจากนี้กรควรรักษารูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กรตามแนวทาง
จริยธรรมธุรกิจออ โดยต้องมีการประเมินผลการทำงานและให้รางวัลเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและให้
กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ทรงพร้อมท้ังความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม 

 

สรุป 
จากสถานการณ์โลกในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) และในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันกัน

อย่างสูงมากแล้วความคาดหวังของคนในปัจจุบันนิยมวัตถุนิยมเนื่องจากการดำเนินธุรกิจทั้งนั้นบทความ
นี้จึงใช้วิธีการทบทวนวัตกรรมและการวิเคราะห์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน คุณค่าและผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนแสดงให้เห็นตัวอย่างการกำกับดูแลกิจการขององค์กรธุรกิจค้าปลีกที่ใช้ 
จริยธรรมทางธุรกิจเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กร โดยนำเสนอในรูปแบบของการพัฒนาจริยธรรม
เพื่อ ความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งแสดงลำดับของการพัฒนาจริยธรรมที่นำไปสู่ผลลัพธ์คือความยั่งยืนอย่าง
แท้จริงของ องค์กร ที่เริ่มต้นจากความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของจริยธรรมจากผู้บริหารซึ่ง
จะเป็นผู้กำหนด นโยบาย เพื่อถ่ายทอดต่อไปยังพนักงานและสาธารณชน การแสดงออกและการปฏิบตัิ
ตนตามนโยบายแห่ง จริยธรรมอย่างเคร่งครัดของพนักงานจะเป็นการส่งผ่านภาพลักษณข์องจริยธรรมใน
การดำเนินธุรกิจสู่สายตา ผู้บริโภคและสังคม ซึ่งจะสะท้อนผลลัพธ์ให้เกิดเป็นคุณค่าต่อองค์กรในด้านตา่ง 
ๆ ทั้งความผูกพันของพนักงาน ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ความมั่นคงทางการเงินและความมั่งคั่ง
ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนความหน้าเชื่อถือ และการเป็นที่ยอมรับจากสังคมอันเป็นประเด็นสำคัญสู่ความ
ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ผลจาก การศึกษาดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรธุรกิจ
ค้าปลีก ที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็น แนวทางในการกำกับดูแลกิจการโดยใช้หลักจริยธรรม
ที่จะนำไปสู่รูปแบบของธุรกิจตามความคาดหวังของสังคม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะยืนหยัดและพัฒนา
ธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาเมืองมีความสำคัญต่อการบริหารการพัฒนาทั้งในตัวของมันเอง และที่สัมพันธ์กับ
หน่วยอื่น เช่น สังคมชาวไร่ชาวนาและสังคมโบราณดั้งเดิมในตัวของมันเองนั้นเมืองเป็นศูนย์กลางของ
กิจกรรมและการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาเกือบทั้งหมด ส่วนในแง่ของความสัมพันธ์กับ
หน่วยอื่นนั้น เมืองอาจจะเป็นปัจจัยที่เอื้อหรือฉุดรั้งความเจริญเติบโต หรือความเสื่อมโทรมของสังคม
ชาวไร่ชาวนาหรือสังคมชนบทหรือแม้กระทั่งมีผลกระทบต่อสังคมโลก ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเมืองจึงเป็น
องค์ประกอบท่ีสำคัญของการบริหารการพัฒนา 

 
คำสำคัญ: การบริหาร, การพัฒนา, เมือง 
 

Abstract 
Urban development is essential to managing development in and of itself. And 

in relation to other units, such as peasant societies and primitive societies, the city itself 
is at the center of almost all activities and decisions regarding the management of 
development. In terms of relationships with other units Cities may be a contributing 
factor or inhibiting growth. or the deterioration of the peasant society or rural society, or 
even affecting the world society For this reason, urban development is an important 
component of development management. 

 
Keyword: Administration, Development, City 
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บทนำ 
การบริหารการพัฒนากับการพัฒนาเมืองนั้นเราอาจจะแบ่งเมืองออกได้เป็นหลายประเภท 

ตามจำนวนประชากร ความหนาแน่นของประเทศ ความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม และ
วิวัฒนาการ เช่น มหานครระดับชาติ (national metropolis เช่น กรุงเทพมหานคร) มหานครระดับ
ภูมิภาค (regional metropolis เช่น เชียงใหม่) เมืองระดับภูมิภาค (regional city เช่น นครราชสีมา) 
เมืองใหญ่ (city เช่น เมืองใหญ่ทั่ว ๆ ไป แต่ไม่เท่ากับประเภทแรก) เมืองเล็ก (town) ทั้งนี้ อาจรวมถึง 
หมู่บ้าน (village) และกลุ่มบ้าน (hamlets) อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากวิวัฒนาการ ของความเป็น
เมืองแล้ว เราอาจจะแบ่งเมืองตามแนวความคิดของหลุยส์ มัมฟอร์ด (Louis Mumford) ออกได้ 6 
ประเภทด้วยกัน ซึ่ง จุฑา มนัสไพบูลย์ ได้ถอดความเป็นภาษาไทยไว้ อย่างน่าฟังดังนี้ 

(1) เมืองชนบท (eopolis) เมืองชนบทเป็นเมืองที่เกิดจากชุมชนที่เป็นหมู่บ้าน อันเป็นขั้นตอน
แรกของการกลายเป็นเมืองที่เป็นหน่วยของการทำกิจกรรมร่วมกัน และมีความ สัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ 
เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร จัดตั้งสถาบันเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง 
และเริ่มปรับตัวเพื่อรองรับอารยธรรมใหม่ ๆ 

(2) นคร (polis) นคร คือเมืองที่มีความเจริญมากกว่าเมืองชนบท มีการแบ่ง งานกันทำ และ
หามาตรการป้องกันตนเองจากผู้บุกรุก 

(3) มหานคร (metropolis) มหานคร มีความเจริญมากกว่านคร และกลายเป็น เมืองแม่ที่มี
นครอื่นเป็นบริวารล้อมรอบ 

(4) อภิมหานคร (megapolis) เป็นบริเวณที่ประกอบด้วยมหานครหลาย ๆ แห่ง และมีอาณา
บริเวณครอบคลุมกว้างขวางกว่ามหานคร อภิมหานครเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อม โทรมของเมือง อภิ
มหานครหรือ megalopolis นี้ ในยุโรปเรียกว่า “conurbation 

(5) ทุรนคร (tyrannopolis) เป็นลักษณะของเมืองที่เจริญเติบโตมากขึ้นไปอีก จากอภิมหา
นคร จนเกิดความเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัด ทุรนครจะตกต่ำในทุก ๆ ด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีทางดำรงชีวิตของคนในเมืองก็จะ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง มีการ
ล้มละลายของหน่วยการปกครองการบริหาร (polity) ของ ท้องถิ่น และมีการอพยพออกไปอยู่ที่อ่ืน 

(6) ทุพภิกขนคร (nekropolis) เป็นลักษณะของเมืองที่นําไปสู่จุดแตกดบัของ ชุมชน เกิดความ
ทุกข์ยาก ภัยพิบัติ โรคภัยไข้เจ็บและบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เสื่อมโทรมจน ถึงจุดที่ยากแก่การที่จะ
แก้ไขปรับปรุงให้เข้าสู่สภาพเดิมและดีขึ้นได้ 

 

ความหมายของเมือง  
ความหมายของเมือง เมืองมีความหมายอยู่หลายนัยด้วยกัน แต่ในที่นี ้จะขอ ยกตัวอย่าง

ความหมายของเมืองที่ได้จากผลงานของท่านผู้รู้เพียงบางท่านเท่านั้น คือ 
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เมือง หมายถึง สถานที่ตั้งถิ่นฐานอันถาวร หนาแน่น และมีขนาด ใหญ่โตที่บุคคลซึ่งมีพื้นเพท่ี
แตกต่างกันมารวมกันอยู่เป็นหมู่เหล่า (Louis Wirth:1975) 

เมือง หมายถึง สถานที่หรือบริเวณที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ ประการ แรก มีประชากรอย่าง
น้อยที่สุดจำนวนหนึ่ง ซึ่งแต่ละประเทศมีกฎหมายกำหนดไว้ไม่เหมือนกัน เช่น เดนมาร์กกำหนดไว้ 200 
คน ไอซ์แลนด์ 300 คน เวเนซูเอลลาและนิวซีแลนด์ 1,000 คน ไอร์แลนด์ 1,500 คน ฝรั่งเศส คองโก 
อิสราเอลและอาร์เจนตินา 2,000 คน สหรัฐอเมริกาและ เม็กซิโก 2,500 คน เบลเยี่ยม อินเดีย กานา 
และเนเธอร์แลนด์ 5,000 คน และกรีซ 10,000 คน ประการที่สอง มีความหนาแน่นของประชากร
จำนวนหนึ่งต่อพื้นที่หน่ึงตารางกิโลเมตร เช่น มาร์ก เจฟเฟอร์สัน (Mark Jefferson) กำหนดไว้ 10,000 
คน ต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร ประการที่สาม มี เกณฑ์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบทบาทของเมืองในอดีต
ว่ามีภารกิจอะไรบ้าง ประการที่สี่ มีเกณฑ์ เกี่ยวกับลักษณะทางพื้นที่ตามกฎหมายปกครอง เช่น เป็นเขต
เทศบาล เป็นต้น ประการที่ห้า มี ลักษณะของชุมชนที่ชุมชนสร้างขึ ้น เช่น มีตึกรามบ้านช่อง ถนน
หนทาง น้ำประปา ฯลฯ ที่รองรับ ด้วยอำนาจของกฎหมาย ประการที่หก เป็นรูปแบบของวิถีการ
ดำรงชีวิตและความรู้สึกนึกคิดที่ แตกต่างไปจากประชาชนที่อาศัยอยู่ ในชุมชนโบราณดั้งเดิมหรือชนบท
หรือสังคมชาวไร่ชาวนา ประการที่เจ็ด เป็นสถานที่มีลักษณะของพาณิชยกรรม ซึ่งปฏิบัติภารกิจในการ
แจกจ่ายสินค้าและ บริการ ประการที่แปด เป็นสถานที่ที่เน้นอุตสาหกรรมแต่เพียงอย่างเดียว เมืองจึง
เป็นสถานท่ีที่ มีโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด ประการที่เก้า เป็นสถานท่ีที่ต้องพึ่งผลิตผลภายนอกในการ
ยังชีพ ประการที่สิบเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม ประการที่สิบเอ็ด เป็นสถานท่ีที่ผู้คนต้องเดินทางเข้า 
มาทำงานหรือประกอบธุรกิจ ประการที่สิบสองเป็นศูนย์กลางของการบริหารและศาสนา ประการ ที่สิบ
สาม เป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคน ประการที่ สิบสี่ เป็น
สถานที่ที่ผู้คนซึ่งมีพื้นเพต่างกันมาอาศัยอยู่ และ ประการสุดท้าย เมืองสมัยใหม่เป็นที่ รวมของคนเป็น
จำนวนมากในบริเวณที่มนุษย์สร้างขึ้น คนเหล่านี้จะผลิตและแจกจ่ายสินค้าที่มิใช่ ทางการเกษตรและ
จากผลพวงของสิ่งเหล่านั ้น บุคคลเหล่านี้จะพัฒนาวิถีชีวิตที่มีลักษณะไม่ยึดมั่น อยู่กับตัวบุคคล มี
ปฏิกิริยาตอบโต้ซึ่งกันและกัน และควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกโดยผ่านกลไก อื่นใดที่มิใช่ครอบครัว 
กล่าวโดยสรุป เมืองคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ณ จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งมีความ หลากหลายทางศักยภาพ ที่
จำเป็นต้องมีระบบการขนส่งเพื่อลดความแออัดและอํานวยความสะดวก ในการขนถ่ายวัตถุและผู้คน 
ศูนย์กลางเมืองมีลักษณะการดำรงชีวิตที่มีความรวดเร็วและลื่นไหล มี กิจกรรมที่ต้องใช้ความชํานาญ
เฉพาะอย่าง องค์กรทางสังคมที่สลับซับซ้อน และผู้คนมีโอกาส ก้าวหน้าในการงานมากขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบ
กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทแล้ว ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเมืองจะมีลักษณะหลากหลาย และมีการ
ติดต่อกันโดยใช้เกณฑ์กลางแทนที่จะใช้ความสนิทสนม คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว (Victor B. Ficker and 
Herbert S. Graves:1971) 
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เมืองเป็นส่วนประกอบของบริเวณเมืองหลวง ที่เป็นท่ีตั้งถ่ินฐานอย่าง หนาแน่นของประชาชน 
ซึ่งปฏิบัติภารกิจบางอย่างที่ถูกกำหนดขึ้นมาโดยมีขอบเขตทางการเมือง (  Richard T. Gerusorn and 
Dennis McGrath:1977) 

เมืองตามความหมายของสำนักสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาหมาย ถึงบริเวณที่มี
ประชากรตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป มาตั้งถิ่นฐานร่วมกัน อย่างไรก็ดี จำนวนประชากร มิใช่เป็นเกณฑ์
ตัดสินของความเป็นเมืองแต่เพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น ในทางสังคมวิทยานั้น สิ่งที่ทำให้เมือง
แตกต่างจากหน่วยอื่น ๆ ก็คือ ปฏิกิริยาโต้ตอบทางสังคมที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราว  ไม่คำนึงถึงตัว
บุคคลและเป็นทุติยภูมิ นอกจากนี้เมืองยังมีวัฒนธรรมแบบพาหุนิยม มีอาชีพที่ หลากหลายและมีการ
ผลิตและแจกจ่ายสินค้าและบริการอย่างแพร่หลาย (Taylor:1980) 

จาริต ติงศภัทิย์ (2528:1) เขียนเกี่ยวกับการเมืองไว้ว่า “เมืองเป็นศัพท์ที่กิน ความหมาย
หลากหลาย ในคําสั้น ๆเพียงคําเดียว เราอาจนึกถึงเมืองว่าไม่ใช่ชนบท ชุมชนในชนบท อาจมีขนาดใหญ่
มีหลายครัวเรือน มีประชากรมาก แต่ก็กระจัดกระจายเป็นกลุ่ม ๆ ในลักษณะ หมู่บ้าน ถ้าขาดลักษณะ
บางอย่างซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นเมือง ลักษณะดังกล่าวนั้นยากที่จะกําหนดให้  ชัดเจนได้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ 
อย่างน้อย ๆ จะต้องรวมถึง ความเจริญทางด้านการค้า มีบริการต่าง ๆ หลากหลาย ตลอดจนเป็น ศูนย์
รวมของกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การปกครอง การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ” 

สรุปได้ว่า เมืองก็คือบริเวณหรือสถานที่ตั้งถิ่นฐานของประชากรจำนวนหนึ่ง และประชากร
เหล่านี้จะต้องมีความหนาแน่นต่อพื้นที่พอสมควร (จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร
แล้วแต่แต่ละประเทศจะเป็นผู้กำหนด) และมีความหลากหลายของ วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่
แตกต่างไปจากประชากรที่อาศัยอยู่ในสังคมชนบท และสังคม ชาวไร่ชาวนา สำหรับในประเทศไทยนั้น 
ถือว่า เมืองคือบริเวณ เทศบาล และสุขาภิบาลที่มี ประชากรไม่น้อยกว่า 5,000 คน และมีความ
หนาแน่นไม่น้อยกว่า 1,000 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

 

แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับเมือง  
ความเป ็นเม ืองกระบวนการการเป ็นเม ืองและกระบวนการบ ั ่นทอนความเป ็นเผ่า 

(detribalization) นอกจากน้ี แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับเมืองยังรวมถึงความสัมพันธ์ที่เมืองมีต่อหน่วย
อื่น ๆ ด้วย คือ ความสัมพันธ์กับสังคมโบราณดั้งเดิมหรือชนบท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกเพียงสั้น ๆ ว่า สังคม 
ชนบท หรือ folk or rural society) และสังคมชาวไร่ชาวนา (peasant society) ทั้งนี้ก็เพราะว่า ลำพัง
แต่ตัวของมันเองนั้นจะอยู่ไม่ได้ จะต้องพึ่งพากับสังคมชนบท และสังคมชาวไร่ชาวนา และ แม้กระทั่ง
สังคมโลก (global society) (Michael Peter Smith and Joe R. Flagin:1987) มองในแง่นี้ หมุดเชื่อม
ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท ก็คือ สังคมชาวไร่ชาวนา ( folk or rural society <-- peasant 
society --> urban society) (Robert Redfield:1956) ฉะนั้นหลังจากผู้เขียนได้พิจารณาถึงความเป็น
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เมือง กระบวนการการเป็นเมืองและกระบวนการ นั่นทอนความเป็นเผ่าแล้ว ก็จะขอกล่าวถึงความหมาย
และลักษณะของสังคมชนบทและสังคม ชาวไร่ชาวนา ตลอดจนความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมเหล่านี้ 

(1) ความหมายของความเป ็นเม ือง (urbanism) และกระบวนการการ เป ็น เม ือง 
(urbanization) ความเป็นเมืองและกระบวนการการเป็นเมืองมีความสัมพันธ์กันอย่าง แนบแน่น 
กล่าวคือ ความเป็นเมืองจะเป็นผลพวงจากกระบวนการการเป็นเมื อง หรือกล่าวอีก นัยหนึ่งได้ว่า 
กระบวนการการเป็นเมืองจะนําไปสู่ความเป็นเมือง 

ความเป็นเมือง เป็นแนวความคิดที่กว้าง ซึ่งครอบคลุมถึงด้านต่าง ๆ ทั้งหมดของวิถี ชีวิตใน
เมือง ทั้งนี้รวมถึง การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่วนกระบวนการการเป็นเมือง หมาย ถึงกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับขั้นตอน 2 ขั้นตอนด้วยกัน กล่าวคือ ขั้นตอนแรกกระบวนการการ เป็นเมืองเกิดจากการ
เคลื่อนย้ายผู้คนจากบริเวณชนบทมายงับริเวณเมืองเพื่อปฏิบัติภารกิจ หรือ ประกอบอาชีพท่ีมิใช่ทางการ
เกษตร และขั้นตอนหลัง กระบวนการการเป็นเมืองเกิดจากการ เปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตจากลีลา
ชีวิต (life style) ของสังคมชนบทมาเป็นลีลาชีวิตของสังคม เมืองพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงค่านยิม 
ทัศนคติและพฤติกรรม ( Stanley D. Brunn and Jack F. Williams:1983) 

(2) ความหมายของกระบวนการการบั่นทอนความเป็นเผ่า (detribalization) โดยทั่วไปแล้ว 
กระบวนการการบั่นทอนความเป็นเผ่า หมายถึงการเปลี่ยนจากพฤติกรรม เก่ามาเป็นพฤติกรรม
มาตรฐานของตะวันตก แต่ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงนั้น กระบวนการการ บันทอนความเป็นเผ่า
ประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ ประการแรกเป็นปัจจัยทางด้านประชากร ที่ชี้ให้เห็นความแตกต่าง
เกี ่ยวกับอายุ และเพศของประชากรที ่อาศัยอยู ่บร ิเวณชนบทและบริเวณ เมือง แต่ในบางครั้ง 
กระบวนการการบั่นทอนความเป็นเผ่า หมายถึงการเคลื่อนย้ายจากบริเวณ ของเผ่ามายังบริเวณเมือง 
ประการหลังเป็นปัจจัยทางด้านสังคมวิทยา ที่ชี้ให้เห็นถึงการมีที่พัก อาศัยห่างไกลจากหัวหน้าเผ่าที่
สมาชิกเผ่ามีความจงรักภักดี ตัดพันธะและความสัมพันธ์กับหัวหน้า เผ่า และกลายเป็นผู้ที่มีความเป็น
อิสระทางด้านจิตใจและจากญาติพี่น้องในสังคมชนบท (Gerald Breese:1966) 

(3) ความหมายและลักษณะสังคมชนบท สังคมชนบทหมายถึงผลรวม ของส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของสังคมที่จะบ่งบอกลักษณะของชุมชนที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ตั้งมานาน แยกตัวเองออกมาต่างหาก 
และประชาชนไม่รู้หนังสือ และสังคมชนบทเป็นสังคมที่โครงสร้าง ทางสังคมคอยชี้แนะวิถีชีวิตชนบท
ให้แก่ประชาชน ไม่ว่าประชาชนเหล่านั้นจะอาศัยอยู่ในเมืองหรือ บ้านนอกก็ตาม 

(4) ความหมายและลักษณะของสังคมชาวไร่ชาวนา สังคมชาวไร่ชาวนามี ทัศนคติที่ผูกติดอยู่
กับท่ีดินและยกย่องที่ดิน มีความคิดที่เห็นว่าเกษตรกรรมเป็นสิ่งท่ีดี และ พาณิชยกรรมไม่ค่อยดีนัก และ
เน้นค่านิยมของความขยันขันแข็งในการผลิตเพื่อความมั่นคงในชีวิต สังคมชาวไร่ชาวนาจึงเป็นสังคม
เกษตรที่ทeการผลิตเพื่อการยังชีพเท่านั้น มิได้มุ่งหวังเพื่อ การค้าหรือที่จะแสวงหากําไร ฉะนั้น ชาวไร่
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ชาวนา (peasant) จึงมีลักษณะแตกต่างจาก “ผู้ทํา ฟาร์ม” (farmer) เพราะฝ่ายหลังทำการผลิตเพื่อ
การค้าและแสวงหากําไร อย่างไรก็ดี ลักษณะที่ สำคัญของสังคมชาวไร่ชาวนาก็คือ คอยเป็นหมุดเชื่อม
ระหวา่งสังคมชนบทและสังคมเมืองเข้าด้วยกัน  

 
ความหมายของการพัฒนาเมือง  

การพัฒนาเมืองสามารถแยกพิจารณาออก ได้เป็น 2 ประเด็น คือ (จุรี วิจิตรวาทการ:2528) 
ประเด็นแรก หมายถึง พัฒนาการ (development) หรือ วิวัฒนาการ (evolution) ของเมืองที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ นั่นก็คือ เมืองมี พัฒนาการหรือวิวัฒนาการที่เป็นผลพวง
ของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสังคม ที่เกิดจาก กลไกทางเศรษฐกิจ การตลาดและสังคม เพื่อ
เผชิญกับความไม่แน่นอนอันเป็นผลของกระบวนการ การเป็นเมือง ประเด็นหลัง การพัฒนาเมือง
หมายถึงความพยายามของมนุษย์ หรือรัฐบาลที่ศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมและที่เกิดขึ้นใน
เมือง พร้อมกันนั้นก็พยายามคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา เหล่านี้ สำหรับในตําราเล่มนี้ เน้นความหมายของการ
พัฒนาเมืองในประเด็นหลังนี้เป็นส่วนใหญ่ โดยผู้เขียนขอให้ ความหมายของการพัฒนาเมืองไว้ว่า เป็น
ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และแก้ไขสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ และจิตวิทยา 
โครงสร้าง กระบวนการ ตลอดจนพฤติกรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของเมือง และ
ชาวเมืองเพื ่อให้ เมืองและชาวเมืองมีสมรรถนะในการปฏิบัต ิภ ารกิจของเมือง และเพื ่อรักษา
ความสัมพันธ์กับ สังคมภายนอก เช่น สังคมชนบท สังคมชาวไร่ชาวนา และแม้แต่สังคมโลก ซึ่งจะนําไปสู่ 
ความอยู่ดีกินดีของชาวเมือง 

 

เนื้อหาของการพัฒนาเมือง 
การพัฒนาเมืองมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมกว้างขวางในหลาย ๆ ด้านแต่ในท่ีนี้จะเน้นเฉพาะบางด้าน

เท่านั้น กล่าวคือ การพัฒนาเมืองที่เน้นปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม การพัฒนาเมืองที่เน้นปัจจัย
ทางด้านโครงสร้าง การพัฒนาเมืองที่เน้นกระบวนการ การเป็นเมืองและการย้าย ถิ่นที่อยู่ และการ
พัฒนาเมืองท่ีเน้นปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของเมือง 

1) การพัฒนาเมืองที่เน้นปัจจัยสภาพแวดล้อม พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ เมืองกับสังคม
ชาวไร่ชาวนา และสังคมชนบทประการหนึ่ง และความสัมพันธ์ของเมืองกับระบบ เศรษฐกิจการเมือง
และสังคมของโลกอีกประการหนึ่ง ความสัมพันธ์ของเมืองกับสังคมชาวไร่ชาวนา และสังคมชนบทเน้น
การพึ่งพาระหว่างสังคมเหล่านี้ ตลอดจนความคล้ายคลึงและความแตกต่าง ระหว่างสภาพแวดล้อม 
โครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมของคนแต่ละสังคม นั่นก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมือง
และสังคมชนบท จะมีสังคมชาวไร่ชาวนาเป็นหมุดเชื ่อมดังได้กล่าว มาแล้ว ซึ ่งปัญหาที่สำคัญของ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ ก็คือจะกระจายกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมออกไปสู่ชนบทได้
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อย่างไร เพื่อที่จะให้มีการกระจายของความมั่งคั่งและรายได้ ของสังคมเหล่านี้ ให้มีความไม่เสมอภาค
น้อยลง และให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุดที่จะมากได ้เกี่ยวกับเรื่องนี้ รัตนา สายคณิต ได้เสนอแง่คิด
ไว้ 2 ประเด็นด้วยกัน คือ 

ประเด็นแรก ให้กระจายความมั่งคั่งและรายได้ตามหน้าที่การผลิต นั่นก็คือ การกระจาย ความ
มั่งคั่งและรายได้ไปยังปัจจัยการผลิตและเจ้าของปัจจัยการผลิต อันได้แก่ เจ้าของที่ดิน เจ้าของ ทุนและ
แรงงาน ในประเด็นนี้ การกระจายความมั่งคั่งและรายได้ จะถูกจัดสรรไปยังเจ้าของที่ดิน ในรูปค่าเช่า 
เจ้าของทุนในรูปกําไรและดอกเบี้ย และคนงานในรูปของค่าแรงและเงินเดือน สำหรับประเทศไทยนั้น ถ้า
พิจารณาจากประเด็นนี้คนงานจะได้รบัค่าแรงประมาณร้อยละ 37.48 ในขณะที่กิจการที่มิใช่นิติบุคคลจะ
ได้รับประมาณร้อยละ 50.55 

ประเด็นหลัง การกระจายความมั่งคั่งและรายได้ระหว่างบุคคลหรือการกระจายความ มั่งคั่ง
และรายได้ตามขนาด นั่นก็คือ การกระจายความมั่งคั่งและรายได้ระหว่างบุคคลหรือครัวเรือน ต่าง ๆ 
โดยแบ่งออกตามขั้นของรายได้โดยไม่คํานึงว่าบุคคลหรือครอบครัวเหล่านั้นเป็นปัจจัย การผลิตหรือ
เจ้าของปัจจัยการผลิตประเภทใด สำหรับประเทศไทยนั้นพบว่าบุคคลที่มีชั้นรายได้ ระหว่าง 10,500-
11,999 บาท จะได้รับผลพวงของการกระจายต่ำที่สุด คือร้อยละ 4.15 ขั้นรายได้ ต่ำกว่า 2,999 บาท 
จะได้รับผลพวงของการกระจาย ประมาณร้อยละ 5.63 ในขณะที่ขั้นรายได้ มากกว่า 30,000 บาท จะ
ได้ผลพวงของการกระจาย ประมาณร้อยละ 29.95 (รัตนา สายคณิต:2531) 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโลกก็อาจจะอธิบายได้
เช่นเดียวกัน นั่นก็คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่และสำคัญ ๆ ของโลกจะพลอยส่งผล
กระทบไปยังเมืองอื่น ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในทางเศรษฐกิจนั้น การที่จะเข้าใจ สาเหตุ ลักษณะ และ
การแก้ปัญหาการพัฒนาเมืองได้ดี จําเป็นจะต้องวิเคราะห์เมืองในแง่ของการ เชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
เฉพาะอย่างยิ่งบริษัทข้ามชาติและกระบวนการของบริษัทข้ามชาติในการ จัดโครงสร้างเศรษฐกิจเสียใหม่ 
ในขณะที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกนั้น เมืองต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความชํานาญ
เฉพาะอย่างเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก การตลาด บริการทางการเงินและบริการอืน่ 
ๆ และการจัดโครงสร้าง เศรษฐกิจของโลก ชาติและท้องถิ่นเสียใหม่ จะมีผลกระทบต่อการกระทำของรัฐ 
เป็นต้น มองในแง่นี ้ การพัฒนาเมือง ได้รับผลกระทบทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศและ
ภายในประเทศ ในทางกลับกัน การพัฒนาเมืองก็มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน 

2) การพัฒนาเมืองที่เน้นปัจจัยทางด้านโครงสร้าง การพัฒนาเมืองที่เน้นปัจจัย ทางด้าน
โครงสร้าง ให้ความสนใจต่อการวางรูปแบบโครงสร้างการใช้ที่ดิน ความสวยงามของเมือง การกระจาย
ของประชากร และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และ การขนส่ง เป็นอาทิ 
การพัฒนาเมืองที่เน้นปัจจัยทางด้านโครงสร้าง อาจจะกระทำโดยการพัฒนา บริเวณเมือง (Urban 
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development) หรือการปรับปรุงบริเวณเมืองเสียใหม่ (urban renewal) โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
ซึ่งอาจจะยึดถือเอารูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง 

3) การพัฒนาเมืองที่เน้นปัจจัยกระบวนการการเป็นเมืองและการย้ายถิ่นที่อยู่  ดังได้กล่าว
มาแล้วว่า กระบวนการการเป็นเมืองนั้น รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้คนจากบริเวณชนบท มายังบริเวณเมือง 
เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากลีลา ชีวิตทางสังคมชนบทมา
เป็นสังคมเมือง ข้อดีของการย้ายถิ่นที่อยู่มาสู่เมืองก็คือเมืองมีแรงงานเพิ่มขึ้น ข้อที่เสียก็คือหากคนชนบท
ประสานประโยชน์กับคนในเมืองไม่ได้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตาม มา ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสงัคม 
การศึกษาชั้นหนึ่งพบว่าคนที่อพยพเข้าไปอยู่ในเมืองมักจะมีอายุ น้อย คือ ประมาณ 20-24 ปี เท่านั้น 
อย่างไรก็ดี เป็นที่คาดว่าโลกและประเทศต่าง ๆ นับ วันแต่จะมีความเป็นเมืองมากขึ้น กล่าวคือในระดับ
โลกนั้นจะมีประชากรอาศัยอยู่ในบริเวณเมือง ประมาณร้อยละ 33.9 ร้อยละ 42.2 และร้อยละ 54.5 ใน
ปี ค.ศ. 1960 1975 และ 2000 ตามลำดับ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 เป็นต้นมา 
มีประชากรมากกว่า ร้อยละ 40 ที่อาศัยอยู่ในเมือง สำหรับประเทศไทยนั้น อัตราของประชากรที่อาศัย
อยู่ในเมือง นั้น เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ คือ ประมาณร้อยละ 10.3 ร้อยละ 11.5 ร้อยละ 12.7 ร้อยละ 13.8 
ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 16.3 และร้อยละ 17.3 ในปี พ.ศ. 2493, 2498, 2503, 2513, 2518 และ 2522 
ตามลำดับ ส่วนในปี พ.ศ. 2526 พบว่า ประชากรเมืองในภาคต่าง ๆ มีดังนี้ คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 14.7 
ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ ร ้อยละ 18.2 ภาคใต ้  ร ้อยละ 7.8 ภาคกลาง ร ้อยละ 16.1 และ
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 37.1 ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของประชากร เมืองเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ
ร้อยละ 2.23 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณร้อยละ 7.4 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 5.78 ภาค
ตะวันออก ร้อยละ 3.54 ภาคใต้ ร้อยละ 2.68 และภาค ตะวันตกร้อยละ 2.72 และภาคกลาง ร้อยละ 
2.07 จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่ยากจนที่สุดกลับมีประชากรเมือง
เพิ่มมากท่ีสุด ซึ่งเป็นการสนับสนุน สมมติฐานที่ว่า ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ได้สัดส่วนกับการผลิต จะ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา อย่างไรก็ดี สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินเชื่อว่า เมืองของประเทศไทยยังสามารถ
รองรับประชากร ได้อีกเป็นจำนวนมาก 

4) การพัฒนาเมืองที่เน้นปัจจัยพฤติกรรมของเมือง การพัฒนาเมืองที่เน้นปัจจัย พฤติกรรม
ของเมือง อาจจะพิจารณาได้จากการดูว่า เมืองปฏิบัติภารกิจอะไรบ้าง และการปฏิบัติ ภารกิจเช่นนั้น มี
ผลดีและผลเสียอะไรบ้าง 

เมืองปฏิบัติภารกิจอะไรบ้าง ? คําตอบก็คือปฏิบัติภารกิจท่ีเป็นผลดี 2 ประการ คือ 
(1) เมืองปฏิบัติภารกิจในฐานะของการแลกเปลี่ยนและส่งต่อค่านิยมวัฒนธรรม และความมั่ง

คั่ง ปฏิบัติภารกิจในฐานะของผู้ผลติผูส้รา้งและผูพ้ัฒนา และปฏิบัติภารกิจในฐานะ เป็นพลังแม่เหล็กและ
พลังปลดปล่อยคนจน คนไม่มีสิทธิออกเสียงและคนที่ด้อยโอกาส 
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(2) เมืองปฏิบัติภารกิจในฐานะที่เป็นจุดแห่งการติดต่อกับโลกภายนอก เป็นที่ตั้งแห่ง อำนาจ 
เป็นตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นแหล่งรองรับความรู้ความสามารถกําลัง คนเป็นสถานที่
ลงทุน และเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการค้าในประเทศและต่างประเทศ 

ในทางตรงกันข้าม เมืองอาจจะปฏิบัติภารกิจที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือมีปัญหาหลาย ประการ 
ปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดจากการที่เมืองมิได้ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายระบุไว้ ปฏิบัติ ภารกิจน้อยกว่า
หรือปฏิบัติมากกว่าที่กฎหมายระบุไว้ เมืองจึงถูกมองว่าเป็นสถานที่ขาดความยุติธรรมและมีแต่ความชั่ว
ร้ายและทำลายคุณค่าของมนุษย์ นั่นก็คือ ยิ่งเมืองมีขนาดใหญ่เพียงใด ก็ยิ่ง มีปัญหาที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
เพียงนั้น กล่าวคือ เมืองส่วนใหญ่จะมีรัฐบาลที่อ่อนแอ มีวิกฤตการณ์ ทางด้านการขนส่ง มีแหล่งเสื่อม
โทรม มลพิษทางอากาศและน้ำประชาชนอาศัยกันอยู่อย่าง หนาแน่น มีอคติเกี่ยวกับเชื้อชาติ มีอัตรา
อาชญากรรมสง อัตราภาษีที่สูง ขาดทรัพยากร ทางด้านการเงิน ขาดระบบโรงเรียนที่ดี มีความต้องการ
ด้านสังคมสงเคราะห์สูง และมีการว่า จ้างงานท่ีไม่เพียงพอกับปริมาณของกําลังแรงงาน ฉะนั้น คนท่ีจะมี
ชีวิตอยู่ได้ในเมือง จะต้อง ศึกษาเล่าเรียนทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด จะต้องแสวงหางานและ
สถานท่ีพักอาศัยให้ได้ มี ความเชี่ยวชาญในการเดินทางไปทำงาน จะต้องเรียนรู้ในการซื้อหาอาหารและ
เสื้อผ้า จะต้องทำ ตัวให้เคยชินกับฝูงชนและอากาศในเมือง ตลอดจนต้องมีความอดทนเป็นเลิศ 

 

แนวทางการพัฒนาเมือง 
แนวทางการพัฒนาเมืองมีอยู่หลายแนวทางแต่ในที่นี้จะพิจารณาถึงการพัฒนาเมืองเฉพาะใน

แนวทางของการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเท่าน้ัน 
การพัฒนาเมืองตามแนวทางของการเมือง มุ่งที่จัดโครงสร้าง กระบวนการและพฤติกรรม

ของเมือง โดยผ่านทางกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการติดตาม
ดูผลกระทบของนโยบายของเมือง ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว นโยบายดังกล่าวก็คือการที่ รัฐบาลเมืองตัดสินใจ
ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และการตัดสินใจดังกล่าวนี้มี ผลบังคับตามกฎหมาย นั่น
ก็คือ หากใครไม่ปฏิบัติตาม ก็ต้องถูกลงโทษ ตัวอย่างของการพัฒนา เมืองตามแนวทางของการเมือง ก็
คือ การวางผังเมือง การจัดการปกครองการบริหารเป็นรูป เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เมือง (เช่น 
พัทยา) และสุขาภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้ การพัฒนา เมืองตามแนวทางของการเมือง ยังรวมไปถึงการ
พิจารณา กำหนดอัตราภาษีอากรต่าง ๆ การ กำหนดอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง อัตราไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งโดยสรุปแล้ว ผลของการพัฒนาเมืองตามแนวทางของการเมืองเป็นการนําเอา
ผลประโยชน์จากคนกลุ่มหนึ่งไปให้ กับอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นคือ เมื่อมีคนได้ประโยชน์ก็ต้องมีผู้เสียประโยชน์ 
(จาริต ติงศภัทิย์:2528) 

การพัฒนาเมืองตามแนวทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์เมือง (urban 
economics) ซึ่งพยายามที่จะหาคําตอบต่อคําถามต่าง ๆ เช่น ประชากรและหน่วยผลิต ทำการตัดสินใจ
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อย่างไรในการเลือกที่ตั้งและการใช้ที่ดิน การตัดสินในการเลือกที่ทั้งเช่นว่านั้น สมเหตุสมผลหรือไม่ จะ
พัฒนาเส้นทางขนส่งในเขตเมืองอย่างไรดีจึงจะมีประสิทธิภาพ โครงสร้าง ของภาครัฐบาลแบบใดจึงจะมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด การกระจุกตัวของประชากรในพื้นที่ ในพื้นที่หนึ่งมากเกินไป จะมีผล
อะไรต่อความยากจนและมลภาวะ เหตุใดเมืองบางเมืองจึงเติบโต ขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่อีกเมืองหนึ่งกําลัง
ทรุดโทรมลงไป มีการแข่งขันในระหว่างเมืองต่าง ๆ หรือไม่ เหตุใดหน่วยผลิตและประชากรจึงอพยพไปสู่
เม ืองบางเมืองมากเป็นพิเศษ เมืองขนาดใด จึงจะเหมาะสมที ่ส ุด ควรจะมีการลงทุนทางด้าน
สาธารณูปโภคอะไรบ้าง และบทบาทของภาครัฐบาล เมืองควรจะเป็นเช่นไร (ประจักษ์ ศกุนตะ
ลักษณ์:2518) 

การพัฒนาเมืองตามแนวทางสังคม การพัฒนาเมืองตามแนวทางสังคม มุ่งแก้ปัญหา เมืองใน
แง่ของคุณภาพชีวิตของประชากรเป้าหมาย เรื่องความยากจน ความไม่รู้ ความเจ็บไข้ ได้ป่วย และความ
หิวโหย เป็นต้น การแก้ไขปัญหาความยากจน ก็คือการจัดหางานให้ประชาชน ทำมากข้ึน พร้อมทั้งดูแล
ความยุติธรรมในการว่าจ้างงาน การแก้ไขปัญหาความไม่รู้ ก็คือการ ส่งเสริมการศึกษา การแก้ไขความ
เจ็บไข้ได้ป่วย ก็คือการเพิ่มมาตรการในเรื่องการสาธารณสุข และการอนามัย ส่วนการแก้ไขปัญหาการ
หิวโหยก็โดยการจัดหาสวัสดิการให้แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งหลัก ที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเมืองตามแนวทาง
สังคม ก็คือ มุ่งที่จะให้ประชาชนยืนอยู่บนขาของ ตนเองได้ เพื่อที่จะให้พวกเขามีความภูมิใจในศักดิ์ศรี
และเกียรติศักดิ์ของความเป็นมนุษย์ 

 

ปัญหาของการพัฒนาเมือง  
การพัฒนาเมืองมีปัญหาหลายประการ 
ประการแรก การพัฒนาเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศด้อยพัฒนา มี ลักษณะไม่

เหมือนกัน 
ประการที่สอง การพัฒนาเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ว่ามี

อะไรบ้าง ปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นปัญหาทางด้านกายภาพหรือจิตวิทยา 
ประการที่สาม สมมติว่า เราพบว่ามีปัญหาอะไรแลว้ เราจะเลือกวิธีแก้ปัญหาดังกลา่ว เหล่านั้น

อย่างไร ซึ่งตามปกติแล้ว การแก้ปัญหาเหล่านี้ มักจะต้องอาศัยวิถีทางทางการเมือง วิธี ทางการบริหาร 
วิธีที ่ใช้ดุลยพินิจ หรือวิธีการสร้างแรงดลใจให้กับผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง หรือกล่าวอีกนัย หนึ่งได้ว่า วิธีการ
แก้ปัญหา มิใช่มีแต่เพียงวิธีเดียว ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยวิธีการหลาย ๆ วิธีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อยา่งเดียวกันนี้ในทางวิชาการเรียกว่า “equifinality 

ประการที่สี่ ปัญหาการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน จําเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะใช้วิธีการตัดสินใจจากเบื้องบนลงมาเบื้องล่างแต่เพียงอย่างเดียว หาได้ไม่ 
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ประการสุดท้าย การพัฒนาเมืองที่ดีนั้น จะต้องสามารถตอบคําถามว่า คุณภาพชีวิต ของ
ประชากรในเมืองและบริเวณใกล้เคียงดีขึ้นหรือไม่ หากคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ดีขึ้น การพัฒนา
เมืองก็ไร้ประโยชน์ เพราะเท่ากับว่า ผลพวงของการบริหารเมืองตกไปอยู่ในกํามือของ กลุ่มคนเพียงบาง
กลุ่มเท่านั้น ส่วนประชาชนคนธรรมดา ยังคงได้รับความทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิม ในทํานองเดียวกัน การ
พัฒนาเมืองท่ีดี ก็น่าจะทำให้สังคมชาวไร่ชาวนา และสังคมชนบท เจริญก้าวหน้าตามไปด้วย 

ตัวอย่างของการพัฒนาเมือง 
ตัวอย่างของการพัฒนาเมืองได้แก่ แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองหลักของ ไทย ซึ่งเริ่ม

ขึ้นในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 4 ทั้งนี้ ก็เพื่อแก้ข้อครหาที่ว่า “เมืองไทยคือ
กรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ คือเมืองไทย” ดังที่ ธวัช วิชัยดิษฐ์ เคยกล่าวตําหนิ การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ไว้ว่า “แผน 1-3 เป็นการวางแผนเมือง (ในส่วนกลาง ผู้เขียน) ไม่ใช่ชนบท ถ้าเรา 
“ดับไฟ” ในชนบทได้ เราก็แก้ปัญหาของบ้านเมืองได้ ปัญหาของ เมืองไทยอยู่ที่ชนบทครับ” (ธวัช วิชัย
ดิษฐ์:มปป.) เมืองหลักที่ได้รับการพัฒนา กระจายไปตามภาคและตามศักยภาพหรือ “แวว”ของการ
พัฒนาซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 5 เมือง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี และสงขลา หาดใหญ่ 
(วารสารเศรษฐกิจและสังคม:2528) ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาดังต่อไปนี้คือ  

(1) เพื ่อลดความแตกต่างเก ี ่ยวก ับบร ิการและมาตรฐานโครงสร ้างพื ้นฐานระหว ่าง
กรุงเทพมหานครและเมืองตามภูมิภาคอื่น ๆ 

(2) เพื่อเปลี่ยนสถานท่ีตั้งทางอุตสาหกรรมให้ออกไปอยู่นอกกรุงเทพมหานคร 
(3) เพื ่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองที ่ม ีศ ักยภาพหรือ  “แวว” ของการพัฒนาตลอดจนมี

ความสามารถท่ีจะพัฒนามากยิ่งข้ึนต่อ ๆ ไป 
(4) เพื่อกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจออกไปยังบริเวณนอกกรุงเทพฯ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) ความสัมพันธ์ของ
ความรู้ความเข้าใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลอื อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จำนวน 366 คน  ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  3) ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ 
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ ระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชน และปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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Abstract 
 The purpose of this study is Understanding of people's life and property safety 
in bangluean Street administrative organization Bangpakong District, chachunsao Province 
Administrative organization in bangklua sub district, bangpakong District, chachunsao 
Province Understanding the relationship between public participation in human life and 
property safety In banglue sub district, bangpakong District, chachunsao province. The 
results of this study are as follows People's understanding of life and property safety is 
at the highest level. Public participation in the explosion of life and property safety of 
bangluean Street administrative organization in pakong District Average monthly income 
in chachunsao Province The relationship between public participation in life and property 
safety of administrative organizations in banglua Street Gender, age, education level, 
occupation, education level, in bangpakong District, chachunsao Province Knowledge and 
understanding of life and property safety Public participation in the life and property 
safety of administrative organizations in banglue street has nothing to do with it. 
Chachunsao, bangpakong District 
 

บทนำ 
 นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็นทศวรรษสำคัญ
ของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเกิดจากการที่รัฐบาลได้เร่งรัดจัดตั ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของในองค์กร ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องแนวนโยบายแห่ง
รัฐเพื่อนำสู่เป้าหมาย“บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมและประโยชน์สุขของประชาชน” ต่อมารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 283 ได้บัญญัติความไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
อำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล จัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นย่อมมี
ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหารการจัดบรกิารสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะโดยต้องคำนึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของ
จังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม (ฐิติอลีนา ใจเพียร, 2558 : 1-2)  
 ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศไทยขึ้น ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 2 พุทธศักราช 2557 ได้ให้อำนาจสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
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ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านการปกครองท้องถิ่นโดยยังคงให้ความสำคัญต่อการ
กระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามที่กฎหมายกำหนด มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงข้อมูลข่าวสารและความ
คิดเห็น การตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ โดยนำเงินรายได้ที่จัดเก็บเองและรายได้    ที่รัฐบาล
จัดสรร มาใช้แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ (นาถนภา กอบวิยะ
กรณ์, 2560)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งเป็นองค์การ 
บริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดตำบลของอำเภอบางปะกง จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ตั ้งอยู ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบางปะกง มีพื ้นที่รับผิดชอบ 12.99 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 8,118.71 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้านท่ีรับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพื้นท่ีรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ชนบท ประชาชนมักจะประสบปัญหาการไม่ได้รับ
ความสะดวกจากด้านโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ถนนชำรุด ปัญหาการขาดน้ำ
อุปโภค – บริโภคและการขาดน้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลื อ ได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ในอดีด
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสามัคคี 
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ไม่มีบุคคลภายนอกตำบลเข้ามาอยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือมากนัก แต่ในปัจจุบันได้มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อตัง้
ในพื้นที่ เป็นผลทำให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เป็นจำนวนมากขึ้น มีการก่อสร้างหอพัก 
บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ ส่งผลให้ชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว พื้นที่มีความหลากหลายขึ้นโดยมีทั้ง
พื้นที่ท่ีเป็นเมืองและพื้นที่ท่ีเป็นชนบท ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะปัญหาที่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก คือปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การลัก
ทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ ยาเสพติด การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน การใช้รถใช้ถนนด้วยความประมาท 
เป็นด้น ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่ทำลายขวัญและกำลังใจของประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวัน 
(องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ, 2562)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ใ นการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานราชการมาโดยตลอด แต่การดำเนินการที่ผ่านมายังไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ได้อย่างทั ่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ ทั ้งนี ้อาจเนื่องมาจากประชาชนไม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการหรือประชาชนมีส่วนร่วมบ้างเพียงเล็กน้อย ซึ่งหากจะดำเนินการแก้ไขปัญหา ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือให้ประสบ
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ความสำเร็จ ได้มีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย เช่น 
ผลการศึกษาของ พงศกร  อุบลวรรณา (2560) ที ่ศึกษาเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยด้าน
อาชญากรรม พื้นที่ถนนข้าวสารกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาอาชีพ ความถี่ของการเดินทางมาเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 
ช่วง เวลาที่เดินทางมาเที่ยวและการกลับมาเที่ยวซ้ำ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการความ
ปลอดภัยด้านอาชญากรรม และระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยอยู่ในระดับ
มากที่สุด นอกจากนี้ กฤษณ์ มีบำรุง (2556) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก การเข้าร่วมช่วยเหลือสนับสนุนต่อกิจกรรมการป้องกัน อาชญากรรมในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก ประชาชนท่ีมีเพศ อาชีพ และระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นควรต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหา  ด้วยเหตุผลและประโยชน์ของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่จะช่วยปรับปรุง คุณภาพของการตัดสินใจให้ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความล่าช้า 
และเมื่อเกิดการมีส่วนร่วมที่ดีแล้วสามารถนำผลไปปฏิบัติได้ง่ายกว่า ส่งเสริมให้โครงการที่นำไปปฏิบัติ
ยั่งยืนลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงและเป็นการพัฒนาประชาสังคม โดยทำให้กลุ่ม
ประชาสังคม กลับสู่การทำงานของกระบวนการประชาสังคม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจหรือเป็นองค์ประกอบที่ขาดมิได้สำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะการปกครองท้องถิ่น คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือ
กำหนดวิถีและอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นความจำเป็น
โดยจะเห็นได้ว่ามีการกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่ง
มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง และนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน และตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีเป้าหมายให้การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตย
ท้องถิ่น (อรทัย ก๊กผล, 2552 : 4) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทำการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ 
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษา ตัวแปรต้นคือลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) อาชีพ 4) รายได้ 5) ระดับการศึกษา 6) 
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน และความรู้ความเข้าใจของประชาชน และตัวแปรตามคือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ จำนวน 4,240 
คน (สำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2562) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ จำนวน 366 
คน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรในการคำนวณของ (Taro Yamane, 1973 : 727)    
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
  1) ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย  
   1) เพศ  
   2) อายุ  
   3) อาชีพ      
   4) รายได้  
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   5) ระดับการศึกษา  
   6) ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน  
   2)  ความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่      
  1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
  2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม 
  3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
  4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย คือเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยจำนวน 7 หมู่บ้าน 
 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง เดือนเมษายน 
2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
 สมมติฐานการวิจัย 
 ความรู้ความเข้าใจมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์เชิงวิชาการ 
 ได้รับความรู้เกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินพัฒนาและสนับสนุนการส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน 
 ประโยชน์เชิงนโยบาย 
 ได้ทราบสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ประโยชน์เชิงปฏิบัติ 
 สามารถไปใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืน  
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเกลือ  ในปีพ.ศ. 2564 จำนวน 4,240 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ จำนวน 366 คน โดย
ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ.2564 และการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้
สูตรในการคำนวณของทาโร่ ยามาเน่ 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การดำเนินการวิจ ัยครั ้งนี ้สามารถตรวจสอบได้ตรงกับแนวคิดของการวิจ ัยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้กำหนดการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารสว่นตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  2) สร้างแบบสอบถามให้ตรงประเด็นตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
การักษาความปลอดภัยภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  
  3) เครื ่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 
ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการพักอาศัย จำนวน 6 ข้อ ซึ่งลักษณะเป็น 
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ใช้วิธีการวิจัยแบบสำรวจโดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ดว้ยตนเองกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 366 ชุด และผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติและวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตำรา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์แล้วมาลงเลขรหัส 
(Code) 
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 2) นำแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรปูทาง
สถิติ เพื่อคำนวณหาค่าทางสถิติแล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบคำถามให้ตรงตามประเด็นท่ี
ต้องการ และวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและนำผลการ
วิเคราะห์มาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเขียนข้อเสนอแนะ 
 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ขอ้มูล
และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแบ่งสถิติออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วน
บุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี ่ (Frequency) 
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางเกลือ  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติไคส
แควร์ (Chi-Square Test) และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายแบบเพียร์สัน  
 3) ส่วนข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด ที ่ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามแล้วจึงทำการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 
234 คน คิดเป็นร้อยละ 63.93 อายุ 41-50 ปี ปี จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 
155  คน คิดเป็นร้อยละ 42.35 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.27 พักอาศัยในชุมชนเป็น ระยะเวลา 5 - 10 ปี จำนวน 237 คนคิดเป็นร้อยละ 64.75  
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 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( "x"  ̅=4.22, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย สามลำดับพบว่า หลีกเลี่ยงการเดินตามลำพังในที่เปลี่ยวมืดมีค่าเฉลี่ ยสูงสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากท่ีสุด ("x"  ̅=4.40, S.D.= 0.54) รองลงมาคือ ไม่ควรทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีคนดูแล 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากท่ีสุด ("x"  ̅=4.38, S.D.= 0.52) และท่านคิดว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์นิ 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลืออยู่ในระดับใด ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ("x"  ̅=4.31, 
S.D.= 0.57) ตามลำดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง

เกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( "x"  ̅=3.86, S.D.=0.51) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า การมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินกิจกรรม 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ("x"  ̅=4.00, S.D.=0.43) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล  การมีส่วนร่วมหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และการมีส่วนร่วมในการลงทุน
และปฏิบัติงาน ตามลำดับ รายละเอียดเป็นรายด้านดังนี ้
  3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราด้านการมีส่วนร่วมหาปัญหา

และสาเหตุของปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( "x"  ̅=3.52, S.D.=0.91) เมื ่อพิจารณาเป็นข้อและ
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยสามลำดับ พบว่า ท่านมีส่วนร่วมออกเสียงสนับสนุนและคัดค้านปญัหา 
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ท่านเคยเข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อเสนอปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดเพลิงไหม้ในชุม ชุมชน เช่น การเกิดเพลิงไหมใ้น
ชุมชนจากไฟฟ้าลัดวงจร การเผาตอซังข้าวในที่นา และ ท่านเคยเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
เสนอปัญหาและสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การลักขโมย ปัญหายาเสพติด  
ตามลำดับ 
  3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน

ดำเนินกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( "x"  ̅=3.86, S.D.=0.86) เมื่อพิจารณาเป็นข้อและเรียงลำดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยสามลำดับ พบว่า ท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเกลือ จัดทำป้ายสัญญาณจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ 
ท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ปรับปรุงเห็นทางคมนาคม 
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ถนนท่ีชำรุดเพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนน และ ท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางเกลือ ติดตั ้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ เส้นทางคมนาคมในพื ้นที ่เพื ่อป้องกันปัญหา
อาชญากรรม และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตามลำดับ 
  3.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราด้านการมีส่วนร่วมในการ

ลงทุนและปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( "x"  ̅=3.65, S.D.=0.86) เมื ่อพิจารณาเป็นข้อและ
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยสามลำดับ พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการให้ที่พักกับตำรวจในระหว่าง 
ติดตามจับคุมคนร้าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ท่านเสียสละเวลาและแรงงานเพื่อช่วยเหลือกิจกรรม
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ ท่านตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของ
ท่านและเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งท่ีพบว่าชำรุดเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ตามลำดับ  
  3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราด้านการมีส่วนร่วมในการ

ติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( "x"  ̅=3.74, S.D.=1.01) เมื่อพิจารณาเป็นข้อและ
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยสามลำดับ พบว่า ท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง การจัดกิจกรรม
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ เป็น ผู้จัดขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก รองลงมาคือ ท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่ วน
ตำบลบางเกลือ เพื่อแสดงความเห็นโครงการแก้ไขปัญหา ด้าน ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินหลังจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือดำเนินการแล้ว และท่านมีส่วนในการรายงานผลการดำเนินโครงการ
แก้ไขปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย 
ตามลำดับ  
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ  อำเภอ 
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ 
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ส่วน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ และระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชน  ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเดินตามลำพังในที่เปลี่ยว
มืด การไม่ควรทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีคนดูแล และมีความรู้ความเข้าใจว่ าความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลืออยู่ในระดบัใด  ทั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั
ของ พงศกร  อุบลวรรณา (2560) ซึ ่งได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง เครือข่ายการจัดการความปลอดภัยด้าน
อาชญากรรม พื้นที่ถนนข้าวสารกรุงเทพมหานคร  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ความปลอดภัย อยู่ระดับมากที่สุด  
 2. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง
เกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ 
กฤษณ์ มีบำรุง (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม:กรณีศึกษา ชุมชน
มัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมอยู่ในระดับ อภิปรายเป็นรายด้านดังน้ี 
  2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วมหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ประชาชนได้มีส่วนร่วมออกเสียงสนับสนุน
และคัดค้านปัญหา ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน เคยเข้าร่วมประชุมประชาคมหมูบ่้านเพื่อเสนอ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดเพลิงไหม้ในชุม ชุมชน เช่น การเกิดเพลิงไหม้ในชุมชนจากไฟฟ้า
ลัดวงจร การเผาตอซังข้าวในที่นา และเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอปัญหาและสาเหตุ
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การลักขโมย ปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของ พงศกร  อุบลวรรณา (2560)  ท่ีพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยด้านอาชญากรรม 
พื้นที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร อยู่ระดับมาก  
  2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน
ดำเนินกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อ
เสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ จัดทำป้ายสัญญาณจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เข้า
ร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ปรับปรุงเห็นทางคมนาคม ถนนที่
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ชำรุดเพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนนและ เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเกลือ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ เส้นทางคมนาคมในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม และ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตามลำดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ พรมเดื่อ (2551: 34) ที่ได้กำหนด
เป้าหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือให้ประชาชนได้มีบทบาทมากขึ้นในการร่วมวางแผนและ
การปฏิบัติตามแผนเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาของสังคม  
  2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนและปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ที่
พักกับตำรวจในระหว่าง ติดตามจับคุมคนร้าย ประชาชนเสียสละเวลาและแรงงานเพื่อช่วยเหลือกิจกรรม
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และร่วมตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของ
ท่านและเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่พบว่าชำรุดเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 
กฤษณ์ มีบำรุง (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม:กรณีศึกษา ชุมชน
มัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
  2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังการ
ชี้แจง การจัดกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาง
เกลือ เป็นผู้จัดขึ้น ประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ เพื่อแสดงความเห็น
โครงการแก้ไขปัญหา ด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินหลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ
ดำเนินการแล้ว และมีส่วนในการรายงานผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ตามลำดับ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของ สุภาณี แต้มแก้ว (2560 : 95)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษา
ความปลอดภัยชุมชนในเขต เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการรักษาความปลอดภัยชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ  อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาอยู่
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อาศัยในชุมชน และความรู้ความเข้าใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สอดคล้องกับการวิจัยของ สุภาณี แต้มแก้ว (2560 : 95) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการรักษาความปลอดภัยชุมชนเขต เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า
ปัจจัยในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการรักษาความปลอดภัยชุมชน แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านการมีส่วนร่วมหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้บริหาร ควรกำหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างชัดเจนควรมีการการมอบหมายหน้าท่ีความรับผดิชอบ
ในการดำเนินการตามแผนอย่างชัดเจน รวมทั้งวิธีปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า ให้ละเอียดและชัดเจน และให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนโดยมีเป้าหมายร่วมกัน   
 2. ด้านการมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ควรส่งเสริม
ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม เสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด  
 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ควร
สนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เช่น อปพร. อาสาสมัครกู้ภัย อาสาสมัครตำรวจชุมชน อาสาสมัคร คุมประพฤติ เป็นต้น  
 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ควร
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อแสดงความเห็น โครงการแก้ไขปัญหาด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินหลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือดำเนินการแล้ว 
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้มุ่งนำเสนอการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่มุ่ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในภายประเทศ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีได้
หลากหลายวิธีการ รัฐพยายามที่ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองให้การแสดงออกและพัฒนา
ประเทศไปสู่ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้สิทธิของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองประกอบไปด้วย สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ,สิทธิจัดตั้งพรรคการเมือง,สิทธิเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย,สิทธิออกเสียงประชามติ,สิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ,สิทธิการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น,สิทธิตรวจสอบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ,สิทธิสมัครรบัเลือก
เป็นสมาชิกวุฒิสภา,และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิทธิและเสรีภาพ สิทธิเหล่านี้ได้เขียนไว้
ในรัฐธรรมนูญ เพราะประชาธิปไตยมุ่งเปิดโอกาส ให้กับประชาชนเข้ามามีบทบาทในการมองปัญหาและ
ร่วมค้นหาที่มาของปัญหา การวางแผน ดำเนินกิจกรรมของรัฐ การเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วนทาง
การเมือง และการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงาน 
 
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง;สิทธิของประชาชน;รัฐธรรมนูญปัจจุบัน 
 

ABSTRACT  
 This article aims at presenting political participation and the rights of the people 
under the constitution which aims to promote political participation of the people in the 
country. The state is trying to allow people to participate in politics, to express and 
develop the country to be more modern. In the current constitution, the rights of citizens 
to participate in politics include Voting rights, right to form a political party, right to 
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nominate legislation, right to vote in referendum, right to participate in the constitutional 
amendment process, right to participate in local government, right to examine 
independent constitutional organizations, right to apply Elected to the Senate, and the 
right to public participation in rights and freedoms These rights were written in the 
constitution. Because democracy is open to opportunities For people to have a role in 
looking at the problem and to find the source of the problem, planning the activities of 
the state Participation in political partnerships and monitoring and evaluation of 
operations. 

 
Keywords. Political participation; Civil rights; Current constitution 
 

บทนำ  
 การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน อำนาจสูงสุด หรืออำนาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน โดยประชาชนทำหน้าที่ปกครองตนเองโดยตรง (Direct Democracy) แต่
ในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถกระทำได้ แต่กระทำโดยการมีส่วนร่วม ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ
อธิปไตยต้องมีคุณสมบัติที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อหลักการประชาธิปไตย เช่นมีความสนใจกระตือรือร้นที่จะ
เข้ามีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือติดตาม ควบคุม 

และตรวจสอบการทำงานของรัฐอย่างจริงจัง หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าประชาชนต้องมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองตามทัศนะที่ว่า “กิจกรรมทางการเมืองการปกครองเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องเอาใจใส่รับผิดชอบ
จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธให้พ้นความรับผิดชอบของตนหาได้ไม่” เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน เป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตย เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  สิทธิของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองประกอบไปด้วย สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง,สิทธิจัดตั้งพรรคการเมือง,สิทธิเข้าช่ือเสนอ
กฎหมาย,สิทธิออกเสียงประชามติ,สิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ,สิทธิการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น,สิทธิตรวจสอบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ,สิทธิสมัครรบัเลือก
เป็นสมาชิกวุฒิสภา,และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิทธิและเสรีภาพ เป็นสิทธิที่ประชาชนมี
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
 การที่ประชาชนผู้มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  ไม่ทราบไม่เข้าใจ ไม่รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ สิทธิของ
ความเป็นประชาชนในการที ่จะต้องมีหน้าที ่ และมีส ่วนร่วมทางการเมือง จะส่งผมให้ระบอบ
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ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นการที่ทำให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ 
สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งท่ีสำคัญที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยพัฒนาและ
เป็นไปอย่างราบรื่น 
 ดังนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเรื่องสิทธิของประชาชนจะเป็นส่วน
สำคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองพร้อมทั้งส่งผลให้การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นการปกครองของประชาชน บทบาททางการเมืองของ ประชาชน
ในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงเป็นหัวใจของระบบนี้ ดังนั้นการเข้ามีส่วนร่วมในการ ปกครองตนเอง
ของประชาชน จึงถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนนั้นอาจเกิดขึ้น
ได้ในหลายลักษณะ เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การพูดคุยเรื่อง การเมือง การช่วยพรรคการเมืองใน
การรณรงค์หาเสียง การเข้าร่วมประชุมทางการเมืองการเป็นผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง หรือแม้แต่การเดินขบวน
ประท้วง หรือสนับสนุนการ ดำเนินการของรัฐที่มียังผลให้ตนเองได้ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ ซึ่ง
นักวิชาการทั้งหลายได้กล่าวถึงขั้นวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
ใช้สิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานได้ในลักษณะที่แตกต่างกันไปตาม ความเหมาะสมของตนในพื้นที่นั้น ๆ อาทิ เช่น 
การที่มีส่วนร่วมที่แท้จริง น่าจะมี 4 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนการที่มีการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ 
วิธีการขั้นตอนในการมีส่วนร่วมการวางแผน ดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการลงทุนและการ 

ปฏิบัติงานและขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (ปิยะรัตน์ รุกขชาติ, 2555) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ความหมายของการมีส่วนร่วมในมุมมองของนักวิชาการได้มีการให้ความค่านิยามไว้ ในหลาย
ความหมาย แต่ไม่ว่าค่านิยามจะกำหนดอย่างไร หัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  ก็ยังให้
ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นหลักโดยในที่นี้ ขอยกตัวอย่าง
ความเห็นของหน่วยงานและนักวิชาการที่ได้ให้ค่านิยามเกี ่ยวกับเรื ่องการมีส่วนร่วมไว้ อาทิ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ออนไลน์) 
 ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหาร เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่ง ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้
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ข้อมูล แสดงความคิดเห็น   ให้คำแนะนำปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรง
จากประชาชน (คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ, 2540) 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในรายงานการศึกษา เรื ่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ว่าหมายถึงการเปิดโอกาส  ให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วม
ตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ ่มนโยบาย การจัดทำ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีว ิตและสิ ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรม
นั้น (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, 2554) 
 แนวทางการที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  - ให้ความสนใจ ค่อยติดตามข่าวสารด้านการเมือง 
  - ให้การสนับสนุนผู้สมัครและให้ความร่วมมือกับนักการเมืองที่ดี 
  - สนใจศึกษาข้อเท็จจริงให้เข้าใจและหาความรู้ให้ถี่ถ้วน 
  - เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในทางที่ถูกต้อง 
  - ค่อยติดตามตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองที่ทำงานแทนประชาชน 
  - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางราชการ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองประชาชนที่ดี 
  - คัดค้านแนวนโยบายที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ส่วนรวม 
  - เสนอปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข 
  - เมื่อจำเป็นเข้าร่วมชุมนุมคัดค้านโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
  - ค่อยปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนมิให้ผู้ใดถูกละเมิด 
  - ค่อยดูแลและต่อต้านนักการเมืองที่ไม่ดี 
 แนวทางนโยบายที่รัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมดังนี้ 
  - มีความรู ้ความเข้าใจที ่ถ ูกต้องเกี ่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  - มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และการจัดบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น 
  - มีส่วนร่วมในในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน 
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สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน   
 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้สิทธิประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง ดังนี้ (สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561) 
 สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง   
 รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้งได้ซึ่งเป็นการ
ขยายสิทธิจากเดิมในอดีต 
 ที่ต้องมีอายุครบ 18 ปีในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง รวมทั้งยังกำหนดให้เป็น
หน้าที่ของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็น
สำคัญ ดังนั้น หากใครไม่ไปใช้สิทธิก็ต้องได้รับโทษ ซึ่งได้กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งและมิได้
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 
ผู้นั้น ถูกจำกัดสิทธิบางประการ เป็นไปตามหลักการที่ว่า เมื่อท่านไมได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่ต้น
ท่านก็ไม่ควรได้รับสิทธิดังกล่าว 
 สิทธิจัดต้ังพรรคการเมือง 
 กำหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองตาม วีถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องกำหนดให้ เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิก
มีส่วนร่วม อย่างกว้างขวางในการกำหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกำหนดมาตรการให้
สามารถดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงำ หรือชี้นำโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น 
รวมทั้ง มาตรการกำกับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 กำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง หมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตาม
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย โดยมีหลักการดังนี ้
   - คุณสมบัติและจำนวนของประชาชน ที ่ต้องการเข้าชื ่อเสนอ กฎหมายต้องเป็น
ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งและต้องมีจำนวนไม่น้อย กว่า 10,000 คน สามารถใช้สิทธิเสนอร ่าง
พระราชบัญญัติได้   
  - ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้เฉพาะตามที่บัญญัตไิว้
ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ เท่านั้น   
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  - ข้อยกเว้นร่างพระราชบัญญัติที ่ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งเสนอ หากเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเงินต้องได้รับคำรับรองจากนายกรัฐมนตรีก่อน 
 สิทธิออกเสียงประชามติ 
 กำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอ ให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอัน
มิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญหรือเรื ่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งยังกำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปลง ประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศ เป็นสำคัญ 
 สิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิ เข้าชื่อร่วมกันในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอ เป็นร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ การขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้อง
ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐ 
 สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
   - กำหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง การปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการ และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่กฎหมาย
บัญญัติ 
  - สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง   
  - ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบ ของสภาท้องถิ่น  
  - ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ อาจมาจากวิธีอื่นตามที่กฎหมาย
กำหนด แต่ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชน   
  - การดำเนินงาน อปท. สภาท้องถิ ่น และผู้บริหารท้องถิ ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลและ
ดำเนินการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
  - ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นมีสิทธิเข้าช่ือกัน เพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่นได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 สิทธิตรวจสอบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าช่ือกล่าวหาว่ากรรมการป้องกัน
และปราบปราบการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ กฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยยื่นต่อ ประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธาน
รัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธาน
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ศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเปน็ที่
ประจักษ์เพื่อไต่ส่วนหาข้อเท็จจริง  
 สิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
 กำหนดให้ที่มาของวุฒิสภาจำนวนสองร้อยคน มาจากการ เลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ 
ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทำให้ ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุก
คนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้การกำหนดที่มาของวุฒิสภาดังกล่าวเป็นการเปิดกว้างให้ ประชาชนทุกคน 
ทุกอาชีพมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงสามารถ สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรม
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้มีโอกาสเข้าสู่การทำงานด้านการเมือง เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมเป็นการให้โอกาสมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง นอกจากจะช่วยสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำทางการเมืองแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองอย่าง
แท้จริงที่ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น  
 สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิทธิและเสรีภาพ 
  - บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา 
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การติดต่อสื ่อสารถึงกัน เสรีภาพในทางวิชาการ การเข้าถึงข้อมูลหรือ 
ข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ การร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐและได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาโดยเร็ว การฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของ ข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ การรวมตัวกัน ในรูปแบบต่าง ๆ   
  - บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความ
คิดเห็นตามจริยธรรมแห่ง การประกอบวิชาชีพ 
  - บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริม ภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี อันดีงาม ท้ังของท้องถิ่นและของชาติ (2) จัดการ บำรุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน (3) เข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือ
ชุมชน หรืองดเว้นการดำเนินการใดอันจะกระทบต่อ ความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน (4) 
จัดสวัสดิการชุมชน (5) สิทธิของบุคคลและชุมชนตาม (1) (2) (3) และ (4) หมายความรวมถึงสิทธิที่จะ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดำเนินการด้วย 
  - บุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิของผู้บริโภคและองค์กรเหล่านี้สามารถรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรใหญ่เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งอำนาจในการเป็นตัวแทนของ
ผู้บริโภคและการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 แต่อย่างไรก็ดี เพื ่อให้การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลและ ชุมชนต้องเป็นไปอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และบุคคลอื่น รัฐธรรมนูญกำหนดไม่ให้ใช้สิทธิและเสรีภาพกันอย่างเกินเลย
จนทำให้บ้านเมืองเสียหาย รัฐธรรมนูญจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิทธิและเสรีภาพไว้ชัดเจนว่าบุคคลและ
ชุมชนต้องไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเกินขอบเขต กล่าวคือการใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้น ต้อง (1) ไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (2) ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็น
อันตรายต่อความสงบ เรียบร้อยของสังคมและประชาชน และ (3) ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ของบุคคล
อื่น 
 เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเกินขอบเขต ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการนั้น
สามารถใช้สิทธิทางศาลผ่าน ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือ เสรีภาพของ
ตนที่ถูกล่วงละเมิด รวมทั้งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือจะยื่นคำร้องต่อ “ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยตรงเพื่อให้
วินิจฉัยว่า การกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้ สำหรับบุคคล ซึ่งได้รับความเสียหายจากการ
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการ  กระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยา 
หรือช่วยเหลือจากรัฐ 
 นอกจากสิทธิและเสรีภาพขั ้นพื้นฐานในการเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้
ประชาชนมีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม ไปใช้สิทธิ 
เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศเป็นสำคัญ ร่วมมือและ
สนับสนุนการอนุรักษ ์ และคุ้มครอง 
 

สรุป  
 รัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนสิทธิเสรีภาพ แต่ก็มิใช่เป็นการที่ให้สิทธินอกเหนือจนเกินที่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นสิทธิที่มีตามรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิแก่ประชาชน  แต่กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการใช้สิทธินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และความรู้ที่ประชาชนควรรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วมและ
สิทธิทีก่ฎหมายรัฐธรรมนูญให้ไว้กับประชาชน  ดังนั้นรัฐควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนเพื่อการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาไปสู่ความต้องการอย่างแท้จริงด้วย การที่จะให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  ตั้งทำกระบวนการให้ความรู้เรื่องสิทธิที่รัฐธรรมให้ไว้พร้อมทั้งวิธีการมีส่วนร่วม
ต่าง ๆ ที่มีตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบไปด้วย สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง,สิทธิจัดตั้งพรรคการเมือง,สิทธิเข้าช่ือเสนอกฎหมาย,สิทธิออกเสียงประชามติ, สิทธิการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ, สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ,
สิทธิตรวจสอบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ,สิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา,และสิทธิการมีส่วน
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ร่วมของประชาชนในด้านสิทธิและเสรีภาพ เป็นสิทธิที่ประชาชนมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ดังนั้น
การให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเรื่องสิทธิของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งใน
การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองพร้อมทั้งส่งผลให้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  ฝ่ายรัฐจะต้องส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ตามรูปแบบต่าง ๆ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วนทางการเมือง โดยเฉพาะความรู้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมทางการเมืองและรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองให้มากที่สุด ซึ่งประชาชนจะต้องมี
ความรู้เรื่องการติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพ คุณภาพการปฏิบัติของตัวแทนที่
ใช้อำนาจให้มากท่ีสุด  
 การที่ประชาชนได้รับรู้ ได้เข้าใจ ได้ทำตามบทบาทหน้าที่ของประชาชนตามกฎหมาย ตาม
รัฐธรรมนูญ เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผ่นดิน เมื่อประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วน
ร่วมทางการเมืองตามสิทธิ หน้าที ่แล้ว ทำให้การเมือง การบริหารราชการของผู ้นำ และระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - สร้างกระบวนการให้ความรู้เรื่องสิทธิการมสี่วนร่วมทางการเมืองแก่ประชาชน 
 - สร้างกิจกรรมขั้นตอนการใช้สิทธิที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยเรื ่อง “แนวทางในการบริหารเพื ่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักอปริยนิยธรรม 7” 
วัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาหลักการเพื่อการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน, เพื่อศึกษาวิธีการการบริหารเพื่อ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยหลักอปริยนิยธรรม 7 และเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ตามหลักอปริยนิยมธรรม 7 การทำวิจัยในครั้งนี้ ผู้ทำวิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยแบบ การวิจัยเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) ใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
(Key Informant) กับแนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักอปริยนิยธรรม 7 ผู้วิจัยใช้การ
คัดเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน/รูป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบาย
และพรรณนาความ วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา
ตามประเด็น และสรุปผล อภิปรายผล และหาข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1 ) การใช้หลักการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การ
บริหารวิสาหกิจชุมชน ต้องมีการวางแผนด้านการดำเนินงาน ด้านการบริหารการตลาด การมีความคิดริเริ่ม มี
แนวคิดในการสร้างโอกาส สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีความริเริ่มในการสร้างวิธีการแปลกใหม่เพื่อ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบเพื่อการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำภูมิปัญญา
ของชาวบ้านของแต่ละท้องถิ่น วิสาหกิจ มีวิธีการโดยการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิง
แวดล้อมตลอดจนประเภท และขนาดของวิสาหกิจชุมชนของแต่ละอำเภอ  
 2) จุดมุ่งหมายเกี่ยวกับวิธีการการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบรุี 
พบว่า วิธีการการทำงานอย่างมีระบบระเบียบ มีขั้นตอน มีวิธีการบริหารการจัดการเริ่มต้นจากการเรียนรู ้และ
ความริเริ่ม สามารถจัดการในการบริหาร มีระบบเป็นหมวดหมู่ที่ดี และมีการให้ความร่วมมือต่างๆ ระหว่าง
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ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เป็นการบริหารโดยการใช้รูปแบบที่ดี มีการจัดแผนงาน การวางแผนงานให้เป็น
รูปแบบต่างๆ อย่างเป็นสัดส่วน ตามหลักทางวิชาการและนำไปสู่การสร้างทักษะในการบริหารงาน  
 3) แนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามหลักอปริย
นิยธรรม 7 พบว่า แนวทางในการบริหารนั้นต้องเข้าใจว่าหลักอปริหานิยธรรม 7 เป็นหลักสำคัญสามารถนำมาใช้ใน
การบริหารได้ดี เพราะธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม นำมาเป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน เสียสละ
ร่วมกัน ป้องกันไม่ให้เกิดความแหนงแคลงใจกัน และให้ความสำคัญกับการทำงานส่วนรวมให้ดี โดยมีหลักการ
ทำงานการทำงานตามหลักอปริหานิยธรรมนั้น เป็นการเน้นเพื่อก่อให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวม เพื่อ
นำไปสู่ความสุขและความเจริญมาสู่หมู่คณะ ซึ่งโดยการทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
คำสำคัญ: การบริหาร พัฒนาวิสาหกิจชุมชน  อปริยนิยธรรม 
 

Abstract 
 The research on "Administration Guidelines for the Development of Community 
Enterprises According to the seven Aparihãniyadhamma" has the following objectives: 
To study management principles for the development of joint ventures, to study 
management methods for the development of joint ventures according to the seven 
Aparihãniyadhamma, and to analyze management approaches for the development of 
joint ventures. According to the seven Aparihãniyadhamma, the researcher has 
developed a research methodology. Qualitative research uses data collected through in-
depth interviews with key informants and management approaches to community 
enterprise development based on imperative principles. This research was conducted by 
selectively choosing key informants involved in seven people/pictures using explanatory 
and descriptive data analysis methods. Analyze the nature of the problem based on the 
document and interview. Using the information gathered, analyze the content according 
to the issues and summarize the findings, discuss the results and find recommendations. 
 The results of the study show that: 
 1) To study management principles for the development of joint ventures, has 
shown that operational planning is needed to manage community enterprises. The 
initiative of marketing management has the idea of creating opportunities activities to 
develop community enterprises with an initiative to create innovative methods to 
develop community enterprises. There is a systematic management for the production 
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and processing of products. By applying the wisdom of the villagers of each locality, the 
enterprise has a method adapted to the economic, social and environmental conditions, 
as well as the type and size of community enterprises in each district. 
 2) to study management methods for the development of joint ventures 
according to the seven Aparihãniyadhamma have shown that the method of orderly, 
step-by-step work has a management method that starts from learning and initiative. can 
manage in administration There is a good categorization system. and has provided for 
various cooperation between citizens and various agencies It is managed using a good 
format. have a plan planning work in various formats proportionally according to 
academic principles and lead to the creation of skills in management. 
 3) to analyze management approaches for the development of joint ventures. 
According to the seven Aparihãniyadhamma, it was found that the management 
approach must be understood that the seven Aparihãniyadhamma principles are 
important principles that can be used well in management. because the Dhamma, which 
is not the place of decay, leads to create a common responsibility, sacrifice together to 
prevent the distrust of each other and focus on the work of the community, as well as 
with the working principle, to work according to the seven Aparihãniyadhamma. It is a 
focus on creating wealth both personally and collectively. to bring happiness and 
prosperity to the group by the community has a good quality of life. 
 
Keywords: Administration, Development, Community Enterprises, Aparihãniyadhamma 
 

บทนำ 
 ความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากพื้นฐานของการมีเมื่อทำการทบทวนปัญหาของวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพบว่า มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แม้ว่าปัจจุบันสถาบันการเงินให้
ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวแต่หากมผีลติภัณฑ์สนิเช่ือ เป็นการเฉพาะทั้งที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้
เฉพาะบุคคลค้ำประกัน ส่งผลให้ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เท่าที่ควรเพราะวิสาหกิจชุมชนส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ และความเข้าใจด้านการขอสินเชื่อทำให้วิสาหกิจชุมชนมีลักษณะ เป็นวิสาหกิจชุมชน
พื้นฐาน และมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อยู่ในระดับน้อย ทำให้ความ
เข้มแข็งและอำนาจการต่อรองทางการตลาดมีน้อย (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2560) โดยการที่ประชาชน
ในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกัน โดยมีการเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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ของชุมชนแล้วถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอื้อ
อาทรต่อชุมชนอื่น ๆ ในสังคมด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน เช่นด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น อาจ
พัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางด้านเท่าน้ัน เนื่องจากเงื่อนไขและกระบวนการที่นำ ไปสู่ความเข้มแข็งใน
แต่ละด้านของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่
เน้นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่ “สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” ซึ่งเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นภายในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และแนวคิดการพัฒนาประเทศ
และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ชุมชนจำเป็นต้องมีความรู้เท่าทันมีภูมิคุ้มักนมีอำนาจต่อรอง สามารถ
ปรับตัวและมีวิธีแก้ปัญหาของชุมชนเอง ในขณะที่การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบมากขึ้น ชุมชน
ที่เข้มแข็งจะส่งเสริมให้การพัฒนาท้องถิ่นก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้
ทันเวลา สามารถบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ประเวศ วะส,ี 2541) 
ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้ววิสาหกิจชุมชนจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนได้จากการเรียนรู้ไม่ใช่ 
กิจกรรมที่มุ่งสู่ตลาดใหญ่ และกิจกรรมไม่ซับซอ้น กิจกรรมต่างๆ ล้วนแต่เป็นการทำกิน ทำใช้ทดแทนการ
ซื้อจากตลาด และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยู่ ในชีวิตประจำวัน เช่น การจัดการเรื่อง
ข้าว หมูเห็ด เป็ด ไก่ ผัก ผลไม้น้ำยาสระผม สบู่ น้ำยาล้างจาน หรืออ่ืนๆ ท่ีชุมชนสามารถทำได้เองโดยไม่
ยุ่งยาก การทำกินทำใช้ ทดแทนการซื้อเป็นการลดรายจ่ายและยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ขึ้น นอกจากน้ียังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นฐานท่ีเป็นจริงในชุมชน ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงมี
ความสำคัญในการสร้างฐานมั่นคงให้กับประเทศโดยกระตุ้นเศรษฐกิจ ระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งและ
กระจายโอกาสในการประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

ส่วนใหญ่ของประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ (เสรี พงศ์พิศ, 2548) 
จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2540 – 2544) หรือในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2540 เปิดโอกาสให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การปฏิรูป 
ระบบเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ โดยได้มีการทบทวนว่าประเทศไทยควรจะมีทิศทางการพัฒนา 
เป็นอย่างไร เพื่อก่อให้เกิดสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และมุ่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากภาวะ 
วิกฤติเศรษฐกิจชุมชนถูกจับตามองว่าเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เพราะเป็นแนวทางหนึ ่งของการพัฒนาแบบผสมผสานที ่มุ ่งเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มี
เสถียรภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
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สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย มุ่งรักษาภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงองค์กรชุมชนให้เป็นเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการพัฒนาการ 
ผลิต หรือจัดการทรัพยากร วัตถุดิบ ทุน และแรงงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มี
จุดเด่น มีจุดขาย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น (พิมพรรณ อนันตเสรี และพอใจ คล้าย
สวน, 2555) และนอกจากน้ีปัญหาของการที่จะส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจึงต้องมี การดำเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ อาทิการบริหารจัดการด้าน ปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการจัดทำ บัญชี
เป็นต้น เพราะปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มี ผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ทั้งสิ้น เนื่องจากในการคำนวณต้นทุนการผลิต การกำหนด รายได้การกำหนดค่าใช้จ่าย รวมไปถึง
การควบคุมปัจจัยการ ผลิตต่าง ๆ ปัญหาที่พบ ส่วน ใหญ่ของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน คือ 
ปัญหาในด้าน การจัดทำบัญชีเนื่องจากสมาชิกไม่มีการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนิน
อย่างเป็นระบบ และมี สมาชิกในกลุ่มบางรายไม่มีพื้นฐานในด้านการทำบัญชีจึง ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในการคำนวณรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุหลักท่ีทำให้วิสาหกิจชุมชนหลายแห่ง
ที่เกิดขึ้น ประสบปัญหาในการบริหารงาน (วิชิต นันทสุวรรณ, 2547) นอกจากน้ี เมื่อประเทศไทยก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน การแข่งขันอย่างเสรีภายใต้บริบททางธุรกิจที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา 
และกฎระเบียบต่างๆ ของแต่ละประเทศส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยจําเป็นจะต้องยกระดับ
และเพิ่มศักยภาพตนเองในการเรียนรู้กฎระเบียบและการสร้างความยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชนภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดและดําเนินการผลิตสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนอความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีความหลากหลายได้ดังนั้น การที่วิสาหกิจชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้นั้นต้องมีแนวทางในการ
จัดการที่ทันสมัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจชุมชนในยุคปัจจุบันซึ่งต้อง
เผชิญกับปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (กังสดาล กนกหงส์, 2561)  

ดังนั้นในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทาง วิทยาการอันล้ำสมัยที่ทำ
ให้ต่างฝ่ายต่างมองกันท่ีอำนาจทางด้านการเงินที่ส่งผลอันร้ายแรง ผิดเพี้ยนจากหลักคำสอนขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ สอนให้มองกันด้านจิตใจเป็นสําคัญ จึงทําให้หลงลืมจากแก่นแท้ของพระธรรมคําสอน 
กลับหันไปมองและให้ความสําคัญที่วัตถุนิยม โดยการดําเนินภารกิจทางด้านศาสนาเป็นทางการค่าเสีย
มากกว่าท่ีจะเล็งเห็นผลกระทบที่จะ ได้รับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชน เศรษฐกิจ และการใช้งาน ทํา
ให้เกิดวิกฤติศรัทธาในหมู่ ประชาชน ผู้วิจัยได้มองเห็นหลักธรรมอยู้หลายประการด้วยที่จะสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้แก่หมู่ คณะได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรม 7 ประการของชาววัชชี (พระไตรปิฎกภาษาไทย 
เล่ม 10 ข้อ 134 หน้า 66-68, 2539) ประกอบด้วย 1) การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกัน
ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา  3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อัน
ขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ 4) ควรเคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยคําของท่านว่าเป็น
สิ่งอันควรรับฟัง 5) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 6) เคารพ
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สักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ) ของวัชชี (ประจําชาติ) ทั้งหลาย 
ทั้งภายในและภายนอก  7) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม ของพระอรหันต์ทั้งหลาย
ที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว้นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่ในแว้นแคว้นโดยผาสุก (พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต), 
2546) 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนตามหลักอปริยนิยธรรม 7  ในอำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
นำหลัก “อปริยนิยธรรม 7” มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเก็บ
ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นวทางในการศึกษา ความเข้มแข็งของชุมชน ใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของกการวิจัย 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “แนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตามหลักอปริยนิยธรรม 7” สำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอในบทความนี้มี 3 ข้อ ประกอบด้วย 
 1) เพื่อศึกษาหลักการเพื่อการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
 2) เพื่อศึกษาวิธีการการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยหลักอปริยนิยธรรม 7 
 3) เพื่อการวิเคราะห์แนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามหลักอปริยนิยมธรรม 7  
 

วิธีดำเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “แนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักอปริยนิยธรรม 7” 
ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นการศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) 
และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม มีดังน้ี 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เพื่อศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักอปริย
นิยธรรม 7 โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก ตำรา และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนด
ขอบเขตของเนื้อหาโดยใช้หลักอปริยนิยธรรม 7  ประกอบด้วย 1) การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การอยู่
ร่วมกัน การทำงานร่วมกันของคนในสังคม  2) การพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระทำกิจที่
ควรทำ 3) ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 4) เคารพนับถือผู้ใหญ่การ
เคารพและรับฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ 5) ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี 6) สักการะเคารพเจดีย์ หมายถึงการให้
ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่สำคัญในศาสนา 7) ให้การอารักขา คุ้มครอง อันชอบธรรม
แก่พระอรหันต์ 
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 ขอบเขตด้านสถานที่  
 ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ชุมชนในอำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี ใช้
แหล่งเรียนรู้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
 ขอบเขตด้านผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารเพื่อ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักอปริยนิยธรรม 7  จำนวน 7 คน 

1) นางสมศรี  กลิ่นหอม  ตำแหน่ง ประธานวิสาหกิจชุมชนการเกษตรบ้านหอมทอง 
2) นายนำชัย  เอี่ยมธนากุล ตำแหน่ง ประธานวิสาหกิจชุมชนไพรกระเทียมดำ 
3) นายพรเลิศ เลี่ยนเครือ ตำแหน่ง ประธานกลุ่มมะพร้าวน้ำตาลหอม 
4) นางสาวภัทรกมล  จรูญรัตน์ ตำแหน่ง ประธานวิสาหกิจชุมชนไฮเทคคลีน 
5) นางสริริกมล พงษ์พัว ตำแหน่ง ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ห่มรัก 
6) นายสมบูรณ์ นาคเวช ตำแหน่ง ประธานวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปเกษตรแม่กลอง 
7) นางสุรัตน์  เทียบเมฆา ตำแหน่ง ประธานวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรสวนมาลี 
ขอบเขตด้านระยะเวลา  
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้นแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/การรวบรวมข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยเรื่อง “แนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักอปริยนิยธรรม 7” 
ผู้วจิัยได้ใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย/การรวบรวมข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้ มีเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ใช้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้
สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักอป
ริยนิยธรรม 7 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้มีแนวทางดังนี ้ 1) ร่างแบบสอบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2) นำแบบสัมภาษณ์ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) 3) นำแบบสัมภาษณ์กลับมาปรับปรุง
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แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ และ4) จัดทำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วนำแบบ
สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) นำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปทำการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) จำนวน 7 ท่าน และ 2) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องนี้สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

การใช้หลักการบริหารเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
การใช้หลักการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การบริหาร

วิสาหกิจชุมชน ต้องมีการวางแผนด้านการดำเนินงาน ด้านการบริหารการตลาด การมีความคิดริเริ่ม มีแนวคิดในการ
สร้างโอกาส สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีความริเริ่มในการสร้างวิธีการแปลกใหม่เพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบเพื่อการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำภูมิปัญญาของชาวบ้านของ
แต่ละท้องถิ่น วิสาหกิจ มีวิธีการโดยการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมตลอดจน
ประเภท และขนาดของวิสาหกิจชุมชนของแต่ละอำเภอ สำหรับการนำไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ประสบ
ความสำเร็จ เน้นการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ และทรัพยากรโดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้การ
ดำเนินของวิสาหกิจชุมชนเกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนที่กำหนดไว้ 

สรุปผลวิธีการการบริหารเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายเกี่ยวกับวิธีการการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอท่า

ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า วิธีการการทำงานอย่างมีระบบระเบียบ มีขั้นตอน มีวิธีการบริหารการจัดการเริ่มต้น
จากการเรียนรู้และความริเริ่ม สามารถจัดการในการบริหาร มีระบบเป็นหมวดหมู่ที่ดี และมีการให้ความร่วมมือ
ต่างๆ ระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เป็นการบริหารโดยการใช้รูปแบบที่ดี มีการจัดแผนงาน การวางแผน
งานให้เป็นรูปแบบต่าง  ๆอย่างเป็นสัดส่วน ตามหลักทางวิชาการและนำไปสู่การสร้างทักษะในการบริหารงาน เป็น
ลักษณะเป็นระเบียบแบบแผนมีขั้นตอน มีโครงสร้างในการทำงาน มีการร่วมมือของบุคคลในชุมชนโดยนำเอา
ทรัพยากรในชุมชนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ตามหลักอปริยนิยธรรม 7 

ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ แนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ตามหลักอปริยนิยธรรม 7 พบว่า แนวทางในการบริหารนั้นต้องเข้าใจว่าหลักอปริหานิยธรรม 7 เป็นหลัก
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สำคัญสามารถนำมาใช้ในการบริหารได้ดี เพราะธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม นำมาเป็นการสร้างความ
รับผิดชอบร่วมกัน เสียสละร่วมกัน ป้องกันไม่ให้เกิดความแหนงแคลงใจกัน และให้ความสำคัญกับการทำงาน
ส่วนรวมให้ดี โดยมีหลักการทำงานการทำงานตามหลักอปริหานิยธรรมนั้น เป็นการเน้นเพื่อก่อให้เกิดความเจริญทั้ง
ส่วนตนและส่วนรวม เพื่อนำไปสู่ความสุขและความเจริญมาสู่หมู่คณะ ซึ่งโดยการทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะ
มีภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว อันจะเกิดความเปลี่ยนแปลง รู้จักวิธีการวางแผนในการดำเนินชีวิตด้วยความ
ระมัดระวัง ความเสียสละเอื้ออาทร และเป็นธรรมกับสมาชิกของทุกคน โดยการทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทำ
ให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม เป็นต้น 
 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
 

แผนภาพท่ี 2 สรุปองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการวิจัย 
 



- 572 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สรุป 
 ในจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540 – 2544) หรือในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2540 เปิดโอกาสให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การปฏิรปู ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมหลายประการ โดยได้มีการทบทวนว่าประเทศไทยควรจะมีทิศทางการพัฒนา เป็นอย่างไร เพื่อก่อให้เกิด
สัมฤทธิผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และมุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้หลดุพ้นจากภาวะ วิกฤติเศรษฐกิจชุมชนถูกจับตามอง
ว่าเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาแบบ
ผสมผสานที่มุ่งเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกและสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนให้
เอื้อต่อการอยู่อาศัย มุ่งรักษาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงองค์กรชุมชนให้เป็นเครือข่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยการพัฒนาการ ผลิต หรือจัดการทรัพยากร วัตถุดิบ ทุน และแรงงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีจุดขาย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นจึงมีความสนใจที่จะนำหลัก 
“อปริยนิยธรรม 7” มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัย และการสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นวทางในการศึกษา ความเข้มแข็งของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักอปริยนิยธรรม 7” เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่อให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกัน จึงนำเสนอแนะดังนี้ 
  1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการเน้นการบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักอปริหานิย
ธรรม 7 โดยเน้นด้านธุรกิจ การวางแผนการทำงาน และการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ต้องมีการพิจารณาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในยุคปัจจุบันและเปลี่ยนแปลงให้ทัน
กับยุคสมัย 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ ควรมีการศึกษาแนวทางในแหล่งที่ใกล้เคียง และนำ
วิสาหกิจอื่นๆ มาผสมผสานกับการค้า การเกษตร และธุรกิจ และด้านการค้า รวมไปถึงการบริหารเพื่อพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับการบริหารเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไป 
 3) ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ การบริหารเพื่อพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ในมิติที่หลากหลาย เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย วิถีชีวิตของคนสังคม รวมไปถึงการทำ
วิสาหกิจชุมชนด้านอื่นๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และเน้นการใช้หลักทางพระพุทธศาสนาตามหลักธรรม
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ที่เกี่ยวข้อง และขยายขอบเขตให้กว้างขวาง เหมาะสมกับการนำไปสู่การวิจัยครั้งต่อไปเกี่ยวกับ การใช้หลักธรรม
การบริหารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว OTOP ของบ้านห้วย
ห้อม  2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม 
3) เพื่อนำเสนอปัญหาและอุปสรรคการจัดการการท่องเที่ยว OTOP ของบ้านห้วยห้อม การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเนื้อหาจากตำรา หนังสือหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 30 คน พร้อมท้ัง การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญ   ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การจัดการการท่องเที่ยว OTOP ของบ้านห้วยห้อม  พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวจะ
ประกอบด้วยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการจัดการความร่วมมือในชุมชนด้านการผลิต การ
วางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์สินค้า บทบาทผู้นำการจัดการผลิตภัณฑ์ เครือข่ายการท่องเที่ยว OTOP บทบาทเครือข่ายการ
ท่องเที่ยว และปัญหาอุปสรรคของเครือข่ายการท่องเที่ยว OTOP 
 2. การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านห้วย
ห้อม พบว่า 1) ภาครัฐ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในด้านบุคคลากรนักวิชาการพัฒนุมชนให้ความรู้กับ
ชาวบ้านเพื่อการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและคงความเป็นเอกลักษณ์  2) ภาคเอกชน รับสินค้า
ผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย และโปรโมทผลิตภณัฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้รูจ้ัก และพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวนำ
ผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวในงานการจัดแสดงสินค้าต่างๆ 3) ชุมชน ได้นำผลิตภัณฑ์โอทอ
ปของตนไปวางจำหน่ายยังอีกชุมชนหนึ่ง สนับสนุน แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กันและกันเพื่อโอกาสในการ
พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโอทอปของบ้านห้วยห้อมให้กระจายไปชุมชนต่างๆ 3. ปัญหาและอุปสรรค
การจัดการการท่องเที่ยว OTOP ของบ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า  1) 
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ปัญหาด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ที่เกิดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19, 
2) ด้านการตลาด สินค้าท่ีมีมูลค่าสูงจำหน่ายไม่ได้ราคาตามที่ควร 3) ด้านการผลิต  เม็ดกาแฟท่ีผลิตยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 4) ด้านการบริหารจัดการ ทำได้ยากเนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดโควิด-19 5) ด้านการเงินและแหล่งทุน  จัดการด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาบริหารจัดการเป็น
เงินทุน 6) ด้านเทคโนโลยี ขาดการทำการตลาดเชิงรุกในทุกมิติ ผ่านสังคมออนไลน์ 7) การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาครัฐมีส่วนช่วยเพียงด้านสนับสนุนในบุคลากร นักวิชาการให้ความรู้ 

 
คำสำคัญ: การพัฒนา, เครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP,  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

Abstract 
 This research aim: 1) to study the management of OTOP tourism in Huay Hom 
Village, 2) to develop a network of OTOP entrepreneurs to promote tourism in  Huay 
Hom Village and 3) to present problems and obstacles in  management of OTOP tourism 
of Huay Hom Village. This is a qualitative research by studying the content from texts, 
books or the related research works, interviewing 30 stakeholders and Focus Group 
Discussion from the expertists. 
 The results were found that :  1) The management of OTOP Tourism  in  Huay 
Hom Village was found that the management of tourism is consists of: the process of 
product manufacturing, the process of managing product cooperation in the community, 
the planning in product management, the administration of product management, and 
the management in public communication of producing  the products, the leadership 
roles in product management, the network of OTOP tourism, the roles of tourism 
networks and the problems and obstacles of the OTOP tourism networks. 2.Developing  
network of OTOP entrepreneurs to promote tourism in  Huay Hom Village is found that: 
1) the government sector promote and support manpowers like  the academic staffs, the 
community-development staffs  to share knowledges to villagers in order to  
development the standard products and keep their uniqueness, 2) The private sectors 
receive and sell those products. They  promote and introduce those products to the 
tourists, and develop a tourism network by to taking products to sell to tourists in the 
event of Various exhibitions, 3) The Communities have brought their OTOP products to 
sell to another community, support and exchange products with each other aiming to 
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open their opportunity to develop the OTOP tourism network of Ban Huay Hom Village 
widely into the various areas. 3) The problems and obstacles in  management of OTOP 
tourism of Huay Hom Village, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province is found that 
1) the problems in creating  a business network caused by the impact of the Covid 19 
virus epidemic situation, 2) On Marketing, high-value products could not be sold at 
reasonable prices, 3) On production, the coffee beans could not be sufficiently produced 
for the market demands, 4) On management, it was difficult to perform due to the Covid-
19 epidemic situation, 5) On finance and funding sources, it was running by selling 
products in order to manage  it as the capital. 6) On technology, it is lack of active 
marketing in all dimensions through social medias, 7) On the Government support, the 
government sector has supported only the academic staffs. 

 

Keywords: OTOP Entrepreneurs Network, Promoting Tourism 
 
บทนำ 
 บ้านห้วยห้อม (2564,ออนไลน์) เป็นหมู่บ้านเล็กๆในอ้อมกอดของหุบเขา อ.แม่ลาน้อย จ.
แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ซึ่งชาวบ้าน
ที่นี่ส่วนใหญ่เป็น ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ นับถือศาสนาคริสต์ โดย บ้านห้วยห้อม เรียกตามภาษา
ถิ่นว่า “ซอติ” หรือ “ซอปิ” ที่หมายถึง ผีไก่น้อยที่ชอบไล่คน จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้
ความว่า หมู่บ้านนี้ก่อตั้งมาแล้วประมาณเกือบ 200 ปี มีแหล่งน้ำท่ีอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเดิมทีชาวบ้านมีอาชีพ
ทำการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว อาชีพหลักคือปลูกข้าว แต่ปัจจุบันมีการส่งเสริมในหลายๆด้าน มีการ
ปลูกเสาวรส กาแฟอาราบิก้ารสชาติเข้มข้น มีการเลี้ยงแกะ ทอผ้าจากขนแกะและฝ้ายธรรมชาติ เป็น
อาชีพเสริม สำหรับสิ่งที่น่าสนใจในการมาเยือนบ้านห้วยห้อมแห่งนี้ ก็คือการเที่ยวชมวิถีเกษตร และวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ทั้งการปลูกกาแฟ การเลี้ยงแกะ และการทอผ้าขนแกะ ซึ่งปัจจุบันบ้าน
ห้วยห้อมนั้นมีผลิตภัณฑ์ สินค้าโอทอปที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะกาแฟที่ดีมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย มี
การเลี ้ยงแกะจำนวนมากซึ่งพัฒนามาเป็นสินค้าผ้าทอขนแกะที่สวยงาม และมีราคาควรค่าแก่การ
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน มีแนวทาง
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เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี
ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญ
ของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดย
นำเอาอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวมีการ
ใช้จ่ายและสร้างรายได้ โดยที่คนในชุมชนไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในเมืองหลวงไม่ต้องเข้าไป
เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม แต่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้โดยยังอาศัยอยู่ใน
ชุมชน จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคการผลักดันขายสินค้า  OTOP ออกจากหน่ายจากชุมชน
เพียงด้านเดียว สู่การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) 
โดยการขายสินค้า อยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั ้งนี ้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำ
ผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวท่ีเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ชวนกันคิด ชวนกันทำผลิตสินค้า
และบริการรวมทั้งมีการเชื่อมโยง เส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนใน
ชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง  
 จากความเป็นมาดังกล่าวผู้ว ิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง  “การพัฒนา
เครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์OTOP 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 
OTOP เพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวของบ้านห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ” มี
วัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1. เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว OTOP ของบ้านห้วยห้อม  อำเภอแม่ลา
น้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของบ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3. เพื่อนำเสนอปัญหาและอุปสรรค
การจัดการการท่องเที่ยว OTOP ของบ้านห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่าย เครือข่าย เป็นการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แล้ว
ขยายผลออกไปเป็นวงกว้างเพื่อให้สังคมพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและในการเชื่อมต่อระหว่างมนุษยน์ั้น
จะเป็นความสัมพันธ์ย้อนกลับในเชิงบวกที่จะส่งผลให้เกิดพลังทวีคูณ เกิดการขยายผลแบบก้าวกระโดด
เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนคุณภาพอย่างฉับพันโดยเป้าหมายที่ปรารถนาในการสร้างเครือข่ายคือการ
นำเอาจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์เชิงมนุษย์มาถักทอเช่ือมโยงกัน (ปาริชาติ สถาปีตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระ
พันธุ,์2546 : 5.)เครือข่าย เป็นแนวคิดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ตลอดจนชุมชนให้เกื้อกูลเชื่อมโยงกันโดยที่แต่ละฝ่ายต้องมีความเท่าเทียมกัน 
มีอิสระต่อกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองและพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายบน
พื้นฐานของความเท่าเทียมกัน การมีความสัมพันธ์จะเป็นแบบเพื่อนร่วมงาน ประสานความช่วยเหลือกัน
และเป็นความสัมพันธ์เชิงแนวราบมากกว่าที่จะเป็นแนวดิ่งดังนั้นเครือข่ายจึงเป็นสัมพันธ์ภาพของมนุษย์
กับมนุษย์ที่ครอบคลุมทั้งการให้และการรับ การยอมรับศักดิ์ศรีและเอื้ออาทรต่อกันมากกว่าการออก
คำสั่งบังคับบัญชา (มงคล ชาวเรือ, 2546 : 28-32.)เครือข่าย คือ สายใยของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มี
เอกภาพ มีพลังที่เชื่อมโยงสนับสนุนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่มีสายใยเชื่อมโยง
ความสันพันธ์และการสื่อสารของผู้คนต่าง ๆ ในสังคมด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบการ
สื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรศัพท์ซึ่งจะมีบทบทในการสร้างเครือข่ายรูปแบต่าง ๆ ที่
สมาชิกมารวมกันโดยไม่จำกัดในเรื่องเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศวัยและฐานะทางเศรษฐกิจ (พระมหา
สุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), 2547 : 84-90.) เครือข่าย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มองค์กรหลาย ๆ องค์กรที่มี
แนวคิด เป้าหมายวิธีการ ทำงาน กิจกรรมที่คล้ายคลึงกันหรือสนใจมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นหรือร่วมกันให้เกิด
พลัง มีอำนาจต่อรอง นำไปสู่ความยุติธรรมของสังคมและร่วมกันทำให้บรรลุตามเป้าหมายของเครือข่าย 
(สัมพันธ์ เตชะอธิก และคนอ่ืนฯ, 2547 : 29.)เครือข่าย คือ ขบวนการทางสังคมเกิดจากการสร้างสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน 
ร่วมกันดำเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน (เสรี พงศ์พิศ, 
2548 : 8.) เครือข่าย หมายถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล 
บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ในการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไป แต่มีเป้าหมายในการทำกิจกรรมร่วมกันทั้ง
ที่เป็นครั้งคราวหรืออาจเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจร่วมกัน พบปะ
สังสรรค์และพัฒนาไปสู่การลงมือร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์เดียวกัน 
(สนธยา พลศรี, 2550 : 207.) 
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 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้
ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พบว่า มีศักยภาพความโดด เด่นทางด้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เนื่องจากมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันมายาวนาน และผูก
โยงกับพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ส่วนข้อจำกัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ได้แก่ สินค้าการท่องเที่ยวท่ียังขาดจุดเด่น จุดขายทางการท่องเที่ยว รวมทั้งการไม่สามารถสร้าง 
แบรนด์ของสินค้าให้เป็นที่รู ้จักและมีชื่อเสียงในระดับสากลได้ มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและ
ปรับแก้ไขข้อจำกัดโดยพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ตามอัธยาศัยควบคู่กับการท่องเที่ยวการเชื ่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ให้ชุมชนได้ร่วมกันค้นหาจุดเด่นของตนเองเพื่อมาสร้างอัต
ลักษณ์ของชุมชน โดยเน้นสิ่งที่มีในชุมชนเป็นหลัก เพื่อนำมาใช้เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว นอกจากนี้
ควรมีแนวทางการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดที่เน้นความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและในระดับชุมชนที่เน้น
ทบทวนศักยภาพของตนเอง การจัดทำแผนการท่องเที่ยวที่ชัดเจนและการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน
ระดับชุมชน (ระพีพรรณ ทองห่อ และคณะ, 2549 : 1.) การท่องเที่ยวทั่วไปมีความหมายกว้าง แต่โดย
ภาพรวมของการท่องเที่ยวแล้วหมายถึง การเดินทางของคนไปยังสถานที่ใดที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์
หลาย ๆ ประการแตกต่างกันไป แต่โดยหลักการใหญ่ ๆ แล้วเดินทางไปเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินเพื่อการบำรุงรักษาสุขภาพ เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อกีฬา ศึกษาหา
ความรู้ เป็นการเพิ่มประสบการณ์แก่ตนเอง และเป็นจุดรวมของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการ
ส ่งเสริมการท่องเที ่ยว (Tourism Promotion) หมายถึง กระบวนการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้ง
กระบวนการขายโดยบุคคล(Personal  Promotion) และไม่ใช่บุคคล(Non – Personal Selling) เข้าไป
ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยวัตถุประสงค์ที่ทำให้สินค้าและบริการเคลื่อนย้ายจาก
ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคให้มากที่สุด รวดเร็วที่สุด และมีผลกำไรตามธุรกิจนั้นต้องการ (ศศิกานต์ กุลวานิช, 
2541 : 12.) ความสำคัญของการท่องเที่ยวคือ ปัจจุบันถือได้ว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความร่วมมือระหว่างประเทศในอันที่จะสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น (ไพฑูรย์  พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร, 2536) 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ได้กำหนดขอบเขตด้าน
ต่างๆ มีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า 1) ศึกษาข้อมูล และคัดเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวการท่องเที่ยว และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าOTOP ของบ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 30 คน 
2) ขั้นตอนการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้



- 580 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยศึกษาจากความเห็นของ เครือข่ายผู้ประกอบการสินค้า OTOP ผู้นำ
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านห้วยห้อม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
บ้านห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบวา่ 
 1. การจัดการการท่องเที ่ยว OTOP ของบ้านห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่า   
 กระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีผลิตภัณฑ์ดังนี้ ผ้าทอขน
แกะ กาแฟห้วยห้อม สบู่กาแฟ ถั่วเน่าแผ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยห้อมมีสมาชิกประมาณ 50 คน 
ผลิตสินค้าท่ีเป็นงานฝีมือท่ีผ่านขั้นตอนแต่ละขั้น จนได้ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้และนำไปสู่นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาท่องเที่ยวในชุมชน มีกระบวนการคือมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากข้ึน ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความดึงดูดการท่องเที่ยว ผลิตจากธรรมชาติ ผลิตจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านสืบทอดต่อกันมา 
 กาแฟห้วยห้อมนั้นมีรสชาติที่หอมหวานเพราะอยู่บนพ้ืนท่ีสูงและอากาศที่เหมาะสมทำให้กาแฟ
ของบ้านห้วยห้อมมีรสชาติดี และกลิ่นของกาแฟที่หอมหวาน ราคาย่อมเยาจึงเป็นที่ช่ื นชมของนักดื่ม
กาแฟเป็นอย่างมาก กาแฟห้วยห้อมมีกระบวนการผลิต คือ เก็บเมล็ดกาแฟสดที่เก็บเกี่ยวได้นำมาตาก
แดด นำมาบรรจุภัณฑ์ นำออกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว กาแฟบ้านห้วยห้อม  ข้ันตอนเริ่มจากการเพาะ
กล้ามาปลูกให้เป็นเป็นต้น 2-3 ปี แล้วก็จะเริ่มออกดอกออกผลเพื่อทำการเก็บได้แล้วก็จะนำลูกเชอรี่
กาแฟมาทำการกะเทาะเปลือกออก  แล้วนำเมล็ดกาแฟมาตากแห้ง  เมื่อแห้งแล้วก็จะทำการกะเทาะเอา
เปลือกกาแฟออก เสร็จแล้วก็จะได้เมล็ดกาแฟแท้ในรูปแบบเม็ดกาแฟ  แล้วนำเอาไปคั่วแห้งโดยใช้เครื่อง
คั่ว คั่วได้ด้วยกัน 3 ระดับ คือการคั่วอ่อน  คั่วกลาง  และคั่วเข้ม เมื่อคั่วเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ
บดให้ละเอียดต่อไปพร้อมอัด/ชงเอาน้ำกาแฟมาดื่ม 
 การผลิตสบู่กาแฟ เริ่มจากละลายกลีเซอรีนในหม้อเล็ก ใส่กลีเซอรีนชิ้นเล็กๆลงไปในหม้อสอง
ชั้น เติมน้ำและกากกาแฟลงไปในหม้อกลางจนกว่ากลีเซอรีนจะละลายหมด เตรียมแม่พิมพ์สบู่ใช้ขวด
สเปรย์ที่จุแอลกอฮอล์ฉีดในแม่พิมพ์ให้คลุมส่วนท่ีจะเทกลีเซอรีนลงไป เทสบู่ลงในแม่พิมพ์ ใช้ขวดสเปรย์
ฉีดลงสบู่อีกครั้งหลังจากที่เทสบู่ลงไปในแม่พิมพ์ ปล่อยให้สบู่เย็นตัวลงและแกะออกมาทิ้งให้สบู่เย็นตัว 
แล้วแกะออกมาจากพิมพ์ เก็บสบู่ไว้ในภาชนะที่ลมเข้าไม่ได้จนกว่าจะพร้อมใช้  
 การทำเป็นผงกาแฟนำกากกาแฟมาตากแห้ง และนำมาบดให้เป็นผงละเอียด และนำตากให้
แห้งอีกครั้งสกัดเป็นสารละลายด้วยการบดให้ละเอียด และนำมาแช่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำเติม
ผงกากกาแฟร้อยละ 1-5 ของน้ำหนักสบู ่กระบวนการผลิตเริ่มจากนำเกล็ดสบู่ท่ีได้จากกากกาแฟใส่หม้อ
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ตั้งไฟอ่อนๆให้ละลายจนหมดเติมผงกากกาแฟลงไปพร้อมคนให้ละลายเข้ากันเทสารละลายสบู่ในแม่พิมพ์ 
และรอจนแห้งตัวก็จะได้สบู่กาแฟ นำไปบรรจุในซองผลิตภัณฑ์ทันที 
 กระบวนการในการทำถั่วเน่านั้นเริ่มจากการนำถั่วเหลืองมาล้างให้สะอาด แช่น้ำให้พอง ตั้งน้ำ
ให้เดือดแล้วเอาถ่ัวเหลืองมาต้มด้วยไฟแรง รอให้ถ่ัวสุกเปื่อย เมื่อถ่ัวเหลืองสุกดีตักขึ้นไปหมักในขณะที่ยัง
ร้อน ใช้ใบตองตึงมาขัดเป็นทรงกรวย ใส่ถั่วเหลืองร้อนๆลงไปแล้วกลัดด้วยไม้เกี๊ยะเพราะเช่ือว่าจะทำให้มี
ราขึ้นมากและทำให้มีรสชาติดี ถั่วเน่าเป็นเครื่องปรุงของชาวบ้านโดยเฉพาะคนล้านนาภาคเหนือ ใช้เป็น
ส่วนประกอบหลักในการทำอาหารพื้นเมือง เช่นน้ำพริกอ่อง น้ำเงี้ยว หรือจอผักกาด หากใส่ถั่วเน่าแล้ว
อาหารจะอร่อยกลมกล่อมขึ้นมา 
 กระบวนการจัดการความร่วมมือกับชุมชน ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP เพื่อการ
ท่องเท่ียว 
 การจัดการความร่วมมือกับชุมชนในด้านของการผลิตพบว่า มีการส่งเสริมให้ความรู้ การ
ประชาสัมพันธ์และจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพและกลุ่มท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม เช่นการจัดงาน
ท่องเที่ยวห้วยห้อมชิมกาแฟแวะดูแกะ เป็นประจำทุกปี โดยมีระเบียบกฏเกณฑ์ของหมู่บ้านคือ การขอ
ความร่วมมือให้ชาวบ้านแต่งกายด้วยชุดชนเผ่ากะเหรี่ยงเป็นให้เป็นเอกลักษณ์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยห้อม  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและผลิตสินค้าอันเป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชนตนได้ การรักษาความสะอาดของสถานท่ีจัดจำหน่ายสินค้า การให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์
รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย นำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายที่ศูนย์รวบรวม
ผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านห้วยห้อม รวมถึงคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรภาพท่ีดี 
 การวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพ่ือการท่องเท่ียว 
 วางแผนงานพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนทุกปี  เพื ่อบรรลุแผนการพัมนาของชุมชนในการ
พัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เมื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามความประสงค์ของชุมชนแลว้ 
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ในการมีส่วนร่วมจัดการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับ
ชุมชน  อบรมให้ความรู้กับกลุ่มทอผ้าขนแกะ มีการประชุมหารือในแต่ละเดือน วิเคราะห์ปัญหาและการ
แก้ไขที่ต้องมีการเพิ่มเติมหรือที่ยังผิด จัดแสดงสินค้าเมื่อมีโอกาส หรือขายออนไลน์ หาช่องทางจัด
จำหน่ายมากขึ้น  สำรวจความต้องการผู้บริโภค ชนิดสินค้าที่ตลาดต้องการ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 
ประชาสัมพันธ์สินค้า จำหน่ายทั้งในชุมชน และนอกชุมชน online, offline  จัดหาการตลาดให้ชุมชน 
จัดหาวัตถุดิบในการผลิต อำนายความสะดวกในด้านต่างๆให้กลุ่ม ชุมชน  และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางภาครัฐ และเอกชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์สนิค้าตามร้านค้าเครอืข่ายต่างๆ แล้วมีการประชาสัมพนัธ์
ตามเฟสบุ๊คและสื่อโซเชียลต่างๆ 
 การบริหารจัดการการผลิตสินค้า OTOP เพ่ือการท่องเท่ียว 
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 การบริหารจัดการของสมาชิกผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าโอทอปนั้นมีการให้กลุ่มสตรีแบ่งกลุ่ม
ตามความถนัดของตนแต่ละกลุ่มเพื่อรวบรวมสินค้าที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนำมารวมกัน กลุ่มมีการ
แบ่งกลุ่มตามแผนกต่าง ๆ เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติ กลุ่มมีการคัด
สินค้า OTOP ตามเกรดสินค้า พร้อมมีการบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น มีถุงผ้า มีโลโก้ของแต่ละกลุ่มติดไว้ มีการ
จัดผลิตภัณฑ์สนิค้าแบ่งเป็นโซนๆ เช่น  โซนกระเป๋า โซนเสื้อผ้า  โซนเสื้อผ้าแบบสำเร็จรปูเป็นชุด  สำรวจ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน แบ่งประเภทสินค้า และบริการว่ามีอะไรบ้าง มีกี่ชนิด มีกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกกี่
ราย  มีกลุ่มสมาชิกที่เข้มแข็ง มีกรรมการของชุมชนที่มีความสามารถ มีการหักเปอร์เซนต์จากการขาย
เพื่อนำพัฒนากลุ่มชุมชน  การบริหารจัดการผลิตแยกสินค้าออกมาให้ชัดเจน  แล้วแจงรายละเอียดสินค้า 
/ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  เพื่อวางแผนการตลาด การขาย  การบริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์สูงสุด  
 การจัดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOPเพ่ือการท่องเที่ยว 
 มีการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ การพูดคุยกันปากต่อปาก การทำแผนโฆษณาสินค้า  การ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คบ้านห้วยห้อม, เพจกลุ่ม อัพโหลดข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดตลอดเวลาเพื่อให้
น่าสนใจ เป็นการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าและสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อการท่อง
ที่ยวในแต่ละช่วงฤดู และเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปี  ส่งเสริมการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ในการประชาสัมพันธ์
สินค้า OTOP รวมไปถึงการท่องเที่ยวในชุมชน แสดงถึงความโดดเด่นของชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในชุมชนที่มีความแตกต่างจากชุมชนอื่น  การจัดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มีการประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์ของ อบต. การประชาสัมพันธ์  การนำเสนอ
สินค้า OTOP ไปจำหน่าย ในเทศกาลต่าง ๆ  ของชุมชน / ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด การ
ประชาสัมพันธ์ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและแลกเปลี่ยนความเห็นของส่วนราชการในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าบ้านห้วยห้อม   
 บทบาทผู้นำในการจัดการ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOPเพ่ือการท่องเท่ียว 
 การจัดระบบการกระจายออเดอร์ ร่วมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่ม  
ผู้ประกอบการ  ผู้นำชุมชน  เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงภาคีที่เกี่ยวข้อง ตามหน้าที่และ
บทบาทความรับผิดชอบของแต่ละท่าน แต่ละหน่วยงานโดยจุดประสงค์หลักเพื่อชุมชน  การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม / ชุมชนที่มีการท่องเที่ยวในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน  ในเรื่องของความ
ร่วมมือต่างๆ วางแผนจัดสรรงานให้สมาชิก รับงาน กระจายออเดอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย สวย
หรูดูดีมีราคาอยู่ภายใต้ความคุ้มค่าคุ้มราคาและมีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการซื้อของลูกค้า  
 2. การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของบ้าน
ห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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 ผลจากการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื ่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของบ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า เครือข่ายของบ้านห้วยหอ้มมี
ภาคีเครือข่ายกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆที่ประสานความร่วมมือกัน 
 ภาคเอกชน เฮินไตรีสอร์ท เฮ็ดก้อเหลียวฯลฯ ประสานความร่วมมือกันในการขายผลิตภัณฑ์  
OTOPบ้านห้วยห้อม เครือข่ายที่ร่วมมือกันหยุดชะงักลงเนื่องจากสินค้า และผลิตภัณฑ์  OTOP ไม่ได้
จำหน่ายเท่าที่ควรทำให้เกิดการเสียหายได้  เช่นอาหารแปรรูปนั้นมีระยะเวลาในการบริโภคภายใน
กำหนดแต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด 19 ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำให้
ผลิตภัณฑ์หมดอายุ เปลี่ยนรสชาติ กลิ่น สี จึงไม่รับสินค้ามาวางจำหน่าย กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
บ้านห้วยห้อมเองต้องปรับตัวใช้ช่องทางขายออนไลน์มาเป็นตัวเสริมเพื่อให้การดำเนินการเกี ่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ดำเนินต่อไปได้ สถานการณ์โควิด 19 บ้านห้วยห้อมหยุดส่งผลิตภัณฑ์กาแฟ และสินค้า OTOP 
อื่นๆให้กับเครือข่ายจำหน่ายเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวทำให้เครือข่ายไม่สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  
OTOP ได้ดีเท่าที่ควร 
 ชุมชน สนับสนุนกันในด้านการแลกเปลี ่ยนสินค้าเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว โดยการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวซึ่งกันและกันเมื่อนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม เลือกซื้อสินค้าในหมู่บ้านของตนและ
จะเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งที่เป็นเครือข่ายของบ้านห้วยห้อมก็จะแนะนำ และบอกกล่าว
ให้กันว่าท่ีหมู่บ้านนั้นๆมีอะไรดี มีสินค้า OTOP อะไรที่น่าสนใจต่างๆนาๆเพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยว
ให้แก่กันและกัน พึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้เศรษฐกิจและเม็ดเงินไหลเข้าสู่หมู่บ้านของตนทำให้ผู้ประกอบการ
ได้ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ทำให้เครือข่ายการท่องเที่ยว
ของบ้านห้วยน้ันหยุดชะงัก หมู่บ้านห้วยห้อมเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง และ
การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ยังไม่ทั่วถึงทำให้ชาวบ้านเกิดวิตกกังวลกลัวการติดเชื้อจากนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวชมทำให้มีมติหมู่บ้านให้ปิดไม่มีกำหนด ทำให้การท่องเที่ยวไม่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ผลิตสินค้า OTOP เป็นอาชีพหลักเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวก็ไม่มีรายได้เข้ามาจึงผัน
ตัวเองไปทำเกษตรกรรมเพื่อส่งขายให้มีรายได้จุนเจือครอบครัว แต่ยังคงผลิตสินค้าตามออเดอร์ลูกค้าที่มี
เข้ามาประปรายไม่มากเหมือนก่อนเกิดไวรัสโควิด 19 
 3. ปัญหาและอุปสรรคการจัดการการท่องเที่ยว OTOP ของบ้านห้วยห้อม  อำเภอแม่ลา
น้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 อุปสรรคของการจัดการเรื่องเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้า OTOP สถานการณ์โรคโควิด 19 
ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักไม่มีรายได้ ชาวบ้านลดกำลังการผลิตลงกว่าครึ่ง เช่นการทอผ้าขนแกะจะต้อง
ทำให้ใหม่ สวยงาม เพื่อการมาเลือกซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวจะติชมสินค้าว่าดีหรือไม่ดี 
มีคุณภาพหรือด้อยคุณภาพ อุปสรรคของบ้านห้วยห้อมนั้น ผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านห้วยห้อมนำ
ผลิตภัณฑ์ไปฝากเครือข่ายจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวหลายแห่ง แต่เกิดปัญหาคือ มีเครือข่ายบางแห่งรับ
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สินค้าไปจำหน่าย แต่กลับไม่มีการส่งเงินรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลับคืนให้บ้านห้วยห้อมเลย 
ตรวจสอบไปยังเครือข่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ห้วยห้อมให้ไปจำหน่ายเป็นการพึ่งพากันทางการค้าไม่มีการ
เรียกเก็บเงินค่าสินค้าก่อนล่วงหน้า คือการให้ไปจำหน่ายเปล่าก่อนเมื่อจำหน่ายได้จึงนำเงินที่ขายได้มาส่ง
ให้ห้วยห้อมตามราคาที่รับไปจำหน่าย แต่พบว่าผลิตภัณฑ์ที ่เครือข่ายรับไปบางแห่งนั้นจำหน่ายให้
นักท่องเที่ยวหมด แต่ไม่รายงานการขายและไม่มียอดเงินกลับคืนมาทำให้ OTOP ห้วยห้อมไม่ส่งสินค้าให้
เครือข่ายจำหน่ายในบางแห่งนั้น จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นวิธีการจ่ายเงินเต็มจำนวน รับสินค้า OTOP 
ห้วยห้อมไปจำหน่าย สบายใจท้ังเครือข่ายห้วยห้อมและสบายใจกลุ่มผลิตสินค้า OTOP ห้วยห้อมด้วยกัน
ทั้งสองฝ่าย 
 
สรุปองค์ความรู้ 
 การจัดการการท่องเที่ยว OTOP ของบ้านห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 
ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านกระบวนการในการผลิตสินค้า OTOP นั้น จะต้องดำเนินการและคำนึงถึงมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความดึงดูดการ
ท่องเที่ยวผลิตจากธรรมชาติ ผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านสืบทอดต่อกันมา   
 2. ด้านกระบวนการจัดการความร่วมมือกับชุมชนด้านการผลิต ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการมี
ส่วนได้ส่วนเสีย และมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่ม การนำสินค้าของ
ชุมชนมาประชาสัมพันธ์หรือสร้างจุดเด่น  หาการตลาด  สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและผลติ
สินค้าอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตนได้  
 3. ด้านการวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์สินค้า มีมาตรฐานการผลิตที่ดี มีการตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงานแต่ละชิ้นให้ได้มาตรฐาน วางแผนการส่งเสริมการตลาด สร้างและเพิ่มช่องทางการตลาด
ให้แก่สินค้าที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านห้วยห้อม  จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดเก็บสินค้า มีสินค้าบริการให้
นักท่องเที่ยวสำหรับชมและเลือกซื้อ พร้อมระบุราคาสินค้า จัดสมาชิกกลุ่มบริการลูกค้านักท่องเที่ยว
ประจำสถานท่ีสำหรับจัดจำหน่าย  
 4. ด้านการจัดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ การทำ
แผนโฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางfacebookบ้านห้วยห้อมอัพโหลดข้อมูลที่ใหม่ล่าสุด
ตลอดเวลาเพื่อให้น่าสนใจ เป็นการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อการท่องเที่ยวในแต่ละช่วงฤดู และเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปี  
 5. ด้านบทบาทผู้นำในการจัดการผลติภณัฑส์ินค้า วางแผนจัดสรรงานให้สมาชิกรับงานกระจาย
ออเดอร์ ร่วมติดตามการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ภายใต้ความคุ้มค่าคุ้มราคาและมีคุณภาพ เพื่อ
รองรับความต้องการซื้อของลูกค้า ผู้นำเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการ  ตรวจสอบ ประชาคม
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ของชุมชน เพื่อรับรู้ความต้องการและจัดให้สมาชิกได้ผลิตสินค้าให้ทั่วถึงเพื่อการกระจายรายได้สมาชิก
กลุ่มผลิตสินค้า  
 6. ด้านเครือข่ายการท่องเที่ยว บ้านห้วยห้อมมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สวยงาม ราคาย่อมเยา
ไว้จำหน่ายให้แก่ผู้มาเยือน และมาท่องเที่ยวไว้เป็นของฝากของที่ระลึก บ้านห้วยห้อมมีภาคีเครือข่า ย
ต่างๆเช่นกลุ่ม OTOP นวัตวิถีในจังหวัด หน่วยงานพัฒนาชุมชนในจังหวัด  พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ศูนย์ศีลปาชีพประจำจังหวัด กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจต่าง ๆ บ้านละอูบ บ้านดง บ้านดูลาเปอร์ โครงการ
หลวงแม่ลาน้อย เฮินไตรีสอร์ท 
 การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านห้วย
ห้อม อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน แลชุมชนห้วยห้อม 
สิ่งที่ได้รับ คือ  
 ภาครัฐ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านห้วยห้อม โดยการช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ในด้านบุคคลากรนักวิชาการให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องต่างๆที่ชาวบ้าน หรือกลุ่มต้องการทราบและ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของผลิตภัณฑ์ทุกๆด้านเพื่อการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและคงความเป็น
เอกลักษณ์ของบ้านห้วยห้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้บ้านห้วยห้อมมีศักยภาพที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มีรายได้
อย่างมั่นคงยั่งยืน การมีเครือข่ายที่ดีและมากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยห้อมกระจายสู่นักท่องเที่ยว 
และผู้บริโภคมากข้ึน  
 ภาคเอกชน นำผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านห้วยห้อมไปวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อ
กระจายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของบ้านห้วยห้อม ผลที่ได้ผู้ผลิตได้จำหน่าย เอกชนได้รายได้และกำไร
จากการขาย ได้ภาพลักษณ์ที่ดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ดีในระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนบ้านห้วยห้อม ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP บ้านห้วยห้อม 
ชุมชนบ้านห้วยห้อม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าผู ้บริโภคมีความสนใจสินค้า
ผลิตภัณฑ์แบบใด ถึงแม้จะไม่สะท้อนถึงผู้ผลิตโดยตรงแต่เสียงจากผู้บริโภค ชุมชนจะได้นำมาพัฒนา ต่อ
ยอด ปรับปรุงสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านห้วยห้อมให้ดีขึ้น 
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อภิปรายผล 

 การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านห้วย
ห้อม อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน แลชุมชนห้วยห้อม 
สิ่งที่ได้รับ คือ  

 1. ภาครัฐ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านห้วยห้อม โดยการช่วยส่งเสริม
สนับสนุนในด้านบุคคลากรนักวิชาการให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องต่างๆที่ชาวบ้าน หรือกลุ่มต้องการ
ทราบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของผลิตภัณฑ์ทุกๆด้านเพื่อการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและคงความ
เป็นเอกลักษณ์ของบ้านห้วยห้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้บ้านห้วยห้อมมีศักยภาพที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มี
รายได้อย่างมั่นคงยั่งยืน การมีเครือข่ายที่ดีและมากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยห้อมกระจายสู่
นักท่องเที่ยว และผู้บริโภคมากข้ึน  

 2. ภาคเอกชน นำผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านห้วยห้อมไปวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อ
กระจายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของบ้านห้วยห้อม ผลที่ได้ผู้ผลิตได้จำหน่าย เอกชนได้รายได้และกำไร
จากการขาย ได้ภาพลักษณ์ที่ดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ดีในระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนบ้านห้วยห้อม ในฐานะภาคเอกชนท่ีร่วมส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  

 3. ชุมชนบ้านห้วยห้อม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าผู้บริโภคมีความสนใจ
สินค้าผลิตภัณฑ์แบบใด ถึงแม้จะไม่สะท้อนถึงผู้ผลิตโดยตรงแต่เสียงจากผู้บริโภค ชุมชนจะได้นำมา
พัฒนา ต่อยอด ปรับปรุงสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านห้วยห้อมให้ดีขึ้น  

 ปัญหาและอุปสรรคการจัดการการท่องเที่ยว OTOP ของบ้านห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท้ัง 6 ด้าน ดังน้ี  

 1. ด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ OTOP บ้านห้วยห้อมต้องพยายามสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความแตกต่างในตัวสินค้า วิถีชีวิตที่ต่างออกไปซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาสูงเช่นเดียวกันทุกๆพื้นที่ สอดคล้องกับ กฤษณะ ดาราเรือง การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ OTOP หมูฝอยกรอบโกเนียร ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
จากการวิจัยพบว่า กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ 1) เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินคา้กับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนือ่ง 
2) เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว ร้านของฝาก และ e-commerce และ 3) แสวงหา
เครือข่ายร่วมดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ กลยุทธ์แก้ไข ได้แก่ 1) สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา
หรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการและแผนการตลาด และ 2) พัฒนาตรา
สัญลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้แก่ 1) ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค 
และ 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน กลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่ พัฒนา
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เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยมีตัวช้ีวัดความสำเร็จของการนํากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติรวม 8 ตัวช้ีวัด 

 2. ด้านการบริหารจัดการ ต้องบริหารจัดการตนเอง บริหารคน บริหารงานและผลิตภัณฑ์ให้
พร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้โดยการประชุมวางแผน กำหนดกรอบ
ภาระงานของแต่ละคน หน้าท่ี บทบาทที่จะต้องทำเพื่อให้การท่องเที่ยว OTOP บ้านห้วยห้อมกลับมาเป็น
ที่สนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ กมลชนก จันทร์เกตุ การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา : ชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะ
ยอ ยังไม่เกิดความยั่งยืน เนื ่องจากขาดความสมดุลในการพัฒนาทางด้านมิติของเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของคนชุมชนอยู่ในระดับ
ต่ำ เนื่องจากประชาชนในชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในทุก ๆ ข้ันตอนของกระบวนการจัดการ  

 3. ด้านการตลาด ทำการตลาดเชิงรุกในทุกๆด้าน เพื่อโน้มน้าวให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจ
มาเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยห้อม และจัดรายการปรับลดราคาสินค้าบางผลิตภณัฑ์
เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของบ้านห้วยห้อม สอดคล้องกับ กฤษณา นิลรัศมี 
แนวทางการสร้างการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการในการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการ ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกาญจนบุรีโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 3. ปัจจัยการ สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยบุคคล และด้านการตลาดทางตรง ส่งผลต่อการ
รับรู้คุณค่าการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกาญจนบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายส่งผล ต่อการรับรู้คุณค่าอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  

 4. ด้านการผลิต เกี่ยวเนื่องกับภาครัฐจะต้องหาบุคคลากรเข้ามาช่วยออกแบบลวดลายใหม่ให้ดู
ทันสมัยขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดและบุคคลทั่วไปเพื่อเพิ่มยอดขาย สอดคล้องกับ ทองพันชั่ง พงษ์วาริ
นทร การพัฒนารูปแบบการจัดการในสายการผลิตสำหรับหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการในสายการผลิตสำหรับ
หัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตใน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) กระบวนการบริหาร มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การนำองค์กร และ 
การควบคุม (2) กระบวนการหลัก มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ การเตรียมการผลิต การปรับแต่งเครื่องจักร 
การดำเนินการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ และการจัดเก็บ และ (3) กระบวนการสนับสนุน มี
องค์ประกอบย่อยได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การควบคุมเอกสาร และข้อมูล 
การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 5. ด้านการเงินและแหล่งเงินทุน ภาครัฐต้องมีงบประมาณในการช่วยกลุ่มผลิตสินค้าโอทอป
เพื่อเป็นทุนจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเพิ่มในการผลิต จะสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากขึ้นและทันต่อความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค สอดคล้องกับ ศศินันท์ ศาสตร์สาระ พบว่า ปัญหาในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน คือ การขาดความรู้และความเข้าใจในเง่ือนไขของการให้กู้จากสถาบันการเงิน การทำระบบบัญชี
ไม่ชัดเจน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการขอกู้ ไม่ชัดเจน แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ การสร้าง
ความเข้าใจในเงื่อนไขการให้กู้การเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้สามารถเขา้
เงื่อนไขการขอสินเชื่อจากแหล่งเงินทุน  
 6. ด้านเทคโนโลยี และการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาครัฐควรจัดหาเครือข่ายเพิ่มเติม หรือเป็น
ตัวกลางจับคู ่เครือข่ายในรูปแบบใหม่ให้ เช่น โปรโมทแผนการท่องเที่ยวแบบแพคเก็ตในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ผนวกโฮมสเตย์บ้านห้วยห้อมและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าไป จะสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ในระยะยาว สอดคล้องกับ จันทิราพร  ศิรินนท์ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพความ
เป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ควรพัฒนาความสามารถในการจัดการกลุ่มโดยมี
ทักษะความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ มุ่งมั ่น กล้าตัดสินใจ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
พัฒนาการวางแผนการผลิต เน้นการรักษาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของลูกค้า นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต พัฒนาช่อง
ทางการจัดจำหน่าย ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น พัฒนาการจัดทำระบบบัญชีและจัดหาแหล่งเงินทุน
ภายนอกเพื่อมาสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาการทำงานที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก พัฒนาการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการกลุ่มอื่น และสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของบ้านห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  
  1) ควรนำผลการวิจัยที่ได้ค้นตามวัตถุประสงค์ ไปวางแผนปฏิบัติการของชุมชนดว้ย
แผนระยะสั้น แผนระยะกลางและแผนรยะยาว มาใช้เป็นแนวทางใน การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยว 
OTOP ของบ้านห้วยห้อมต่อไป  
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  2) สามารถนำผลการศึกษาวิจัยนี้ไปเผยแพร่ต่อ สาธารณะชน และดำเนินการในการ
แก้ไขปัญหาที ่พบและนำมาพัฒนาให้เกิดคุณภาพที ่ด ีย ิ ่งขึ ้น จัดอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกๆด้านต่อไป  
 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  
  1) ควรมีการสำรวจและศึกษาวิจัยการเกี่ยวกับเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
ชุมชนเพื่อการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชุมชนและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
  2) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากข้ึนและให้เกิด
ความนิยมมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้รู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย 
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บทคัดย่อ 
การคอรัปช่ันเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นปัญหาที่กัดกร่อน

ระบบ การบริหารปกครองของประเทศให้เสื่อมถอยลง เป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นในสังคม 
โดยเฉพาะการคอรัปช่ันในระดับประเทศที่ส่งผลกระทบต่อคนในประเทศในภาพรวม ดังนั้น ในหลาย
ประเทศได้ตระหนัก ถึงผลเสียและพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นหลักธรรมาภิบาลจึงได้เข้ามามีบทบาทในการปราบปรามคอร์ปช่ัน โดยมีองค์ประกอบ 6 
องค์ประกอบ ดังนี้ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม 
(5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลักความคุ้มค่า ได้อย่างชัดเจนและตรงจุดในการบริหารจัดการ 

 
คำสำคัญ: ธรรมาภิบาล, คอร์รัปช่ัน 
 

Abstract 
Corruption is an important problem that needs to be addressed urgently. 

Because it is a problem that corrodes the system. The administration of the country to 
deteriorate causing injustice in society. Especially the corruption at the national level 
that affects the people in the country as a whole. Therefore, in many countries have 
realized to the negative effects and to seriously try to fix this problem. Because it is an 
obstacle to the development of the country. Therefore, good governance has played a 
role in suppressing corruption. There are 6 components as follows: (1) Rule of law (2) 
Principle of morality (3) Principle of transparency (4) Principle of participation (5) 
Principle of responsibility and (6) Principle of value for money clearly and to the point 
of management. 



- 592 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

Key words: Good Governance, Corruption. 
 

บทนำ 
ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ

ควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง
สามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง คือ หา
ได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูก
ต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะช่วย
สร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทำงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้ วยังทำให้
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อม
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น 

 

หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของตัวบุคคล
จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วด้วย 

2. หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม          
ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ 
วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจำชาติ 

3. หลักความโปร่งใส (Accountability) หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย 
ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปช่ัน โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน ให้มีความหมายในเชิง
ลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจใน
เชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส 

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น  เป็น
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คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วม
วางแผนและร่วมปฏิบัติ 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความ
สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
และเคารพในความคิดเห็นที่แตกตา่ง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดแีละผลเสียจากกระทำของตนเอง 

6.หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หมายถึง การบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด 
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

 

ปัญหาคอร์รัปชั่น 
คอรัปช่ัน (Corruption) มาจากภาษาลาตินว่า Corruptus  มีรากคำ  (root word) มาจาก

คำว่า Destroy (ทำลาย) กับ Spoil (ปล่อยปละละเลย) ซึ่ง 2 คำนี้เป็นเสมือน 2 ข้างที่แยกให้เห็น
ความหมายในเชิงบริบทว่า คอรัปช่ัน “เป็นการทำลายระบบที่มีอยู่” และ “เป็นการปล่อยปละละเลย
ไม่ให้เป็นไปตามระบบท่ีควรจะเป็น” 

การทำลายระบบที่มีอยู่   
การทำลายระบบท่ีมีอยู่อาจมาจากการโกง การทุจริต การรับหรือการติดสินบน การใช้อำนาจ 

โดยทางมิชอบ ตัวอย่าง  
1) การรับแป๊ะเจี๊ยในสถาบันการศึกษาของรัฐ  
2) การปลอมแปลงเอกสารสำคัญให้กับ บุคคลผู้มีอำนาจหรือให้สินบน โดยไม่ต้องผ่านระบบ

ปกติ เช่น ใบขับข่ี ใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร ใบปริญญา เป็นต้น  
3) การที่เจ้าหน้าที่คุมข้อสอบยอมรับสินบนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองนักเรียน เพื่อช่วย

นักเรียนโกงข้อสอบ 
4) การใช้อำนาจปั่นราคาหุ้นตนเองในตลาดหลักทรัพย์  
5) การที่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง (กลุ่มผลประโยชน์ของนักการเมือง) ไม่ใช้วัสดุตามที่ตกลงกันใน

การสร้างถนนสาธารณะ  
6) การบังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ 
การปล่อยปละละเลย  
ส่วนการปล่อยปละละเลยไม่ให้เป็นไปตามระบบท่ีควรจะเป็นอาจมาจากการละเลยการปฏิบัติ

หน้าท่ี ความลำเอียงภายในจิตใจ ตัวอย่าง  
1) การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยอมให้ผู้มีอิทธิพลทำผิดกฎหมาย เช่น ยอมปล่อยที่ขับรถผิดกฎ

จราจรเมื่อทราบว่าผู้กระทำผิดเป็นผู้มีอิทธิพล  
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2) การยอมรับสินบนของผู้ที่ทำ ธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น บ่อนการพนัน ซ่องโสเภณี 
3) การยอมให้เกิดการจัดฮั้วประมูลโดยขาดระบบ การตรวจสอบท่ีโปร่งใส  
4) การยอมให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ (Conflict of Interest)  
5) การยอม ให้นักการเมืองใช้ธนาคารของรัฐเป็นเครื่องมือด้านประชานิยม    
6) การที่เจ้าหน้าที่ยอมปล่อยให้ใครบางคนแซง คิวเพราะกลัวอำนาจ  
7) การที่เจ้าหน้าที่รัฐละเลยการตรวจสอบภาษีอย่างถี่ถ้วนกับบริษัทที่ให้สินบน   
จากตัวอย่างข้างต้นช้ีให้เห็นว่า การคอรัปช่ัน มักจะเป็นเรื่องของ “การติดสินบน การโกง 

ทุจริต ผลประโยชน์ อำนาจ การปล่อยปละละเลย ความเอนเอียง การทำผิดระเบียบกติกา และการทำ
ผิดกฎหมาย” เข้ามาเกี่ยวของอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การคอรัปช่ัน แต่เป็นรากเหง้าที่
สามารถนำไปสู่การคอรัปช่ันได้เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น  

1) การติดสินบน : การคอรัปชั่นมักจะมีเรื่อง “การติดสินบน” เข้ามา เกี่ยวข้อง แต่ในทุกเรื่อง
ของการติดสินบน ไม่จำเป็นต้องเป็นการคอรัปช่ันเสมอไป เช่น ค่าแป๊ะเจี๊ยของโรงเรียน เอกชน การให้
กระเช้าของขวัญ ของฝาก ขนมนมเนย การพาไปเลี้ยงข้าวเพื่อขอบคุณหรือแสดงน้ำใจ เป็นต้น  

2) การโกง/การทุจริต : การคอรัปช่ันมักจะมีเรื่อง “การโกง/การทุจริต” เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่
ในทุกเรื่องของ การโกง/การทุจริต ไม่จำเป็นต้องเป็นการคอรัปช่ันเสมอไป เช่น เด็กนักเรียนโกงข้อสอบ 
พี่น้องโกงสมบัติของ ตระกูล การที่เจ้าหน้าที่รัฐยักยอกภาษีประชาชนไปเป็นของตน เป็นต้น  

3) ผลประโยชน์ : การคอรัปช่ันมักจะมี เรื่อง “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในทุกเรื่อง
ของการได้รับผลประโยชน์ ไม่จำเป็นต้องเป็นการคอรัปช่ัน เสมอไป เช่น การได้เลื่อนข้ัน/เลื่อนตำแหน่ง 
การได้เงินเดือน การได้เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น  

4) อำนาจ : การคอรัปชั่นมักจะมีเรื่อง “อำนาจ” เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในทุกเรื่องของอำนาจ ไม่
จำเป็นต้องเป็นการคอรัปชั่น เสมอไป เช่น การใช้อำนาจสั่งให้คนทำงานท่ีผิดกฎหมาย เป็นต้น  

5) การปล่อยปละละเลย : การคอรัปช่ัน มักจะมีเรื่อง “การปล่อยปละละเลย” เข้ามา
เกี่ยวข้อง แต่ในทุกเรื่องของการปล่อยปละละเลย ไม่จำเป็นต้อง เป็นการคอรัปช่ันเสมอไป เช่น การ
ปล่อยให้คนทำผิดกฎจราจร การไม่จัดระเบียบแถว เป็นต้น          

6) ความเอนเอียง : การคอรัปช่ันมักจะมีเรื่อง “ความเอนเอียง” เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในทุก
เรื่องของความเอนเอียง ไม่จำเป็นต้องเป็นการคอรัปช่ันเสมอไป เช่น การเลือกคนที่ ไว้วางใจเข้ามา
ทำงาน เป็นต้น  

7) การทำผิดกฎ กติกา : การคอรัปช่ันมักจะมีเรื่อง “การทำผิดกฎกติกา” เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่
ในทุกเรื่องของการทำผิดกฎกติกา ไม่จำเป็นต้องเป็นการคอรัปช่ันเสมอไป เช่น นักมวยต่อยใต้เข็มขัด    
นักฟุตบอลทำฟาวล์ในเขตลูกโทษ นักบาสเกตบอลทำวอร์คกิ้ง (ถือลูกบอลแล้วว่ิง) เบิ้ลบอล (จับบอลขึ้น
มาแล้วแอบเลี้ยงต่อ) เป็นต้น  



- 595 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

8) การทำผิดกฎหมาย : การคอรัปช่ันมักจะมีเรื่อง “การทำผิดกฎหมาย” เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่
ในทุกเรื่องของการการทำผิดกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นการคอรัปช่ันเสมอไป เช่น พ่อค้าแม่ค้าขายซีดี
เถื่อน ขายยาบ้า ค้าอาวุธเถื่อน เป็นต้น  

ในเมื่อ “การติดสินบน การโกง ทุจริต ผลประโยชน์ อำนาจ การปล่อยปละละเลย ความเอน
เอียง การทำผิดระเบียบกติกา และการทำผิดกฎหมาย” โดยตัวมันเองไม่ใช่การคอรัปช่ัน เป็นเพียง
รากเหง้าท่ีนำไปสู่ การคอรัปช่ันเท่านั้น ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่า “การคอรัปชั่นคืออะไร” ผู้เขียนมีทรรศนะว่า 
การคอรัปช่ันเป็นเสมือนพื้นที่สีเทา คือ จะว่าดำก็ไม่ดำจะว่าขาวก็ไม่ขาว เป็นส่วน “ขอบ” ระหว่างดำ
กับกับขาว การพิจารณาว่า “อะไรเป็นเป็นคอรัปช่ัน” และ “อะไรไม่เป็น คอรัปช่ัน” จึงต้องพิจารณา
แยกแยะผ่านปรากฏการณ์ (phenomena) ในแต่ละเหตุการณ์ (event) จะตัดสิน เหมารวมไม่ได้ ซึ่ง
อาจอาศัยกรอบคิดหรือองค์ประกอบในการพิจารณาว่า ความประพฤติที่เรียกว่าคอรัปช่ันได้ น้ันจะต้อง
มีองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ 

1. มีผู้มีอำนาจ   
2. มีผู้ให้สินบน   
3. ผู้มีอำนาจรับสินบน 
4. ผู้มีอำนาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
5. ระบบเกิดความคลาดเคลื่อน ส่งผลเสียต่อคนส่วนรวม 
องค์ประกอบทั้ง 5 อย่างนี้เป็นเหตุให้ระบบที่มีอยู่ไม่คงที่ มีความคลาดเคลื่อน ทำให้เกิดการ

ปล่อยปละละเลยและเลือกปฏิบัติ เป็นเหตุให้ระบบถูกกัดกร่อน ถูกทำลาย ทำให้บ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มี
แปร การที่ “บ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปร” ไม่ได้หมายความว่า ประเทศชาติไม่มีกฎหมาย แต่ปัญหาอยู่ที่ 
การบังคับใช้กฎหมายมีความคลาดเคลื่อน เลือกปฏิบัติ ไม่เสมอภาค ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ
คอรัปช่ัน ของบรรดาผู้อำนาจ เพราะการคอรัปช่ันจะพิจารณาจากฝ่ายผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหลัก ส่วนผู้ให้
สินบนนั้นไม่ เรียกว่า คอรัปช่ัน เป็นแต่เพียงความประพฤติทุจริต ติดสินบน เพียงเท่านั้น หลายคนมอง
ว่า การคอรัปช่ันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัว แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของความเห็นแก่ ใครด้วย บางคน
มองว่าคอรัปช่ันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบข้อบังคับ แต่ความประพฤติบางอย่างถูกทั้ง ทาง
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แต่ก็เป็นการคอรัปช่ัน ซึ่งมักจะเป็นการคอรัปช่ันในเชิงนโยบาย ใน
โครงการใหญ่ๆ แบบเมกะโปรเจ็กต์ (megaproject) หรือการฮั้วประมูล ดังนั้น การจะแก้ปัญหา
คอรัปช่ันจะอาศัยกฎหมายเพียงอย่างเดียวก็คงแก้ได้ยาก โดยเฉพาะการคอรัปช่ันที่ไม่ใช่ในระดับบุคคล 
คือ เป็นการคอรัปชั่นตั้งแต่ระดับชุมชน/องค์กร จนถึงระดับประเทศ 
 

ระดับของการคอรัปชั่น 
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ปัญหาคอรัปช่ันผ่านระดับต่าง ๆ การแบ่งระดับการคอรัปช่ันจะช่วยให้ เราเห็นระดับ
ความรู้สึกร่วมของคนในสังคมได้อย่างชัดเจนขึ้น ผู้เขียนได้แบ่งระดับการคอรัปช่ันออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 

1. ระดับบุคคลต่อบุคคล  
การคอรัปช่ันในระดับนี้มักเป็นเรื่องของสิทธิ เช่น นายดำไปโอนที่ดิน เจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องดูแล

นายดำอย่างเสมอภาคเหมือนคนอื่น ๆ แต่เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับเงินใต้โต๊ะจากนายดำ ความเกรงใจจึงเกิดขึ้น 
การลัดคิวก็ตามมา ในกรณีนี้จะก่อให้เกิดคนที่เสียสิทธิและไม่เสียสิทธิ ยกตัวอย่างเช่น มีคนเข้าคิวกันอยู่ 
10 กว่าคน นายดำซึ่งเป็นคนที่ 8 ลัดคิวคนที่ 3 คนท่ีเสียสิทธ์ิจะมีแค่คนที่ 3 – 7 เท่านั้น ส่วนคนที่ 1, 2 
และคนที่ 9 ลงไปจะไม่เสียสิทธิ กรณีเช่นนี้คนที่ไม่เสียสิทธิมักจะโวยวายหรือเรียกร้องอะไร ขึ้นมา 
ตรงกันข้าม คนท่ีเสียสิทธิต่างหากท่ีจะมีการเรียกร้องสิทธิเกิดขึ้น   

จะเห็นได้ว่า การคอรัปช่ันในระดับบุคคลนั้น ผู้ที่ไม่ได้เสียผลประโยชน์/สิทธิ ได้แก่ ผู้ที่ได้ 
ประโยชน์ (เจ้าหน้าที่ที่คอรัปช่ัน และ นายดำผู้ให้สินบน) และผู้เห็นเหตุการณ์ มักจะมีระดับความรู้สึก
ต่อต้านคอรัปช่ัน (Anti-Corruption) น้อยกว่าผู้ที่เสียผลประโยชน์ เมื่อการคอรัปช่ันในระดับบุคคล
เกิดขึ้น หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน เช่น เมื่อนายงา โกงนายตา ก็เป็นเรื่องของนาย 
ตา ที่จะต้องเรียกร้องสิทธิด้วยตนเอง โดยอาศัยกฎหมาย หรือ กระบวนการยุติธรรมเข้าช่วย เป็นต้น 
ดังนัน้ การคอรัปชั่นระดับบุคคลต่อบุคคลจึงไม่ใช่เรื่องของคนอ่ืน ถ้าต้องการแก้ปัญหาคอรัปชั่นในระดับ
นี้ก็ต้องอาศัยกฎหมายช่วยแก้ไข เป็นเหตุให้ระดับความรู้สึกร่วมของคน ในสังคมที่มีต่อการต่อต้าน
คอรัปช่ันอยู่ในระดับท่ีต่ำมาก  

2. ระดับชุมชน  
การคอรัปชั่นในระดับนี้จะเป็นเรื่องของการมีผลได้ผลเสีย เช่น ถ้าถนนตัดผ่าน ที่ดินของชุมชน 

ผลเสียจะเกิดกับบ้านและที่ดินของประชาชนที่โดนถนนตัดผ่าน ส่วนบ้านและที่ดินของคนที่ ไม่ถูกถนน
ตัดผ่านกลับได้กำไร เพราะราคาที่ดินสูงขึ้นเนื่องจากกลายเป็นที่ติดถนน สมมติว่า นายขาว รู้ก่อน แล้ว
ว่าจะมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้น สิ่งที่นายขาวต้องทำในฐานะของคนที่จะคอรัปช่ัน ก็คือ ต้องเอาเงินสินบน 
ไปให้กับผู้ดำเนินโครงการนี้ เพื่อไม่ให้เขาตัดถนนผ่านบ้านของตน ถ้าให้ดีกว่านั้นก็ให้ช่วยตัดผ่านบ้าน
ใกล้เรือนเคียงเพื่อให้บ้านและที่ดินของตนได้มีมูลค่าที่สูงขึ้น การแก้ปัญหาคอรัปช่ันในระดับนี้จึงทำได้
ยากกว่าระดับแรก เพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไป เพราะคนที่ได้รับผลประโยชน์มักมี
แนวโน้มที่จะนิ่งเฉยหรือสนับสนุนให้เกิดขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบก็จะรู้สึกอุ่นใจที่ถนนไม่ต้องมาตัด
ผ่านบ้านของตนเอง เพราะฉะนั้นคนที่จะมีปฏิกิริยาในเรื่องนี้มากที่สุดจึงได้แก่ ผู้ที่เสียสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ การจะอาศัยกฎหมายเพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทำได้ยากกว่าในระดับแรก 

3.ระดับประเทศ 



- 597 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

การคอรัปช่ันในระดับนี้มักจะเป็นเรื่องของการได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ท่ีมีการลงทุน
ใหญ่โต หรือเมกะโปรเจ็กต์ที่มีทั้งฝ่ายโปรโมเตอร์ (Promoter) และฝ่ายโปรเตส (Protest) และ เป็น
ธรรมดาที่ฝ่ายโมเตอร์ย่อมมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เงินท่ีใช้ในการดำเนินโครงการส่วนใหญ่ก็
จะเป็นเงินภาษีของประชาชน หากมีการคอรัปช่ันเกิดขึ้นและเห็นได้ชัด คนในสังคมจะรู้สึกต่อต้าน 
ร่วมกันเยอะขึ้น เพราะเงินภาษีประชาชนเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเงินของทุก ๆ คน แต่จะใช้
กฎหมายใน การปราบคอรัปช่ันในระดับประเทศเป็นเรื่องที่ยาก เพราะมีการปกปิดที่มากกว่า มีความ
แนบเนียนในการโกง เมื่อคนอยากโกง อยากคอรัปช่ันในระดับนี้ คนที่โกงก็ต้องศึกษาช่องโหว่ทาง
กฎหมาย เตรียมทางหนีทีไล่ไว้แล้ว จะอาศัยกฎหมายเพียงอย่างเดียวในการปราบคอรัป ช่ัน
ระดับประเทศคงเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้น ทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้จึง ได้แก่ ธรรมาภิบาลเพื่อการ
แก้ปัญหาคอรัปช่ันในระดับประเทศ  

 

การปราบปรามคอร์รัปชั่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
การบริหารประเทศมีสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้นำและส่วนของผู้ตาม 

“ผู้นำ” โดยทั่วไป ได้แก่ ผู้ปกครอง มีบทบาทหน้าที่ในการนำที่ดี สามารถโน้มน้าวให้ผู้ตาม ยอมรับและ
ปฏิบัติตามได้  สำหรับ “ผู้ตาม” นั้น ได้แก่ ผู้ที่ถูกปกครองกระทำตนเป็นผู้ตามที่ดี กล่าวคือ ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีทางสังคมอย่างเคร่งครัด  การบริหารประเทศได้มีการ
พูดถึงเรื่องอำนาจ เช่ือว่า อำนาจเป็นเครื่องมือที่สามารถปกครองประเทศได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
โดยมักจะอยู่ในรูปของกฎหมาย ดังนั้น กฎหมายจึงเป็นอำนาจของผู้ปกครองที่ใช้บังคับให้ผู้ที่ถูก
ปกครองต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายจะออกมาดีแค่ไหนก็ล้วนแต่มี
ช่องโหว่และหาช่องว่างทางกฎหมายในการแสวงหาผลประโยชน์ได้ทั้งนั้น การปกครองไม่ว่าจะปกครอง
ในระบอบใดก็สามารถก่อให้เกิดการคอรัปช่ัน เพราะเป็นเรื่องจริยธรรมของผู้ปกครองและผู้ที่ถูก
ปกครอง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย ขาดคุณธรรม จริยธรรม แม้จะวางโครงสร้างการปกครอง
และกฎหมายอย่างรัดกุมเพียงใดก็ไม่อาจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสำเร็จ ด้วยความตระหนักถึง
ความสำคัญในเรื่องนี้ ประเทศต่าง ๆ จึงนำธรรมาภิบาลขึ้นเป็นหลักการสำคัญ ในการบริหารประเทศ 
เพราะเชื่อว่าธรรมาภิบาลเป็นหลักจริยธรรมที่ก่อให้เกิดการบรหิารจัดการที่ดีและนำพา ประเทศไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้  

สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาคอรัปช่ันในระดับประเทศ การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ไม่
สร้างปัญหาซ้ำซ้อนให้เกิดขึ้น การแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ ๆ ข้ึนมาอีกไม่รู้จบ ไม่อาจเรียกได้ว่า
เป็นการพัฒนาแบบธรรมาภิบาล ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะมาจากการละเลยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดฉันทามติ เมื่อไม่เกิดฉันทามติการพัฒนาที่เกิดขึ้นจึงไม่มีความยั่งยืน เต็มไปด้วยข้อขัดแย้ง
เพราะสร้างความไม่พอใจ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ การประท้วง ต่อต้าน  ดื้อ
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แพ่ง ก็จะเกิดขึ้น และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนอาจก่อให้เกิดจลาจลภายในประเทศ ดังนั้นการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนจึงต้องพัฒนาอย่างมีธรรมาภิบาล เพราะธรรมาภิบาลก่อให้เกิด ความพอเพียงแก่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญแก่คนท้ังประเทศ รัฐบาลจะทำโครงการใด ๆ ก็ตามที่มีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ต้องอธิบายและดำเนินการให้ได้อย่างพอเพียง เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การใช้ธรรมาภิบาลในการปราบปรามคอรัปช่ันอย่างได้ผลจะต้องเกิดขึ้นบนความพอเพียงใน
การบริหาร จัดการที่ดีทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ทั้งฝ่ายผู้ปกครอง และ (ประชาชน) ผู้ถูกปกครอง ควร
ดำเนินการ ดังนี้  

1. หลักนิติธรรมอย่างพอเพียง ได้แก่ การออกกฎหมายอย่างพอเพียงต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสีย
ที่จะเกิดแก่ประชาชน คือ ไม่มากเกินไปจนเกิดการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินความจำเป็น และไม่
น้อยเกินไป จนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมายที่สามารถเกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ใน
การบังคับใช้ กฎหมายต้องบังคับใช้อย่างเสมอภาค (Equity)และเคร่งครัด หากมีกรณียกเว้นก็ต้อง
ยกเว้นให้แก่ทุกคนท่ีอยู่ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน กฎหมายมีสภาพบังคับ หากฝ่าฝืนต้องมีบทลงโทษอย่าง
ชัดเจนไม่เลือกปฏิบัติ หากมีการแก้กฎหมายเกิดขึ้นการบังคับใช้ต้องบังคับตั้งแต่มีการประกาศกฎหมาย
ที่แก้ใหม่อย่างเป็นทางการแล้วจะย้อนหลังไม่ได้  

2. หลักคุณธรรมอย่างพอเพียง ได้แก่ การส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม ด้วยการปลูก
จิตสำนึก ความรับผิดชอบทั้งในส่วนของศีลธรรมทางศาสนา จริยธรรมตามแนวคิดปรัชญาที่สอดคล้อง
กับประเพณีและวัฒนธรรม จรรยาบรรณตามอาชีพของแต่ละคนที่โดยพิจารณาความพอเพียงตาม
คุณธรรมแม่บท ให้แก่สังคมไทยอย่างเพียงพอที่จะธำรงวัฒนธรรมไทยอันดีต่อไปอย่างยั่งยืน 

3. หลักความโปร่งใสอย่างพอเพียง ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน สามารถ
เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดขึ้นมีระบบการบริหารที่ตรงไปตรงมาสามารถ
ตรวจสอบได้  ไม่มีเงื่อนงำทุกอย่างที่ดำเนินการสามารถตรวจสอบได้ 

4. หลักการมีส่วนร่วมอย่างพอเพียง ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับรู้ สร้างความเข้าใจร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
ร่วมกัน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย 

5. หลักความรับผิดชอบอย่างพอเพียง ได้แก่ การกระจายอำนาจความรับผิดชอบจาก
ส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารประเทศร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวและตอบสนองความต้องการของแต่ละฝ่ายในพื้นที่ได้อย่างพอเพียง และสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสในทุกข้ันตอน 

6. หลักความคุ้มค่าอย่างพอเพียง ได้แก่ การบริหารทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  มี
ความประหยัด พอเพียง สมเหตุสมผล ไม่มากจนเกินไป ไม่น้อยจนเกินไป สามารถสร้างคุ้มค่าต่อ การ
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ลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสว่นรวมได้อย่างเป็นเอกฉันท์และก่อให้เกิดประสิทธิผล และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุกฝ่าย มีความชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการติดตาม
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรมและมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 

 

หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
การใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ให้สอดคล้องในการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ

เกรงกลัว ละอายต่อการกระทำทุจริต ที่ส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราม
ปราบการทุจริต จึงเห็นสมควรได้นำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้แนวทางในการนำไปปฏิบัติ 
ดังเช่น 

หิริ  แปลว่า ความละอายแก่ใจ ความละอายต่อบาป  
หิริ หมายถึง ความละอายใจตัวเองต่อการทำความชั่วความผิด ต่อการประพฤติทุจริตทั้งหลาย

และความละอายใจตัวเองที่จะละเว้นไม่ทำความดีซึ่งควรจะทำให้เกิดมีในตน เช่นบิดามารดามีความ
ละอายใจท่ีจะไม่ดูแลบุตรของตน เช่นนี้เรียกว่ามี หิริ 

หิริ เกิดขึ้นได้ด้วยการคิดถึงการศึกษา ฐานะ ยศศักดิ์ ชาติตระกูลของตน คิดถึงความเสียกายที่
จะเกิดขึ้น รวมกับความแกล้วกล้าของจิตใจที่จะไม่ทำช่ัวเช่นนั้น 

หิริ เป็นธรรมรักษาคุ้มครองโลก ทำให้โลกเกิดสันติ ทำให้คนเราอยู่กันอย่างสงบสุข เพราะคน
ที่มีหิริจะเกลียดความช่ัว และละอายที่จะทำความช่ัวทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทำให้ไม่ก่อความเดือดร้อน
ให้แก่โลกและสรรพสัตว์ท้ังปวง 

หากเราคิดจะทำสิ่งใดที่ช่ัว ความละอายจะเกิดขึ้นมาในใจ แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็น คิดทำช่ัวคือ
อย่างไร สิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความเลวทรามไม่ถูกต้องทางธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นความ
เลว อะไรที่วัดว่าถูกหรือไม่ถูก คือถ้าเราทำอะไรลงไป ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันรู้สึกจะละอาย
กระดากในใจตนเอง แต่ตามหลักท่านบอกว่านักปราชญ์ทั้งหลายไม่สรรเสริญ ไม่นิยม นั่นเรียกว่า ผิด
จากธรรม ความละอายนี่แหละเป็นตน้เหตใุห้ทำความดี ความดีทั้งหมดเกิดจากความละอายทั้งนั้น ความ
ไม่ดีเกิดจากความไม่ละอายนั่นเอง ศีล 5 ข้อมีความละอายเป็นเบื้องต้น เป็นสมุฏฐาน หากว่ามีความ
ละอายในใจแล้วไม่กล้าทำ ศีลข้อน้ันก็งดเว้นได้หมด 

โอตตัปปะ  (อ่านว่า โอดตับปะ) แปลว่า ความเกรงกลัว หมายถึง ความสะดุ้งกลัวต่อผลของ
ความช่ัว ต่อผลของความทุจริตที่ทำไว้. 

โอตตัปปะ เป็นอาการของจิตที่หวั่นไหวเมื่อจะทำความช่ัว เพราะกลัวความผิดที่จะตามให้ผล
ในภายหลัง เกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำช่ัว จากการประพฤติทุจริต
ของตน เช่น ตัวเองเองต้องเดือดร้อน เกิดความเสียหาย เสียทรัพย์สินเงินทอง เสียอิสรภาพ หรือถูกคน
อื่นตำหนิติเตียน ถูกสังคมรังเกียจ เป็นต้น 
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โอตตัปปะ เป็นธรรมคุ้มครองโลกคู่กับหิริ เพราะคนท่ีมีโอตตัปปะย่อมกลัวท่ีจำทำความผิด ทำ
ให้งดเว้นจากการประพฤติต่าง ๆ ได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดสันติภาพข้ึน 

เมื่อมีหิริโอตตัปปะอย่างนี้แล้ว กฎหมายบ้านเมืองทุกมาตรา ก็จะไม่มีใครกล้าทำผิด อย่าว่าแต่
ธรรมเลย การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวกหลายคนด้วยกัน ถ้ามีหิริโอตตัปปะแล้ว ไม่มี
อิจฉาริษยาเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็เป็นสุขเท่านั้น หากคิดผิดประทุษร้ายเกิดความละอายและกลัว
ขึ้นมา นั่นธรรมเตือนข้ึนมาแล้ว เลยไม่กล้าทำความช่ัว ครั้นทำลงไปก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวาย ตนเอง
เดือดร้อนเพราะทำช่ัว คิดชั่ว แล้วก็เป็นเหตุให้คนอื่นเดือดร้อนอีกด้วย 

เหตุที่ทำให้เกิดหิริ 
1. คำนึงถึงความเป็นคน หรือชาติตระกูล พอคำนึงถึงชาติตระกูล หิริก็เกิดขึ้น 
2. คำนึงถึงอายุ พอคำนึงถึงวัย หิริก็เกิดขึ้น 
3. คำนึงถึงความดีที่เคยทำ พอคำนึงถึงความดีเก่าก่อน หิริก็เกิดขึ้น 
4. คำนึงถึงความเป็นพหูสูต พอคำนึงถึงความเป็นพหูสูต หิริก็เกิดขึ้น 
5. คำนึงถึงพระศาสดา พอคำนึงถึงพระศาสดา หิริก็เกิดขึ้น 
6. คำนึงถึงครูอาจารย์ สถานศึกษา พอคำนึงถึงครูอาจารย์ สำนักเรียน หิริก็เกิดขึ้น 
เหตุที่ทำให้เกิดโอตตัปปะ 
1. กลัวคนอื่นติ  
2. กลัวการลงโทษ 
3. กลัวการเกิดในทุคติ  
ธรรมทั้งสองประการนี้แสดงว่า เป็น โลกปาลธรรม คือ ธรรมที่รักษาคุ้มครองโลก คือหมู่สัตว์ 

ให้อยู่ร่วมต่อกันอย่างปกติสุขตามสมควร นอกจากจะเรียกว่าเป็นโลกปาลธรรมแล้ว ยังถือว่าเป็น เทวธ
รรม คือ ธรรมที่จะสร้างคนให้เป็นเทพบุตรเทพธิดาด้วยร่างกายที่เป็นมนุษย์นี่เอง หากเราสังเกตให้ดีจะ
พบว่า หิริโอตัปปะ เป็นธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจของคนทุกคน ในลักษณะที่ค่อยเกิดขึ้นมาตามล าดับ
ท่านจึงเรียกธรรมสองประการ นี้ว่า มโนธรรม คือธรรมที่ มีอยู่ภายในจิต หิริ โอตัปปะ เป็นมโนธรรมนี้
เองที่แยกให้แตกต่างจากสัตว์ ในด้าน พฤติกรรมที่ปรากฏออกมาด้านกาย วาจา เพราะใจประกอบด้วย
ความส านึกอันมีหิริโอตัปปะเป็นหลักยึด เหนี่ยวพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในสังคม จะยึดหลักการไม่
เบียดเบียนตนเอง คนอ่ืนให้เดือดร้อน เพราะ พฤติกรรมต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของหิริโอตปัปะ 
ให้สังเกตว่า หิริโอตัปปะเป็นความสำนึก ที่เกิดขึ้น จากการยอมรับ ความสำคัญของตนเอง สังคม 
เงื่อนไขทางสังคม และศาสนาเป็นต้น เช่น การพิจารณาถึงชาติ ตระกูล อายุ จิตใจท่ีเข้มแข็ง การศึกษา 
เสียงครหาจากคนอื่น ความรู้สึกตำหนิตนเอง โทษทางบ้านเมือง การตกนรก  หลังจากตาย เป็นต้น 
ความรู้สึกสำนึกเหล่านี้จะค่อย ๆ เกิดขึ้น เมื่อคนสำนึกเห็นถึงคุณค่า ความงดงาม อันเกิดขึ้น จากการมี
ความละอายแก่ใจ และความสะดุ้งกลัวต่อบาป และผลบาป 

http://gotoknow.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4
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สรุป 
การแก้ปัญหา คอรัปช่ันที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้แบบองค์

รวมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เป็นธรรม ซึ่งต้องมีการแบ่งหน้าที่ เพื่อประสานงานร่วมกันอย่างชัดเจนในแต่ละฝ่าย โดยยึดฝ่ายนิติ
ธรรมเป็นเกณฑ์หลักเพื่อบังคับใช้กฎหมาย อย่างเป็นธรรม และให้ฝ่ายอื่น ๆ เป็นเกณฑ์เสริม เช่น ฝ่าย
จริยธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อให้การแก้ปัญหาคอรัปช่ันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี
ขึ้น  

การใช้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ในส่วนของหิริโอตัปปะ  จึงเป็นหลักธรรมใน
เบื้องต้น ที่ทุกคนควรมั่นศึกษาและเข้าถึงธรรมโดยปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ถ้าจะป้องกันกันจริง ๆ ต้องเริ่ม
จากเด็ก ไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำ แต่ต้องสอนให้รู้จักวิธีคิด ให้รู้จักวัฒนธรรมวิธีคิดที่ดีเป็นอย่างไร   ที่
จะให้เห็นว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ ทำโดยอัตโนมัติ อยู่ในจิตสำนึก วิธีคิดเป็นไปอย่างนั้ นแล้ว 
แต่ถ้า ไม่ดูแลวิธีคิดของเขา แล้ววิธีของเขาผิดมาตั้งแต่แรก เขาก็จะทำอะไรผิดตั้งแต่ 7-8 ขวบ 
จนกระทั่งเขาตายก็ไม่รู้ ถึงรู้เขาก็ไม่ยอมรับอีกท้ัง สถาบันครอบครัว โรงเรียน วัด ก็มีส่วนสำคัญในการ
วางรากฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คนไทยเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีไม่ก่อปัญหาให้แก่สังคมและ
ช่วยจรรโลง สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นวิธีการป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ันในสังคมไทยได้ก่อนท่ีจะสายเกินไป และเป็นการยากท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลสัมฤทธ์ิ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยความสำเร็จในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนต้นแบบ และ 3) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อมาตรการชุมชนในแผนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดย
ใช้การวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ตัวแทนสมาชิกครอบครัวใน
ชุมชน 8 ชุมชนๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน เป็นการสุ่มโดยอาศัยความสมัครใจ เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการสังเกต การสอบถาม การ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนต้นแบบการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ชุมชนต้นแบบลดละเลิกเหล้า ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า ระยะเวลา มิถุนายน 2562– กุมภาพันธ์ 2563 

ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่ระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
อยู่ในระดับเสี่ยงต่ำ ร้อยละ 82.50 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับดี ปัจจัยความสำเร็จ
ของชุมชนต้นแบบในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่ แกนนำหลักที่สำคัญ ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและพระสงฆ์วัสดุอุปกรณ์/งบประมาณ สามารถพึ่งตนเองและขอสนับสนุน
กับภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กำหนดกติกาชุมชน งดเหล้าเข้าพรรษา หมู่บ้านศีล 5 ชมรมคน
หัวใจเพชร งานศพงานบุญงดเหล้า อาชีพเสริม หญิงพักตับ เสื้อทีมบุคคลเลิกเหล้า เชิดชูคนหัวใจเพชร การ
สื่อสารบอกกล่าวและติดตามเป็นประจำ พูดทุกเวที หอกระจายข่าว กีฬาต้านยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง 
ภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ข้าราชการบำนาญ ครอบครัว เด็กและเยาวชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน หมอประจำตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทหาร ตำรวจ ชุดรักษาความสงบ
ในชุมชน องค์กรบริหารส่วนตำบล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่
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สาธารณสุขระดับตำบล ในส่วนนโยบายที่สำคัญระดับชุมชน ระดับหน่วยงาน ระดับภาคและระดับประเทศ 
ควรมีความสอดคล้องกันทุกระดับโดยยึดชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา 

 
คำสำคัญ: ปัจจัยความสำเร็จ, ชุมชนต้นแบบ, การควบคุมเครื่องดื่มแอลกออฮอล์ 
 

Abstract 
The purposes of this mixed-method research were to explore the situation of 

alcohol consumption in order to study the success factors in a model community of 
alcohol control, and to suggest a policy on community measures of alcohol strategic 
plan focusing more on quantitative data than on qualitative data. Data were collected 
through observations, inquiries, interviews and group discussions, as well as knowledge 
sharing among stakeholders. The study area was a model community of alcohol 
control based on model community criteria of the Stop Drink Network Office campaign 
from June 2019 to February 2020.  

The findings revealed that the overall alcohol consumption in the past one 
year was at a low level (82.50%). Drinking alcohol behavior was at a good level, and 
the success factors of a model community in alcohol control were the main leaders: 
village headmen, sub-district health workers and monks. For equipment and budget, 
the community was self-reliant and could seek support from network partners. 
Important activities included setting community rules, abstaining from alcohol during 
Buddhist Lent, Village of the Five Precepts, Khon Hua Jai Pet Club, alcohol-free funeral 
and merit-making, side businesses, Ying Pak Tap campaign, making alcohol quitter team 
shirts, glorifying Khon Hua Jai Pet club members, regular communication and follow-up, 
speaking on every stage, news broadcasting tower, anti-drug sport events and 
sufficiency economy. Important network partners were village committee, sub-district 
headmen, government official pensioners, families, children and youths, local 
philosophers, sub-district doctors, village health volunteers, soldiers, police, 
community peacekeeping units, sub-district administrative organizations, coordinators 
of provincial stop drink network, and sub-district health workers. For important policies 
at the community, agency, regional and national level, there should be coherence at 
all levels by adhering community as the base for development. 
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Key words: Success Factor, Model Community, Alcohol Control 
 
บทนำ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรมซึ่ง
กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แนวโน้มของคนไทยมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่ม
สูงมากขึ้น และนับได้ว่าแอลกอฮอล์มีบทบาทในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เช่ือมโยงกับอิทธิพลของ
วัฒนธรรม ประเพณี สภาพเศรษฐกิจการเมือง ค่านิยม และความเชื่อต่างๆ โดยสาเหตุของการดื่มส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมงานชักชวนและยังพบว่า การเที่ยวแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นจะถูกใช้ไปกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงควรมีการเร่งรณรงค์หาวิธีป้องกันและแก้ไขให้มีการบริโภคสุราให้น้อยลง โดยมี
ความเข้าใจและพิจารณาปัญหาการบริโภคสุราทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุปัจจัยพื้นฐาน อุปสงค์ 
อุปทาน การควบคุมโดยมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งด้านสาธารณสุขที่ต้องให้ความสำคัญทั้งในด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจาก
ปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจที่มีผลต่อผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ยังคงมีปัญหาที่ตามมาส่งผล
กระทบต่อผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน โดยเฉพาะบุคคลรอบข้าง บุคคลใกล้ชิดในครอบครัว 
เช่น อุบัติเหตุการจราจร การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การเกิดไฟไหม้น้ำร้อนลวก จมน้ำตาย การพลัดตก
จากท่ีสูง การคลุ้มคลั่งจนฆ่าตัวตาย ปัญหายาเสพติดที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา ปัญหาการติดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์เพราะขาดการป้องกัน สาเหตุจากการดื่มสุราจนเป็นปัญหาสังคม เช่นการหย่าร้าง 
ปัญหาครอบครัวแตกแยก การทะเลาะวิวาท การขาดงานบ่อยทำให้ต้องตกงาน ว่างงานจนก่อให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรม ปล้น ฆ่าข่มขืน ทำร้ายร่างกาย กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเพราะต้อง
สูญเสียงบประมาณสูงเพื่อใช้จ่ายในด้านการแพทย์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
(ลักษณา อินทร์กลับ, 2551) 

ข้อมูลองค์การอนามัยโลก (2002) เรื่องสถานการณ์แอลกอฮอล์และสุขภาพ ในปี 2561 กระบุ
ไว้ว่า ทั่วโลกมีนักดื่มร้อยละ 43 ของประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็นประมาณ 2.3 พันล้านคน โดย
แนวโน้มการบริโภคโดยรวมค่อนข้างคงที่ จากการคาดการณ์การบริโภคในอนาคต คาดว่าปริมาณการดื่ม
สุราของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มสูงขึ้น และจากข้อมูล ปี 2559 มีการยืนยันว่า 
แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพท่ีสำคัญ ซึ่งท่ัวโลกมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ประมาณ 3 ล้านคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการตายก่อนวัยอันควร สาเหตุการบาดเจ็บทั้งจาก
อุบัติเหตุและการฆ่าตัวตายมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ (อรทัย วลีวงศ์ , 2561) จากการประเมินและ
เปรียบเทียบภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงโดยคณะทำงานศึกษาภาวะโรคจากปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตของ
ประเทศไทย พบว่า เป็นเพศชาย ประมาณ 2 หมื่นคนต่อปี เพศหญิง ประมาณ 2 พันคนต่อปี และมากก
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กว่า 60% ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัตเิหตทุางถนนมีระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดสูงกว่าที่กฎหมาย
กำหนด  

จากแนวคิดที่ว่าชุมชนเป็นผู้รู้ปัญหาและได้รับผลกระทบของปัญหา และถ้าชุมชนมีทักษะใน
การระบุปัญหา วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ความเป็นมาและสาเหตุของปัญหาแล้ว ชุมชนจะ
สามารถกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชุมชน ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ส่วนเจ้าหน้าที่หรือผู้พัฒนามีบทบาทเป็นเพียง
ผู้สนับสนุนอำนวยการให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะที่จำเป็น โดยใช้กระบวนการให้ชุมชนเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม สามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการจัดการ ซึ่งกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใช้กับชุมชนต้องยืดหยุ่น สนุกสนานเพื่อให้เกิดความสนใจไม่น่าเบื่อ ด้วยกระบวนการเรียนรู้และ
การดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเอง โดยเน้นปัญหาของชุมชนและประชาชนในชุมชน 
ชุมชนใดที่ประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบของกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การคิดอ่านร่วมมือแก้ไข
ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดวิธีการแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นนำไปประยุกต์ใช้ 
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการควบคุมการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลการวิจัยระดับปฐมภูมิ ที่ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ตามบริบท
สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยศึกษาชุมชนต้นแบบการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ตามเกณฑ์ชุมชนต้นแบบลดละเลิกเหล้าของสำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล.) จำนวน 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านตุ้มไร่ ชุมชนบ้านพระแท่น ชุมชนบ้านหนองไม้
แก่น ชุมชนบ้านเกาะมะไฟ ชุมชนบ้านหนองยางคำ ชุมชนบ้านสะพานหิน ชุมชนบ้านห้วยนุ้ย ชุมชน
บ้านคลองขุดเหนือ ท้ังนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และที่สำคัญสนับสนุนการออกนโยบายหรือแนวทางการในการพัฒนาชุมชนต้นแบบการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยท่ีเหมาะสม ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนต้นแบบ  
3. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมาตรการชุมชนในแผนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
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การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ด้วยการสัมภาษณ์  การสังเกต การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อถอดบทเรียน พ้ืนที่วิจัยคือ ชุมชนต้นแบบลดละ
เลิกเหล้าของงสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า รวมทั้งสิ้น 8 ชุมชน  ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านตุ้มไร่ ตำบล
ท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพระเยา 2) ชุมชนบ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
3) ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 4) ชุมชนบ้านเกาะ
มะไฟ ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 5) ชุมชนบ้านหนองยางคำ ตำบลกองนาง 
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 6) มชนบ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 7) 
ชุมชนบ้านห้วยนุ้ย ตำบลนาเลีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และ 8) ชุมชนบ้านคลองขุดเหนือ ตำบลคูขูด 
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
สมาชิก ครอบครัวในชุมชนต้นแบบ 8 ชุมชนๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง 
(เฉพาะผู้สมัครใจ) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  ปัจจัยความสำเร็จในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนต้นแบบ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การลงพื้นที่ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 8 ชุมชนๆ ละ 12 
คน   ได้แก่ ตัวแทนคนท่ีดื่มสุรา จำนวน 1 คน ตัวแทนคนท่ีไม่ดื่มสุรา จำนวน 1 คน พระ จำนวน 1 คน 
ครู จำนวน  1 คน ตำรวจ จำนวน 1 คน แกนนำชุมชน จำนวน 1 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 1 คน อาสา
สมัครฯ จำนวน 1 คน ร้านค้า จำนวน 2 คน หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 คน และเอกชน จำนวน 1 คน 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยประเด็นใน
การถอดบทเรียน ได้แก่ สิ่งที่ช่วย ให้ประสบความสำเร็จ (Key Success Factor) คน เงิน วัสดุอุปกรณ์
การบริหารจัดการ ปัญหา/อุปสรรค การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จ
แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย  

 

ผลการวิจัย  
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปรากฏผลดังนี้  
1. สถานการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของชุมชนต้นแบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-60 ปี และ ระหว่าง 61-70 ปี อายุเฉลี่ย 56.95 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ 
การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก เกษตรกรรม มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 500-20,000 บาท รายได้
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เฉลี่ย 8,310 บาท สภาพการใช้จ่ายไม่พอใช้มีหนี้สิน พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นบุคคลรอบข้าง ในรอบปีที่ผ่านมาไม่ต้องการเลิกดื่ม ภาพรวมของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา อยู่ในระดับเสี่ยงต่ำ  

2. ปัจจัยความสำเร็จในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของชุมชนต้นแบบ พบว่า แกนนำ
หลักคือ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุระดบัตำบลและพระสงฆ์  แกนนำชุมชนต้องได้รับความศรัทธา
และเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชน ด้านการดำเนินงาน ใช้หลักการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และแบบพึ่งพา
ตนเองโดยมีหน่วยงานมาสนับสนุน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุน เงิน วัสดุ/อุปกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ กองทุนสุขภาพตำบล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักพุทธ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน กิจกรรมหลัก ได้แก่ การกำหนดกติกาชุมชน งดเหล้า
เข้าพรรษา หมู่บ้านศีล 5 ชมรมคนหัวใจเพชร งานศพงานบุญงดเหล้า อาชีพเสริม หญิงพักตับ เสื้อทีม
บุคคลเลิกเหล้า เชิดชูคนหัวใจเพชร สื่อสารบอกกล่าว ติดตามเป็นประจำ พูดทุกเวที หอกระจายข่าว 
กีฬาต้านยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมและประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายที่
สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ข้าราชการบำนาญ ครอบครัว เด็กและเยาวชน ปราชญ์
ชาวบ้าน หมอประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทหาร ตำรวจ ชุดรักษาความสงบใน
ชุมชน องค์กรบริหารส่วนตำบล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับตำบล 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมาตรการชุมชนในแผนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ พบว่า มี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ ดังนี้ นโยบายระดับชุมชน ได้แก่ ควรมีการกำหนดนโยบาย/กติกา/
ธรรมนูญชุมชน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ความตระหนักในการให้ความร่วมมือกับชุมชน การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ด่านชุมชน ความร่วมมือกับหน่วยงานพื้นที่ ผู้นำควรเป็นแบบอย่าง นโยบาย
ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ควรให้ความสำคัญบังคับกฎหมาย มีการมอบรางวัลระดับหน่วยงาน/ชุมชน การ
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนรวมของชุมชน การพัฒนาอาชีพเสริม การค้นหาผู้นำหลัก การสนับสนุน
ทรัพยากร นโยบายระดับภาค ได้แก่ ควรมีการกำหนดนโยบายระดับภาค/เขต การสนับสนุนกิจกรรม 
การมอบรางวัลระดับภาค การให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมทุกระดับ การพัฒนาอาชีพเสริม การค้นหา
แกนนำระดับหน่วยงาน/ชุมชน การสนับสนุนทรัพยากร การให้ความสำคัญกับการบังคับกฎหมาย 
นโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ควรสร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชน การมีผู้นำเป็นตัวอย่าง การจัดเก็บภาษีเหล้า 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น 

 

อภิปรายผล 
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จากผลการวิจัย “ปัจจัยความสำเร็จในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนต้นแบบใน
ประเทศไทย” สามารถอภิปรายผลตามลำดับได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยความสำเร็จในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของชุมชนต้นแบบ  ด้านแกนนำ 
พบว่าแกนนำหลักเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรก หากขาดแกนนำที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนต้นแบบจะไม่ประสบ
ความสำเร็จ แกนนำที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล และพระสงฆ์ ซึ่งแกน
นำหลักเหล่านี้จะเป็นใครก็ได้หากมีความพร้อมและเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนและใกล้ชิดวิถีชีวิตคนใน
ชุมชน ผู้นำดังกล่าวควรเป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพศรัทธา เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ นับได้ว่ามี
บทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในการควบคุมและป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หลัก และทำให้
ชุมชนมีโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นผู้ที่
ประชาชนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ และจะต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการลด ละ เลิกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้นำคนนั้นเป็นผู้ที่เลิกดื่มหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557) ที่กล่าวว่า แกนนำ/ผู้นำชุมชนทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ มีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งแกนนำ/ผู้นำมีบทบาท
สำคัญ ในการเป็นผู้นำ เป็นต้นแบบ สามารถกระตุ้น ชักจูงโน้มน้าวใจให้ชุมชน เห็นความสำคัญของการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอยู่เสมอ มีความเข้าใจปัญหาของชุมชนและสังคม ตลอดจนถึง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี ในด้านการดำเนินการ พบว่า ชุมชนพยายามพึ่งตนเอง โดยการบูรณา
การกับกิจกรรมต่างๆ ในกรณีที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มีเพียงวัสดุ/อุปกรณ์ และ
งบประมาณที่มีอย่างจำกัดจากโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการได้ 
อย่างไรก็ตามหากมีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องได้การขับเคลื่อนการควบคุมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมาน ฟูตระกูลและสุประภา จักษุดุล (2553) ที่กล่าวว่า ปัจจัย
ความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ การได้รับความ 

ร่วมมือสนับสนุนจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอเป็น
อย่างดี  สมาชิกในชุมชนจะมีความเข้มแข็งและมีมาตรการทางชุมชนของตนเอง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Green, Lawrence W., and el.al. (1980) ในเรื่องของปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) 
คือ สิ่งที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นในการแสดง พฤติกรรมของบุคคลชุมชน รวมทั้งทักษะที่จะช่วยให้
บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ได้ด้วยและ ความสามารถที่จะใช้แหล่งทรัพยากรต่างๆ ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับ ราคา และระยะทาง เวลา นอกจากนั้นสิ่งสำคัญก็คือ การหาได้ง่าย และความสามารถ
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เข้าถึงได้ของสิ่งจำเป็นในการแสดงพฤติกรรม หรือช่วยให้การแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น 
สำหรับด้านกิจกรรม ชุมชนสามารถดำเนินการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ตามความเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ ได้แก่ การกำหนดกติกาชุมชน งดเหล้าเข้าพรรษา หมู่บ้าน    ศีล 5 ชมรมคนหัวใจเพชร 
งานศพงานบุญงดเหล้า อาชีพเสริม หญิงพักตับ เสื้อทีมบุคคลเลิกเหล้า เชิดชูคนหัวใจเพชร การสื่อสาร
บอกกล่าวและติดตามเป็นประจำ พูดทุกเวที หอกระจายข่าว กีฬาต้านยาเสพติด สอดคล้องกับสมพงษ์ 
จันทร์ขอนแก่น (2559) ที่ว่า การกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับบรบิทของชุมชน คือ ลดโอกาส ลดการ
เข้าถึง และลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำไปสู่การประกาศใช้และเผยแพร่ในชุมชน 
พบว่าเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันของพลังภาคีเครือข่าย พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประชาชนลดลง แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับ และการทะเลาะวิวาทในชุมชนลดลง มีบุคคล
ต้นแบบงดเหล้าตลอดและเลิกเหล้าตลอดชีวิต ในส่วนของภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ได้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน กำนัน ข้าราชการบำนาญ ครอบครัว เด็กและเยาวชน เชื่อมโยงกีฬาต้านยาเสพติดในโรงเรียน 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมาตรการชุมชนในแผนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ พบว่า ระดับ
ชุมชน มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการกำหนดกติกา/ธรรมนูญชุมชนในระดับหมู่บ้าน ชุมชนต้องให้ความ
ร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมาย  ชุมชนโดยเฉพาะระดับครัวเรือนต้องให้ความสำคัญและตระหนักใน
โทษและพิษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับงานของ Richard A. Brown and el 
(2009) ที่ว่าการดูแลสุขภาพตนเอง ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการออกกำลังกาย ซึ่ง
จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สุขภาพดีขึ้น การจัดตั้งด่านชุมชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญ เช่น 
เมาไม่ขับ 7 วันอันตราย เป็นต้น ชุมชนควรสนับสนุนหมู่บ้านศีลห้าและกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา โดย
พระเป็นแกนนำ รวมถึงร้านค้าผู้จำหน่าย สอดคล้องกับงานของกฤษณ์ ขุนลึก และคณะ (2556) ท่ีกล่าว
ว่า ต้องมีการควบคุมในความต้องการขายสุรา ลดความต้องการดื่มของผู้ซื้อ ปรับค่านิยมให้เกิดการ
ยอมรับ มีการตรวจตราร้านค้า บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ชุมชนควรมีการประสานความร่วมมือ
หน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์การ
บริหารส่วนตำบล วัด โรงเรียน และชุมชนในระดับครอบครัว  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นต้น สอดคล้องกับงานของสมาน   ฟูตระกูล และสุ
ประภา จักษุดุล (2553) ที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการควบคุมลด ละ เลิกการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า การแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้า ควรทำทั้งในระดับนโยบาย และกระบวนการ
ทางสังคม ควบคู่กันไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมาย และมุ่งเน้นไปที่การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลด
ความรุนแรง ผลกระทบจากการดื่มเหล้า สิ่งสำคัญคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมการดื่มของ
สังคมในทุกระดับ ดังนั้น การสร้างและพัฒนาชุมชนลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรมีการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเอื้อและสร้าง/สนับสนุนปัจจัยในการลด ละ เลิกฯ ตามความ
สอดคล้อง เหมาะสมของแต่ละชุมชน นอกจากเป็นการกระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน
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แล้ว ยังจะเป็นการสนับสนุนนโยบายการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับงานของ
พิชัย แสงชาญชัย (2552) ที่ได้กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ดื่มสุรา/ติดสุรา ให้มีแรงจูงใจ ในการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง สังคม โดยเฉพาะชุมชนคนรอบข้าง คนในครอบครัวซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จิตสังคมบำบัด หาก
มีคนติดสุราเรื้อรัง เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม หรือการป้องกันกับมาดื่มซ้ำ รวมถึงการ
ประสานหน่วยงานที่สามารถบัดบัดรักษา ได้แก่ โรงพยาบาล มาช่วยเสริมแรงให้เกิด Memory 
happiness  

ระดับหน่วยงาน มีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพสต./อบต/สสส. ควรการ
สนับสนุนโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญงดเหล้า งานศพปลอดเหล้า และควรมีการมอบรางวัลคน
เลิกเหล้า/คนหัวใจเพชร/หน่วยงานสนับสนุนเลิกเหล้า ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับ
ภาค/เขต รวมถึงการสร้างความเข้าใจ/การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัว/บุคคลใน
ครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายต้องออกเดินตรวจและขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและคน
ในชุมชนให้ความร่วมมือและการปฏิบัติตามกฎหมาย ตระหนักในโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
การพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่ชุมชน เพื่อลดการว่างงาน จะได้ไม่หันไปดื่มสุรา  มีการประกาศนโยบายลด 
ละ เลิกเหล้า ในระดับหน่วยงานที่อยู่ในชุมชน การค้นหาผู้นำหลัก ในการควบคุมและรณรงค์การลดละ
เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สนับสนุนโครงการหมู่บ้านศีลห้าและสนับสนุนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงบประมาณ/สื่อวัสดุอุปกรณ์แผ่นป้าย เอกสาร ให้กับแกนนำ/
หน่วยงานแกนนำในการรณรงค์ สนับสนุนการตั้งด่านชุมชน เช่น เมาไม่ขับ/ 7 วันอันตราย เป็นต้น 
สอดคล้องกับงานของสมาน ฟูตระกูล และสุประภา จักษุดุล (2553) ที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบในการควบคุมลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า  หน่วยงาน องค์กรเอกชน 
เครือข่ายมีความสำคัญในระดับพ้ืนที่เช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการประสานการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ 
จำเป็นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมกับบูรณาการกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับภาค มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสนับสนุนโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญงดเหล้า 
งานศพปลอดเหล้า มอบรางวัลคนเลิกเหล้า/คนหัวใจเพชร/หน่วยงานสนับสนุนเลิกเหล้า ในระดับ
หมู่บ้าน ตำบลอำเภอ จังหวัด ระดับภาค/เขต รวมถึงการสร้างความเข้าใจ/การมีส่วนร่วมในระดับชุมชน 
โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัว/บุคคลในครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ควบคุมการขาย
เหล้าเถื่อนเหล้าขาว/ตักเตือน ร้านค้า งานวัด งานต่างๆ ในชุมชน  มีการพัฒนาอาชีพเสริมให้กับชุมชน 
เพื่อลดการว่างงานแล้วหันไปดื่มสุรา มีการประกาศนโยบายลด ละ เลิกเหล้า ในระดับภาค/เขต 
สนับสนุนกิจกรรมของโครงการหมู่บ้านศีลห้า และสนับสนุนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีพระเป็น
แกนนำ มีการสนับสนุนงบประมาณ/สื่อวัสดุอุปกรณ์  แผ่นป้าย เอกสาร ให้กับพื้นที่  สอดคล้องกับ
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โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการควบคุมลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ของสมาน ฟู
ตระกูล และสุประภา จักษุดุล (2553) พบว่า การเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร แกนนำในพื้นที่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเพื่อให้การพัฒนาชุมชนต้นแบบมีประสิทธิภาพและขยายสู่ชุมชนอื่นๆ 
มากข้ึน มีการติดต่อประสานงานท้ังหน่วยงาน องค์กรเอกชน เครือข่ายที่ 

เกี่ยวข้องในพื้นท่ีให้มากข้ึน เพื่อประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้า ควรทำทั้งในระดับนโยบาย และกระบวนการ
ทางสังคม ควบคู่กันไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมาย และมุ่งเน้นไปที่การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  ลด
ความรุนแรง ผลกระทบจากการดื่มเหล้า สิ่งสำคัญคือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมการดื่มของ
สังคมในทุกระดับ ดังนั้นการสร้างและพัฒนาชุมชนลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ควรมีการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยเอื้อและสร้าง/สนับสนุนปัจจัยในการลด ละ เลิกฯ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละชุมชน นอกจากเป็นการกระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของชุมชน
แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ระดับประเทศ มีข้อเสนอแนะว่า ควรสนับสนุนนโยบายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระดับประเทศลงสู่ระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม มีการมอบรางวัลคนเลิกเหล้า/คนหัวใจเพชร/
หน่วยงานสนับสนุนเลิกเหล้าในระดับประเทศ สร้างความเข้าใจ/การมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 
สอดคล้องกับงานของ Audrey L. Begun And John D. Clapp (2015) ที่พบว่า การดำเนินการใดๆ 
ต้องมีการประสานการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน และการคิดนวัตกรรมหรือวิธีการที่แก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดอย่างยั่งยืน นอกจากนี้แล้วควรมีการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เน้นสร้างรายได้
โดยการพัฒนาอาชีพเสริมโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ มีการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น และสนับสนุน/ส่งเสริมกิจกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่น งด
เหล้าเข้าพรรษา งานบุญการแต่งงานศพปลอดเหล้า โครงการหมู่บ้านศีล 5 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับงานของสมาน ฟูตระกูล และสุประภา จักษุดุล (2553) พบว่า การแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้า 
ควรทำทั้งในระดับนโยบาย และกระบวนการทางสังคม ควบคู่กันไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมาย 
และมุ่งเน้นไปที่การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลดความรุนแรง ผลกระทบจากการดื่มเหล้า สิ่งสำคัญคือ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมการดื่มของสังคมในทุกระดับ ดังนั้นการสร้างและพัฒนาชุมชนลด ละเลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยเอื้อและสร้าง/สนับสนุนปัจจัยใน
การลด ละ เลิกฯ ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน นอกจากเป็นการกระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจใน
การดำเนินงานของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อีกด้วย 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจยัความสำเร็จในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
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1. จากผลการศึกษาบุคคลแกนนำสำคัญ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล 
และพระสงฆ์ จะเห็นได้ว่า เป็นบุคคลที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีความไว้วางใจศรัทธา 
นับถือ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในกิจกรรมการควบคุมป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์  ดังนั้น การดำเนิน
กิจกรรมการควบคุมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ึงจำเป็นจะต้องค้นหาแกนนำสำคัญที่สนใจและ
ให้ความสำคัญในการควบคุมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประสิทธิภาพการทำงานจะมีโอกาส
ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง  

2. จากการศึกษาจะพบว่า จะมีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนท่ีพึ่งตนเอง ดังนี้เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล สำนักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า ควรเข้ามาสนับสนุนเสริมให้เข้มแข็งยิ่งข้ึนต่อไป 

3. จากการศึกษาจะพบว่า ในการทำงานมีภาคีเครือข่ายมีจำนวนมากมาย ดังน้ัน แกนนำ หรือ 
ผู้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม จึงควรประสานเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

4. จากการศึกษาพบว่า นโยบายในระดับต่าง ยังไม่สอดคล้องเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน
ระดับประเทศถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้นรัฐบาล หน่วยงานระดับกระทรวง กรม กอง จึงควรให้
ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การบังคับการใช้กฎหมาย การสนับสนุนงบประมาณ
การบูรณาการเครือข่ายทำงานร่วมกัน การประเมินประสิทธิภาพนโยบายการควบคุมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกระดับ พร้อมรับฟังปัญหา/อุปสรรค เพื่อนำมาพัฒนานโยบายระยะสั้นและ
ระยะยาว 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการควบคุมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักดื่ม

หน้าใหม่ ในประเทศไทย  
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของชุมชนต้นแบบในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเทศไทย 
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์โดยการพึ่งตนเอง 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้า การมีส่วนร่วมของพ่อค้าแม่ค้า
ในการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อย และนำเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาดน้ำชุมชนตลาดน้ำไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 20คน และการสนทนากลุ่ม 10 คน 
วิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบข้อมูลสามเส้าแล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ความต้องการของลูกค้า ต้องการให้สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ โดย
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องการการเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนการพัฒนาตลาดน้ำด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความ
สะอาด การสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตลาดมีความร่มรืน่ สร้างจุดเด่นของตลาดน้ำไทรน้อย และประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คนในชุมชนยังต้องการให้มีการอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟู สถานที่
ท่องเที่ยวในชุมชน  
 2) การมีส่วนร่วมของพ่อค้าแม่ค้า ในการให้ความร่วมมือการป้องกันโรคโควิด-19 เบื้องต้น เช่น 
สวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดบริการเจลแอกอฮอล์ และร่วมในการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชนตลาดน้ำไทรน้อย ซึ่งเกิดจากการสื่อสารและการจัดเวทีประชาคมหรือเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละ
เสนอความคิดเห็นในการหาแนวทางหรือวิธีในการแก้ไขปัญหา 
 3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้ำไทรน้อย 1) การ
กำหนดปัญหาและความต้องการร่วมกันของคนในชุมชน 2) การระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 3) ร่วมดำเนินการ และ4) การพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ  
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คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม, การพัฒนา, ตลาดน้ำของชุมชน 
 

Abstract   
 This research paper was aimed to study the needs of customers , the participation 
of merchants in the development of the floating market and to present guidelines for 
developing the participation of customers and merchants in floating market. This 
qualitative research collected data with 20 key informants and 10 for focus group. Data 
were analyzed by the triangulation technique and write a descriptive description. The 
result of this research was found that:  
 1) The customers need to build confidence for tourists and service users 
compliance with COVID-19 prevention measures strictly. Including requiring remedies 
from government agencies to cover all occupational groups that affected by COVID-19. 
Other aspects of the floating market development include market cleanliness, green 
areas for the market, create a distinctive feature of Sai Noi Floating Market, make the 
selling point of the market and promote tourism continuously. In addition, people in the 
community also need to preserve, take care of, rehabilitate tourist attractions in the 
community.  
 2) The participation of the merchants is an initial cooperation in the prevention 
of COVID-19 for example; wear a mask, alcohol gel service point etc. And the merchants 
also participate in the planning of various activities in the Sai Noi floating market 
community which this participation caused by communication and organizing a 
community forum or a forum for exchanging knowledge to get people in the community 
shared their opinions to find a solution or a way to solve the problem.  

3) Therefore, the guidelines for developing the participation of customers and 
merchants in the floating market can be summarized in 4 issues: 1. Determination of 
problems and common needs of people in the community 2. Brainstorming for common 
solutions 3. Collaboration and 4. Development-continuous improvement. 

 
Keywords: participation, development, floating market of community 
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บทนำ  
 ในปัจจุบันหลายประเทศในเอเชียได้นำเอายุทธศาสตร์ทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ทางวัฒนธรรมคือการ
นำเอาวัฒนธรรมของประเทศมาใช้เป็นรากฐานในการสร้างความเจริญให้กับประเทศ โดยเน้นกระแส
ชุมชนภิวัฒน์ (Localization) เป็นจุดดึงดูดความแตกต่างยกตัวอย่างเช่น KOCCA MODEL ของประเทศ
เกาหลีที่นำเอาวัฒนธรรม (Culture) อุตสาหกรรมระดับสูง (Content Industry) มารวมกับความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี 
การ์ตูน เกมดิติจอล ซอฟต์แวร์และมัลติมิเดีย เป็นต้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมี
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ หากประเทศไทยมีการจัดการบริหารที่ดี ประเทศ
ไทยจะสามารถสร้างความเจริญให้กับประเทศผ่านการใช้วัฒนธรรมได้ไม่แพ้ประเทศอื่น เมื่อนำคุณค่า
ทางวัฒนธรรมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมเกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น อุตสาหกรรม
สารัตถะ (Content Industry) ที่เรารู้จักกนั อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) หรือ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) เป็นต้น ปัจจุบันนอกจากการส่งออกสินค้าที่ทำรายได้ให้กับ
ประเทศแล้ว กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยมี
แนวโน้มที่จะทำรายได้เพิ่มขึ้นให้กับประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่ที่ซึ่งเกิดจาก
ประสบปัญหาโควิด-19 จึงส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ ที่คาดว่าจะมาช่วยในการพัฒนา
ประเทศ เริ่มมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้น การส่งออกสินค้าเริ่มลดลง อุตสาหกรรมใหม่ที่กล่าวมาข้างต้นน่าจะเป็น
ตัวช่วยสำคัญ หากหันมาศึกษาอุตสาหกรรมในด้านวัฒนธรรม ซึ่งถ้ากล่าวถึงอุตสาหกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมเราก็จะนึกถึงตลาดน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจ และสังคม
ของช ุมชนที ่อาศ ัยอย ู ่บร ิ เวณที ่ล ุ ่มภาคกลางที ่ม ีความอ ุดมสมบูรณ ์ เช ่น กร ุงเทพมห านคร 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา เป็นต้น 
ตลาดน้ำ เป็นชื่อเรียกแหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในท้องน้ำ โดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ แต่เดิม
นอกจากจะเรียก “ตลาดนัด” แล้ว ยังมีเรียกช่ืออ่ืนอีกว่า “ตลาดเรือ” หรือ “ตลาดท้องน้ำ” และในที่สุด
ก็กลายเป็น “ตลาดน้ำ” (อุดม เชยกีวงศ์, 2552) โดยตลาดน้ำไทรน้อย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนนทุบรี ที ่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และได้รับความ นิยม ซึ ่งเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
Community – based Tourism เป็นการจัดการท่องเที่ยวที ่ชุมชนเข้ามากำหนดทิศทางของการ
ท่องเที่ยว บนฐานความคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและมีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยว 
โดยการนำเอาทรัพยากรในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีอยู่ ไม่ว่าธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และ 
ผลผลิตของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุน หรือ ปัจจัยในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ และ บทบาทที่สำคัญในการดำเนินงาน ตั้งแต่การตัดสินใจ การ
วางแผน การดำเนินงาน การสรุปบทเรียน และมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่รุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์
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ต่อท้องถิ่น จากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาชุมชนท่องเที่ยวโดยฐานทางวัฒนธรรม 
ในหลาย ๆ แห่ง ดังเช่น การศึกษาของ ชมพู โกติรัมย์ และ สุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี (2565) ซึ่งได้
ทำการศึกษาชุมชนท่องเที่ยวโดยฐานทางวัฒนธรรม ของชุมชนเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งพบว่าสิ่งสำคัญคือศักยภาพของชุมชน ในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่พิเศษ โดยการจัดตั้ง
กลุ่มต่าง ๆ รองรับเพื่อสืบสานวัฒนธรรมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน นอกจากน้ียังต้องการผู้นำท่ีมีศักยภาพสูง
และสามารถจัดเวทีชุมชนเพื่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิดร่วมกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนร่วมกัน  

จากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ระบุถึงสถานการณ์
การท่องเที่ยวโลกว่าจากผลกระทบของโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวโลกเติบโตลดลงในไตรมาสแรกของปี 2563 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงร้อย
ละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และต่อเนื ่องมาจนถึงเดือนเมษายน 2563 ที ่จำนวน
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเฉพาะในเดือนเมษายนลดลง มากถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ในปี 2562 ซึ ่งเป็นผลพวงมาจากการที่ทุกประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ต่างใช้มาตรการจำกัดการ
เดินทางระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ปัจจุบันสภาพการค้าขายใน
ตลาดน้ำไทรน้อยลดความคึกคักจอแจลงไปมาก เนื่องจากความเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
ผลกระทบที ่เกิดจากผลกระทบโควิด -19 ทำให้สภาวะในการขายของลดลง เนื ่องจากผู ้คนหรือ
นักท่องเที่ยวประสบปัญหาในการด้านเศรษฐกิจฝืดเคืองในเรื่องของการเงิน เนื่องจากไม่สามารถหา
รายได้จากการทำงานได้เหมือนเดิม จึงส่งผลกระทบต่อต่อพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ ในตลาดน้ำ เนื่องจากไม่
สามารถขายสินค้าได้เพราะผู้คนเริ่มจับจ่ายใช้สอยน้อยลงกว่าที่เป็นนั่นเอง (สำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) 

จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนตำบลไทรน้อย มีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตลาดน้ำไทรน้อยที่ถูกผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ที่มีต่อชุมชนตำบลไทรน้อย 
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในด้านต่าง ๆ เพราะหากสามารถแก้ไขปัญหาได้จะทำให้คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตของที่ดีขึ้นได้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1) เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อยร่วมกันของคนในชุมชน

ตลาดน้ำไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพ่อค้าแม่ค้าในการพัฒนาแก้ไขตลาดน้ำไทรน้อย ตำบลไทรน้อย 

อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
3) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้ำไทร

น้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
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การทบทวนวรรณกรรม  
 ผู้วิจัยได้การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่างในงานวิจัย ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาตลาดน้ำ เพื่อนำมากำหนดเป็นกรอบและ
แนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1981) เสนอรูปแบบ
การมีส่วนร่วมเป็น 4 แบบ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการ
ของการตัดสินใจนั้น ประการแรกสุด คือการกำหนดความต้องการและจัดลำดบัความสำคัญ จากนั้นเลอืก
นโยบาย และประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงดำเนินการวางแผน  
และการต ัดส ินใจในช ่วงการปฏ ิบ ัต ิตามแผนท ี ่ วางไว ้  2) การม ีส่ วนร ่วมในการดำเน ินงาน 
(Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบ ของการดำเนินงานตามโครงการนั้นจะได้มาจากคำถาม
ที่ว่า ใครจะทำประโยชน์ให้แก่โครงการ ได้บ้างและจะทำ ประโยชน์โดยวิธีใด เช่น การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร การบริหารงาน  การประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 3) การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ นอกจากความสำคัญของผลประโยชน์ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการ กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม ผลประโยชน์ของ
โครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและ ผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่ เป็นผลเสียของโครงซึ่งจะเป็น
ประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคม และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่ง
สำคัญที่จะต้องสังเกตคือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มได้ 

2. แนวคิดเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน  Dunham (1985) 
กล่าวว่า “การพัฒนาชุมชน คือ การร่วมกำลังดำเนินการปรับปรุงสภาพ ความเป็นอยู่ของชุมชนให้ชุมชนมี
ความเป็นปึกแผ่น และดำเนินงานไปในแนวทางที่ตนต้องการ การทำงานพัฒนาชุมชนในชั้นแรกจะต้องอาศัย
ความร่วมกำลังของราษฎรในชุมชนนั้นในการ ช่วยตัวเอง และร่วมมือกันดำเนินงาน และจะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการด้วย จากหน่วยราชการ หรือองค์การอาสาสมัครอื่น ๆ  ส่วนคำนิยาม “การพัฒนา
ชุมชน” ซึ่งองค์การสหประชาชาติยึดถือเป็นมาตรฐานอยู่มี ดังนี้ คือ “การพัฒนาชุมชน เป็นขบวนการซึ่ง
ดำเนินไปด้วยความร่วมกำลังของราษฎรเองกับ เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล เพื่อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมชุมชนนั้น ๆ ให้เจริญยิ่งขึ้น และผสมผสานชุมชนเหล่านั้นเข้าเป็นชีวิตของชาติ และเพื่อให้
ราษฎรสามารถอุทิศตนเอง เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่” 

3. แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชน
ตลาดน้ำเป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน ควรที่จะให้ชุมชนริมน้ำ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อให้มีความสามารถในการดูแลรักษา
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ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ทำให้มีทักษะการจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิต 
ชุมชนควรมีการรวมตัวกันเพื่อปกป้องรักษาฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง วัฒนธรรมและวิถีชีวิต การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีความสำคัญ ต่อการยกฐานะความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำให้สูงขึ้นและลดความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้ลดน้อยลง (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นในการศึกษาปัญหาปัญหา ความต้องการและการมี

ส่วนร่วมที่จะพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อที่จะหาแนว
ทางแก้ไขและพัฒนาตลาดน้ำในชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทางผู้วิจัยในทำการคัดเลือกเจาะจง (purposive sampling) 
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลาดน้ำไทรน้อย และหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
จำนวน 20 ท่าน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น ผู้แทนผู้ประกอบกิจการในตลาดน้ำ และ
ผู้แทนจากประชาชนในชุมชนและผู้ใช้บริการ เครื่องมือที่ใชในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วจิัย
สร้างขึ้นเองส่วนหนึ่ง และไปรวบรวมทบทวนจากงานวิจัยที่ผ่านมาอีกสวนหนึ่ง ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 ท่าน ข้อคำถามรายข้อมีค่าความสอดคล้องรายข้อ (I-
CVI) เท่ากับ 1 ทุกข้อ และมีค่าความสอดคล้องทั ้งฉบับ (S-CVI) เท่ากับ 1 โดยแบบสัมภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ในประเด็นเกี่ยวกับ ท่ีอยู่อาศัย อายุ เพศ และ
อาชีพหลักของผู้ให้สัมภาษณ์ 2) ประเด็นคำถามในการให้สัมภาษณ์ และมีการสนทนาแบบกลุ่ม เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหารวมถึงความต้องการของพ่อค้าแม่ค้า ลูกค้าและประชาชนในชุมชนตลาดน้ำไทรนอ้ย 
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อยให้เป็น
ตามความต้องการของลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้า โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group) 
จำนวน 10 ท่าน ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นเวลารวม 6 เดือน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยผู้วิจัย

ได้ตระหนักถึงประเด็นสำคัญของการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมนั้น มีความสมบรูณ์ 
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้ชัดเจนสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีเทคนิ คสามเส้า (Triangulation 
Technique) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงประเด็นสำคัญของการวิจัยครั้งนี้ นั้นคือ ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลนั้น มีความสมบูรณ์นั้น ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสามารถตอบปัญหา
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ของการวิจัยได้ชัดเจนสมบูรณ์และสอดคล้องกับกรอบความคิดในการวิจัยหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
ข้อมูลตลอดกระบวนการวิจัย และในส่วนการนำเสนอผลการวิจัย ใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลแบบ
อรรถาธิบายและพรรณนาจากการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เนื ้อหาตามประเด็นและสรุป นำเสนอผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย หากมีส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์จะตรวจสอบและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการค้นคว้า
จากเอกสารและเข้าไปสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนทุก
อย่าง  
 

ผลการวิจัย  
 1. ความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อยร่วมกันของคนในชุมชนตลาด
น้ำไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  

ความต้องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนใหญ่อยากให้พ่อค้า แม่ค้าในตลาดน้ำ 
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ทุกคน และแสดงป้ายหน้าร้านว่าได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้
นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ รวมถึงอยากให้จัดให้มีจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่เหลวนอกเหนือจากการล้าง
มือด้วยแอลกอฮอล์เจล เพราะบางจุดที ่ตั ้งแอลกอฮอล์เจลก็โดนแดด หรือตั ้งไว้นาน อาจทำให้
ประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์ลดลงได้ ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐบาลช่วยเหลือเรื่องเงินทุนใน
การพยุงธุรกิจหรือเงินทุนในทำธุรกิจ หรือจัดให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ชดเชยรายได้ที่หายไป รวมถึง
ช่วยผ่อนชำระหนี้สิน ถ้าเป็นหน่วยงานในท้องถิ่นก็อยากให้ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนและตลาด
น้ำให้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง หรือเทศบาลควรมีการจ้างงานแรงงานในชุมชนเพื่อช่วยเหลือและเยียวยา
ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ 

นอกจากความต้องการในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว การอนุรักษ์สถานที่
ท่องเที่ยวในชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ ต้องการให้มีการอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟู 
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนโดยทุกภาคส่วน ต้องการให้เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางมีความสะดวกสบาย
และปลอดภัย ต้องการให้มีการปรับปรุงสภาพของแหล่งน้ำตามธรรมชาติในชุมชน เรื่องความสะอาดของ
ตลาด และสร้างจุดพื้นท่ีสีเขียวให้ตลาดมีความร่มรื่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีผ่านมาไม่ตรงจุด ไม่ตรง
ตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน รวมถึงปัญหาความไม่พร้อมของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลง และ
พบว่าคนในชุมชน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่มีภารกิจมาก ไม่มีเวลาดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมร่วมกัน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรปรับแผนการดำเนินงานให้ค่อยเป็นค่อยไป ควรให้ชุมชน
สมัครใจในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเพราะจะทำให้เกิดความยั่งยืน และควรมีการพูดคุยกันให้ชัดเจน หา
แนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากข้ึน 
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การรับรู้ถึงปัญหา หรือความต้องการของลูกค้า พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในตลาดน้ำตำบล
ไทรน้อย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประชาชนโดยแท้จริง เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นจะบอกถึงโครงการหรือ
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างมากในโครงการหรือกจิกรรมนั้นๆ 
รวมถึงการดำเนินการและมีมาตรการต่างๆ ที ่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดแห่งนี้ และยังมีความจำเป็นต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการนั้นๆ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นสิทธิ์ประการหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาตลาดน้ำแห่งนี้ เพราะความต้องการที่จะมีโ ครงการนี้หรือ
กิจกรรมนั้นๆ จะมีมาพร้อมกับการแสดงความคิดเห็น เพื่อทางหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจกรรม 
เพราะการมีส่วนร่วมของชุมชนของตลาดน้ำไทรน้อยนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยว
เกิดความยั่งยืน และควรที่จะให้ชุมชนตลาดน้ำไทรน้อยได้รับความรู้  ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถในการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที ่ยวและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะการจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ 

2. การมีส่วนร่วมของพ่อค้าแม่ค้าในการพัฒนาแก้ไขตลาดน้ำไทรน้อย ตำบลไทรน้อย 
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

พ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้ำไทรน้อยได้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคโควิด-19 เบื้องต้น โดยการสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดจนผู้ที่มาจับจ่ายซื้ออาหารในตลาด ต่างให้คว ามร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ขณะผ่านจุดคัดกรองของเทศบาล 
ก่อนเข้าพ้ืนท่ีตลาดน้ำ อีกทั้งเว้นระยะห่างทางสังคมในการรอซื้ออาหารจากแม่ค้าพ่อค้า เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย โดยหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ก็ได้ให้ความรู้ คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัว และมาช่วยคัดกรองเมื่อมี
งานสำคัญของชุมชน บางส่วนก็ร่วมกันกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น เช่น หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล์เจล เป็นต้น รวมถึงร่วมกันจัดทำตู้ปันสุข แบ่งปันอาหาร ข้าวของเครื่องใช้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบในชุมชน ผู้แทนผู้ประกอบการ ระบุว่า ทางร้านค้าในตลาดน้ำก็พยายามปฏิบัติตามมาตรการ
ของรัฐอย่างเคร่งครัดที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ หรือลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้า
ร้าน มีเจลแอลกอฮอล์วางหน้าร้านให้ลูกค้า จัดทำแผงกั้น จัดโต๊ะนั่งให้เว้นระยะห่าง รวมถึงให้มีการ
จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างขายของในตลาด และรับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ การแก้ปัญหาเหล่านี้ก็เป็น
แค่ส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือได้ แต่ปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวลดลง คงต้องให้ผู้มีหนา้ที่
ในภาครัฐช่วยแก้ปัญหา รวมถึงการแก้ปัญหาอื่น ๆ ภายในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะ การสร้าง
จุดขายให้ตลาด ที่ต้องให้หน่วยงานรัฐช่วยดำเนินการ 

การมีส่วนร่วมโดยปรับตัวทางการตลาด ในขณะที่ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social 
Distancing ผู้ประกอบการในตลาดน้ำชุมชนตำบลไทรน้อย ต้องหันมาทำการตลาดแบบออนไลน์ โดย
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ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาเป็นช่องทางเสริม เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าใน
ภาวะวิกฤตได้ เช่น Facebook Line Instagram และ Tik tok เป็นต้น โดยอาจจะโพสต์ขายสินค้า หรือ
ใช้วิธีการ Live สด ขายของ ซึ่งเป็นเทคนิคกระตุ้นยอดขายด้วยภาพถ่ายและวีดีโอ เพื่อเพิ่มทักษะด้าน
การตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์ และสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งตอบโจทย์ได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และยัง
เป็นการส่งเสริมให้คนอื่น ๆ ได้รู้จักสินค้าของตลาดน้ำไทรน้อยได้มากข้ึน 

และที่สำคัญอีกประหนึ่ง คือการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน เพราะถ้าหากว่า
เจ้าหน้าท่ีต้องการแต่ผลงานการพัฒนาวัตถุให้เสร็จสิ้นไปโดยอย่างรวดเร็ว ก็จะดำเนินการงานแผนงานได้
ด้วยตนเอง ผลที่ตามมาก็คือ ถ้าเมื่อเกิดการขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานั้น ๆ แล้ว ประชาชนก็จะไม่
สามารถจะดำเนินงานการแผนงานนั้นได้ดว้ยตนเอง และก็จะเกิดความยากลำบากในการทำงาน แต่ถ้าให้
ประชาชนร่วมกันวางแผน เพราะประชาชนอาจจะมีโอกาสในการทำงาน พัฒนาตนเอง และชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ประชาชนมีแรงงานและมีประสบการการณ์ที่สามารถ
เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้ เพราะในกิจกรรมในการพัฒนาตลาดน้ำบางประเภทนั้น ถ้าหากประชาชนได้
เข้าร่วมในการพัฒนาแล้ว ในการลงทุน จะทำให้เขาเหล่านั้นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดการบำรงุรักษา 
รักและหวงแหนในงานที่ตนทำ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้  การลงทุนและการ
ปฏิบัติงานท้ังหมดก็จะมาจากภายนอก โดยที่ชุมชนนั้นไม่มีส่วนร่วมเลย จนอาจจะเกิดปัญหาที่ใหญ่ตามมา
ภายหลังก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชน  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนตลาดน้ำแห่งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอาไว้ได้
อีกด้วย 

3. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้ำไทรน้อย ตำบล
ไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

ควรเพิ่มศักยภาพคนและชุมชนตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยหน่วยงานภาครัฐควร
ให้โอกาสส่งเสริมทักษะขั ้นสูงขึ ้นไปเพื ่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในโลกสมัยใหม่ที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคหลังโควิด-19 รัฐและหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาจให้การอบรมหรือ
ให้การฝึกงานแก่ผู้ที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อโอกาสในการทำงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไปและเป็น
กำลังในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป นอกจากนี้ ในการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อย ตำบลไทรน้อย 
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ให้มีการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมจุดเด่นให้นักท่องเที่ยว
สนใจ ในทุกโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการควรมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงความเป็นมา
ของโครงการและวิเคราะห์ชุมชนก่อนดำเนินโครงการว่าชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยง
กันได้หรือไม่อย่างไร ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนคืออะไร และที่สำคัญชุมชนมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด
ในการดำเนินการ ประชุมผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน ประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน ให้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าบ้าน และเตรียมความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว หน่วยงานท้องถิ่นเองควร
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ดำเนินการโครงการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงต่อเวลา ชัดเจน ถูกต้อง และจริงใจ และประเด็น
สำคัญคือ ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการต่อยอดจากชุมชนเอง หรือของบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน จึงควรมีการติดตาม ประเมินผล
ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี ้ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่มีการส่งเสริมให้เยาวชนภายในชุมชน 
ตระหนักและซึมซับถึงอัตลักษณ์และมรกดทางวัตนธรรมของท้องถิ่น เนื่องจากกลุ่มคนในวัยทำงานส่วน
ใหญ่ ประกอบอาชีพท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ี จึงขาดการปลูกจิตสํานึกด้านการเรียนรู้และการอนุรักษ์ ดังนั้นชุมชน
ควรจัดทำโครงการส่งเสริม หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนา และปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์มรกดทาง
วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นให้กับบุคคลทั่วไป และเยาวชนในชุมชนได้ซึมซับพร้อมท้ังเกิดความภาคภูมิใจใน
มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชนอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง มากยิ่งขึ้น 

แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้ำไทรน้อย จึงควรจัดให้มี
การประชาพิจารณ์ในชุมชนก่อนที่จะมีการตัดสินใจ การวางแผนในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังมากกว่า
ที่เป็นอยู่นี ้  ด้วยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ควรให้การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  โครงการต่าง ๆ การอบรมกลุ่มวิชาชีพ โครงการตลาดน้ำเมืองน่าอยู่ เป็นต้น รวมทั้งมี
การติดตามและประเมินผลงาน และประชาชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน เพื่อที่จะ
สามารถบอกได้ว่า งานที่ทำไปนั้น ได้รับผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไร ดังนั้น ในการประเมินผลผลควรที่
จะต้องมีทั ้งประชาชนในชุมชนนั้นเองและคนภายนอก และชุมชนร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนา ในการ
พิจารณาวา่ กิจกรรมที่กระทำลงไปแล้วนั้น เกิดขึ้นเป็นผลดีหรือไม่อย่างไร และที่สำคัญจะทำให้ประชาชนเห็น
คุณค่าของการทำกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ร่วมกันได้อย่างสามัคคี 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
ความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อยร่วมกันของคนในชุมชนตลาดน้ำไทร

น้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้านผลกระทบจากโควิด-19 ต้องการให้สร้างความ
มั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด รวมถึง
ต้องการการเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐให้ทั่วถึงทุกกลุ่มอาชีพท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนการ
พัฒนาตลาดน้ำด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความสะอาด การสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตลาดมีความร่มรื่น สร้างจุดเด่น
ของตลาดน้ำไทรน้อย และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คนในชุมชนยังต้องการ
ให้มีการอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟู สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ สมรศรี คำตรง 
(2552) ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนไทรน้อยในการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนผลการวิจัยพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในตลาดน้ำไทรน้อยอยู่
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ในระดับมาก โดยจะเข้ามาดำเนินการในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
นำผลผลิตจากการเกษตรไปจำหน่าย ช่วงเวลาที่ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ วันเสาร์และอาทิตย์ ด้าน
ความต้องการการมีส่วนร่วม ชุมชนมีความต้องการในการเข้ามาตัดสินใจด้านการจัดการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
มากที่สุด และรองลงมาคือต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่พบมาก คือ ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมในส่วนของขยะมูลฝอย แหล่งน้ำสกปรก และสาธารณูปโภคพื้นฐานในเรื่องของห้องน้ำ แต่จะ
มีประเด็นที่แตกต่างกันคือ ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของโควิด-19 เนื่องจาก
เป็นปัญหาใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในการศึกษาที่ผ่านมา  

ประเด็นการมีส่วนร่วมของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในชุมชน เป็นการให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 เบื้องต้น เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดบริการเจล แอลกอฮอล์ เป็นต้น และ
พ่อค้าแม่ค้ายังมีส่วนร่วมในการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนตลาดน้ำไทรน้อย ซึ่งเกิด
จากการสื่อสาร การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขของชุมชนนั้น โดยสิ่งที่จะต้อง
มีคือ พื้นที่ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตลาดน้ำของ
ชุมชน เกิดจากประเด็นสำคัญ 4 ข้อ ประกอบด้วย ความต้องการ การรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วม 
และการพัฒนา ซึ่งมีความเชื่อมโยงที่ส่งผลต่อการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อย ตรงกับการศึกษาของ ณัฏฐา 
ผิวมา (2550) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กรณีศึกษาตลาดน้ำไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในด้านด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
บริเวณบ้านของท่านเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง มากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านการร่วมมือเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณ
ใกล้เคียงชุมชน และด้านที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ด้านการเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ชุมชน กับกรรมการชุมชนในการประชุมประจำเดือน ดังนั้นการทำให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเห็นช่วยกันในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
ในกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมาก สำหรับการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พบว่า อายุ การศึกษา 
ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จาก
ผลสรุปดังกล่าว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงจัดได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่เพยีงแต่
จะส่งผลให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ยังครอบคลมุถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากธุรกจิ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรายได้มาใช้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
ธุรกิจท่องเที่ยวเองพัฒนาไปอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับการศึกษาของ กัลยกร แสวงผล (2558) ที่พบว่า
สาเหตุการมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย โดยพบว่าพ่อค้าแม่ค้า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย โดยมีการมีส่วนร่วม



- 627 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ในการรับทราบศึกษาปัญหามากที่สุด จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มีระยะเวลา
พำนัก และรายได้ที่แตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันในด้านมีส่วนในการวางแผนและการมี
ส่วนร่วมในการดำเนินการแตกต่างกัน ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการรับทราบ/ศึกษาปัญหา การมีส่วนร่วมใน
ด้านการวางแผนดำเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลไม่แตกต่างกัน  
 สำหรับข้อเสนอแนะและแนวทางที่ได้จากผู้ประกอบการและชุมชน ในประเด็นของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นจุดเด่นของตลาดน้ำไทรน้อย และการจัดให้มีสิ ่งอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถ ความสะดวกในการดินทาง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ วันทิกา หิรัญเทศ (2552) ซึ่งพบว่า ความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย คือ มีปัจจัยทางผลิตภัณฑ์ที่พร้อม 
เหมาะสมของที่ตั้ง คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ทัศนียภาพของตลาดน้ำไทรน้อย ความพอเพียงของ
สถานท่ีจอดรถ และปัจจัยทางด้านราคา ในเรื่องของราคาอาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก นอกจากน้ียัง
มีปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง ถนนกว้างขวาง สาธารณูปโภค
พร้อม ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเนื่องจากอาหารอร่อย มา
ชมความสวยงามของทัศนียภาพ นอกจากนั้น ยังมีสิ่งดึงดูดอื่น ๆ ได้แก่ การไหว้พระ ใกล้บ้าน สินค้า
ราคาถูกคุณภาพดี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางมาในวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากตลาดน้ำไทรน้อยเปิด
เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและรู้จักตลาดน้ำไทรน้อยจากทางเพื่อน
หรือญาติแนะนำมา  
 สำหรับประเด็นผลกระทบจากสถานการ์การระบาดของโรคโควิด -19 ของตลาดน้ำชุมชน
ตำบลไทรน้อย ที่พบว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการลดลง และแหล่งทองเที่ยวชุมชน ร้านอาหาร 
ได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดเนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาด และแหล่งท่องเที่ยวที่จําหน่าย
อาหารถูกควบคุมเนื่องจากปัญหาด้านสุขอนามัย ต้องดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด 
บางมาตรการต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น การซื้อแอลกอฮอล์เจล การซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น 
รวมทั้งการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวถูกควบคุมด้วยสาเหตุของความปลอดภัยและความสะอาดมากยิ่งขึ้น 
และในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดบริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดไ ว้เท่านั้น ซึ่ง
ผลกระทบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ กุลณัฐ ไกรศรี และคณะ (2564)  ซึ่งได้ดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากการสํารวจเชิงพื้นที่เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ที่ส่งผลถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี
ของ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลำลูกกา และอำเภอคลองหลวง โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเป็นการสํารวจข้อมูลกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจท่องเที่ยวรวมกันทั้งสิ้น 27 แหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การท่องเที่ยวเชิง
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วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจากเดิมเป็นจำนวนมาก รวมถึงร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก
ตามสถานที่ท่องเที่ยวหลายกิจการมีการประกาศหยุดการดำเนินกิจการชั่วคราว และหลายกิจการ
ประกาศปิดตัวลงเนื่องจากได้รับผลกระทบเรื่องของรายได้ในการบริหารงาน และนักท่องเที่ยวที่ลดลง 
และในส่วนของสถานประกอบการที่เปิดให้บริการต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการด้านการ
ควบคุมด้านสุขอนามัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ แต่ด้วยมาตรการดังกล่าวยังไม่
สามารถสร้างความมั่นใจได้ในทุกกิจการ เช่น สถานประกอบการที่เน้นธุรกิจด้านการจัดกิจกรรมนัทนา
การผู้ประกอบการหลายแหล่งต้องยกเลิกการให้บริการ ส่งผลให้ขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ  
ดังนั้นการพัฒนาตลาดน้ำของชุมชนตำบลไทรน้อยในปัจจุบันนอกจากจะมองเรื่องการบริหารจัดการ
ตลาด สภาพแวดล้อมแล้ว ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโควิด-19 และส่งเสริมให้พ่อค้า
แม่ค้า ประชาชน ปรับตัวตามวิถี New Normal เพื ่อให้การท่องเที่ยวเดินหน้า และประชาชนได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด  
 

สรุปองค์ความรู้   
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตลาดน้ำของชุมชน ตำบลไทรน้อย 

อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี” สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อการ
พัฒนาตลาดน้ำในชุมชนไทรน้อย 4 ข้อ ดังนี ้
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ภาพที่ 1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตลาดน้ำของชุมชน ตำบลไทรน้อย อำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

1) การกำหนดปัญหาและความต้องการร่วมกัน การมสี่วนร่วมในการวิเคราะหป์ัญหา
และความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าและคนในชุมชน ตลาดน้ำตำบลไทรน้อย เป็นสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการ
เพื่อทราบปัญหาของชุมชน ซึ่งพบว่าปัญหาในการพัฒนาตลาดน้ำของชุมชนค่อนข้างหลากหลายตามกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยปัญหาของกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ปัญหาของนกัท่องเที่ยว หรือผู้ใช้บริการตลาดน้ำ 
ปัญหาของประชาชนท่ีอยู่อาศัยในชุมชน ปัญหาของเกษตรกรในชุมชน เป็นต้น ดังน้ัน การหาปัญหาที่
เป็นปัญหาร่วมกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเลือกปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมกันมากท่ีสุด เป็นลำดับแรกในการ
แก้ปัญหา ซึ่งปัญหาร่วมกันส่วนใหญ่ที่พบคือ ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกจิของชุมชน, การค้าขาย และ
ประกอบอาชีพในสถานการณ์โควดิ-๑๙ สิ่งที่สำคญัที่สุดในการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ก็คือประชาชน
จะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะหถ์้าหากประชาชนมีส่วนร่วมมากเทา่ใด การทราบคำตอบของปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาก็ย่อมจะมีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งข้ันตอนของการวิเคราะห์ชุมชน ประกอบด้วย 1.
การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน ถ้าหากปัญหาและความต้องการมีหลายอยา่งใน
ขณะเดียวกันจะต้องเรียงลำดับความสำคญัของปัญหาและความต้องการ ซึ่งจะต้องสำรวจและจัดลำดบั
ความสำคญัของปัญหาและความตอ้งการต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนในชุมชน 2.หาสาเหตุ
ของปัญหา เป็นการค้นหาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา จำเป็นต้องอาศัยขอ้มูลต่าง ๆ เป็นพื้นฐานประกอบการ
วิเคราะห์ ซึ่งวิธีการหาสาเหตุของปัญหาและความต้องการในชุมชนนั้นมีหลายวิธี ได้แก่ การสังเกต 
การศึกษาประวัติศาสตรภ์ูมิหลังของชุมชน การสอบถาม การสมัภาษณ์ และการสำรวจ เป็นต้น 3. ศึกษา
ความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหา 4. ศึกษาแนวทาง/วิธีการในการแก้ไขปญัหา โดยการวาง
แผนการดำเนินการต่างๆ เพื่อหาวธิีการในการแก้ไขปญัหาและความต้องการของชุมชน เช่น การประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน วิเคราะห์ และสรุปข้อมลูร่วมกันทุกฝ่าย ทำให้ไดท้ราบความคดิเห็นท้ังสองฝ่าย หรอื
การสัมภาษณแ์ยกรายบุคคล และสรุปการวิเคราะห์ชุมชนระหว่างฝา่ยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เมื่อได้ข้อสรปุ
จากแต่ละคนแล้วนำมาประชุมพิจารณาวเิคราะห์สรุปร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางการวางแผนแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 

2) การระดมความคิดเห็นเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้อย
ในชุมชน มักเกิดจากการไม่มีกลุ่มหรือชมรมด้านการพัฒนาตลาดน้ำของชุมชนโดยตรง แต่มีผู้นำชุมชน
เป็นผู้นำกิจกรรมมาให้คนในชุมชนทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน 
แต่ก็มีปัญหาว่าบางครัวเรือนไม่สามารถรับทราบการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เนื ่องจากบาง
ครัวเรือนอยู่ห่างไกล หรือเข้าไม่ถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็น หรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
มาตรการของชุมชนไม่ทั่วถึง จึงทำให้ข่าวสารเข้าไม่ถึง และการจัดการส่วนใหญ่จะให้ทางเทศบาลและ
คณะกรรมการของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านไปเข้าร่วม ทำให้บางทีชาวบ้านอีกหลายคนจึงยัง
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ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ดังนั้น การระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน สิ่ง
สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นอิสระ ซึ่งวิธีการ
ที่จะได้มาซึ่งความเห็นต่อการแก้ปัญหาของชุมชน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเปิดกล่องรับความ
คิดเห็น การประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกลุ่มย่อย ๆ เพื่อระดมสมอง การเปิดช่องทางออนไลน์ให้แสดงความ
คิดเห็น หรือ การจัดประชุมและให้ผู้ประกอบการในตลาดน้ำ ประชาชน ผู้นำชุมชน เขียนบัตรคำแสดง
ความคิดเห็นโดยไม่ระบุชื่อ รวมถึงการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อขอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาใน
ชุมชน  

3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้านการมสี่วน
ร่วมในการพัฒนาตลาดน้ำของชุมชน พบว่า เป็นการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการเ ข้าร่วม
ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจในบางเรื่อง และให้ความร่วมมือในการดำเนินการตาม
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐเท่าท่ีจะทำได้ สิ่งที่จะต้องมีในการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขของชุมชน คือ พื้นที่ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น จึงมีการจัดเวทีประชาคมหรือเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้จึงเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนที่ประสบปัญหาได้มาเข้าร่วมรับฟังร่วมให้ข้อมูล ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางหรือวิธีในการแก้ไขปัญหา โดยสิ่งที่จะต้องสร้างไปพร้อมกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมคือ การสร้างการกระตุ้นจิตสำนึกร่วมของคนในชุมชนให้เกิดความตระหนักในถึง
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในชุมชน และมอบบทบาทหน้าท่ีให้แต่ละกลุ่มทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ 
กลุ่มประชาชน กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตื่นตัวให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดการ
ตนเอง ซึ่งในการที่จะให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้นั้นมีหลายวิธี เช่น การใช้ฐานทางประเพณีวัฒนธรรม หรือ
การใช้การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ นอกจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดน้ำของ
ชุมชนแล้ว ยังพบการมีส่วนร่วมปรึกษาหารือหรือเสนอความคิดเห็นในการวางแผนกำหนดคุณสมบัติของ
ผู ้ที ่จะนำสินค้ามาจำหน่าย การกำหนดวัน เวลาเปิดปิดตลาดอย่างชัดเจน รวมถึงมีการสรรหา
คณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรมตลาดน้ำ  

4) การพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ แนวทางการพัฒนาตลาดน้ำของชุมชน ตำบลไทร
น้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่ามีแนวทาง ดังนี้  1. พัฒนา
ศักยภาพผู ้ประกอบการในตลาดน้ำของชุมชน โดยเน้นทักษะในการใช้เทคโนโลยีช ่วยในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านระบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าตามสถานการณ์ รวมถึง
ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มจุดเด่นให้สินค้าของผู้ประกอบการ 2. พัฒนาเครือข่ายหรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการเข้ามีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำของชุมชน 
ตำบลไทรน้อย ซึ ่งทุกกลุ่มต้องมีแนวทางการจัดการของเครือข่ายหรือกลุ่มทางสังคมให้เป็นไปเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน หรือบูรณาการการทำงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาตลาดน้ำที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของตนซึ่งจะยั่งยืนกว่าการมุ่งเชิงธุรกิจเป็นสำคัญ 3. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นต้อง
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งควรจัดกิจกรรมเพื่อเปิด
พื้นที่ให้กับประชาชนกลุ่มเหล่านี้ให้มากขึ้นและต้องจัดอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและ
นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยง หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องควรค้นหาจุดแข็งที่เป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายใน
ชุมชนที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างตลาดไทรน้อยให้เป็นการเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มเครือข่าย หรือกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ได้ให้บทบาทในการบริหารจัดการเป็น
ของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน นอกจากแผนการพัฒนาแล้ว ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อย ทั้งนี้ หากพบว่ามีข้อบกพร่องจุดใด จะได้มีการดำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งทำให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ดังนั้นการ
พัฒนาตลาดน้ำที่ยั่งยืน คือการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาตลาดน้ำ เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
 

ข้อเสนอแนะ  
  1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1 หน่วยงานภาครัฐ ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีทักษะใน
การประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทักษะในการปรับตัวช่วงโควิด-19 ทักษะการค้าขายแบบออนไลน์ 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการคา้ขาย เป็นต้น  
  1.2 ควรมีแนวทางในการดำเนินกจิกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืน ของการพัฒนาตลาด
น้ำไทรน้อยอย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี ต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรเพิ่มประเด็นการเก็บข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม เพื่อนำมา
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลเชิงลึก ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อยได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
  2.2 ควรศึกษาถึงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนไทรน้อย เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อย ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึง
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

2.3 เพิ่มความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง เช่น กลุ่มอายุ อาชีพ บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาตลาดน้ำไทรน้อยที่แตกต่างออกไป 
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ  
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 Yada Aungsupanith 

Buddhapanya Sri Dvaravati Sangha College Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19     
2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่  และ 3) นำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบัน
การบินพลเรือน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน 14 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ด้านสังคมและครอบครัว ครอบครัวไม่เข้าใจ
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ด้านการศึกษา สถาบันไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ 
จึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดใส่หน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เว้นระยะห่าง และการฉีดวีคซีน ด้าน
เศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้สูญเสียรายได้ในขณะเดียวกันก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น 
 2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ นักศึกษาให้ความสำคัญกับการ
ฉีดวัคซีนมีกิจกรรมเปลี่ยนไปในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใช้การชำระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
ผู้เรียนผู้สอนปรับตัวกับการเรียนออนไลน์  
 3. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือนต้องปฏิบัติตามมาตรการการ
หยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีการใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้
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ให้กับนักศึกษา  ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น ตระหนักถึงความสะอาดและถูกสุขอนามัย 
เรียนรู้ที่จะอยู่กับ โควิด-19 ทีซ่ึ่งแนวโน้มของการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่พึงปฏิบัติ  
 
คำสำคัญ: การปรับเปลี่ยน, พฤตกิรรม, รปูแบบใหม่  
 

Abstracts 
 The objectives of this research were to 1) study the impact of the Covid-19 2) to 
modify the new daily life behavior under the Covid-19 epidemic. and 3) present a new 
way of changing daily life behavior under the Covid-19 epidemic to Civil Aviation Institute 
students. This study was a qualitative research. Data were collected from a group of 14 
key informants using an interview form. Explanatory and descriptive data analysis 
 The results showed that 
 1. The impact of the Covid-19 epidemic on Civil Aviation Institute students social 
and family Families about misunderstandings in online teaching and learning Parents will 
call for work and will not concentrate on studying. In education, institutions are unable 
to provide normal teaching and learning. Therefore, to ensure continuity of learning 
Health and Environment according to epidemic control measures in wearing a mask that 
meets the standards and the use of alcohol. to be made in order to survive the economic 
crisis, affecting the economy, causing loss of income. At the same time there is a burden 
of higher costs. 
 2. Modification of new daily life behavior under the Covid-19 epidemic of Civil 
Aviation Institute students Students attach great importance to vaccination. Have social 
activities with friends but switch. see the importance of caring for the elderly in the family 
who are more likely to die than the general public due to their unhealthy physical 
condition Modify the behavior and lifestyle of consumers that have changed in 
accordance with the situation. Consumer spending is increasingly making use of electronic 
payments.  
 3. Guidelines for changing behavior of daily living under the Covid-19 epidemic 
for Civil Aviation Institute students Civil aviation institutions and enterprises must comply 
with measures to stop the spread of COVID-19, using electronic media to play a role in 
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creating learning for students. Paying more attention to hygiene Always be aware of 
cleanliness and hygiene. Learn to live with COVID-19 To be with humans forever. 

 
Keywords: modification, lifestyle, New Normal 
 

บทนำ 
 โรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งพบการระบาดในช่วงปี 2019 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยใน
ตอนนั้นเราจะรู้จักกันโรคนี้ในช่ือว่า ไวรัสอู่ฮั่น ก่อนที่ภายหลังจะระบุเช้ือก่อโรคได้ว่าเป็นเช้ือในตระกูลโค
โรนาไวรัส แต่เป็นสายพันธุ ์ใหม่ที ่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั ้น ทางองค์การอนามัยโลก จึงได้ตั้งช่ือ
โรคติดต่อชนิดนี้ใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีชื่อว่า COVID-19  เพื่อไม่ให้เกิดรอยมลทินกับพื้นที่ที่เกิด
การระบาดของโรคด้วย (อมร ลีลารัศมี, 2564) โคโรนาไวรัสมีอยู่หลายสายพันธุ ์ แต่ส่วนใหญ่จะไม่
ก่อให้เกิดโรครุนแรง เป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา แต่ก็มีโคโรนาไวรัสบางสายพันธุ์ที่ก่ออาการรุนแรงจนถึง
ขั้นปอดอักเสบได้ เช่น โรคซาร์ส ที่มีสาเหตุมาจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ SARS-CoV ข้ามสปีชีส์จาก
ค้างคาวมาสู่ตัวชะมด แล้วมาติดเช้ือในคน และโรคเมอร์ส ที่มีสาเหตุมาจากโคโรนาไวรสัสายพันธ์ุ MERS-
CoV ข้ามสปีชีส์จากค้างคาวสู่อูฐ และมาติดเชื้อในคน และล่าสุดกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ที่ก่อโรค 
COVID-19  โคโรนาไวรัสเป็นเชื้อที่ไม่สามารถอยู่เดี่ยว ๆ ได้ แต่จะแฝงตัวอยู่ในละอองฝอยจากการไอ 
จาม และสารคัดหลั่งอย่างน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระ ดังนั้นการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ผู้ ที่
อยู่ใกล้ชิดก็ต้องได้รับเชื้อผ่านการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่และละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศ รับเช้ือ
เข้าไปในทางเดินหายใจ หรือใครที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1-2 เมตร ก็อาจจะติดเชื้อจากการสูดฝอยละออง
ขนาดใหญ่ และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอ จาม รดกันโดยตรง หรือหากอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อใน
ระยะ 2 เมตรขึ้นไป ก็อาจติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดเล็กได้เหมือนกัน นอกจากนี้โคโรนาไวรัส 
สายพันธุ์ใหม่ ยังอาจแพร่เชื้อโดยการสัมผัสได้ เช่น การจับของใช้สาธารณะร่วมกัน แล้วมาสัมผัสเยื่อบุ
ต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ขยี้ตา สัมผัสปาก หรือหยิบของกินเข้าปาก เป็นต้น (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564) 
 สำหรับประเทศไทย จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาด
ไปทั่วโลก กรมควบคุมโรคได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ตั้งแต่ 4 มกราคม 2563 เพื่อตอบโต้การ
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 และเริ ่มคัดกรองหาผู้ติดเชื ้อที ่ช่อง ทางเข้าออกประเทศ 
ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่  12 มกราคม 
2563 ภายในเวลา 2 สัปดาห์และเมื่อนที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีรายงาน ผู้ป่วยชาวไทย
รายแรก อาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ แต่มีประวัติขับรถแท็กซี ่ให้บริการ
กับผู้ป่วยชาวจีน ในระยะต่อมาจำนวนผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างช้า ๆ ทั้งผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก  
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ต่างประเทศและผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ COVID - 19เป็น โรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อ
ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมทั้งสิ้น 25,323 ราย เป็นการติด
เชื้อระลอกใหม่ 21,086 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 82 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 
71 ราย คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 4,235 ราย ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่
กักกันแห่งรัฐ 81,676 ราย โดยยังคงพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนและผู้ป่วยท่ีเข้ามาตรวจใน
สถานพยาบาล อย่างอเนื่องจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ดูแลสถานประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่
ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อ อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างคร่งครัดโดยเฉพาะการสวม
ใส่หน้ากากอนามัย 3 ล้างมือบ่อยๆ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันอยู่
อย่างแออัด สแกนไทยชนะ หรือใช้หมอชนะ เฝ้าระวังสังเกต อาการเป็นเวลา 14 วัน (กลุ่มพัฒนาวิชาการ
โรคติดต่อ, 2564) 
 สำหรับสถาบันการบินพลเรือนได้รับผลกระทบในด้านมาตรการการจัดการศึกษาโดยได้
ดำเนินการตามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหลักเกณฑ์การให้เข้ามา
ปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมในพ้ืนท่ีของสถาบันอุดมศึกษาในระยะที่ 1 อนุญาตเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร 
นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงาน กำหนดจำนวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา โดย
คำนึงถึงการป้องกันการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติ เช่น มีผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
บุคคลทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น จำนวนของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่
สถาบันอุดมศึกษาไม่เกิน ระยะที่ 1 ไม่เกิน 25% ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปกติ 
ระยะที่ 2 ไม่เกิน ๕๐% ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปกติ ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของภาครัฐหรือพื้นที่ในขณะนั้น และ การเข้ามาปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนหรือทำ
กิจกรรมกลุ่ม จำแนกตามพื้นที่ควบคุม  
 จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน
รูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือนเพื่อเป็นข้อมูล
ให้แก่ผู้ที ่นใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และวางแนวทางในการ
ดำเนินงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพล
เรือน 
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  2. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน  
 3.  เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตในประจำวันรูปแบบใหม่  (New Normal) ของนักศึกษา
สถาบันการบินพลเรือน จึงเป็นประเด็นท่ีนำไปสู่การวิจัยในครั้งน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได้ค้นคว้าหาข้อมูลและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแหล่งที่มาและอันตรายของไวรัส COVID-19 แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับปัจจัยการแพร่ระบาดของไวรัส แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวในภาวะการแพร่ระบาดของ
ไวรัสนำมากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินการวิจัย 
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ       
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interveiw) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน จำนวน  14 คน  

ผลกระทบที่นักศกึษาสถาบัน 
การบินพลเรือนได้รับจาก 
ระบาดของ COVID-19 

1.ด้านสังคมและครอบครัว 
2.ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
3.ด้านการศึกษา 
4.ด้านเศรษฐกิจ 

 
 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ 

1.ด้านการเข้าถึงวัคซีน 
2.ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน 
3.ด้านสังคมและครอบครัว 
4.ด้านเศรษฐกิจ 
5.ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
6.ด้านการศึกษา 
7.ด้านการเดินทาง 
 

 

แนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน

รูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่
ระบาดของ Covid-19  
ต่อนักศึกษาสถาบัน 

การบินพลเรือน 
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ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ  โดยคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน  10  คน
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย         
 แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) การวิจัยครั ้งนี้ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณท์ี่มีโครงสร้าง (Structure Interview) 
ซึ่งเป็นการตั้งคำถามแบบปลายเปิด (Open ended Questions)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล    

วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  
1) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ  
2) นำข้อความจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มเฉพาะและการจดบันทึกมาจำแนกเป็น

ประเด็น และเรียบเรียง เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์  
3) วิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นนำมา 

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง  ๆ ที่รวบรวมได้  
4) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนำเสนอในรูปของความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน  
 ด้านสังคมและครอบครัวการแพร่ระบาดในครั้งนี้ส่งผลกระทบกับนักศึกษาในระดับหนึ่งแต่
นักศึกษาก็ยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยของตัวเองในเรื่องการออกไปข้างนอก การรวมตัวกันกับเพื่อน 
การปรับตัวนั้นต้องใช้เวลาในการปรับทั้งพฤติกรรมและทัศนคติด้านการศึกษา บ่งบอกได้ว่าการเรียนใน
ห้องนอนหรือบนท่ีนอนทำให้นักศึกษารู้สึกเฉา ไม่มีความพร้อมในการเรียน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
เรียนลดลง ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บ่งบอกได้ว่านักศึกษามีความกังวลในการกักตัวอยู่ที ่บ้าน
เนื่องจากมีผู ้ติดเชื ้อโควิดอาศัยอยู่ใกล้ ๆ กับที่พักอาศัยของตน  และด้านเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ธุรกิจต่างๆพากัน
ปิดตัวทำให้สูญเสียรายได้ ในขณะเดียวกันก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่ทำให้การเงินเกิดความชักหน้าไม่ถึงหลัง
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ 
(New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ จึง
จำเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง การเรียนการ
สอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู ้สอน ผู้เรียน เนื ้อหา สื ่อการเรียนและแหล่งการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการ
ประเมินผล ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนนี้ได้ส่งผลกระทบกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ก่อให้เกิดภาวะเครียดและกดดันจากการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ (ผ่าน Zoom) 
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เพราะในบางวิชานั้นต้องมีการปฎิบัติจริงเพื่อประสิทธิภาพท่ีดีในการเรียนรู้และเมื่อการเรียนออนไลน์ทำ
ให้ไม่สามารถปรึกษากับเพื่อนๆได้ในทันทีในบางเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ 
 2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ของนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ Covid-
19 ด้านการเข้าถึงวัคซีน วัคซีนถือเป็นอาวุธสำคัญในการป้องกันการเสียชีวิตจาก Covid-19 จึงให้
ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนดังที ่นักศึกษาบางคนไม่อยากรอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน 
COVID-19 เช่น ไฟเซอรหรือโมเดอนา จึงยอมไปรับวัคซีนกับหน่วยงานเอกชนที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่
ป้องกัน COVID-19 ได้มากกว่าวัคซีนที ่ร ัฐบาลจัดหามาให้ในตอนแรก ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน 
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID- 19 ทำให้หลายคนตื่นตัว ประกอบกับ
ไวรัสโคโรนาชนิดนี้ เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทำให้หลายคนอาจสับสนกับการรับมือและปฏิบัติตน
ในการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ด้านกิจกรรมทางสังคม นักศึกษายังมีกิจกรรมทางสังคมกับ
เพื ่อนแต่เปลี ่ยนไปตรงที ่เป็นรูปแบบออนไลน์ทั ้งหมดเพื ่อลดการรวมตัวกัน ซึ ่งเป็นสิ่งที ่ดีใ นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางสังคม ด้านสังคมและครอบครัว นักศึกษาเห็นความสำคัญของ
การดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวที่มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปเนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง 
ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย ซึ่งผู้สูงอายุยังต้องการการดูแลจากญาติหรือผู้ดูแลที่ยังมีความจำเป็นต้องออกไป
นอกบ้านเพื่อทำงานหรือไปหาซื้อของกินของใช้เข้ามาในบ้าน จึงมี  โอกาสนำเชื้อจากภายนอกมาสู่
ผู้สูงอายไุด้ การแยกผู้สูงอายุออกจากพ้ืนท่ีตรงนั้นถือเป็นการกระทำท่ีถูกต้อง ด้านเศรษฐกิจ การระบาด
ใหญ่ของโควิด-19 ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่ต้องดิ้นรนปรับตัวฝ่าความท้าทาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
กลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่ง แถมยังต้องพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ได้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องตามให้ทันพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม ด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของประชาชนส่วนใหญ่ที่เริ่มจะมี
ความคุ้นเคยกับรูปแบบการชำระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รูปแบบการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่จึง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดการค้าขายแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้การ
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกและความคล่องตัวในการจับจ่ายมาก
ยิ่งขึ้นเพราะธนบัตรที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถส่งต่อเชื้อโรคจึงควรหลีกเลี่ยงจากการ
สัมผัส และด้านการศึกษา วิกฤติในครั้งนี้ทำให้การศึกษาทั้งผู้เรียนผู้สอนได้ปรับตัวให้ชินกับการเรียน
ออนไลน์ หลายวิชาเริ่มเห็นทิศทางความเป็นไปได้ในการเรียนออนไลน์และนี่อาจเป็นโอกาสในการต่อ
ยอดการศึกษาในอนาคต 
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 3. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่
ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน 
 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน จากสถาบันการบินพลเรือนภายใต้การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ทั้งสถาบันการบินพลเรือนและสถานประกอบการต่างก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการการหยุดการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องมีการใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษา จากทางกระทรวงสาธารณสุข การฉีดวัคซีน การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการติด
เชื้อ COVID-19 อาจจะยังไม่เพียงพอในการป้องกันเช้ือ COVID-19 ได้ 100% ต้องมีการออกนโยบายมา
เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติในครั้งนี้ การนำเสนอแนวทางทางการลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือนภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น จะเกริ่นถึงความ
อันตรายของ COVID-19 หากเราปล่อยปะละเลยในเรื่องของการป้องกันตนเองและตามมาด้วยการพูดถึง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่เพื่อให้นักศึกษาสถาบันการบิ นพลเรือนได้
ตระหนักเพิ่มมากขึ้นในการปรับใช้ New Normal ในชีวิตประจำวัน เพราะการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-
19 อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เราต้องให้ความร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตนเองตามมาตรการ
ป้องกัน COVID-19 ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศออกมาและให้ต้องความสำคัญกับเรื ่อง
สุขอนามัยเพิ ่มมากขึ ้นอีกด้วย ในอนาคตอาจจะไม่มีการแพร่เชื ้อแล้วก็ตามจากการมีวัคซีนที่ได้
ประสิทธิภาพแต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันยังคงต้องตระหนักถึงความสะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่
เสมอ หากถามว่า COVID-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่คำตอบจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกก็คือการแพร่ระบาดจะ
สิ้นสุดลงแน่นอน แต่นั่นจะไม่เกิดขึ้นแบบ “พลิกฝ่ามือ” แต่โลกจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 ที่จะอยู่
คู่กับมนุษย์ไปตลอดกาลซึ่งแนวโน้มของการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่พึงปฏิบัติ เช่น ต้องใส่หน้ากากทุกครั้ง
เวลาออกนอกบ้าน สถานที่ต่างๆก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิและคอยทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลอดเวลา 
การทำงานจะเป็นแบบ Work From Home ซึ่งมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ระบบของ
โรงเรียนทั่วโลกจะหันมาใช้ระบบ E-learning มากขึ้น ในขณะที่งาน Event ต่างๆ ท่ีผู้คนจำนวนมากต้อง
มาอยู่รวมตัวกันอาจได้รับ ความนิยมลดลง รวมถึงโรงภาพยนตร์และมหกรรมกีฬาที่มีความแออัดของ
ผู้เข้าร่วมงานอาจจะยังทำได้ยาก หรือมีผู้เข้าชมน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงแรกหลังจากเริ่มมีการ
ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ การรับประทานอาหารในร้านอาหารจะต้องนั่งห่างกั น 1-2 เมตร ต้องมี
ระยะห่างทางสังคม หรือ Social – Distancing นอกจากนี้ผู้คนอาจจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
น้อยลง เนื่องจากต้องถูกกักตัว 14 วันเป็นต้น ซึ่งหากเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประวันรูปแบบ
ใหม่ในครั้งนี้ได้และปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ การกลายพันธ์ของไวรัสที่อาจก่อให้เกิดไวรัสสายพันธ์ใหม่
ขึ้นนั้นก็จะน้อยลงและไม่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากไวรัสอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
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อภิปรายผล 
 1. ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน  
 ด้านสังคมและครอบครัวการแพร่ระบาดในครั้งนี้ส่งผลกระทบกับนักศึกษาในระดับหนึ่งแต่
นักศึกษาก็ยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยของตัวเองในเรื่องการออกไปข้างนอก การรวมตัวกันกับเพื่อน      
การปรับตัวนั้นต้องใช้เวลาในการปรับทั้งพฤติกรรมและทัศนคติด้านการศึกษา บ่งบอกได้ว่าการเรียนใน
ห้องนอนหรือบนท่ีนอนทำให้นักศึกษารู้สึกเฉา ไม่มีความพร้อมในการเรียน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
เรียนลดลง ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บ่งบอกได้ว่านักศึกษามีความกังวลในการกักตัวอยู่ที ่บ้าน
เนื่องจากมีผู ้ติดเชื ้อโควิดอาศัยอยู่ใกล้ ๆ กับที่พักอาศัยของตน  และด้านเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ธุรกิจต่างๆ พากัน
ปิดตัวทำให้สูญเสียรายได้ ในขณะเดียวกันก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่ทำให้การเงินเกิดความชักหน้าไม่ถึงหลัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New 
Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาท่ีไม่สามารถจัดการเรยีนการสอนแบบปกติได้ จึงจำเป็นต้องใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สอดคล้องกับ เก็จกนก เอื้อวงศ์ และคณะ (2564) ได้ศึกษาวิจัย
เรื ่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู ้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด–19 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ของ สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด–19  ผลการศึกษาผลกระทบของสถานการณโ์ควิด-19 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู ้ใน
สถานการณ์โควิด-19  ผลการศึกษาความต้องการการจัดการเรียนรู ้ในสถานการณว์ิกฤติของผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา และ  เสนอเชิงนโยบาย การส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ของ
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์วิกฤติที่ผ่านการวิพากษ์เชิงประเมินแล้ว 
 2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ของนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ Covid-
19 ด้านการเข้าถึงวัคซีน วัคซีนถือเป็นอาวุธสำคัญในการป้องกันการเสียชีวิตจาก Covid-19 จึงให้
ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนดังที ่นักศึกษาบางคนไม่อยากรอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน 
COVID-19 เช่น ไฟเซอรหรือโมเดอนา จึงยอมไปรับวัคซีนกับหน่วยงานเอกชนที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่
ป้องกัน COVID-19 ได้มากกว่าวัคซีนที ่ร ัฐบาลจัดหามาให้ในตอนแรก ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน 
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID- 19 ทำให้หลายคนตื่นตัว ประกอบกับ
ไวรัสโคโรนาชนิดนี้ เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทำให้หลายคนอาจสับสนกับการรับมือและปฏิบัติตน
ในการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ด้านกิจกรรมทางสังคม นักศึกษายังมีกิจกรรมทางสังคมกับ
เพื ่อนแต่เปลี ่ยนไปตรงที ่เป็นรูปแบบออนไลน์ทั ้งหมดเพื ่อลดการรวมตัวกัน ซึ ่งเป็นสิ่งที ่ดีในการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางสังคม ด้านสังคมและครอบครัว นักศึกษาเห็นความสำคัญของ
การดูแลผู้สูงวัยด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย การแยกผู้สูงอายุออกจากพ้ืนท่ีตรง
นั้นถือเป็นการกระทำที่ถูกต้อง ด้านเศรษฐกิจ การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่
ต้องดิ้นรนปรับตัวฝ่าความท้าทาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่ง แถมยังต้องพร้อม
ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ได้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องตามให้ทัน
พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การใช้จ่ายเพื่อซื้อ
สินค้าอุปโภค บริโภคของประชาชนส่วนใหญ่ที่เริ่มจะมีความคุ้นเคยกับรูปแบบการชำระเงินผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น และด้านการศึกษา วิกฤติในครั้งนี้ทำให้การศึกษาทั้งผู้เรียนผู้สอนได้
ปรับตัวให้ชินกับการเรียนออนไลน์ หลายวิชาเริ่มเห็นทิศทางความเป็นไปได้ในการเรียนออนไลน์และนี่
อาจเป็นโอกาสในการต่อยอดการศึกษาในอนาคต สอดคล้องกับ ทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ, ณิชนันทน์ ศิ
ริไสยาสน์, และโชติ บดีรัฐ (2563) ได้วิจัยเรื่อง วิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวของคนไทยหลังโควิด -19 : 
การงาน การเรียน และธุรกิจ ผลการศึกษา พบว่า เนื่องจากไวรัสโควิด-19 มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก 
การใช้ชีวิตภายใต้ สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจำเป็นต้องมีปรับตัว
และการ ป้องกันตนเองไม่ให้แพร่เชื ้อให้ผู ้อื ่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั ้น คนไทยต้ องปรับ
พฤติกรรม การใช้ชีวิต คือ ไม่ออกจากบ้าน สั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี่ จับจ่ายอย่างระมัดระวัง ทำงานอยู่ที่
บ้าน ใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารระหว่างกัน ทำให้การงาน การเรียน และธุรกิจ ต้องปรับตัว จะเห็นได้
ว่าในด้านการทำงานพนักงานต้องปรับเปลี่ยนการทำงานโดยทำที่บ้าน และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
การทำงานไม่ว่าจะเป็นการประชุมผ่าน Zoom Application และการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กร
ผ่าน Google Doc ในด้านการเรียน นักเรียนต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียนผ่านระบบ ออนไลน์แทน 
เพื่อไม่ให้การเรียนต้องหยุดชะงักลง ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันพัฒนาช่อง ทางการเรียนรู้แบบใหม่ 
สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาในช่วงเวลาวิกฤติแบบนี้ ส่วนในด้านธุรกิจพบว่ากลุ่ม
ธุรกิจต่าง ๆ หันมาสนใจการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น และใช้  เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เพื่อให้ธุรกิจมีรายได้และดูแลพนักงานต่อไป จึงก่อให้เกิดวิถี  ชีวิตใหม่ (New Normal) และการ
ปรับตัวท้ังด้านการงาน ด้านการเรียน และด้านธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
 3. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่
ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน 
 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน จากสถาบันการบินพลเรือนภายใต้การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ทั้งสถาบันการบินพลเรือนและสถานประกอบการต่างก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการการหยุดการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องมีการใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษา จากทางกระทรวงสาธารณสุข การฉีดวัคซีน การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการติด
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เชื้อ COVID-19 อาจจะยังไม่เพียงพอในการป้องกันเช้ือ COVID-19 ได้ 100% ต้องมีการออกนโยบายมา
เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติในครั้งนี้ การนำเสนอแนวทางทางการลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือนภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น จะเกริ่นถึงความ
อันตรายของ COVID-19 หากเราปล่อยปะละเลยในเรื่องของการป้องกันตนเองและตามมาด้วยการพูดถึง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่เพื่อให้นักศึกษาสถาบันการบิ นพลเรือนได้
ตระหนักเพิ่มมากขึ้นในการปรับใช้ New Normal ในชีวิตประจำวัน เพราะการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-
19 อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เราต้องให้ความร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตนเองตามมาตรการ
ป้องกัน COVID-19 ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศออกมาและให้ต้องความสำคัญกับเรื ่อง
สุขอนามัยเพิ ่มมากขึ ้นอีกด้วย ในอนาคตอาจจะไม่มีการแพร่เชื ้อแล้วก็ตามจากการมีวัคซีนที่ได้
ประสิทธิภาพแต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันยังคงต้องตระหนักถึงความสะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่
เสมอ หากถามว่า COVID-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่คำตอบจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกก็คือการแพร่ระบาดจะ
สิ้นสุดลงแน่นอน แต่นั่นจะไม่เกิดขึ้นแบบ “พลิกฝ่ามือ” แต่โลกจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 ที่จะอยู่
คู่กับมนุษย์ไปตลอดกาลซึ่งแนวโน้มของการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่พึงปฏิบัติ เช่น ต้องใส่หน้ากากทุกครั้ง
เวลาออกนอกบ้าน สถานที่ต่างๆก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิและคอยทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลอดเวลา 
การทำงานจะเป็นแบบ Work From Home ซึ่งมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ระบบของ
โรงเรียนทั่วโลกจะหันมาใช้ระบบ E-learning มากขึ้น สอดคล้องกับ นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ และ อมเรศ 
กลิ่นบัวแก้ว (2564) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัไทยในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโ รน่า 
(COVID-19) ผู้วิจัยพบองค์ความรู้ใหม่ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดา้นความเสีย่ง
ทางการศึกษาและการเรียนการสอน 2) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการเยียวยา
และกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านวัคซีน 4 ) การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการเงินการคลัง 5) การ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐด้านคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชน 6) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้าน
บริการสาธารณะ และ 7) การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐด้านมาตรการการดำเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

   

สรุปองค์ความรู้   
 จากการศึกษาวิจัยโดยการสำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ที่ศึกษาวิจัย  
มีความชัดเจนเหมาะสมสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน
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และสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปสร้าง Model ซึ่งเป็นต้นแบบการศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน
รูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ดังนี ้

 
แผนภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
 1.ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน (CATC) 
ด้านสังคมและครอบครัวการแพร่ระบาดในครั้งนี้ส่งผลกระทบกับนักศึกษาในระดับหนึ่งแต่นักศึกษาก็
ยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยของตัวเองในเรื่องการออกไปข้างนอก การรวมตัวกันกับเพื่อน การ
ปรับตัวนั้นต้องใช้เวลาในการปรับทั้งพฤติกรรมและทัศนคติด้านการศึกษา  บ่งบอกได้ว่าการเรียนใน
ห้องนอนหรือบนท่ีนอนทำให้นักศึกษารู้สึกเฉา ไม่มีความพร้อมในการเรียน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
เรียนลดลง ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บ่งบอกได้ว่านักศึกษามีความกังวลในการกักตัวอยู่ที ่บ้าน
เนื่องจากมีผู ้ติดเชื ้อโควิดอาศัยอยู่ใกล้ ๆ กับที่พักอาศัยของตน และด้านเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ธุรกิจต่างๆพากัน
ปิดตัวทำให้สูญเสียรายได้ ในขณะเดียวกันก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่ทำให้การเงินเกิดความชักหน้าไม่ถึงหลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแพร่ระบาดของโควิด-   

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 .ด้านการเข้าถึงวัคซีน  
 .ด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน  
 .ด้านสังคมและครอบครัว  
 .ด้านเศรษฐกิจ  
๕.ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ 
 . ด้านสังคมและครอบครัว 
 . ด้านการศึกษา 
 . ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
 . ด้านเศรษฐกิจ  

แนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

 . จากสถาบันการบินพลเรือน 
 . กระทรวงสาธารณสุข 
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 2.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ด้านการเข้าถึงวัคซีน วัคซีนถือเป็นอาวุธสำคัญในการป้องกันการเสียชีวิตจาก Covid-19 จึง
ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนดังที่นักศึกษาบางคนไม่อยากรอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน 
COVID-19 เช่น ไฟเซอรหรือโมเดอนา จึงยอมไปรับวัคซีนกับหน่วยงานเอกชนที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่
ป้องกัน COVID-19 ได้มากกว่าวัคซีนที ่ร ัฐบาลจัดหามาให้ในตอนแรก ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน 
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID- 19 ทำให้หลายคนตื่นตัว ประกอบกับ
ไวรัสโคโรนาชนิดนี้ เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ทำให้หลายคนอาจสับสนกับการรับมือและปฏิบัติตน
ในการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ด้านกิจกรรมทางสังคม นักศึกษายังมีกิจกรรมทางสังคมกับ
เพื ่อนแต่เปลี ่ยนไปตรงที ่เป็นรูปแบบออนไลน์ทั ้งหมดเพื ่อลดการรวมตัวกัน ซึ ่งเป็นสิ่งที ่ดีในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางสังคม ด้านสังคมและครอบครัว นักศึกษาเห็นความสำคัญของ
การดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวที่มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปเนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง 
ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย ซึ่งผู้สูงอายุยังต้องการการดูแลจากญาติหรือผู้ดูแลที่ยังมีความจำเป็นต้องออกไป
นอกบ้านเพื่อทำงานหรือไปหาซื้อของกินของใช้เข้ามาในบ้าน จึงมี  โอกาสนำเชื้อจากภายนอกมาสู่
ผู้สูงอายไุด้ การแยกผู้สูงอายุออกจากพ้ืนท่ีตรงนั้นถือเป็นการกระทำท่ีถูกต้อง ด้านเศรษฐกิจ การระบาด
ใหญ่ของโควิด-19 ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่ต้องดิ้นรนปรับตัวฝ่าความท้าทาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
กลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่ง แถมยังต้องพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ได้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องตามให้ทันพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม ด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของประชาชนส่วนใหญ่ที่เริ่มจะมี
ความคุ้นเคยกับรูปแบบการชำระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รูปแบบการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่จึง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดการค้าขายแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้การ
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกและความคล่องตัวในการจับจ่ายมาก
ยิ่งขึ้นเพราะธนบัตรที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถส่งต่อเชื้อโรคจึงควรหลีกเลี่ยงจากการ
สัมผัส และด้านการศึกษา วิกฤติในครั้งนี้ทำให้การศึกษาทั้งผู้เรียนผู้สอนได้ปรับตัวให้ชินกับการเรียน
ออนไลน์ หลายวิชาเริ่มเห็นทิศทางความเป็นไปได้ในการเรียนออนไลน์และนี่อาจเป็นโอกาสในการต่อ
ยอดการศึกษาในอนาคต 

3. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ภายใต้การแพร่
ระบาดของ Covid-19 ต่อนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน จากสถาบันการบินพลเรือนภายใต้การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทั้งสถาบันการบินพลเรือนและสถานประกอบการต่างก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
การหยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องมีการใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในการสร้าง
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา จากทางกระทรวงสาธารณสุข การฉีดวัคซีน การปฏิบัติตนตามมาตรการ
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ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 อาจจะยังไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ได้ 100% ต้องมีการ
ออกนโยบายมาเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติในครั้งนี้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางนโยบายภายใต้การแพร่
ระบาดของ COVID-19 การศึกษาเมื่อเกิดเหตุการณ์จำเพาะ เช่น โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ ที่ส่งผล
ต่อการเรียน การสอนในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้  
 2) ข้อมูลจากการวิจัยสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเรื่องวิธีการเรียนการสอนที่
หลากหลายภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID-19 การพัฒนาการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพและเอื้ออำนวยนักศึกษาในการนำไปใช้ประโยชน์ 
 2. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 
 1) ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประเมินการปรับตัวของ  นักศึกษาใน
มหาลัยอื่น ๆ ในสถานการณ์โควิด-19 ได้  
 2) สามารถนำข้อมูลการวิจัยไปใช้ในการช่วยเหลือนักศึกษาให้นักศึกษาได้  เรียนรู้และนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
 3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยทำการศึกษาในช่วงการระบาดของสถานการณ์โควิด  19 ในการวิจัย
ครั้งต่อไป สามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการ ปรับตัวของนักศึกษาได้  
 2) ควรมีการศึกษาต่อเนื่องถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบของการปรับตัวของนักศึกษา เพื่อการ
นำไปใช้และเป็นประโยชน์ในงานพัฒนานักศึกษาต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนและนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 400 คน วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 8 คน วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า  
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย 4 
ด้าน คือ 1) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้าการลงทุนฯ 2) การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรที ่มีศักยภาพฯ 3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ และ 4) ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน  
  2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งเป็นการสะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  
  3) ปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบูรณาการ 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง หน่วยงานมีศักยภาพสูงและทันสมัย การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การผสาน
พลังทุกภาคส่วน ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน ขับเคลื่อนด้วยการเป็นดิจิทัล สู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืนตามบริบทและศักยภาพของพื้นที่ 
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คำสำคัญ:  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์, การพัฒนาพ้ืนท่ี, คุณภาพชีวิตประชาชน 
 

Abstract  
          The objectives of this research were to study the driving directions and  present 
factors affect to drive the strategy of area development and improved quality of life of 
people in Upper Northern Province Group 2 .  The methodology by mixed method 
research collection using questionnaires were collected people in Upper Northern 
Province Group 2  400 people, Statistic analysis Mean, Standard Deviation, conducted in-
depth interviews with 8 key informants. Content analysis and inductive conclusions. The 
research results as follows: 
          1.The study quality improvement of people in Upper Northern Province Group 2 
consists 4  sites. 1 )  Enhancing the environment for trade development and investment.  
2 )  To created strengthening and increasing the efficiency of agricultural production. 3 ) 
Develop and promote cultural conservation tourism and health. 4)  Maintain an abundant 
natural resource base. The overall results from were in average level. 
          2. Driving strategy for area development by linking between national strategic 
plans, Regional Development Plan, Cluster provincial development plan. And focus on a 
development plan to connect all the systems to use for guideline to area development. 
As problem reflection and respond to the needs of the people to increase efficiency and 
effectiveness towards sustainable development. 
          3 . The factors to drive the strategy of area development and effectiveness. 
Integration and anchor people as a center. The agency has high potential and modernity 
to create innovation and connected to all sectors Respond the needs of the people. 
Driven by adjusting to digitizing towards sustainable development according to the 
context and potential of the area. 
 
Keywords: Driving Strategy, Area Development, Quality Of Life of People  
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บทนำ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยให้
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็น
ปัญหาความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติทั ้งในมิติเศรษฐกิจที ่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ 
คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญ
สำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหา
ด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึง
ระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐท่ียงั
ขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังมีสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นประเทศไทย
จำเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ การกำหนด
แผนงาน โครงการ ที่ต้องมีความสอดคล้องกัน มีเป้าหมายการแก้ไขปัญหาของพื้นที่โดยการพัฒนาที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาบูรณาการร่วมกัน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วม
คิด ร่วมทำ เพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรบัผิดชอบ โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง (สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 
 ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมองว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีหรือสะท้อนผลการพัฒนา รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
นั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่ ปัญหาปัจจุบันพบว่าการพัฒนาท่ีขาดการส่งเสริมฐาน
รากจากล่างสู่บน และวิธีการที่พึ่งพาภาครัฐเป็นส่วนมาก นำมาซึ่งปัญหาทำให้ขาดกระบวนการมีส่วน
ร่วมที่แท้จริง ส่งผลให้ประชาชนสัมผัสกับการพัฒนาความเจริญแต่เพียงที่ภาครัฐระบบราชการมอบให้ 
(ดุษฎี อายุวัฒน์, 2556)  
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 ด้วยเหตุนี ้ จึงเกิดแนวคิดที่ต้องมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื ่อเป็นการ
ประสานความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความอยู่ดี กินดี มีความสุข 
ภายใต้แนวคิด ชาวบ้านคิด ชาวบ้านทำ และชาวบ้านได้ประโยชน์ เนื่องจากการกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่นั้น ภาครัฐจะผลักดันยุทธศาสตร์และทรัพยากรตั้งแต่กำหนดการพัฒนา วิธีการทํางาน 
ความรู้ การบริหารจัดการเข้าไปสู่พื้นที่ในลักษณะของการพัฒนาจากบนลงล่าง (Top Down) ซึ่งเป็น
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐหรือความต้องการเฉพาะขององค์กรที่รัฐให้ความสำคัญ ภาครัฐควร
หันมาให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น บทความวิจัยนี้จึงนำเสนอปัจจัยการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
โดยการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่อันจะ
ส่งผลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและใช้เป็น
ปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
2. เพื ่อหาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
3. เพื่อเพื่อนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
           งานวิจัยนี้ได้ทบทวนแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อศึกษาถึงแนวทางการขับเคลื่อนและนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อาทิ เช่น 
แนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดทำยุทธศาสตร์เพื ่อการพัฒนาจังหวัด ให้เป็นเสมือนการ
บริหารงานของประเทศที่ย่อส่วนลงมาในระดับจังหวัด ทั้งเปิด โอกาสให้จังหวัดสามารถกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดโดยการบูรณาการนโยบายรัฐบาลให้เข้ากับสภาพการณ์ ศักยภาพ ปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้น การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนา จึงต้องครอบคลุมเนื้องานทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการ เป็นการกำหนดแผนพัฒนาจังหวัดที่แสดงถึงทิศทาง แนวทางการพัฒนาจังหวัด
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ที่แต่ละจังหวัดต้องการให้เกิดขึ้นกับจังหวัดของตนในอนาคต โดยมีหลักการสำคญั 
คือ ต้องแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่เป็นมรรควิถีอันชาญฉลาดในการขับเคลื่อนให้จังหวัดก้าวไปสู่
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จุดหมายปลายทางที่พึงปรารถนา และจุดหมายปลายทางที่พึงปรารถนานั้น ต้องมีความเป็นได้และมีจุด
มุ่งเน้น (Focus) ที่ชัดเจน (ชายนำ ภาววิมล, 2257) ในการขับเคลื่อนนั้นจะต้องมีกระบวนการพัฒนาใน
ระดับปฏิบัติการและต้องผ่านมิติวัฒนธรรมใน 3 มิติด้วย คือ ระบบความเชื่อความคิด ระบบคุณค่า 
ค่านิยม รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม และแบบแผนของคนส่วนใหญ่ที่กระทําและมีพฤติกรรมคล้ายคลึง
กัน หรือเป็นกึ่งอัตโนมัติ โดยสํานึกว่าต้องทําอะไร เมื่อไร อย่างไร (Pattern of Action Behavior) ใน
การขับเคลื่อนงานพัฒนาหรือการขับเคลื่อนชุมชนใดๆ จะมีขั้นตอนที่เน้นมิติของชาวบ้านเป็นหลัก (สุ
พรรณี ไชยอำพร, 2549)  
 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีองค์ประกอบที่สําคัญมีอยู่ 2 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบ
ทางด้านจิตวิสัย หรือเรียกว่าองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาเป็นองค์ประกอบเชิงคุณภาพ และ
องค์ประกอบด้านวัตถุวิสัยหรือเรียกว่า องค์ประกอบด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม เป็น
องค์ประกอบเชิงปริมาณ (สุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน์, 2550)  
          ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเช้าใจในสาเหตุ
ของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน เน้นการพัฒนาที่มาจาก
ความต้องการของชุมชน ยึดหลัก “ระเบิดจากข้างใน”การทำตามลำดับขั้น กำหนดเป็นนโยบาย ระเบียบ
กฎหมาย การกำกับดูแล การสนับสนุน งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
แต่ละภูมิภาค โดยมีการบูรณาการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและภาคส่วนอื่นๆ การร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ไขปัญหา (ฐกร กาญจน์จิรเดช , 
มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และ สมบูรณ์ สุขสำราญ, 2561) 
 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยผสานวิธี คือการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 

จำนวน 400 ชุด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2               
โดยใช้ประชาชนที่เป็นตัวแทนในการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางสำเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคญั 
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือข้าราชการกลุ ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 
ชนิด ได้แก่ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบไปด้วย 
เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่ง
อ อ ก เ ป ็ น  2  ต อ น  ค ื อ  ต อ น ท ี ่  1  ข ้ อ ม ู ล ท ั ่ ว ไ ป ข อ ง ผ ู ้ ใ ห ้ ข ้ อ ม ู ล ส ำ คั ญ  
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ตอนท่ี 2 ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ 
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ระดับการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากลักษณะคำถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้เทียบกับเกณฑ์กำหนดการแปลผลระดับ
การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่กำหนดไว้ เชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหา ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เลือกใช้วิธีเทคนิคสามเส้า(Triangulation Technique) ทำการจัดหมวดหมู่
และการตรวจสอบข้อมูล ดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการจัดแบ่งประเภทของข้อมูลให้ตรงตามเนื้อหา
ที่ได้กำหนดไว้ หลังจากท่ีได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

  

ผลการวิจัย  
 1. จากการศึกษาการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย  
 ด้านเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื ่อมโยง  
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอา เซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย 3.27 รองลงมาคือ มีการสร้างความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มีค่าเฉลี่ย 3.19 ข้อมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน มีค่าเฉลี่ย 3.17 ข้อมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยประสานกับภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.13 ข้อมีการส่งเสริมการลงทุน พัฒนาธุรกิจ 
SMEs ใหส้ามารถแข่งขันได้ มีค่าเฉลี่ย 3.09 ข้อมีการส่งเสริมการค้า ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ 
มีค่าเฉลี่ย 3.07 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบ้าน มีค่าเฉลี่ย 2.81 
 ด้านการสร้างความเข้มแข็งและเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย  3.19 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ข้อ ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตสินค้า
เกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการ
ส่งเสริมการร่วมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา มี 2 ข้อ ได้แก่ การเพิ่ม
ผ ล ิ ต ภ า พแ ล ะ ค ุ ณ ภ า พก า ร ผ ล ิ ต ส ิ น ค ้ า เ ก ษ ต ร แ ล ะ อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม  
การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.19 ลำดับถัดมา ได้แก่ การเพิ่ม
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ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ข้าว ข้าวโพด มีค่าเฉลี่ย 3.18 และการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า มีค่าเฉลี่ย น้อย
ที่สุด คือ 3.13   
 ด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ข้อมีการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ประวัต ิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ มีค่าเฉลี ่ย 3.23 รองลงมาคือ ข้อมีการพัฒนา  
แหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีค่าเฉลี่ย 3.22 และข้อมีการ
ส่งเสริมความร่วมมือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน มีค่าเฉลี่ย 3.19 ลำดับถั ดมา ข้อมีการ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการตลาด มีค่าเฉลีย่ 3.17 ลำดับถัดมา ได้แก่ ข้อมีการพัฒนา
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื ่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและข้อมีการสร้างเครือข่ายและพัฒนา
สมรรถนะองค์กรการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 3.15 และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ ข้อมีการพัฒนา
มาตรฐานการบริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 3.11 
 ด้านดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุก
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อมีการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การบริหารจัดการสาธารณ
ภัยต ่างๆ ม ีค ่าเฉล ี ่ย 3.32 รองลงมาคือ ข ้อม ีการสร ้างภาคีและส่งเสร ิมชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.26 ขอ้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3 .20 ข้อมีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ย 3.19  
ข้อมีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ มีค่าเฉลี่ย 3.18 และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด มี 2 ข้อ คือ ข้อมีการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และข้อมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู ้และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.16  
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ในภาพรวม 
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(n= 400) 

การปฎิบัติตามยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 
แปลผล 

x  S.D. 
1. ด้านเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และโลจิสติกส์เชื ่อมโยงอนุภูมิภาคลุ ่มน้ำโขงและ
เตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 3.10 0.73 ปานกลาง 
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรที่มีศักยภาพ 3.19 0.75 ปานกลาง 
3. ด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสุขภาพ 3.17 0.73 ปานกลาง 
4. ด้านดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 3.21 0.73 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.17 0.74 ปานกลาง 

 จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีค ่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที ่ม ีค ่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุด คือ ด้านดำรงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.21 รองลงมาคือ ด้านการ
สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมลูค่า
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.19 ด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.17 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.10  
 ผลที ่ได้คือ ในประเด็นด้านดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที ่อุดมสมบูรณ์และการจัดการ
สิ ่งแวดล้อมที่ดี มีค่าเฉลี ่ยสูงที ่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย 3.21 เพราะในพื ้นที่ภาคเหนือนั ้น สาธารณภัย 
ที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน
ในพื ้นที ่ ในส่วนของด้านการสร้างความเข้มแข็งและเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับรองลงมา คือ มี
ค่าเฉลี่ย 3.19 เนื่องจาก ระบบเศรษฐกิจฐานรากของไทยนั้น ขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรมเป็นหัวใจที่
สำคัญ ในส่วนของด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับรองลงมา คือ มีค่าเฉลี่ย 3.17 เนื่องจาก ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่เหมาะกับการเป็นพื้นที่
สำหรับท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ ในส่วนของด้านเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การ
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ลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียนมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ย 3.10 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และต้องเร่งรัดการจัดการด้านสาธารณสุขเป็น
ประการสำคัญ  
 2. แนวทางการข ับเคล ื ่อนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาพื ้นที่ ก ับการพัฒนาค ุณภาพช ีวิต 
ของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผลที่ได้คือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื ่อมโยงอนุภูมิภาคลุ ่มน้ำโขงและ
เตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน โดยการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ควร
มีการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศ พัฒนาเป็น
เส้นทางการท่องเที่ยว และพัฒนาเป็นเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
สำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ การพัฒนาฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ โดยสนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืนอย่างครบ
วงจร ในรูปแบบเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกร มี
การส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต นอกจากน้ียังพบว่า ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร 
ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ดา้น
การผลิตและการตลาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล แหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี  เพื่อให้การพัฒนาเข้าสู่
ยุคดิจิทัล ควรมีการพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเกษตรจากชุมชน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ ใน
ประเด็นเรื ่องการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที ่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ อาทิ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยกีฬาเพื่อการ
พักผ่อน เชิงสุขภาพ และการพำนักระยะยาว การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการปรับปรุง
โครงสร้างพื ้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่
ชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมาประยุกต์
สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ชุมชน และการสร้าง“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของพื้นที่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดำรงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ในประเด็นเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศและป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มี
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ความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง การป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า 
ตลอดถึงส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบในลุ่มน้ำ
หลัก นอกจากนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  การ
ส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร ผลที่ได้คือ เมื่อ
เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ในทุกด้าน มีประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือ อาทิ ด้านเศรษฐกิจหากมีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ก็จะส่งผลไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่แฝงอยู่ด้วย เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน 
นอกจากที่ได้ให้ความสำคัญในด้านเศษฐกิจ ด้านเกษตร ด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม สุขภาพ และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถร้อยเรียงประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ มุ่ง
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป 
 3. ปัจจัยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผลที่ได้คือ ควรประกอบด้วย ระบบราชการที่บูรณาการและเช่ือมโยง
ถ ึ งก ัน โดยต ้องม ีความเป ิด เผยโปร ่ ง ใสในการท ํ างาน การบ ูรณาการร ่ วมก ับกลไกหรือ 
ภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มีระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้น
แก้ไขปัญหาความต้องการ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐมีศักยภาพสูง
และทันสมัย  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใชใ้น
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา โดยความสําเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ควรต้องอาศัยปัจจัยสําคัญๆ อย่างน้อยอีก 3 
ประการ ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การผสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ใน
สังคมเป็นการยกระดับการทํางานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน หรือทํางานด้วยกัน ไปสู่การร่วมมอื
กันอย่างแท้จริง มีการสร้างนวัตกรรม เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ อันจะเกิด
ผลกระทบมหาศาล เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถ
ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคณุภาพ
อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง และมีการปรับเข้าสู ่การเป็นดิจิทัล เป็นการ
ผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลข้อมูล อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน และการทํางานร่วมกันผ่าน
เครื่องมือต่างๆ ทําให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
มีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาในลักษณะที่เป็นรูปธรรมอย่าง
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ชัดเจนที่สุด ในประเด็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตสินค้าเกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
ประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ 
เหมาะกับการเป็นพื้นที่สำหรับท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
สมดุลของระบบนิเวศ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับ พงศ์รัตน์ 
ภิรมย์รัตน์, ฤๅเดช เกิดวิชัย และ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ (2563) ทำการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดแพร่ พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปัจจัย ด้าน
ชุมชนและสังคมที ่ม ีอ ิทธิพลต่อคุณภาพชีว ิตของประชาชนจังหวัดแพร่ การพัฒนาการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ การพัฒนาจำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ 
ถนน สะพาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ
เพื่อให้เกิดรายได้ในจังหวัด พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ ดังนั้นทำให้เห็นได้ว่าทางจังหวัดแพร่ได้มีโครงการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในแต่ละอำเภอ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จึงควรมีการจัดทำรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดแพร่ที่ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 ส่วนแนวทางการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื ้นที ่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า ประชาชนมีความพร้อมให้ความร่วมมือ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ โดยในการพัฒนาพื้นที่นั ้นจะต้องมุ่งให้ประชาชนมีองค์ความรู้  
ม ีส ่วนร ่วม และม ีการเสนอความค ิดเห ็น โดยการข ับเคล ื ่อนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาพ ื ้นที่  
อย่างม ีประสิทธ ิภาพ ในการร ่วมมือของทุกฝ่ายที ่ เก ี ่ยวข้อง ประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน  
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ สอดคล้องกับ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ 
โสภโณ/ยอดคำปา) (2561) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือที่จะส่งผลต่อแนว
ทางการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบ
ผลสำเร็จและประสบความล้มเหลว และบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับอำเภอ การเข้าใจใน
เป้าหมายของโครงการของผู้ปฏิบัติงาน และการวางโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ดังนั้นมีส่วนสำคัญ
ต่อการขับเคลื่อนงานเพราะงานตามโครงการดังกล่าวไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากขาดการ
ประสานเชื่อมโยง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการให้เกิดความสำเร็จ ซึ่งหากองค์การ ทั้ง บ้าน วัด 
โรงเรียน/ ราชการ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนากลไกของโครงการและเกิดผลเป็นที่ประจักษ์  
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 สำหรับปัจจัยการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื ้นที ่ก ับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า ประกอบด้วย 3 ระบบ 3 ประสาน 3 ระบบ คือ  
1. ระบบราชการที่บูรณาการและเชื่อมโยงถึงกัน เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม 2. ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และ 3. หน่วยงานของรัฐมีศักยภาพสูงและทันสมัย และ 3 ประสาน คือ 1. 
การผสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ 2. การสร้างนวัตกรรม เป็นการคิดค้นและ
แสวงหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ และ 3. การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล เป็นการผสมผสานกันของการ
จัดเก็บและประมวลข้อมูล สอดคล้องกับ นายภราดร เสรีสมบูรณ์ (2563) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ระดับกลุ่มจังหวัด พบว่า ปัจจัยการการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีระดบักลุ่มจังหวัดของกลุ่มยทุธศาสตร์การพัฒนาภาค สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ผ่านกระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือจัดเวทีระดมความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนามุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมหรือประชารัฐ และชุมชนเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพ
ของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด  
 

สรุปองค์ความรู้   
 1.จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ศึกษา เห็นได้ถึงความสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาความยากจน ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ด้าน
เศรษฐกิจ สร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
 2. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้านเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน ใช้
โอกาสจากเศรษฐกิจพิเศษและการเชื ่อมโยงกับอนุภูมิภาค ในภาคเหนือตอนบน 2 โครงข่ายหลัก
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง สปป.ลาว เมียนมา และสามารถเช่ือมโยงยังจีนตอนใต้ได้ เป็นการ
เปิดประตูการค้า การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของภาคเหนือตอนบน 2 ในการ
พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุม่นำ้
โขง ด้านการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ยกระดับเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นพื้นที่การเกษตรเหมาะกับการสง่เสรมิด้านเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ ด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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วัฒนธรรมและสุขภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ การท่องเที่ยวถือเป็น
รายได้หลักของภาคเหนือตอนบน 2 โดยกลุ่มจังหวัดมีประเด็นการเชื่อมโยงพัฒนาการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ เนื่องจากภาคเหนือมีพื้นท่ีเป็นป่าไม้ มีภูเขาที่สวยงาม ผู้คนมีอัธยาศัยดี 
มีความนอบน้อม เป็นอัตลักษณ์ของคนเหนือด้านดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมแก้ไขปญัหา
หมอกควันอย่างยั่งยืน  
 3. ปัจจัยส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย 1) ระบบราชการที่บูรณาการและเชื่อมโยง
ถึงกัน 2) ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3) หน่วยงานของรัฐมีศักยภาพสูงและทันสมัย 
นำไปสู่ความสําเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สู ่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยต้องอาศัยปัจจัยสําคัญๆ อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 
1) การผสานพลังทุกภาคส่วน 2) การสร้างนวัตกรรม เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง
ใหม่ๆ ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 3) การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล  

 

 
ภาพที่ 1 ปัจจัยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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 ดังนั ้นจากข้อมูล สภาวะแวดล้อม และศักยภาพของกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีที ่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีการฟื้นฟูสืบสานและสร้างสรรค์สู ่การผลิตสินค้า 
และบริการ ทั้งการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทั้งภาคเหนือยังมีพื้นที่ใช้สำหรับ
การเกษตรและเป็นพื ้นที ่ป ่าต้นน้ำที ่สำคัญของประเทศ จ ึงเหมาะต่อการปรับระบบการผลิต  
ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ และทำเลที่ตั้งมีศักยภาพเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การกำหนดทิศทางการพัฒนาจึงใช้จุดแข็ง ศักยภาพ และโอกาสทางภูมิสังคม
ดังกล่าวของพื ้นที ่ โดยมีเป้าหมายที ่จะพัฒนาพื ้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ให้เป็น 
“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” เพื่อ
การพัฒนาต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและสร้างมูลค่าตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
รวมทั้งเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1) เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว (Disruptive) ทำให้เกิดผลกระทบ
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเห็นควรมีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี ให้เหมาะสมต่อ
บริบทการเปลี่ยนแปลงและทันต่อสถานการณ์  
  2) ควรมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยดึหลักการ 
บูรณาการทั้ง 3 มิติ คือ นโยบาย ส่วนราชการ และพื้นที่ (Agenda/Function/Area) โดยสร้างความ
เชื่อมโยง ซึ่งอาจยังมีข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีความเห็นท่ีไม่สอดคล้อง
กัน  
  3) การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจำเป็นต้องพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกมิติของ
การพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการวิจัยเพื่อการเสนอแนวทางบูรณาการและเช่ือมโยงแผนพัฒนาในพื้นที่ให้
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดใช้เป็นเครื่องมือในการนำไปพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

2) ควรมีการวิจัยเพื่อการจัดทำคู่มือแนวทางการบูรณาการและการเช่ือมโยงแผนใน
ระดับพื้นท่ี 

3) ควรมีการวิจัยสร้างกระบวนการทำงานในการดำเนินการจัดทำแนวทางการบูรณา
การและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เป็นแนวทางสำหรับการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการ



- 663 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจและนำไปใช้ และเสริมสร้างต่อยอดองค์ความรู้ ให้มีความ
หลากหลายและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเปน็
กรอบในการวิจัย พื้นที่วิจัยชุมชนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 35 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาแล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา  
 ผลวิจัยพบว่า  
 1. ความเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ได้ผนวกเอาวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละท้องถิ่นใน
ภาคเหนือเข้ามาไว้รวมกับบทเพลงและการละเล่น ทำให้ดนตรีพื้นบ้านมีความหลากหลายของท่วงทำนอง 
ทั้งความนุ่มนวล อ่อนไหว ไพเราะความสละสลวย จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ควรค่ายิ่ง
แก่การสืบสานอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ให้คงอยู่ไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่น  
 2. การพัฒนาสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 1) ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมีเอกลักษณ์ในตัว 2) มี
การสืบทอดจากบุคคลสู่สังคมภายนอก 3) เป็นวิถีชีวิตที่คนในท้องถิ่นได้สั่งสมสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ 4) 
มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 5) ผสมผสานกับวงดนตรีร่วมสมัย 6) สืบทอด ต่อยอด อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 7) ประยุกต์หลักพุทธธรรม  8) ความคาดหวังในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านของชุมชน  
 3. มีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชน สังคมและสถานการณในปจจุบัน 
จะต้องสร้างความรูความเขาใจให้กับคนในชุมชน ร่วมคิด รวมวางแผน และมีการถ่ายทอดสู่คนในและ
นอกชุมชนในรูปแบบของการโครงการอบรมระยะสั้น เกิดพัฒนาเปนวงดนตรีประจําตําบล 
  
คำสำคัญ:  สืบสาน, อนุรักษ์, ศิลปวัฒนธรรม, ดนตรีพื้นบ้าน, 
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Abstract  
 This research paper is a qualitative research study. using the concept of 
continuation of folk arts and culture as a research framework Pichai Sub-District 
Community Research Area Mueang Lampang District, Lampang Province, data were 
collected using an interview form. Of the 3 5  key informants, the content was analyzed 
and written descriptive lectures 
 1. The uniqueness of art and culture has integrated the way of life of each local 
community in the northern region to combine with songs and plays making folk music 
with a variety of melodies Both the softness, the sensitive, the melodious, graceful 
therefore is a cultural heritage and the wisdom that is invaluable to the preservation of 
folk music to remain not to be lost from the local area. 
 2.  Development and continuation of folk arts and culture 1) Folk arts and culture 
have a unique identity 2 )  It is inherited from people to outside society 3 )  It is a way of 
life that local people have accumulated and inherited as a unique identity 4) Coexistence 
with Happiness 5 )  Mixing with contemporary music bands 6 )  Inheriting, extending, 
conserving and continuing folk arts and culture 7 )  Applying Buddhist principles 8 ) 
Expectations in continuation of folk arts and culture of the community. 
 3. There are new adjustments to suit the context of the community. Society and 
current situation Knowledge and understanding must be created for people in the 
community, sharing ideas, planning, and transferring to people inside and outside the 
community in the form of a short-term training program. It developed into a sub-district 
orchestra. 
 
Keywords: continuation, conservation, art and culture, folk music, 
 

บทนำ  
 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็น “ไทย” อย่างโดดเด่น และสืบทอด
จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ 
ศาสนา ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โบราณคดี การละเล่น ดนตรี นาฏศิลป์ และชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่ง
เป็นมรดกทางปัญญาของกลุ่มชน เป็นศักดิ์ศรีของท้องถิ่นเป็นความภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
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ให้คงอยู่สืบไป ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นวิถีชีวิตที่คนในท้องถิ่นได้สั่งสม เลือกสรรและปรับปรุงแก้ไขจน
เป็นเอกลักษณ์ เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ ความสามัคคี ความมั่นคงของชาติ ดนตรีพื้นบ้านเป็น
เสียงดนตรีที่ถ่ายทอดกันมาด้วยวาจาซึ่งเรียนรู้ผ่านการฟังมากกว่าการอ่านและเป็นสิ่งที่พูดต่อกันมาแบบ
ปากต่อปากโดยไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นลักษณะการสืบทอดทางวัฒนธรรมของ
ชาวบ้านตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดนตรีพื้นบ้านเป็นกิจกรรมการละเล่นเพื่อผ่อนคลายลดความตึง
เครียดจากการทำงานและยังช่วยสร้างสรรค์ความรื่นเริงบันเทิงเป็นหมู่คณะและทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่น
นั้นเกิดความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ปรองดองและดนตรีพื้นบ้านยังได้สืบทอดต่อๆ มายังรุ่นลูก
รุ่นหลาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางพื้นบ้านของท้องถิ่นนั้น ๆ สืบต่อไป (พรทิพา บุญรักษา,2560) 
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีคู่กับมนุษย์ เป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ผูค้นในสังคมหนึ่งๆไดส้ัง่
สมสืบทอดมาชั่วลูกช่ัวหลานระยะเวลานาน เป็นไปตามสภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจนความเป็นอยู่ของผู้คน
ในสังคมนั้น ๆ ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข มีความกลมกลืนในสังคมอย่างเหมาะสม วัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่เลื่อนไหลถ่ายโยงจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งและจากท้องถิ่นหนึ่งไปสู่อีกท้องถิ่นหนึ่งได้ โดยที่
บุคคลมีปฎิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล จังหวัด ประเทศและระหว่างประเทศ 
(กาญจนา อินทรสุนานนท์,2536) ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น เช่นพิธีกรรม ประเพณี ประกอบไปด้วยบท
เพลง พิธีการ และสิ่งอื่นๆที่อยู่ในค่านิยมของกลุ่มนั้นๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คำ
ประพันธ์ต่าง ๆ ภาษาถิ่น และเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของชาวบ้านได้ (สงัด ภูเขาทอง,2535) 
 ดนตรีจัดเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้ในทุกชนชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ เป็นเครื่องรับรู้
และแปลความหมายหรือไม่มีก็ได้ ดุจเดียวกับเสียงของภาษาพูดซึ่งในการตีความหมายอาจจะแตกต่างกัน
ไปตามความคิดของแต่ละคน (ปัญญา รุ่งเรือง,2532) ความรู้สึกนึกคิดและวัตถุประสงค์ที่สื่อแสดงออกทาง
ดนตรีของชุมชนที่เรียกว่า “ดนตรีประจำถิ่นหรือดนตรีพื้นเมือง” (โรงเรียนสองแคววิทยาคม,2559) มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีสำเนียง ทำนอง และจังหวะลีลาของตนเอง ดัดแปลงมาจากทำนองของเสียง
ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น เพลงจะปุ มีทำนองอ่อนหวานตามสำเนียงพูดของคนไทยชาวเมืองจะปุในแคว้น
สิบสองปันนาหรือซอล่องน่านของจังหวัดน่าน มีทำนองเหมือนกระแสน้ำไหลเน้นเครื่องดนตรีประเภทตี 
เพราะจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น ถ้าเป็นกลองที่ขึงด้วยหนังสัตว์ด้านเดียวจะมี กลองยาว 
กลองแอว และกลองรำมะนา ส่วนกลองที่ขึงด้วยหนังสัตว์สองหน้า จะมีกลองมองเซิง กลองสองหน้า 
และตะโพนมอญ ยังมีเครื ่องที่ทำด้วยโลหะ เช่น ฉิ ่ง ฉาบ   เครื ่องดนตรีประเภทเป่า เช่น ขลุ่ย ปี่
ไฉน  เครื่องสีประเภทสะล้อ รวมถึง พิณซึง ลักษณะเด่น คือ ท่วงทำนองและสำเนียงที่พลิ้วไหวตาม
ธรรมชาติ  
 ดนตรีพื้นบ้านได้รับอิทธิพลของดนตรีทางตะวันตก โดยการบรรเลงร่วมสมัยหรือบทเพลงที่ใช้
บันไดเสียงแบบตะวันตก ทำให้สล่า (ช่างทำเครื่องดนตรี) ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้บรรเลงตามบันได
เสียงของเพลงสมัยนิยม เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของช่างในปัจจุบัน นอกจากนี้ในการทำวิจัย



- 667 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเป็นแนวทางการ
ประยุกต์ โดยใช้หลักสาราณียธรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน  เริ่มมาจากสถาบันครอบครัวที่อบรมให้
เรียนรู้ระเบียบของสังคม รวมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นมา เช่น การพูด การ
แต่งกาย การดำรงชีวิต การรู้จักพิจารณาว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ตลอดจนการเรียนรู้แบบแผนและวิธีปฏิบัติ
ต่อตนเอง สถาบันศาสนาทำหน้าที่ช่วยสนองความต้องการด้านจิตใจ เสริมสร้าง และใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะผู้นำทางศาสนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับวัดหรืองค์กรต่าง ๆ ผ่าน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต
จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คู่ควรต่อการสืบสานอนุรักษ์เพื่อให้คงอยู่แก่ชนรุ่นหลังต่อไป 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน 
ตำบลพิชัย อำเภอเมือลำปาง จังหวัดลำปาง อีกทั้งยังได้เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมดนตรี 
นำไปสู่ทิศทางการเล่นดนตรีพื้นบ้านในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพบริบททั่วไปด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนตำบลพิชัย อำเภอเมือง

ลำปาง จังหวัดลำปาง 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชุมชนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง 

จังหวัดลำปาง 
3. เพื่อนำเสนอรูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชุมชน ตำบล

พิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
 จากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานศิลปวัฒธรรมพื้นบ้านของ
ชุมชนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  
 ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรู และประสบการณทั้งหลายของชาวบานในทองถิ่นที่ใชแกป
ญหาหรือดําเนินชีวิต โดยไดรับการถายทอดกลั่นกรองกันมายาวนาน (กรมวิชาการ,2540) กระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่องจึงอาจเรียกไดวาภูมิปญญาทองถิ่นเปน Situated Knowledge หมายความวาเปนค
วามรูที่ขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนไป ตามสถานการณ หากในสังคมตาง ๆ ปราศจากกระบวนการเรียนรู 
ถึงแมจะมีปญญาก็ใชไมไดกับการพัฒนา สถานการณที่ไมคงที่ ผันแปรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าหาก
ความรู้มิได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ก็ไม่สามารถที่จะเท่ากันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นภูมปัญญาท้องถิ่นจึง
ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะภูมิปัญญามีระบบความรู้ที่
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ผสมผสานอยู่ อันนี้เป็นลักษณะสำคัญของภูมิปัญหาท้องถิ่นอีกอย่างหนึ่ง (อานันท์ กาญจนพันธุ์,2544) 
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ในด้านต่างๆของการดำรงชีวิตของคนไทยที ่เกิดจาการสะสม
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับแนวความคิด วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
ตนเอง จนเกิดการหลอมรวมเป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เป็นลักษณะของตนเองที่สามารถพัฒนา
ความรู้ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการแก้ปัญหาของการดำรงชีวิต (ปราณี ตันตยา
นุบุตร,2551) 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีพ้ืนบ้าน  
 การบรรเลงดนตรีพื้นบ้านนั้นเป็นการนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมบางประเภทในบางครั้งก่อน 
ตามศรัทธาและความจำเป็นอันเป็นจารีตที่ปฎิบัติสืบต่อกันมา ครั้งกาลเวลาผ่านไปนานเข้าชนล้านนามี
ภูมิปัญญามากขึ้นอารยะธรรมสูงขึ้น เกิดสุนทรีย์มากขึ้นจึงเริ่มนำดนตรเีข้ามาเกี่ยวกัน กลายเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิต เช่น การนำมาบรรเลงประเทืองอารมณ์ คลายเครียด และนำติดตัวไปแอ่วสาวตามหมู่บ้านต่าง 
ๆ เครื่องดนตรีมักทำขึ้นในรูปแบบเรียบง่าย ไม่ประณีตสวยงาม เพราะต้องการ “เสียงที่ดังออกมา” 
มากกว่าอย่างอ่ืน ส่วนมากจะใช้ในยามที่เป็นบ่าว (หนุ่ม) เมื่อแต่งงานไปแล้วก็เลิกใช้ ทำมาหากินทำไร่ทำ
นา สร้างฐานะให้ครอบครัว นอกจากผู้ที่มีใจรักศิลปะด้านนี้เท่านั้นที่ยังนำมาเล่นในบางโอกาสลักษณะ
ของวงดนตรีพื้นบ้านล้านนา แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทดนตรีพิธีกรรม ดั้งเดิมของชาวบ้าน 
ได้แก่ การฟ้อนผี เพลงสวดในวัด วงดนตรีที่เป็นวงปี่พาทย์ และฆ้อง 2. ประเภทดนตรีบรรเลง ขับกล่อม
เพื่อความเพลิดเพลิน รื่นรมย์ วงดนตรีที่ใช้เป็นประเภทเครื่องสาย 3. ประเภทดนตรีในราชสำนักล้านนา 
สมัยเจ้าชายดารารัศมี เป็นการบรรเลงเพื่อถวายเคารพและความจงรักภักดี  (พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ,2557) 
ดนตรีพื้นบ้านเป็นส่วนสำคัญ และมีความสัมพันธ์ในวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยมาช้านาน ปัจจุบันเป็น
ที่รู้จักมักคุ้นกันในวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์แตกต่าง
และสอดคล้องไปผู้คนในแต่ละภูมิภาค (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์,2552) ดนตรีทุกชนิดเป็นศิลปะที่สำคัญ
อย่างหนึ่ง มนุษย์เกือบท้ังหมดชอบและรู้จักตั้งแต่เยาว์วัย อาศัยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าในระหว่างศิลปะนานา
ชนิด ดนตรีเป็นศิลปะที่แพร่หลายกว่าศิลปะอื่นๆ และมีความสำคัญในด้านการศึกษาของประชาชนทุก
ประเทศด้วย พระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ดนตรีเป็นส่วนหน่ึงของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือไม่ใช่แจ๊สก็ตาม 
ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน เป็นส่วนท่ียิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา สำหรับข้าพเจ้าดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม และ
ทุกคน ควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสม
ตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่างๆ กันออกไป”(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2557) 
ดนตรีพื้นบ้านเป็นดนตรีที่แสดงออกที่ชัดเจน มีรูปแบบการเล่นการประสมวง และมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวโดยแท้จริง (สนั่น ธรรมธิ,2550) จำแนกได้ตามลักษณะของการบรรเลงเป็น 4 ประเภท คือ 1) 
เครื่องดีด ได้แก่เปี๊ยะ ซึง 2) เครื่องสี ได้แก่ สะล้อ 3) เครื่องเป่า ได้แก่ขลุ่ย ปี่ แน 4) เครื่องตี ได้แก่ กลอง 
ฉิ่งซึ่งเมื่อนำมาประสมเป็นวงจะมีช่ือเรียกว่า วงดนตรีพื้นเมือง หรือวงสะล้อ ซอ ซึง ที่ให้เสียงและจังหวะ
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ที่เป็นธรรมชาติ กังวานดังและเบาสลับกันไปตามท่วงทำนองแห่งดนตรี  ( ยงยุทธ ธีรศิลปะ,2535) 
นอกจากนี้ยังมีการเล่นดนตรีประกอบวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งคือ ซอเป็นการแสดงขับลำนำโต้ตอบ
กันระหว่างชายกับหญิง มีดนตรีบรรเลงคลออยู่ตลอดเวลา เนื้อที่ซอมักเป็นพิธีกรรมต่าง ๆ  เป็นไปตาม
แบบแผนที่จดจำสืบๆกันมาเป็นไปตามปฎิภาณของผู้ซอตามแต่ละท้องถิ่น ซอทำหน้าที่ทั้งมหรสพ สื่อ
พื้นบ้าน และครูของผู้คนจึงเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งที่ผู้ฟังจะต้องได้ยินเสียถ้อยคำของช่างซอได้ถนัดชัดเจน 
(ชมรมสืบสานตำนานปี่ซอ, 2548) 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีพ้ืนบ้าน  
 แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีพื้นบ้าน จำเป็นต้องใช้ ความร่วมมือ ร่วมใจของ
คนไทยทุกคนโดยมีวิธีการ ได้แก่ 1. ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งวิจัยอย่างเจาะลึกเก็บไว้เป็นระเบียบ 
สามารถนำมาอ่านได้ แบบที่มีการเก็บข้อมูลเอาไว้แล้ว และยังไม่ได้มีการศึกษาเพื่อทำให้ทราบถึง
ความหมายรวมทั้งความสำคัญของดนตรีอันเป็นมรดกอย่างแท้จริง โดยองค์ความรู้ดังกล่าว
จัดเป็นรากฐานที ่สำคัญของการมองเห็นคุณค่า ก่อให้ เกิดการยอมรับ รวมทั ้ งการนำไปใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต  2. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เห็นคุณค่า
ช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ทางดนตรี อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ ให้แก่ประชาชนในการ
ยอมรับให้มากขึ้นด้วยความเหมาะสม  3. รณรงค์ให้ประชาชน เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยเป็น
เรื่องที่ทุกคนต้องให้การรับผิดชอบร่วมกัน ตลอดจนประสานงานรื่นเริง รวมทั้งทุ นทรัพย์ในการ
จัดกิจกรรมทางด้านดนตรี   4. ส่งเสริมแลกเปลี่ยนดนตรีภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 5. เสริมสร้างทัศนคติ องค์ความรู้ ความเข้าใจว่าประชาชนทุก
คนมีหน้าที่เสริมสร้างฟื้นฟู ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องดนตรีอันเป็นสมบัติของชาติ  6. ปลูกฝัง
ความคิดอันดีงามให้แก่กลุ่มประชาชนที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ให้มองเห็นว่าดนตรีไม่ได้เป็นเพียงดนตรีที่
ล้าสมัยเท่านั ้น หากแต่เป็นดนตรีที ่ เด็กและเยาวชนทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ 7. ช่วยกัน
สร้างสรรค์ไอเดีย พัฒนาพร้อมผสมผสานดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมให้เข้ากั บเพลงสมัยใหม่ 8. 
เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านในสื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ  โทรทัศน์ Internet เพื่อให้ทุก
คนได้มีโอกาสสัมผัสหรือทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านให้มากยิ่งขึ้น  สรุปว่าแนวทางการ
อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ให้เกิดความบรรลุผลได้อย่างดีนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพลังของทุกคนผู้เป็นเจ้าของ
มรดกวัฒนธรรม โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นพลังคนรุ่นใหม่ของชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันเป็น
ส่วนหนึ่งชุมชน เมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจ ร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมไว้ได้
อย่างเหนียวแน่น ก็เท่ากับเป็นการรักษาให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งตามไปด้วย (ชมรมอนุรักษ์
ดนตรีพื้นบ้าน,2564) ดนตรีพื้นบ้านมีส่วนช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งของชาวบ้านในชุมชน ทางด้าน
จิตใจ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และระบบสังคมของชุมชน ครอบคลุมถึงเครื่องดนตรี วงดนตรี บทร้อง 
ทำนองเพลง สำหรับความเป็นวงดนตรีพื้นบ้านมีลักษณะที่พิจารณาได้ ดังนี้ 1. ดนตรีพื้นบ้านเป็นงาน
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ศิลปะดนตรีทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านในชุมชน โดยมุ่งสื่อสารเรื่องราวจากธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 2. ดนตรีมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งด้านทำนองเพลง จังหวะ ภาษา เนื้อร้อง และ
วิธีการบรรเลง ใช้ฉันทลักษณ์ที่ไม่ซับซ้อน3. ดนตรีพื้นบ้านเป็นสมบัติของชุมชน คนในชุมชนสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมได้ทั้งเพื่อความบันเทิง หรือเพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อ 4. ดนตรีพื้นบ้าน
ไม่มีการจดบันทึก มีการสืบทอดกันทางมุขปาฐะ 5. ดนตรีพื้นบ้านปรากฏในรูปแบบของเครื่องดนตรีและ
วงดนตรี มีบทบาทในการบรรเลงเดี่ยวเฉพาะศิลปิน หรือบรรเลงเป็นวงดนตรีพื้นบ้านเป็นเสียงดนตรีที่
ถ่ายทอดกันมาด้วยวาจาซึ่งเรียนรู้ผ่านการฟังมากกว่าการอ่านและ เป็นสิ่งที่พูดต่อกันมาแบบปากต่อปาก
โดยไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จึงเป็นลักษณะการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชาวบ้าน
ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2531) 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสำคัญ การ
พัฒนาดนตรีพื้นบ้าน ประเภทสะล้อซอซึง เครื่องประกอบดนตรีพื้นบ้าน ความสำคัญและลักษณะของ
ดนตรีพื ้นบ้าน การประยุกต์วงดนตรี ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด รวมไปถึงการนำหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการทำให้รูปแบบของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมได้จรรโลง อนุรักษ์สืบต่อไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย  
 บทความนี้ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัย
ได้กำหนดการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที ่เกี ่ยวข้อง อาทิ 
หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย รายงานการประชุม จากเวปไซต์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวคิด
ตามกรอบแนวความคิด  กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย ค้ดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในงานวิจัยเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อจะได้
รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง จึงใช้วิธีการสัมภาษณ์ 2 แบบ คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal 
interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal interview) โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ดังต่อไปนี้ ปราชญ์พื้นบ้านด้านดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง   กลุ่มชมรม
ดนตรีพื้นเมืองในจังหวัดลำปาง    กลุ่มจัดทำเครื่องดนตรีล้านนา ประเภท สะล้อ ซอ ซึง  กลุ่มสภา
วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  กลุ่มสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  กลุ่มการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง กลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา  และกลุ่มประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแนวทางสนทนา กลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกตามรูปแบบการวิจัย ดังนี้ 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
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Interview) จากกลุ ่มต ัวอย่างที ่ ได ้ค ัดเล ือกเฉพาะเจาะจง 2. การสนทนากลุ ่ม (Focus Group 
Discussion) ตัวแทนผู้เชี ่ยวชาญทางด้านดนตรีพื ้นบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 3.บันทึกภาพ
เกี่ยวกับการวิจัย คือ บันทึกภาพขั้นตอนการเล่นเครื่องดนตรีล้านนา การสร้างสะล้อและซึง จากช่างทำ
เครื่องดนตรีโดยตรง โดยบันทึกตามลำดับขั้นตอนการผลิตจากบุคคลข้อมูลนำเสนอผลการวิจัยพร้อม
อธิบาย ทุกขั้นตอนตามรูปภาพที่ปรากฏจริง  การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสา
แนวคิด ทฤษฎีจากหนังสือ ตำราและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) นำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) 
ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยนำข้อมูลมาเรียบเรียงและจำแนกอย่างเป็น
ระบบ จากนั้นนำมาตีความหมายเชื่อมโยง ความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ 
ทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพื่อตอบคำถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การสร้าง
บทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการนำแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย ต่างๆ ทางวิชาการมาสร้างเป็นบทสรุป
ร่วมกับข้อมูลที่เชื ่อถือได้โดยเน้นความเชื ่อมโยง  เพื ่อนำไปสู่การพิสูจน์ที ่เป็นรูปธรรมและตรงต่อ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ  และนำเสนอรูปแบบการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลพิชัย โดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาต่อไป 
 

ผลการวิจัย  
 1. สภาพบริบททั่วไปด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง  
  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ สามารถแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ทั้งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ศิลปวัฒนธรรมเป็นการ
ปลูกฝังและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ เกิดการตื่นตัวและมีสว่นร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่
และสืบสานให้คงอยู่สืบไป เกิดจากการผสมผสานการดำเนินชีวิตส่งผลทำให้มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล เช่นการละเล่นดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอซึง การฟ้อนรำ ศิลปหัตถกรรม งาน
ขันโตก งานแห่สลุงหลวง งานดำหัวประเพณีปี ๋ใหม่เมือง ก๋องปู่จา งานเมืองสะเปาจาวเงียงละกอน 
กาดหมั้ว-คัวแลง งานตานก๋วยสลาก งานรถม้ารถไฟ  ขนทรายเข้าวัด ตานตุง วัฒนธรรมการแต่งกายด้วย
ผ้าพื ้นเมืองของภาคเหนือ ผ้าฝ้าย วัฒนธรรมการกิน  วัฒนธรรมเกี ่ยวกับความเชื ่อ ผีบรรพบุรุษ  
ประเพณีลอยโคมไฟ แห่ไม้ค้ำศรี (ไม้ค้ำต้นโพธิ์) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า บริบทศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
ตำบลพิชัย จึงเป็นศูนย์กลางความศรัทธาความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญต่างๆ เป็นที่รู ้จัก
แพร่หลายไปทั่วโลก ให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูด ตลอดจนศิลปหัตถกรรม
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และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลากหลายรูปแบบ 
ทั ้งที ่เป็นการสืบทอดโดยระบบครอบครัว ถ่ายทอดโดยผ่านระบบครูและศิษย์ หรือถ่ายทอดผ่าน
การศึกษาในวัด ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยท่ีทำให้ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญา สามารถดำรงอยู่ได้จนถึง
ปัจจุบัน แต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิต จึงทำให้การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้
มีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและส่งผลให้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาเหล่านั้น เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาทั้งรูปแบบทางศิลปะ กระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคม ความอุดม
สมบูรณ์ ความแห้งแล้ง โดยภาพสะท้อนเหล่านี้จะดูได้จากสำเนียงเพลง บทเพลง ลักษณะของเครื่อง
ดนตรีได้อย่างชัดเจน  
 2. กระบวนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชุมชนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด
ลำปาง พัฒนากระบวนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประกอบด้วย  
   1) วัฒธรรมพื้นบ้านสื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ่นด้วยบริหาร
จัดการควบคุมต้องมีส่วนร่วม ดนตรีพื้นบ้านเป็นดนตรีที่ประดิษฐ์หรือทำเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกของคน
ไทยและชุมชนท้องถิ่น เพราะว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ประเภทสะล้อ 
ซอซึง ซึ่งกระบวนการในการผลิตส่วนใหญ่ใช้ไม้ทำไม่ใช่โลหะ ชุมชนจึงเรียกว่าเป็นปราชญ์ชุมชนหรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน  
   2) การสืบทอดดนตรีพื้นบ้านของชุมชนการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ใช้เพลงใน
การแสดงที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล มีความอ่อนหวาน แสดงถึงความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสนุกสนาน 
บ่งบอกถึง บรรยากาศธรรมชาติ ขับร้องโดยไม่ใช้ดนตรีประกอบ สืบทอดทางศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สร้างสรรค์ดนตรีด้วยการร้องและบรรเลงคือ 1) เป็นดนตรีของ
ชาวบ้าน พัฒนาขึ้นในสังคมเกษตรกรรม ที่ไม่มีระบบกฎเกณฑ์ชัดเจนตายตัว ถ่ายทอดด้วยปากและการ
จดจำ 2) เป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละท้องถิ่นมีสำเนียงดนตรี ทำนอง และ  จังหวะลีลา
ของตนเอง เป็นการสืบทอดคนรุ่นสู่รุ่น เริ่มที่ครอบคัว สอนลูกหลาน แนะนำให้เห็นความสำคัญของดนตรี 
เล่นให้ลูกหลานดู มีครูบาอาจารย์เป็นผู้สอน เรียกว่าปราชญ์ชุมชน จะมีวิธีการเล่นไม่เหมือนกัน เก่งคน
ละอย่างเอามาผสมผสานกัน เพื่อแบ่งปันความรู้แบบพ่อสอนลูก  
   3) ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบทอดจนเป็นเอกลักษณ์ เป็นรากฐานของความสามคัคี 
เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักดิ์ศรีเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจของคนไทยและชุมนดนตรีพื้นบ้านเป็นเสียงดนตรี
ที่ถ่ายทอดกันมาเป็นเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด จากการทำงานและช่วยสร้างสรรค์ความรื่นเริงบันทิง
เป็นหมู่คณะรวมถึงชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะทำให้เกิดความรักสามัคคีกันในท้องถิ่นและปฏิบัติสืบ
ทอดต่อมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน เป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการเล่นหรือบรรเลง
ดนตรีก่อนท่ีจะเล่น จะมีต้องไหว้สาครูบาอาจารย ์หรือเรียกว่า “ข้ึนครู” ใส่ข้าวใส่น้ำให้เรียบร้อยเสียกอ่น 
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เมื่อเล่นเสร็จแล้วก็จะต้องมีการปลดหรือลาขันเพื่อเปนการแสดงความเคารพตอครูบาอาจารยและเป
นการระลึกถึงคุณของเครื่องดนตรีที่ทําใหเรามีความรูและไดพัฒนาฝมือเปนการฝกใหเรามีสติสมาธทิี่จะ
รับขอมูลหรือเทคนิคตางๆ จากครูผูสอน ดังนั้นจึงถือได้ว่าดนตรีเป็นเครื่องบรรเลงในพิธีกรรมต่างๆใน
สังคมไทย ทั้งที่เป็นงานมงคล และการประกอบพิธีกรรมของคนตายที่เรียกว่างานศพ ดนตรีก็มีบทบาทใน
พิธีกรรมต่างๆของคน ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนา  ทำให้เกิดความศักดิ์ส ิทธิ์
น่าเชื่อถือ  
   4) ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการเล่นดนตรีสะล้อ ซอซึง ปี่ กลองเติ่งเถิ้ง ก่อให้เกิดการ
อยู่ร่วมกันอย่าง ปกติสุข มีความกลมกลืนในสังคมเหมาะกับวิถีชีวิตชุมชนนั้น มีการอนุรักษ์ สืบสาน 
ถ่ายทอดจากบุคคลสู่ บุคคล และจากท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นได้อย่างไรดนตรีพื้นบ้านมีส่วนช่วยสร้างเสริมความ
เข้มแข็งของชาวบ้านในชุมน ทางด้านจิตใจ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และระบบสังคมของชุมชน นำไปสู่
การสืบสานต่อยอดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมี
โอกาสในการสืบค้นและเรียนรู้จากวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น พื้นบ้าน เกิดความภาคภูมิใจ ให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมี ความสุขในการเล่นดนตรีพื้นบ้าน มีการออกแบบประสบการณ์การ
เรียนรู้ ด้านการฝึกจังหวะ ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้าน การอ่านโน้ตเพลง การบรรเลงรวมวง และแสดง 
และมีการประเมินผลการเรียนรู้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การบรรเลงเป็นวงผู้เล่นต้องมีความสามัคคีกัน 
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน วงที่เป็นบรรเลงล้วน ได้แก่ วงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ขลุ่ย วงปี่พาทย์
พื้นเมือง วงปี่จุ่มและวงกลองล้านนา และวงที่ประกอบการรับขาน ได้แก่ วงปี่จุ่ม และวงดนตรีสะล้อ ซึง 
ขลุ่ย 2) การบรรเลงเดี่ยว ต้องใช้สติปัญญาความสามารถในการคิดกลเม็ดต่าง ๆ ที่ทำให้เครื่องดนตรีโดด
เด่นข้ึนมา และใช้อารมณ์ร่วมในการ บรรเลงเพื่อสืบทอดทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ดนตรี
สามารถเข้าถึงสภาพอารมณ์ สภาพจิตใจ และส่งผลต่อร่างกายได้ทันทีเมื่อถูกกระตุ้นจากดนตรีและ
เสียงเพลง ศาสตร์แห่งเสียงดนตรีจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้สุขภาพกายและ
จิตใจของมนุษย์ร่วมกันแบบปกติสมบูรณ์ขึ้น  
   5) การประสมประสานวงดนตรีพื้นบ้านสะล้อ ซอซึง ปี่ กลองเติ่งเถิ้ง เหมาะสมแก่
การนำมาร่วมกับวง ดนตรีร่วมสมัย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่คนปัจจุบันเห็นความสำคัญและ
เหมาะสมกับสมัยนิยม ดนตรีล้านนาได้พยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน มีพัฒนาวิธีการบรรเลง
จากเครื่องดนตรีชิ้นเดียวไปสู่การรวมวงแบบต่างๆ และบรรเลงเครื่องดนตรีให้น่าสนใจขึ้น จึงกลายเป็น
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่เหมาะและเอื้ออำนวยแก่ผู้เล่นดนตรีพื้นบ้านให้รู้สึกถึงคุณค่า วงสล้อ ซอ ซึง 
ส่วนใหญ่จะเล่นกับวงปี่พาทย์ การรวมวงของสล้อ ซอ ซึง มีมาไม่นานนี้ การเล่นอย่างไม่เป็นทางการ ไม่
เหมือนกับวงปี่พาทย์ สล้อ ซอ ซึง เล่นเอาสนุกสนาน ดั้งนั้นในสมัยปัจจุบันถ้าอยากจะให้วงสะล้อ ซอ ซึง 
มีผู ้เล่นอยางแพร่หลายจำนวนมากขึ ้น จึงจำเป็นที ่จะช่วยกันสร้างสรรค์ไอเดีย พัฒนา พร้อม
ผสมผสานดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิม ให้เข้ากับเพลงสมัยใหม่  
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   6) แนวทางที่จะพัฒนาต่อยอด การอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
ด้านดนตรีพื้นบ้าน สะ ล้อ ซอซึง ปี่ กลองเติ่งเถิ้ง สู่ชนรุ่นหลังในชุมชนการตอยอดฟนฟูภูมิปญญาทอง
ถิ่นดานดนตรีพื้นบานนั้นควรมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชนสังคมและสภาพ
การณในปจจุบันและตองมีการสรางความรูความเขาใจรวมกันในการรวมคิดรวมวางแผนเพื่อหาแนวทาง
ในการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น อาจดําเนินการในรูปแบบของการอบรมระยะสั้นหรือพัฒนาเปนวง
ดนตรีประจําตําบลโดยสนับสนุนใหปราชญชาวบานมาเปนวิทยากรผูสอนกลุมเด็กและเยาวชนหรือชาวบ
านในตําบลที่สนใจมาฝกเลนรวมกัน ซึ่งก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการฟนฟูนอกจากน้ียังจะได้กระบวนการ
มีสวนรวมจากทุกฝายในชุมชนทั้งผูนําองค์กรทองถิ่น ผูนําชุมชน ชาวบาน คณะครู ปราชญชาวบานและ
นักเรียน ขับเคลื่อนสรางความรูสึกเปนเจาของวัฒนธรรม   
   7) การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์รว่มเป็นแนวทาง ศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีพื้นบ้านมาบูรณาการเข้ากับดนตรีพื้นเมือง โดยหลักธรรมจะแฝงอยู่กับการเล่นดนตรี เป็นรูปแบบ
ของนามธรรม เช่นหลักพรมวิหาร  หลักสารณียธรรม หรือหลักอิทธิบาท เป็นต้น หนทางในการปฏิบัติ
ของการอยู่ร่วมกันด้วยหลักสาราณียธรรม ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งทางพุทธสันติวิธีที่จะช่วยเชื่อม
ประสานสมาชิกชุมชน ให้มีทิศทางและแนวคิดจะรักษาอัตลักษณ์ชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกันอันจะส่งผลให้
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนมีความยั่งยืนแท้จริงแล้วมีแต่คุณประโยชน์ ไม่มีโทษ มีแต่สร้างสรรค์ ปลอบ
จรรโลงใจ ให้กำลังใจในการต่อสู้ชีวิต สร้างความหวังความฝันให้เป็นจริง ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์
ให้อ่อนโยน เบิกบานใจ แจ่มใจ ร่าเริง บันเทิงใจ และบันเทิงธรรมด้วยการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
หรือประยุกต์ร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านนั้น โดยการรวมกลุ่ม
ในทางเดียวกัน คือความสามัคคี โดยมีความพยายามเป็นหลัก ไม่เบื่อง่าย การเล่นดนตรีทุกชนิด มีสัจ
ธรรมอยู่อันหนึ่ง คือ ความสามัคคี ความพยายาม และความตั้งใจ โดยคิดเสมอว่า ความพยายามอยู่ที่
ไหน ความสำเร็จอยู่ท่ีนั่น  
   8) ความคาดหวัง : ท่านมีความคาดหวังในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ
ชุมชน ควรปรับเพลงใหม่ๆแปลกๆนำมาผสมผสานหาเพลงใหม่ๆมาประกอบเล่น เพื่อจะทำให้ผู้ฟังไม่เบื่อ
ในยุคสมัยปัจจุบันน้ีการเล่นดนตรพีื้นบ้านทำให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจน้อย ควรจะให้การสนับสนนุ
ทางดนตรี เพื่อก่อเกิดรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น ในอนาคตดนตรีพื้นเมืองจะดัง หรือได้ในบรรเล็งในฮอรไ์ด้ 
ไปถึงในระดับโลกได้ อีกประการหนึ่งความคาดหวังที่จะสืบทอดในการเล่นดนตรีพื้นเมืองจะต้องมีการ
จัดเก็บข้อมูล และการทำข้อมูลสู่การเรียนรู้ให้มาก เช่นการให้ควมรู้กับเด็ก และส่งเสริมให้สืบต่อไปการ
สืบทอดของดนตรี ของสังคมยุคใหม่มองได้ 2 มิติคือ  1) มิติของกลุ่มอนุรักษ์แบบดั้งเดิม ซึ่งกลุ่มนี้ก็เหลือ
น้อยไปทุกวัน และ 2) มิติในสังคมสมัยใหม่ จะมีการประยุกต์ แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ แต่ตอบจะต้อง
ตอบโจทย์และมีประโยชน์ต่อสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่ง
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ต่อการเปลี่ยนแปลง  บางส่วนรวมศิลปินมีชื่อเสียงนำเสนอเพลงคุณภาพด้วยการบันทึกผลงานแผ่นซีดี 
หรือ ในระบบอินเตอร์เน็ต  ทำให้แนวโน้มดนตรีปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนิยม ไม่ให้สูญหาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์กระบวนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 
  3 รูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านชุมชนตำบลพิชัย อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
  หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษามาครบตามระเบียบวิธีของการวิจัยแล้ว ได้ผลการวิจัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ดังนีใ้ช้ความร่วมมือ ร่วมใจ ของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน โดยมีวิธีการศึกษา  
ค้นคว้า รวมทั้งวิจัยอย่างเจาะลึก เก็บไว้เป็นระเบียบ สามารถนำมาอ่านได้ ก่อให้เกิดกา รยอมรับ 
รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคตยังจะต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกเพศ ทุกวัย เห็นคุณค่า ช่วยกันรักษาเอกลักษณ์เสริมสร้างความมั่นใจ เล็งเห็นถึงความสำคัญ 
ตลอดจนประสานงานรื่นเริง รวมทั้งทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรมทางด้านดนตรีพื้นบ้าน เพื่ อสร้าง
ทัศนคติ องค์ความรู้ ความเข้าใจ ฟื้นฟู ตลอดจนดูแลรักษา เป็นสมบัติของชาวชุมชนพื้นเมือง
ล้านนาที่มีมาแต่ช้านาน   
 แนวทางที่พัฒนาต่อยอด การอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้าน 
สะ ล้อ ซอซึง ปี่ กลองเติ่งเถิ้ง สู่ชนรุ่นหลังในชุมชน ให้เกิดความบรรลุผลได้อย่างดีนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ
พลังของทุกคนผู้เป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นพลังคนรุ่นใหม่ของชาติ 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคนพื้นเมืองล้านนา เมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่
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หันมาให้ความสนใจ ร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นให้มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนภาพที่ 2 รูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์สืบสานศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้านชุมชน 
 

 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
  
 
 
 จากแผนภาพข้างต้นเกี่ยวกับความสำคัญและการอนุรักษ์การสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของชุมชน ด้านดนตรีพื ้นบ้านล้านนา หลังจากผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย พบว่าควรมีการ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชนสังคมและสภาพการณในปจจุบันและตองมีการสราง
ความรูความเขาใจรวมกันในการรวมคิดรวมวางแผนเพื่อหาแนวทางในการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางดังกลาวอาจดําเนินการในรูปแบบของการอบรมระยะสั้นหรือพัฒนาเปนวงดนตรีประจําตําบล
โดยสนับสนุนใหปราชญชาวบานมาเปนวิทยากรผูสอนกลุมเด็กและเยาวชนหรือชาวบานในตําบลที่สนใจ
มาฝกเลน ดนตรีพื้นเมือง สะลอซอซึงรวมกัน ทั้งผูนําองค์กรทองถิ่น ผูนําชุมชน ชาวบาน คณะครู 
ปราชญชาวบานและนักเรียน  จะต้องมีผู้ให้คอยสนับสนุนส่งเสริม ประกอบด้วย 3 ภาคส่วน คือภาครัฐ/
เอกชน/สถานศึกษา ภาคประชาชน/ครอบครัว วัด/องค์กรชุมชน ให้ความสำคัญถึงจะประสบความสำเรจ็
ได้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ชุมชนตำบลพิชัยถือว่าดนตรีเป็นงานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอด
ออกมาเป็นลีลา ทำนอง อารมณ์ของเพลง ดำเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง ดนตรีนับเป็น
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สิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิตให้มีความสุข ผ่อนคลายความโศกเศร้าเป็นสื่อเสริมให้กจิกรรม
ทางประเพณีและพิธีกรรม มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้นในสังคม บ่งบอกให้ร ู ้ถ ึงความเป็นสมบัติทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน มีความสงบร่มเย็น ก่อเกิดความความสามัคคี แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน ดนตรี
พื้นบ้านจึงมีรูปแบบเฉพาะมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะในท้องถิ่นนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฐิตินันต์ บ.คอมมอน,(2555) พบว่าวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ล้านนาเปลี่ยนไปตลอดเวลา เพลงล้านนา
เป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้ฟังได้ย้อนระลึกถึงอัตลักษณ์เดิมๆ แบบล้านนาที่บาง ครั้งเคยหลงลืมไป การฟังเพลง
ล้านนา โดยเฉพาะเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร ช่วยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาในวัยเยาว์ของผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟัง
คิดถึงชีวิตในวัยเด็ก รู้สึกโหยหาอัตลักษณ์ตัวตนแบบเดิม รู้สึกภูมิใจในความเป็นคนล้านนา และปลูก
จิตสำนึกรักบ้านเกิด นอกจากนี้เพลงล้านนายังช่วยกระชับและเชื่อมความสัมพันธ์ของคนฟังชาวล้านนา
ให้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ไม่ให้สูญหายไป เพลงคำเมือง อัตลักษณ์ล้านนาและเชื่อมโยงจิตสำนึกรัก
บ้านเกิด  
 ส่วนกระบวนการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้านสื่อถึงบรรเลง การขับร้องเพลง
ท้องถิ่น มีสำเนียง ภาษาพื้นบ้านเป็นของแต่ละชุมชน สอดแทรกวิถีชีวิตของชุมชน แฝงไปด้วยคุณธรรม
จริยธรรม ส่วนใหญ่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมในชุมชนจะมีครูหรือปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้สอน เช่น
การตีกลองปู่จา การละเล่นวงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอซึง คณะซอพื้นเมือง ก่อให้เกิดความรื่นเริง กลม
เกลียว สามัคคี มีวินัยในตนเอง ต้องใช้ความรู้สึกข้างในให้มีความสัมพันธ์กับเครื่องดนตรี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิจชัย ส่องเนตร,(2545) พบว่าการสืบทอดสะล้อในวัฒนธรรมดนตรีล้านนา ในประเด็นการ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะการบรรเลง ลักษณะทางกายภาพ ระบบเสียง การฝึกหัดและสอน ตามลำดับขั้น
และการผลิตสะล้อ การเลือกสอนเพลงฟ้อน ด้านภูมิปัญญา การะบวนการผลิตสะล้อในพื้นที่ภาคเหนือ
ในภาพรวมของวัฒนธรรมในความเหมือนและแตกต่าง ด้านการสืบทอดของดนตรีพื้นบ้านมีเอกลักษณ์
ติดตัวมาและถ่ายทอดติดต่อกันมาจากรุ่นสู ่รุ ่น แต่จะมีความแตกต่างกันบ้างในปัจจุบัน ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นวิถีชีวิตที่คนในท้องถิ่น จะต้องสืบทอดจนเป็นเอกลักษณ์ เป็นรากฐานของความ
สามัคคี ต้องให้ทุกคนได้รับการฝึกฝนเยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู ้อย่างเข้าใจและสามารถถ่ายทอด
อารมณ์เพลงเหล่านั ้นได้อย่างตั ้งใจสอดคล้องกับงานวิจ ัยของทิพย์ส ุดา อิ ่มใจ,(2556) พบว่า
ศิลปวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตที่คนในท้องถิ่นสืบทอดจนเป็นเอกลักษณ์ สืบทอดมาจากสายตระกูล และ
บุคคลที่ชื ่นชมเข้ามาเรียนรู้ หรือ บุคคลอื่นที่เข้ามารับจ้างเล่นดนตรี ชุมชนได้รับการถ่ายทอดจาก
ผู้เชี่ยวชาญแบบครูพักลักจำ การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น การรวมกลุ่มชนในชุมชน และการสืบทอดในระบบ
การศึกษา โดยเกิดความรักความชอบใจในศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน ดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ของศาสนา ของพิธีกรรม และเป็นเครื่องจรรโลงใจ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสมนมาลย์ นิ่มเนติ
พันธ์,(2541) ที่ได้กล่าวไว้ว่าเสียงดนตรีเป็นสว่นหน่ึงของชีวิตมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาท้ังที่มีความเจริญทาง
เทคโนโลยีอย่างสูงและที่ยังล้าหลังต่างก็มีการแสดงออกทางเสียงดนตรี ทั ้งนั ้นเพราะเสียงดนตรีมี
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ประโยชน์ก่อให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจช่วยให้จิตใจผ่องใสเกิดความสามัคคีแลเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
แล้วดนตรียังเป็นส่วนหนึ่งของมรดทางวัฒนธรรมอีกด้วย   ด้านการประสมประสานวงดนตรีพื้นบ้าน
เหมาะสมแก่การนำมาร่วมกับวงดนตรีร่วมสมัย เช่น สะล้อ ซอซึง ปี่ กลองเติ่งเถิ้ง เหมาะสมแก่การนำมา
ร่วมกับวงดนตรีร่วมสมัย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่คนปัจจุบันเห็นความสำคัญและเหมาะสมกับ
สมัยนิยม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บัวรอง พลศักดิ์, (2555) พบว่ามีการผสมวงปรับเปลี่ยนเป็น
ศิลปะการแสดงเผยแพร่สื ่อต่างๆเข้าสู ่สถานศึกษาย้อนกลับไปหาชุมชนอีกครั ้งหนึ ่งในลักษณะ
ศิลปะการแสดงที่มีแบบแผนและมีการถ่ายทอดถโดนใช้ระบบโน๊ตเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ดนตรีโปงลางใน
จังหวัดกาฬสินธุ์สืบสานและสืบทอดอยู่ได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ จักษ์ จินดาวัฒน์,(2551) พบว่าแตร
วงมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาไปหลายอย่าง นับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ถ้าไม่มีการพัฒนา
ดังกล่าว เจ้าภาพจะหาแตรวงคณะอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นลักษณะของการพัฒนาในเชิง
ปรับปรุง เพิ่มเติม โดยการยอมรับของสังคมหรือเป็นไปตามกระแส และวิถีชีวิตของสังคมนั้นๆ เพื่อให้
สามารถดำรงอยู่ได้ในสังคม   ด้านการพัฒนาต่อยอด การอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมสู่
ชนรุ่นหลังในชุมชน ศิลปะพื้นบ้านด้านดนตรีพื้นบ้านมีการสืบทอดโดยรุ่นสู่รุ่น มีการถ่ายทอดกันมาจาก
รุ่น ปู่ ย่า ตายาย สู่พ่อแม่ ลูก หลาน เหลน โหลน โดยวิธีมุขปาฐะ หรือวิธีบอกปากต่อปาก โดยไม่มกีาร
บันทึกโน๊ต ไม่มีการบันทึกเทป วีดีโอ เหมือนปัจจุบัน อาศัยความอดทน ความมุมานะของผู้ที่มีความ
ประสงค์จะเล่น ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข มีความกลมกลืนในสังคมในสังคมเหมาะกับวิถีชีวิต
ของชุมชนนั้นๆและมีการอนุรักษ์ สืบสานถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคลและจากท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น การ
อนุรักษ์ สืบสานดนตรีพื้นบ้านนั้น สอคล้องกับผลงานวิจัยของกานต์ สารีวงษ์,(2555) พบว่าวงดนตรีไทย
ส่วนใหญ่ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีในการรับศิษย์เหมือนในอดีต คือ ต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนำมา
ฝาก อีกทั้งวงดนตรีแก้วบูชาไม่เพียงแต่สอนดนตรีเท่าน้ัน ยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้
เป็นคนดีมีคุณธรรม และให้ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมดนตรีไว้ให้อยู่คู่กับชุมชน มิให้ สูญหาย ดังนั้น การ
เรียนรู้วัฒนธรรมด้านดนตรีภายในชุมชน เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมภายในชุมชน รวมถึงตระหนักในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า  การนำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ร่วมเป็นแนวทางหรือใช้ร่วมกันในสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรี พื้นบ้าน
สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมบัณฑิต,(2557) ที ่ได้กล่าวไว้ในเรื ่อง “สาราณียธรรม 6” หรือ
หลักธรรมแห่งความรักและความสามัคคี 6 ประการมาปรับใช้ ซึ่งประกอบด้วย เมตตามโนกรรม การ
คิดถึงกันด้วยความรัก คิดถึงส่วนดีของกันและกัน เมตตาวจีกรรม การพูดจาด้วยถ้อยคำดีๆ ไม่ซ้ำเติม 
เมตตากายกรรม การแสดงออกทางกายด้วยการงดเว้นการทำร้าย ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่เบียดเบียนสร้าง
ความทุกข์ให้คนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สาธารณโภคี การกระจาย
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหากทำได้ ประชาชนจะเกิดความรักความสามัคคี
และหวงแหนร่วมกันปกป้องพิทักษ์คุ้มครองผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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 รูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชุมชน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง
ลำปาง จังหวัดลำปาง ควรจะมีการต่อยอด การเผยแพร่ และอนุรักษ์ สืบสาน ควรที่จะจัดโครงการหรือ
ค่ายสืบสานอนุรักษ์ศิลปะดนตรีพื้นบ้าน การปลูกฝัง สร้างทัศนคติที่ดีเพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าอย่าง
ยั่งยืนให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยจะเข้ารวมกลุ่มตามวัดวาอารามต่างๆหรือเป็นจัดตั้งกลุ่ม โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้
กำกับดูแล ให้เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยและชุมชน ให้มีแนวทางและ
กระบวนการทำโครงการกิจกรรมต่างๆจัดทำเอกสาร โน๊ตบทเพลงให้เป็นมาตรฐาน  มีการสอนออนไลน์ 
ถ่ายคลิป บทเพลงลงเฟซบุ๊ก ให้เยาวชนหรือผู้ปกครองผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุน บุตรหลานได้เรียนรู้ 
สำหรับชุมชน เป็นการรวมกลุ่มที่สนใจเรียน  
 
สรุปองค์ความรู้  
 สรุปองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการวิจยัเรือ่งการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน ตำบลพิชัย 
อำเภอเมือลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ดังนี้                                            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 3 แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 ผู ้ว ิจ ัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจ ัยเกี ่ยวกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื ้นบ้านพบว่า 
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต และความเช่ือ
ทางวัฒนธรรมและเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังควรเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สร้างสมจาก
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บรรพบุรุษเป็นเครื่องหมายแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นสิ่งที่
ผูกพันธ์กับวิถีชีวิตและจิตใจของคนในชุมชนอย่างเหนียวแน่น ลักษณะเด่นของการสืบทอดดนตรีพื้นบ้าน
ของชุมชนภาคเหนือ ก็คือการใช้ดนตรีในการสื่อสารและสื่อความหมาย ทางด้านภาษา สืบทอด อนุรักษ์
ภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง สาเหตุของการเริ ่มสูญหายไปของดนตรีพื ้นบ้านชุมชนจะต้องมีปรับเปลี่ยน
การละเล่นให้เป็นไปตามยุคตามสมัยนิยมและให้เข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบัน มีการผสมผสานระหว่าง
ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัย ผลมาจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐเป็นสำคัญ อย่างมีระเบียบ
แบบแผน การสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย ไว้อย่าง
กลมกลืน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแห่งการดำรงชีวิตที่สมดุล อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ของสังคมสืบไป ชุมชนมีกำลังขับเคลื่อนไปได้นั้นจะต้องมี 3 ภาคส่วนท่ีจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้สำเร็จ
ไปได้คือ ภาครัฐ ประกอบด้วย จังหวัด อำเภอ ตำบล ภาคเอกชน ประกอบด้วยบริษัทห้างร้าน และภาค
ประชาชน โดยองค์ความรู้ดังกล่าวจัดเป็นรากฐานที่สำคัญของการมองเห็นคุณค่า ก่อให้เกิดการยอมรับ 
รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต  
 สรุปว่าแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทางด้านดนตรีนั ้น จะให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และให้เกิดบรรลุผลได้อย่างดีนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพลังของทุกคนผู้เป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะเยาวชนท่ีเป็นพลังคนรุ่นใหม่ของชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นชาติ
ไทย เมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจ ร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็
เท่ากับเป็นการรักษาให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งตามไปด้วย จึงจะบรรลุเป้าหมายที่ผู้วิจัยได้ตั้งวิจัย
เอาไว ้
 

ข้อเสนอแนะ  
 งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนตำบล
พิชัยที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเล่นดนตรีแบบผสมผสานได้ ส่วนในการวิจัยครั้งต่อไปควร
ทำวิจัยในประเด็นดังต่อไปนี้  

1. ควรมีการศึกษากระบวนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีพื ้นเมื อง 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  

2. ควรมีการศึกษากระบวนการสืบสาน จารีต ประเพณี วัฒนธรรมมแบบดั้งเดิม ที่จะ
อาจจะสูญหายไปโดยเน้นด้านใดด้านหนึ่ง 

3. การมีส่วนร่วม อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของล้านนา กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดลำปาง 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยแบบเชิง
คุณภาพ / ภาคสนาม  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการร่วมกิจกรรมกับชุมชน ทำการสังเกตและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มเฉพาะ โดยใช้รูปแบบการวิจัยที่
หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้วิจัยกำหนด
เลือกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลจากการวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 15 รูป/คน  และ 
การประชุมกลุ่มเฉพาะ จำนวน 11 รูป/คน และร่วมกิจกรรมกับชุมชนจากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็นผู้นำ
ชุมชน อาสาสมัคร จิตอาสาในชุมชน แล้วนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ทำการจัดกลุ ่มข้อมูลตาม
สาระสำคัญของประเด็นการสัมภาษณ์จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทประชาชนจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประกอบด้วย 7 
บทบาทด้วยกัน คือ  1. บทบาทเป็นตัวแทนของชุมชนในการดำเนินการต่าง ๆ  2. บทบาทเป็นนักพูด คือ
การจูงใจให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นความสำคัญ ของป่าและเข้ามามีส่วนร่วม  3. เป็นนักเจรจาต่อรอง เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับป่าเป็นสำคัญ 4. บทบาทเป็นนักสอนงาน คือ การเป็นผู้ให้ความรู้แก่
สมาชิกในการจัดการป่าชุมชนให้ได้มาตรฐาน  5. บทบาทเป็นผู้สร้างทีมงาน 6. บทบาทเป็นผู้แก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ที่สามารถวินิจฉัย สั่งการ ดำเนินการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที  7. บทบาทเป็นผู้
ควบคุมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ สรุปได้ 3 รูปแบบ คือ 1. แบบดั้งเดิมหรือแบบตามจารีตประเพณี  2. แบบสมัยใหม่หรือ
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แบบประยุกต์ 3. การจัดการเพื่อต่อรองทางการเมือง 3) นำเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
คือ นำเสนอบทบาทประชาชนจิตอาสา และรูปแบบการมีส่วนรว่มของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 
 
คำสำคัญ:  การมีส่วนร่วม, ประชาชนจิตอาสา, ทรัพยากรป่าไม้, ป่าชุมชน 
 

Abstract 
 research on Developing a model for people's participation in forest resource 
conservation of Ban Rai Sila Thong Community, Pichai Sub-district, Mueang Lampang 
District, Lampang Province community Observe and collect data through in-depth 
interviews. and specific group meetings using a variety of research models To obtain 
information according to research objectives by target groups / key informants The 
researcher selects the key informants. Focused on collecting data from the method of 
in-depth interviews of 1 5  photographs/person and meeting of specific groups of 1 1 
photographs/person and participating in activities with the community from the target 
groups. including being a community leader, volunteer, volunteering in the community 
Then take the data from the interview Group the data based on the subject matter of 
the interview, then do a content analysis. 
          The results of the research showed that 1 )  the roles of people volunteering in 
forest resource conservation consisted of 7  roles: 1 .  the role of the community 
representative in various actions; 2. the role of being a speaker. is to motivate people in 
the area to see the importance of the forest and take part. 3. Be a negotiator. To maintain 
the benefits that will occur to the forest is important. 4 .  The role of an instructor is to 
educate the members on the management of community forests to a standard. 5 .  The 
role of being a team builder. immediate problem able to diagnose, order, and manage 
various problems in a timely manner; 7 .  role as a supervisor of forest resource 
conservation activities; Traditional or traditional 2 .  Modern or applied 3 .  Political 
bargaining management 3 )  Presenting a model for people's participation, which is to 
present the role of people volunteering. and the model of people's participation in the 
conservation of forest resources of Ban Rai Sila Thong community. according to objectives 
1 and 2 
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Keywords: Participation, People Volunteer, Forest Resources, Community Forest 
                                        

บทนำ 
 ป่าชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เดิมที สภาพป่าเป็น
ภูเขา  เป็นป่าไม่รกทึบมีต้นไม้นาๆ พันธุ์หลากหลายชนิด  มีเนื้อที่  1,384 ไร่ สภาพป่าเป็นป่าเบญจ
พรรณ มีไม้มีค่าขึ้นอยู่กระจายอยู่ทั่วไปด้านล่างเป็นคลองชลประทานเป็นป่าไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเมือง เป็นป่า
ต้นน้ำของหมู่บ้าน คือ ห้วยผาดั้น  และมีห้วยอีกหลายสาขา เช่น ห้วยโจ้/ห้วยป่าเส้า/ห้วยป่าขุย/ห้วย
โป่ง/ห้วยจำหลอด/ห้วยเสี้ยว/ห้วยน้ำจำ เป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคเดิมทีมีความอุดม
สมบูรณ์มีน้ำห้วยโจ้ไหลผ่านตลอด  ชาวบ้านได้อาศัยลำน้ำทำการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน ทำนา 
เนื่องจากบ้านไร่มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำห้วยไหลผ่านตลอด  
 ต่อมามีผู้คนเริ่มเข้ามาอยู่มากขึ้น ทำให้ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ประสบกับปัญหาหลายด้าน
เนื่องจากพ้ืนท่ีป่ามีการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม ไม่สามารถซับน้ำฝนในขณะที่ฝนตกหนัก และไม่
สามารถกักเก็บน้ำใช้ประโยชน์ได้ สืบเนื่องมาจากพื้นท่ีป่ามีการบุกรุกทำลาย ป่าเกิดวิกฤตทำให้ธรรมชาติ
แหล่งน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มลดน้อยลง  สาเหตุสำคัญเกิดจากความต้องการพื้นที่ป่ามาเป็นพื้นที่ทาง
การเกษตรของประชาชนในชุมชน รวมทั้งมีการลักลอบเผาป่าโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในภาพรวม  ขาด
จิตสำนึกท่ีดีในการวางแผนจัดการด้านต่าง ๆ  อย่างพอเหมาะพอดี เป็นผลทำให้การใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่
มีอยู่อย่างจำกัด ถูกนำไปใช้ในปริมาณมากและเกินความสามารถท่ีทรัพยากรป่าไม้จะฟื้นฟูตัวเองได้  เมื่อ
พื้นป่าที่เหลือไม่สามารถซับน้ำฝนที่ตกหนักได้  เกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลัน เกิดความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจ ทรัพย์สิน บ้านเรือน ไร่นา พืชผลทางการเกษตรเป็นต้น ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จึง
เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนควรให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง จะถือเป็นหน้าท่ีของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
ไม่ได้ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบท้ังหมด ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งเยาวชน เพื่อ
ผลประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ จึงจะยังเกิดผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไม้
อย่างแท้จริง (อภิชาติ ภัทรธรรม, 2553) ดังนั้นจึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
สืบต่อไป 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ทั้ง
ภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งเยาวชน เพื่อผลประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป  ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามกำลังความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะ
เป็นการตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน นำผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น (ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์, 2550) ดังนั้น ชุมชน
บ้านไร่ศิลาทอง จึงมีการประชุมกันเพื่อหาข้อสำคัญของปัญหา จากกลุ่มประชาชนจิตอาสาเพื่อเข้ามามี
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ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  โดยไม่หวังสิ ่งตอบแทน สอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ
นักวิชาการ ประวิตร พิสุทธิโสภณ  ได้กล่าวไว้ว่า จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้
เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อ
เผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความฉลาดและใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและมนุษย์มากที่สุด โดย
หลีกเลี่ยงการเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลกลับมาสู่ชุมชนและตัวมนุษย์เองด้วย โดย
นักวิชาการได้ให้แนวคิดและความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไว้ โดย นิวัติ เรืองพานิช  ได้
กล่าวไว้ว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างฉลาดเป็นการ
ผสมผสานแนวความคิดสมัยโบราณจากข้างต้นเข้าด้วยกันซึ่งจะต้องมีการวางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและมีการวางมาตรการปกป้องกันเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทรัพยากรจะไม่ถูกใช้ให้หมดสิ้นไปเป็นที่
ยอมรับกันว่าพื้นที่คุ้มครองที่มีการวางแผนและการจัดการอย่างเหมาะสมให้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่

สังคมเพื่อสนองความต้องการทางวัตถุและทางวัฒนธรรมของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  (นิวัติ 
เรืองพานิช, 2559) 

เพื่อให้ระบบนิเวศคงความสมดุล เนื่องจากป่าชุมชนเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นช่องทางให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟูให้ป่ามีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรและ
ผลผลิตจากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงแห่งชีวิตของคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนเรียนรู้
การอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติและดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ ในชุมชนให้เกิดความสมดุลและก่อให้เกิดความหลากหลายทางธรรมชาติจนกลายเป็น
ธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป ผู้วิจัยจึงต้องทำการศึกษาวิจัยขึ้น 

โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ / ภาคสนาม (Qualitative Research) โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการร่วมกิจกรรมกับชุมชน ทำการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มเฉพาะ โดยกำหนดใช้รูปแบบการวิจัยที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้วิจัยกำหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 
จำนวน 15 รูป/คน  มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลจากการวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และ การประชุมกลุ่มเฉพาะ 
จำนวน 11 รูป/คน และร่วมกิจกรรมกับชุมชนจากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็นผู้นำชุมชน อาสาสมัคร จิต
อาสาในชุมชน และนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ทำการจัดกลุ่มข้อมูลตามสาระสำคัญของประเด็นการ
สัมภาษณ์จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  
              โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง คือ 1) 
เพื่อศึกษาบทบาทประชาชนจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน 2) เพื่อศึกษารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ เทพฤทธิ์ เจริญศรี 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ป่าลุ่มน้ำชมภู กรณีศึกษา ตำบลชมพู 
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่เกิดขึ้นย่อมมีผลต่อศักยภาพของชุมชนและสภาพปัญหาที่ถูกกระทบ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย
ภายในหรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ของชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
เครือข่ายมีผลเป็นพลังผลักดันให้ชุมชนคิดเป็น ทำได้ แก้ไขปัญหาของชุมชนเองตามสถานการณ์เป็นการ
เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม (เทพฤทธิ์ เจริญศรี, 2554) จึง
นำมาปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน
บ้านไร่ศิลาทอง ให้ชุมชนสร้างเครือข่าย สร้างกระบวนการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการ
ผลักดันให้ชุมชนคิดเป็น ทำได้ แก้ไขปัญหาของชุมชนเองตามสถานการณ์เป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชน
ในการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมขึ้น  
 โดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 
โดยการใช้วิธีดั้งเดิมของชาวบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การรักษาป่า โดยยึดเหนี่ยวความเชื่อใน
เรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ชูสิทธิ์ ชูชาติ  (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2555) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของ
ประเทศไทย พบว่า การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการป้องกันรักษาป่าและระบบนิเวศเป็นเพียง
องค์ประกอบหนึ่งในการป้องกันรักษาป่า การใช้วิธีดั้งเดิมของชาวบ้านในการป้องกันรักษาป่า  โดยยึด
เหนี่ยวความเช่ือในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ เคารพธรรมชาติและใช้ความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีประยุกต์กับหลกั
พุทธศาสนาในรูปแบบการบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ำ ก่อให้เกิดผลสำเร็จในการอนุรักษ์ป่าการใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า จนประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยกำลังชาวบ้านเข้าไปมี
ส่วนร่วมเป็นสำคัญ  
             การที่ชาวบ้านเข้ามามีจิตสำนึกร่วมกันในการปลูก ดูแล การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ป่า เริ่มจากการมีแนวร่วม การประชุม การจัดตั้งเป็นองค์กรท้องที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
หรือตามประเพณีและความเชื่อถือ นำไปสู่การร่วมกันวางแผน ทำ กฎระเบียบ อันเป็นข้อตกลงร่วมกัน 
เป็นที่ยอมรับของชุมชน ทุกอย่างดำเนินภายใต้กติกา และ ประเพณีของชุมชน ย่อมก่อให้เกิดความ
เข้มแข็ง และเป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้น มีอาณาเขตและกฎเกณฑ์การใช้เป็นที่รับรู้และยอมรับกันทั้งภายใน
ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งมีองค์กรชาวบ้านรับผิดชอบด้านการจัดการอย่างเหมาะสม บน
พื ้นฐานของภูมิป ัญญาชาวบ้านอันเก ิดจากการสะสมประสบการณ์แห่งการปรับต ัวให้เข ้ากับ
สภาพแวดล้อม ทางกายภาพและทางสังคม-วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอด
และสะสมภูมิปัญญานั้นมาหลายชั่วอายุคน ตามกระบวนการมีส่วนร่วมแตล่ะขั้นตอน ซึ่ง Cohen, John  
&  Norman T. Upoff. ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมมีแนวคิดอยู่ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการมี
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ส่วนร่วมคิดวางแผน ดำเนินการตัดสินใจปฏิบัติการ 2) ด้านการมีส่วนร่วมดำเนินการ ในการปฏิบัติการ 
(Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความ
ช่วยเหลือ 3) การมีส่วนร่วมประเมินผล ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการติดตามตรวจสอบ
ผลสำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเกิดประโยชน์และสนองความต้องการ
ของชุมชนได้ 4) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทาง
สังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนั้น Uphoff ได้เสนอกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทว่ามี 3 มิติ และ 2 บริบท  คือ 1)  มิติการมีส่วนร่วม (Dimensions) มี 
3 มิติ ประกอบด้วย  1. การมีส่วนร่วมอะไรบ้าง (What) แบ่งเป็นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. มีส่วน
ร่วมกับใครบ้าง (Who, Whom) ได้แก่การพิจารณาองค์ประกอบของผู้ที่  เข้ามามีส่วนร่วมกับชาวบ้านใน
แต่ละขั้นตอน เช่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรที่ให้ทุน เป็นต้น 3. การมีส่วนร่วมอย่างไร (How) 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในลักษณะพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เช่น การเข้าร่วมโดยตรง หรือผ่านองค์กรของ
ชุมชน ขนาดของการมีส่วนร่วม  2) บริบทของการมีส่วนร่วม (Contexts) มี 2 บริบท ประกอบด้วย  1. 
ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจากลักษณะของสิ่งที่นำเข้าว่ามีความซับซ้อน   ในของเทคโนโลยี
เพียงใดลักษณะของประโยชน์ท่ีได้รับ (ความเร็ว ช้า ที่ได้รับผลประโยชน์)  และเงื่อนไขที่ต้องการกำหนด 
เช่น การเข้าถึงการบริหารโครงการ ความยึดหยุ่นของโครงการเป็นต้น  2. สภาพแวดล้อมของกิจกรรม
ตามโครงการ ได้แก่ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยทางกายภาพและธรรมชาติ ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม ปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น (Cohen, John  &  Norman T. Upoff., 1986) ซึ่งหลักการ
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมล ศรศักดา ได้กล่าวไว้ว่า ป่าชุมชน คือป่าที่
ชาวบ้านในชุมชน มีจิตสำนึกร่วมกันในการปลูก ดูแล การ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เริ่ม
จากการแนวร่วม การประชุม การจัดตั้งเป็นองค์กรท้องที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรือตาม
ประเพณีและความเชื่อถือ นำไปสู่การร่วมกันวางแผน ทำ กฎระเบียบ อันเป็นข้อตกลงร่วมกัน เป็นที่
ยอมรับของชุมชน ทุกอย่างจะดำเนินภายใต้กติกา และ ประเพณีของชุมชน (สุพิมล ศรศักดา, 2555) 
เกิดการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในชุมชน คือการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของประชาชนในการดำเนินการใน
การตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมต่าง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของกระบวนการวางแผนที่มีการกำหนดรูปแบบ และแนวคิดการมีส่วนร่วม
สัมพันธ์กับการเข้าร่วมของมวลชนอย่างกว้างขวางในการเลือกการบริหารและการประเมินผลของ
แผนงานและโครงการต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งการยกระดับความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น และที่จะขาดเสียมิได้คือ 
           หลักธรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการศึกษางานวิจัยของ พระครูนิกรสุนทร 
(สมพงษ์ นุ่มสกุล)เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง ความสามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท” ได้
อธิบายเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ไว้ว่า เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสมานสามัคคีที่กล่าวไว้ใน
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท อีกข้อหนึ่งที่ครอบคลุมการปฏิบัติความสามัคคีธรรมทั้งทางกาย วาจาและ
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ทางจิตใจได้อย่างดีที่สุดประการหนึ่งคือ หลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ (พระครูนิกรสุนทร (สมพงษ์ 
นุ่มสกุล), 2553) อปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมสำหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การบริหารหมู่
คณะเสื่อมถอย แต่เสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมืองและ
พระภิกษุสงฆ์ได้ 
 

บทสรุป 
 บทความนี้ได้ข้อค้นพบ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ กระบวนการและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ความสำคัญ
กับ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในชุมชนบ้านไร่ศิลาทองและชุมชน
ใกล้เคียง 
           องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมผลการวิจัย และสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การวิจัยครั้งนี้ และสามารถนำไปเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 1) ทำให้ทราบถึงบทบาท
ประชาชนจิตอาสาในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 3) และองค์ความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ   
 

                 
  
            1. บทบาทชองประชาชนจิตอาสาในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   โดยผู้วิจัยได้จำแนกประชาชน
จิตอาสา ออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ ่งประชาชนจิตอาสาทั้ง 3 กลุ่มนี้ แสดงบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย 7 
บทบาทด้วยกัน คือ  1. บทบาทเป็นตัวแทนของ ชุมชนในการดำเนินการต่าง ๆ  2. บทบาทเป็นนักพูด 
คือการจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญ ของป่าและเข้ามามีส่วนร่วม  3. เป็นนักเจรจาต่อรอง 
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เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับป่าเป็นสำคัญ 4. บทบาทเป็นนักสอนงาน คือ การเป็นผู้ให้ความรู้
แก่สมาชิกในการจัดการป่าชุมชนให้ได้มาตรฐาน  5. บทบาทเป็นผู้สร้างทีมงาน 6. บทบาทเป็นผู้แก้
ปัญญาเฉพาะหน้า ที่สามารถวินิจฉัย สั่งการ ดำเนินการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที  7. บทบาทเป็น
ผู้ควบคุมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยแบ่งกลุ่มประชาชนจิตอาสา ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 1) กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง คือ คณะกรรมการป่าชุมชน และประชาชน
ในพื้นที ่

 2) กลุ่มรอง ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรอง คือ กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 
(ลำปาง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และ  

3) กลุ่มสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลกระทบ คือ เครือข่ายร่วมอนุรักษ์หรือ
จัดการป่าชุมชน เช่น สถานศึกษาต่าง ๆ วัด กลุ่มองค์กรชุมชน ภาคเอกชน ในการแสดงบทบาทของ
ประชาชนจิตอาสาแต่ละกลุ่มนั้นจะมีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ในลักษณะการทำงาน
เป็นเครือข่ายร่วมปฏิบัติการร่วมกัน แต่ละกลุ่มจะมีการแสดงบทบาทของตนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามบทบาทหน้าท่ีของตน 

2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบ้านไร่
ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   สรุปได้ 3 รูปแบบ คือ  

1 รูปแบบด้ังเดิมหรือตามจารีตประเพณี รูปแบบการจัดการตามจารีตประเพณีของชุมชน
บ้านไร่ศิลาทอง ด้วยกระบวนการอันเกิดจากแนวคิด ภูมิปัญญา จารีต ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีการ
ดำเนินชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนกับป่า จารีตประเพณีมีความเช่ือ 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ชาวบ้านใช้ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการผลิตเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า  เช่น การบวช
ป่า การเซ่นไหว้ผีขุนห้วย การบายศรีสู่ขวัญข้าว ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ และ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการ กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ วิถีชีวิตชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการรูปแบบนี้ จะมีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู ้นำ
พิธีกรรม เช่น พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้นำทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจัดการป่าชุมชนในรูปแบบนี้ 
จะปรากฏในช่วงเริ่มต้นการอนุรักษ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ โดยเป็นการอาศัยความ
เชื่อต่อสิ่งศักดิ์ในป่าเป็นเครื่องชักจูงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน (พระมหาสุทิตย อาภากโร, 2558) 

 2 รูปแบบสมัยใหม่หรือแบบประยุกต์ โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงส ุดและยั ่งย ืน ม ีการนำหลักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส ่งเสริมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดสูงสุดโดยมีการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าชุมชนร่วมกัน นำโดยภาคชุมชน
คือคณะกรรมการป่าชุมชน องค์กรภาครัฐ เช่น สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่  (ลำปาง) องค์การบริหารส่วน
ตำบลพิชัย องค์กรชุมชน เช่น วัด โรงเรียน และภาคธุรกิจเอกชนที่ดำเนินกิจกรรม อาจเรียกได้ว่า มี
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รูปแบบการจัดการเป็น “ประชารัฐ” อย่างชัดเจนซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างมีแผนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ชัดเจน และหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายก็ทำหน้าที่ร่วมกันสนับ สนุน เช่น 
สนับสนุนแรงงาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เป็นต้น จึงทำให้การอนุรักษ์ป่าชุมชนเกิดขึ ้นโดยโป่รงใส 
ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมในการทำงาน มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม เป็น
การสร้างจิตสำนึกให้รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย “รักษาที่มีอยู่ ฟื้นฟูที่เสียหาย 
ขยายเพิ่มเติม เสริมสร้างให้เกิดความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน” (พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร), 
2560) 

    3 รูปแบบการอนุรักษ์ที ่เป็นขบวนการต่อรองทางการเมือง ในบริบทของการแย่งชิง
ทรัพยากรและการขยายอิทธิพลทางการเมือง ปัญหาการแย่งชิงพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างชุมชนกับรัฐและนายทุนบางครั้งรูปแบบของการจัดการทรัพยากรถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็น
ขบวนการต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิของชุมชนและต่อต้านนโยบายของรัฐ โดยป่าชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง เดิมที
จะมีปัญหาด้านการจับจองพื้นที่อยู่บ้าง เมื่อคณะกรรมการป่าชุมชนซึ่งโดยมากเป็นผู้นำชุมชนได้ทำความ
เข้าใจกับประชาชนในชุมชนให้เห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวม แล้วประชาชนในพื้นที่ที่จับจองพื้นที่ต่าง
ยินยอมคืนพื้นที่ด้วยดี ทั้งนี้ หลังจากได้รับอนุมัติจดทะเบียนเป็นป่าชุมชนจากกรมป่าไม้แล้วปรากฏว่า
คณะกรรมการป่าชุมชนสามารถใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ชุมชนร่วมกันตั้งขึ้นมาบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไม่ปรากฏมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าอีกเลย  

 
 การถ่ายทอดและนำไปใช้ประโยชน์ 1. เกิดขบวนการสืบทอดของคนรุ่นใหม่และเยาวชน 
กล่าวคือ การจัดกิจกรรมในเบื้องต้นคือการปลูกป่า ในพื้นที่ป่าชุมชน โดยประสานไปยังโรงเรียน โดยเริ่ม
จากเยาวชนจากโรงเรียนบ้านไร่ศิลาทอง เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและตระหนักใน
ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ก่อให้เกิดจิตสำนึกและความร่วมมือในการดูแล
รักษาป่า 

      -สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในการรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ถ่ายทอด
องค์ความรู้เรื่องพรรณพืชและการใช้ประโยชน์จากพืช และร่วมกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 
อย่าง เป็นแนวคิดของการผสมผสานการการอนุรักษ์ดิน น้ำและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคุมและ
การต้องการด้านเศรษฐกิจด้วย การจำแนกป่า 3 อย่างคือ ป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้กิน และป่าไม้เศรษฐกิจ ซึ่ง
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ช่วยอนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ำลำธาร เพื่อร่วมฟื้นฟูและเพิ่มพ้ืนท่ีให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชน 

     2. เกิดการขยายความร่วมมือกับสังคมภายนอกชุมชน การฟื้นฟูสภาพและการปลูกป่า คือ 
ปลูกป่าในใจคนและปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ดังนี้ 1. ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดทำโครงการ 84 ป่าชุม
ขน ปลูกต้นไม้ถวายพ่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  2.ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเพื่อร่วมฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในป่าชุมชน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกป่า
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และผลเสียที่เกิดขึ้นจากไฟป่า รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้เป็นแนวร่วมในการดำเนินการป้องกันไฟป่าในพื้นท่ีต่อไป 3. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอบรม
การใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างสร้างสรรค์  4. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ 
แก่เด็กและเยาวชนต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วม เป็นกรอบการ
วิจัย พื้นที่วิจัย คือ ชุมชนบ้านวังดิน หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนเป็น กลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คนและร่วมสนทนากลุ่มจำนวน 13 คนใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) การสังเกต  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิเคราะห์เนื้อหาแล้ว
เขียนบรรยายเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบว่า 1.ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านวังดิน อำเภอ
ลี้ จังหวัดลำพูน มีผลกระทบ ต่อด้านเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2. กระบวนการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านวังดิน อำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูน จะมีการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และชุมชน ด้วยการสนทนากลุ่ม มีการเลือกรูปแบบธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบปิดโดยการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการเป็นต้นแบบ 1 แห่ง  3. รูปแบบการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ อีกทั้งได้คืนข้อมูลให้กับชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการสนทนากลุ่ม จนเกิด APPE โมเดล ขึ้น ซึ่งองค์ความรู้ที่
จะได้จากการวิจัยนี้คือรูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของชุมชนบ้านวังดิน หมู่ 4 ตำบลลี้อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ที่ใช้หลักการมีส่วนร่วมมาคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจนได้แนวคิดรูปแบบธนาคารใต้
ดินระบบปิด เกิด APPE โมเดล เกิดขึ้นซึ้งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานรัฐที่กำลังประสบ
ปัญหาภัยแล้งและศึกษาหลักการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปใช้วางแผนการแก้ปัญหาและนำรูปแบบแนวคิดการ
มีส่วนร่วมไปใช้ 
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คำสำคัญ:  การแก้ไขปัญหาภยัแลง้ , การมีส่วนร่วม 
 

Abstract  
 This research has a qualitative research model. Use the concept of participation 
It was a research framework. The research area was Ban Wang Din Community, Village 
No. 4 , Li Sub-district, Li District, Lamphun Province. sample group There were 1 5  key 
informants and 1 3  participants in group discussions. Specific selection methods were 
used. There are 2 types of research instruments which are 1) interview form 2) observation 
and data analysis using The content was analyzed and then written a descriptive lecture. 
1. The impact of the drought problem of Ban Wang Din community, Li district, Lamphun 
province affects the economy. Life and natural resources and environment. 2 . The 
process of resolving the impact of drought in Ban Wang Din community, Li District, 
Lamphun Province will be jointly organized with relevant agencies and communities 
through group discussions. A closed underground water bank model is selected. by 
selecting area which is suitable as a model of 1  place. 3 . A model for solving drought 
problems with the participation of Ban Wang Din community, Li District, Lamphun 
Province. by interview and analyze the data and synthetic In addition, information has 
been returned to the community and relevant agencies in solving the drought problem. 
by group discussion until the APPE model was formed. The knowledge gained from this 
research is a model for solving drought problems. of Ban Wang Din Community, Village 
No. 4 , Li Sub-district, Li District, Lamphun Province which used the principle of 
participation to come up with solutions to the problem until the concept of a closed 
underground bank model was born. The APPE model was born, which will benefit people 
and government agencies who are experiencing drought; and study the principles of 
participation for Use it to plan problem solving and implement a participatory conceptual 
model. 
  
Keywords: The drought disaster managetement, Participation 
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บทนำ  
 ประเทศไทยในอดีตเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์และมีสัดส่วนในการกักเก็บน้ำใน
ระดับสูง มักพบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง แต่ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำเกิดตามฤดูกาล
แล้วยังขึ้นกับปริมาณฝนที่เกิดจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อันส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำท่า
และน้ำใต้ดินในระยะยาว เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีแนวโน้มประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง
มากขึ้น และความต้องการใช้น้ำของประชาชนที่มีมากขึ้น ทำให้เกิดความไม่สมดุลของปริมาณน้ำจน
ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน    ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2541 ธนาคารโลกพยากรณ์ว่า น้ำในโลก
ลดลง 1 ใน 3 ของปริมาณน้ำที่เคยมีเมื่อ 25 ปีก่อน และในปี ค.ศ. 2525 หรืออีก 25 ปีข้างหน้า การใช้
น้ำจะเพิ่มอีกประมาณร้อยละ 65 เนื่องจากจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น การใช้น้ำอย่างไม่ถูกต้องและ
ขาดการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะเป็นผลให้ ประชากรโลกกว่า 3,000 ล้านคน ใน 52 ประเทศ
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ อีกทั้งประเทศไทยเริ่มขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ในครัวเรือนและขาดแคลน
น้ำในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากได้เกิดปัญหาความแห้งแล้งอยู่ทั่วไปในหลายประเทศ 
ซึ่งปัญหาน้ำ ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป สาเหตุสำคัญที่ ทำให้ก่อให้เกิดปัญหา 
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ คือ 1) ปัญหาทางด้านปริมาณ ได้แก่ การขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้ง และการเกิดน้ำ
ท่วม2) ปัญหาด้านคุณภาพของน้ำไม่เหมาะสม เช่น การทิ้งสิ่งของการระบายน้ำ ทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ มีสิ่งปก
คลุมผิวดินถูกชะล้างและไหลลงสู่แหล่งน้ำมากกว่าปกติ มีแร่ธาตุเจือปนอยู่มากไม่เหมาะแก่การใช้
ประโยชน์ การใช้สารเคมีที่มีพิษตกค้าง 3) ปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างไม่เหมาะสม 4) ปัญหาความ
เปลี่ยนแปลงของฟ้าอากาศ จากปัญหาที่เกิดดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชน ทั้งทางด้านสาธารณสุข 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงตรัสว่า “...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้  น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่า ชีวิต
อยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้... ” 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2  ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านฯ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขให้กับประชาชนบ้านวัง
ดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ ในการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการให้สอดผสมผสานแบบรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนั
อย่างที่เรียกกันว่า “บูรณาการ” ด้วยหลายวิธีหลายเทคนิค และประชาชนในชุมต้องยอมรับ จึงจะนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับน้ำได้อย่างสัมพันธ์กัน  และการดำเนินงานแบบองค์รวม เป็นการเหตุการณ์
ต่างๆที่อาจจะเกิดและคิดหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบครบวงจร ต้องมองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่มีความ
เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะน้ำ ดิน และทรัพยากรมนุษย์ ให้บังเกิดประโยชน์กับประชาชนแบบ “มุ่งถึง
ประโยชน์คนส่วนใหญ่” คือการจัดการน้ำแบบบูรณการ  ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินก็เป็นอีกหลักแนวคิดหนึ่ง ที่
พระนิเทศศาสนคุณ หรือหลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ได้ริเริ่มให้มีการ
จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นในพื้นที่ของภาคอีสาน โดยใช้หลักการเติมน้ำลงไปกักเก็บในชั้นใต้ดิน และ
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ธนาคารน้ำใต้ดินยังเป็นการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการอุปโภค บริโภคแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง รูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน มี 2 รูปแบบ  คือ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด วิธีนี้จะ
เก็บน้ำได้ปริมาณมาก สามารถนำน้ำขึ้นมาจากบ่อกักเก็บและส่งน้ำหรือจากบ่อน้ำบาดาล วิธีนี้เหมาะสม
กับพ้ืนท่ีการเกษตร และธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด วิธีไม่สามารถสูบน้ำจากบ่อขึ้นมาใช้ได้ น้ำท่ีถูกเก็บลง
สู่ช้ันใต้ดินจะเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน วิธีนี้เหมาะกับการเกษตรขนาดใหญ่ ป่าชุมชน สนามกอล์ฟ หรือพื้นที่
ขนาดใหญ่ที่ต้องการความชุ่มช้ืน 

พื้นที่บ้านวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ ก็เป็นอีกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบปัญหาการขาดแคลนน้ำ 
และจากการสำรวจข้อมูลภัยแล้งในพื้นที่บ้านวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหา
ภัยแล้ง อันส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เกษตรกรมีรายได้น้อยลง ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ มา
ตั้งแต่ปี 2548 ชุมชนร่วมกับภาครัฐได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เทศบาล
ตำบลลี้สนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในชุมชนทุกปี และมีการผันน้ำจากแก้มลิงเพื่อมาใช้ใน
การเกษตร แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาในระยะยาวได้  และเพื่อให้เกษตรมีแหล่งน้ำ
ที่มีปริมาณเพียงพอ  

ดังนั้นจากปัญหาในพื้นที่ชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ ประสบกับปัญหาภัยแล้งทุกปีนั้น 
จึงต้องมีการวิจัยเรื่อง รูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้ 
โดยการแก้ไขปัญหาร่วมแบบบูรณาการร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชน โดยใช้แนวคิดธนาคารน้ำใต้ดิน ใน
การแก้ไขปัญหาชุมชนและสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ เพื่อเป็นข้อมูล และ
แนวทางแก่องค์กร ชุมชน และประชาชน ในการนำแนวคิดและวิธีการไปประยุกต์ใช้ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งที่มีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านวังดิน อำเภอ

ลี้ จังหวัดลำพูน 2)เพื่อศึกษากระบวนการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านวังดิน อำเภอ
ลี้ จังหวัดลำพูน 3) เพื่อเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

การทบทวนวรรณกรรม  
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมรูปแบบการแก้ไขภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน 

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สรุปได้ดังนี้ 
1.แนวคิดเกี่ยวกับภัยแล้ง จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีโดยปราณี ว่องวิทวัส และนงค์นาถ อู่

ประสิทธิ์วงศ์ (2545) อธิยายการเกิดภัยแล้งได้แบ่งระดับความแห้งแล้งตามระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
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ดังนี ้1)  ความแห้งแล้งอย่างเบาหรือช่วงฝนท้ิง (Dry Spell) เป็นความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศในช่วง
ฤดูฝนที่ฝนตกน้อย แต่ยังไม่ถึงขั้นขาดแคลนน้ำ ระยะนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าฝนแล้ง หรือเป็นสภาวะ
ความแห้งแล้งท่ีมีฝนตกเฉลี่ยไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกันถึง 15 วันในช่วงฤดู
ฝน ความแห้งแล้งแบบนี้เกิดขึ้นตามภาคต่างๆของประเทศไทยเสมอๆในตอนต้นฤดูฝน ระหว่างเดือน
มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2) ความแห้งแล้งปานกลาง หรือความแห้งแล้งชั ่วระยะ (Partial 
Drougth) เป็นช่วงฝนแล้งที่มีฝนตกในฤดูฝน เฉลี่ยไม่เกิน 0.01 มิลลิเมตร เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อย
กว่า 29 วัน ความแห้งแล้งแบบนี ้ถึงขั ้นขาดแคลนน้ำทำให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตร กสิกรรม 
อุตสาหกรรม ความเป็นอยู่ของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ 3) ความแห้งแล้งอย่างรุนแรง หรือ
ความแห้งแล้งสมบูรณ์ (Absolute Drougth) เป็นความแห้งแล้งที่ฝนไม่ตกในฤดูฝนต่อเนื่องกันไม่น้อย
กว่า 15 วัน หรืออาจมีตกบ้าง แต่ไม่มีวันใดเลยแม้แต่วันเดียวที่มีฝนตกถึง 0.25 มิลลิเมตร หรือไม่มีฝน
ตกเลยนานเป็นเดือนๆในฤดูฝน นับเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดเพราะพืชพรรณธรรมชาติต่างๆ จะล้ม
ตายลงเรื่อยๆไม่มีผลผลิต ไม่มีอาหารจะกิน ความเดือดร้อนจะยาวนาน ส่วนสาเหตุของความแห้งแล้ง มี
ดังนี้   1) การแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ทำให้ฝนตกน้อยกว่าปกติหรือไม่ตกตอ้งตามฤดกูาล     จำนวน
วันที่ฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยหรือฝนทิ้งช่วงนานผิดปกติ  2) การขาดความสมดุลของธรรมชาติ จึงไม่
เอื้ออำนวยต่อการเกิดฝน  3) การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตัดไม้ทำลายป่า ต้นน้ำ  4) 
การใช้น้ำที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางด้านเกษตรกรรม  และ อุตสาหกรรม 
รวมทั้งการเพิ่มของประชากร 

2.แนวคิดเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วม จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี การมีส่วนร่วมเป็น การ
กระจายโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารซึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำปรึกษา
ตลอดจนควบคุมโดยตรงจากประชาชนซึ่ง วิษณุ หยกจินดา (2557) ได้สรุป หลักการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

1) การให้ข้อมูลข่าวสาร Inform ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แต่
เป็นระดับท่ีสำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่ กระบวนการ 
มีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ  

2) การรับฟังความคิดเห็น Consult เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การ
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธี ต่างๆ เช่น 
การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดง ความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์  
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3) การเกี่ยวข้อง Involve เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการปฏบิัติงาน หรือ
ร่วมเสนอแนะทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความ คิดเห็น และ
ความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของ ภาครัฐ  

4) ความร่วมมือ Collaboration เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะมี ส่วน
ร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรม ร่ วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง  

   5) การเสริมอำนาจแก่ประชาชน Empower เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดับสูง ที่สุด 
โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ  

3.แนวคิดเกี ่ยวกับระบบธนาคารน้ำใต้ดิน จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีผู ้วิจัยสรุประบบ
ธนาคารน้ำใต้ดินไว้ดังนี้ ทรัพยากรน้ำ กล่าวว่าธนาคารน้ำใต้ดิน เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ พระ
นิเทศศาสนคุณ หรือ(หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำ
ธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นในพื้นที่ของภาคอีสาน โดยใช้หลักการเติมน้ำลงไปกักเก็บในชั้นใต้ดิน ธนาคารนำ้ใต้
ดินเป็นการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาน้ำท่วมและ
ปัญหาภัยแล้งได้ เริ่มพัฒนาขุดบ่อพักน้ำป่าจากลำห้วยต่างๆของเทือกเขาพรมดงรักในช่วงฤดูฝน เพื่อให้
น้ำซึมลงสู่ชั้นหินรวมน้ำไว้เสมือนธนาคารน้ำใต้ดิน ลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้เกษตรกรไวใ้ช้
ประโยชน์ในฤดูแล้ง สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ช่วยให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานมีน้ำใช้ทำ
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา สวนลำไย รวมถึงการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดินว่า การเติมน้ำใต้ดิน 
คือ การเพิ่มเติมปริมาณน้ำลงไปในชั้นน้ำใต้ดิน โดยการนำน้ำฝน น้ำท่วมหลาก หรือน้ำผิวดินอื่น ๆ เติม
ลงสู่ใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ประโยชน์ของการเติมน้ำใต้ดิน ได้แก่ 1) ฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดิน 
แก้ปัญหาการลดลงของระดับน้ำใต้ดิน 2) บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน และลด
ความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก 3) แก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่ีเติมไว้ใต้ดิน สามารถสูบขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง
หรือช่วงที่ขาดแคลนน้ำ 4) ป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม เมื่อระดับน้ำบาดาลสูงขึ้นทำให้มีแรงดันมาก
พอจะผลักดันน้ำเค็มให้ไกลออกไปจากชายฝั่ง 5) ลดค่าใช้จ่ายในการทรุดบ่อ ระดับน้ำใต้ดินฟื้นตัวขึ้นมา 
จึงไม่ต้องขุดบ่อน้ำลึกกว่าเดิม 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิด/ทฤษฎีของ 
การมีส่วนร่วมประกอบด้วย1.แนวคิดเกี่ยวกับภัยแล้ง2.แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 3.แนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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                         ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่วิจัย คือ ชุมชนบ้านวังดิน อำเภอลี้ จังหวัด กลุ่ม
ตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ1) กลุ่มผู้นำองค์กรและชุมชน 2)กลุ่มองค์กรภาครัฐ และ 3) กลุ่มภาค
ประชาชน แบ่งเป็นเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 15 คน และการสนทนากลุ่มจำนวน 13 คน รวมจำนวน 28 คน 
ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ผู ้วิจัยได้ใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด และสังเกต พร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ประกอบการสัมภาษณ์ เช่นเครื่อง
บันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป การจดบันทึกเป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา(Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ รูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย1) พระครูใบฎีกาธีรยุทธ จนทูปโม, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 2) พระปลัดประพจน์ 
สุปภาโต, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ ์พ ุทธป ัญญาศร ีทวารวด ี 3) รศ.ดร.ธว ัช หอมทวนลม อาจารย ์ประจำหล ักส ูตร พธ.ม. 
(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 4) 
ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ อาจารย์ประจำหลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 5) ผศ.ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล อาจารย์
ประจำหลักสูตร พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี รวบรวมข้อมูลโดย ผู้วิจัยเอง ระหว่าง 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึง วันท่ี 31 เดือน 
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ธันวาคม พ.ศ.2564 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ และการสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
แล้วนำมาเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัย  
1.ศึกษาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน    จาก

การศึกษาวิจัยรูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้อำเภอลี้  
จังหวัดลำพูน พบว่า ปัญหาหรือสาเหตุของปัญหาภัยแล้งมาจาก 1. จากธรรมชาติ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และ 2. จากการกระทำของมนุษย์ คือ
การทำลายป่าไม้ หรือทำลายชั้นโอโซน ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก อีกทั้งปัญหาภัยแล้งยังส่งผลกระทบ
ในด้านต่างๆ และผลกระทบของปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านวังดิน หมู่4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
โดยสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่าผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งมี 
3 ด้าน ได้แก่1) ด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรจากสภาพอากาศและ
อุณหภูมิที่ต่ำเกินไปส่งผลต่อคุณภาพดิน ซึ่งเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของข้าวทำให้คุณภาพของข้าว
ด้อยลง ราคาข้าวและปริมาณข้าวที่ได้ลดลง รวมถึงความเสี่ยงจากความเสียหายของข้าวอันเนื่องมาจาก
การเกิดโรคที่มากับภัยแล้ง การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกร
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องสูบน้ำ และน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใส่เครื่องสูบน้ำเข้านา รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแรงงานคนในการขุดลอกคูคลองเพื่อเก็บกักน้ำให้ได้มากข้ึนอีกด้วย2) ด ้านการดำเน ินช ี วิต 
ปัญหาสุขภาพอนามัยจากสภาพอากาศที ่แปรปรวน ภาวะความเครียดจากเศรษฐกิจที ่ไม่ดี การ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ แม้ว่าเกษตรกรบางรายจะยังคงยึดถืออาชีพเกษตรกรรม แต่ก็มีบางรายเริ่มมีการ
เปลี ่ยนแปลงอาชีพ ปัญหาอพยพย้ายถิ ่น จากภัยแล้งทําให้เกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ ปัญหาดังกล่าวเหล่านี้อาจนํามาซึ่งปัญหาการย้ายถิ่นอย่างถาวรในอนาคตได้ 3)ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชที่เกิดจากภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้เกษตรกร
ประสบปัญหามีหนี้สินเพิ่มขึ้น และด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดิน ภัยแล้งได้ส่งผล
กระทบต่อลักษณะโครงสร้างเนื้อดิน ดินขาดความชุ่มช้ืนไม่เหมาะสมแก่การทําการเกษตรกรรม การเกิด
โรคในสัตว์ สภาพอากาศที่ร้อนอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ การเกิดโรคในพืชที่มักมาพร้อม
กับภัยแล้ง ระดับน้ำใต้ดินลดต่ำลง ปริมาณน้ำฝนที่ตกมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอแก่การซึมลงและสะสมขัง
อยู่ในดินได้ 

2.ศึกษากระบวนการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านวังดิน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 
 จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการแก้ไข้ปัญร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม และใช้กระบวนการ APPE Model ในการ
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ดำเนินการ ซึ ่งจะพบว่ากระบวน APPE Model เป็นอีกกระบวนที่สามารถนำมาปรับใช้ในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดังนี้ 
 1) A=Analyze (การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ) 
 จากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จากการสัมภาษณ์ ปัญหาภัยแล้งในชุมชนบ้านวังดิน หมู่4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่าปัญหา
หรือสาเหตุ คือ 1. จากธรรมชาติ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หรือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ และ2. จากการกระทำของมนุษย์ คือการทำลายป่าไม้ หรือทำลายชั้นโอโซน ทำให้เกิด
ภาวะเรือนกระจก และส่งผลกระทบกับคนในชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
พืชผลทางการเกษตร ภาระต้นทุนและภาระค่าใช้จ่ายทางการการเกษตร ทำให้ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง ในด้านการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัย เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ จึงทำให้เกิดปัญหาอพยพย้ายถิ่นและด้านสิ่งแวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลงของดิน/น้ำ/อากาศ 
และการเกิดโรคในพืชและสัตว์  
 2) P=Plan (การวางแผนการแก้ไขปัญหา) 
 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูล ได้ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาภัยแล้ง ทางผู้วิจัยมีการคืน
ข้อมูลดังกล่าว ให้กับชุมชน โดยการสนทนากลุ่ม(Focus group) เพื่อร่วมกันคิดและวางแผนในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในชุมชนบ้านวังดิน หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินการทีชั่ดเจน 
 3) P=Practice (การดำเนินการ) 
 หลังจากมีกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ที่ชัดเจน ผู้วิจัยและกลุ่มชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วม
ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน และร่วมทำธนาคารน้ำใต้ดิน(ต้นแบบ) ณ ป่าชุมชน 
ตำบลบ้านวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 
 4) E=Evaluate (ประเมินผล) 
 หลังจากดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ผู้วิจัยได้ มีร่วมกับกลุ่มแกนนำชุมชนบ้านวัง
ดิน หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน ในการติดตามผลการทำ
ธนาคารน้ำใต้ดิน(ต้นแบบ) และทำการถอดบทเรียนในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด(ต้นแบบ) 

3. เสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย สาเหตุปัญหาภัยแล้ง ผลกระทบของ
ปัญหาภัยแล้ง แก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยกระบวนการ APPE Model สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ใน
รูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด และสำหรับรูปแบบการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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บ้านวังดิน หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้นำแนวคิดธนาคารน้ำใต้ดิน จึงได้เป็นรูปแบบธนาคาร
ใต้ดินในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
ซึ่งในการที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน อันต้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกับ
เครือข่ายภายในชุมชน และเครือข่ายนอกชุมชน  ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาครัฐ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่าย ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น และสิ่งที่
ควรเพิ่มเติม ดังน้ี 

    1) ควรดูแลเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร เก็บข้อมูลและการสังเกตุ 
การณ์น้ำใต้ดินในพื้นที่ ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการดูแลรักษาพื้นที่ที่
รับน้ำฝนท่ีตนอาศัยขั้นพื้นฐาน 
 2) ควรทำแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระบบการ
เติมน้ำใต้ดิน เพื่อที่จะทำการส่งน้ำฝนไปเก็บไว้ในชั้นใต้ดินในบริเวณที่จำเป็น เพียงพอกับปริมาณความ
ต้องการในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
 3) ควรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้น้ำจากใต้ดินในพ้ืนท่ีให้เพียงพอกับอัตราการ
เติมน้ำโดยธรรมชาติ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำใต้ดิน  
 4) ควรส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ให้ใช้ระบบการชะลอน้ำในพื้นที่
ของตนเอง (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) จัดตั้งโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินระบบปดิ 
และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดให้ประชาชนในแต่ละครัวเรือน 
 1) ประชาชนควรเรียนรู ้บทบาทและหน้าที่ขั ้นพื้นฐานของตนเองที่จะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ความสำคัญของการรักษาเขตพื้นที่รับน้ำฝนท่ีตนอาศัยอยู่จะช่วยให้ลดความ
เสี่ยงป้องกันการปนเปื้อนของทรัพยากรน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) ประชาชนควรสร้างระบบชะลอน้ำในพื้นที่ตนเอง โดยใช้ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบปิด เพื่อจะลดปริมาณน้ำหลากในช่วงฝนตก และการบริหารจัดการน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลันให้ง่าย
ขึ้น 
 3) ประชาชนควรให้ความร่วมมือในการส่งเสริม และขยายผลความรู้ด้านการ
รักษาเขตพื้นท่ีรับน้ำฝนท่ีตนอาศัยอยู่ และขยายความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพสังคม
ให้น่าอยู่และยั่งยืนยิ่งขึ้น 
 

สรุปองค์ความรู้   
จากการวิจัย เรื่อง รูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน 

ตำบลลี้อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากการศึกษาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของชุมชนบา้นวังดิน อำเภอ
ลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า ปัญหาหรือสาเหตุของปัญหาภัยแล้งมาจาก 1.จากธรรมชาติอันเกิดจากการ
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เปลี่ยนแปลงของอณุหภูมิ หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และ  2.จากการกระทำของมนุษย์ คือ
การทำลายป่าไม้ หรือทำลายชั้นโอโซน ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก อีกทั้งปัญหาภัยแล้งยังส่งผลกระทบ
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านการดำเนินชีวิต 3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กระบวนการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
จากกระบวนการ APPE Model นั้นแสดงให้เห็นว่ากระบวน APPE Model เป็นอีกกระบวนท่ีสามารถ
นำมาปรับใช้ในการแก้ไขปญัหาภยัแล้งแบบมสี่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี ้
จังหวัดลำพูน ดังนี ้

1.   A=Analyze (การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลสำคญั) 
จากการศึกษาข้อมลูและวเิคราะหข์้อมูลปฐมภมูิและทุติยภูมิจากเอกสารที่เเกี่ยวข้อง รวมทั้ง

จากการสมัภาษณ์ ปัญหาภัยแล้งในชุมชนบ้านวังดิน หมู่4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่าปัญหา
หรือสาเหตุ คือ 1. จากธรรมชาติ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หรือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ และ2. จากการกระทำของมนุษย์ คือการทำลายป่าไม ้หรือทำลายชั้นโอโซน ทำให้เกิดภาวะ
เรือนกระจก และส่งผลกระทบกบัคนในชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผล
ทางการเกษตร ภาระต้นทุนและภาระคา่ใช้จ่ายทางการการเกษตร ทำให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง ในดา้นการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัย เกิดปญัหาการเปลี่ยนแปลงอาชีพ จึงทำให้
เกิดปัญหาอพยพย้ายถิ่นและด้านสิ่งแวดล้อม เกดิการเปลี่ยนแปลงของดิน/น้ำ/อากาศ และการเกิดโรคใน
พืชและสัตว์  

2.    P=Plan (การวางแผนการแก้ไขปัญหา) 
หลังจากวิเคราะห์ข้อมลู ได้ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาภัยแล้งทางผู้วิจัยมีการ

คืนข้อมูลดังกล่าว ให้กับชุมชน โดยการสนทนากลุม่(Focus group) เพื่อร่วมกันคิดและวางแผนในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในชุมชนบ้านวังดิน หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินการที่ชัดเจน 

3.    P=Practice (การดำเนินการ) 
หลังจากมีกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ที่ชัดเจน ผู้วิจยัและกลุ่มชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วม

ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรือ่งธนาคารน้ำใต้ดิน และร่วมทำธนาคารน้ำใต้ดิน(ต้นแบบ) ณ ป่าชุมชน 
ตำบลบ้านวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 

4.     E=Evaluate (ประเมินผล) 
หลังจากดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ผู้วิจยัได้ มีร่วมกับกลุ่มแกนนำชุมชนบ้าน

วังดิน หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน ในการตดิตามผลการทำ
ธนาคารน้ำใต้ดิน(ต้นแบบ)และทำการถอดบทเรยีนในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด(ต้นแบบ) 
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รูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชมุชนบ้านวังดิน อำเภอลี ้
จังหวัดลำพูนผู้วิจัยไดส้รุปรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปดิ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมสี่วน
ร่วมของชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกอบดว้ย สาเหตุปัญหาภัยแล้ง ผลกระทบ
ของปัญหาภัยแล้ง แกไ้ขปัญหาภัยแล้งด้วยกระบวนการ APPE Model สามารถแก้ไขปญัหาภยัแล้งได้ใน
รูปแบบธนาคารนำ้ใต้ดินระบบปิด 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
งานวิจัยนี้พบว่า จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ปัญหาหรือสาเหตุของปัญหาภัยแล้งมาจาก 1.จาก
ธรรมชาติอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และ 2.จาก
การกระทำของมนุษย์ คือการทำลายป่าไม้ หรือทำลายชั้นโอโซน ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก อีกทั้ง
ปัญหาภัยแล้งยังส่งผลกระทบใน 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านการดำเนินชีวิต 3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงกับ 
แนวคิดเกี่ยวกับภัยแล้ง สอดคล้องกับ สอดคล้องกับประวิทย์ จันทร์แฉ่ง  ได้ศึกษาการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงต่อความแห้งแล้งในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ พบว่า ผลกระทบที่เกิดจากภาวะภัยแล้ง มี 3 ด้าน คือ 1.ด้านเศรษฐกิจผลผลิตการเกษตร 
เสียหายและขาดแคลนเกิดภาวะว่างงานในคนภาคการเกษตร ความเสียหายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
พลังงานและด้านขนส่ง 2.ด้านสังคม เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ เกิดความขัดแย้งในการใช้น้ำ และ
คุณภาพชีวิตลดลง และ  3.ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่างๆ ทำให้ขาดน้ำ เกิดโรคกับสัตว์ ไฟ
ป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพอากาศ 
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ส่วนการศึกษากระบวนการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านวังดิน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูนหลังจากวิเคราะห์ข้อมูล ได้ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาภัยแล้ง ทางผู้วิจัยมีการ
คืนข้อมูลดังกล่าว ให้กับชุมชน โดยการสนทนากลุ่ม(Focus group) เพื่อร่วมกันคิดและวางแผนในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในชุมชนบ้านวังดิน หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และกำหนดเป้าหมายใน
การดำเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ ผิวผาง  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลเปื่อยน้อย พบว่า การมีส่วนร่วมที่พึงประสงค์ ประชาชนต้องมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ที่เป็นไปตามความสมัครใจและประชาชนจะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง และ
สอดคล้องกับประสบ สุขดีอินทร์  ที่ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านในภาคเหนือ พบว่า เมื่อประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินง านตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ขั ้นตอนสุดท้าย โดยที่มีส่วนร่วม ได้แสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสิน หรือมอบหมายให้ผู ้มีอำนาจ
ตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจใดๆ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ประชาชนก่อนเท่านั้น และสอดคล้องกับการศึกษาของเอื้ออิศรา หงส์หิรัญ  ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนรว่ม
ของประชาชนในการจัดการกว๊านพะเยาและพื้นที่โดยรอบ พบว่า ลักษณะการใช้ประโยชน์และการ
จัดการกว๊านพะเยาและพื้นท่ีโดยรอบในปัจจบุันมีการใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของรัฐ ประชาชนและประชา
สังคม สำหรับการจัดการ ส่วนใหญ่เป็นการจัดการโดยหน่วยงานของรัฐ โดยประชาชนมีส่วนร่วมบ้างใน
เรื่องของการอนุรักษ์และการพัฒนา   

สำหรับการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัง
ดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนจากการที่ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย สาเหตุ
ปัญหาภัยแล้ง ผลกระทบของปัญหาภัยแล้ง แก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยกระบวนการ APPE Model สามารถ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด และสำหรับรูปแบบการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วย
การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้นำแนวคิดธนาคารน้ำใต้ดิน 
จึงได้เป็นรูปแบบธนาคารใต้ดินในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้
อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ซึ่งในการที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน อันต้องมีการขับเคลื่อน
การดำเนินการร่วมกับเครือข่ายภายในชุมชน และเครือข่ายนอกชุมชน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาครัฐ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
สอดคล้องกับการศึกษาของรัตนศักดิ์ รัตนมณี และหลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ  ได้ศึกษา นวัตกรรมการกัก
เก็บน้ำใต้ดินและการน้ำมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร พบว่า ธนาคารน้ำใต้ดินเป็นการบริหารจัดการ
น้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรกรและ
แก้ปัญหาภัยแล้งได้ ในช่วงฤดูแล้ง สร้างความมั ่นคงด้ านทรัพยากรน้ำ ช่วยให้เกษตรกรนอกเขต
ชลประทานมีน้ำใช้ท้าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และสอดคล้องกับการศึกษาของขวัญใจ เปือยหนองแข้
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และสัญญา เคณาภูมิ  ได้วิจัยเรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดิน: นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ จากการวิจัยพบว่า 
นวัตกรรมการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดินสามารถนำไปประยุกต์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติ ทั้งน้ำท่วมหรือภัยแล้งได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ และคณะ  ที่ได้วิจัย
เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและพึ่งตนเองด้านแหล่งน้ำ 
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground water bank) บ้านค้ากลาง ตำบลเก่าขาม 
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ธนาคารน้ำใต้ดิน มีแนวคิดจากการนำน้ำที่เป็นสายนำ้สะสมไว้
ในใต้ดินขึ้นมาใช้บริเวณผิวดิน โดยมีแม่น้ำ ลำห้วย คูคลอง เป็น สายน้ำสำคัญในการดึงระบบน้ำใต้ดิน 
มาใช้แก้ไขปัญหาน้ำทางการเกษตร เช่น การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง แหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่กักเก็บน้ำ
อย่างเพียงพอ หรือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การชะลอฤดูน้ำหลาก 

 

ข้อเสนอแนะ  
 งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบ (องค์ความรู้) รูปแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านวังดิน ตำบลลี้อำเภอลี้  จังหวัดลำพูนที่สำคัญ คือ กระบวนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐหรือชุมชนที่ประสบภัยแล้ง. โดยควรให้ความสำคัญกับ การมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ1.ควรมีการ
วิจัยเพื่อเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ต่างๆ และพัฒนาการจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้
กระบวนการจากการศึกษาในครั้งนี้ 2. ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน 3. ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบมีส่วนร่วม 
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บทคัดย่อ 

การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาจิตใจตามหลักการศึกษาใน
พระพุทธศาสนาและนับว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง
ยั่งยืนโดยเริ่มจากการศึกษาในภาคปริยัตินำไปสู่ภาคปฏิบัติคือการลงมือทำเพื่อจะได้รับผลคือปฏิเวธ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อันเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยได้เล็งเห็นความสำคัญใน
ส่วนนี้ จึงได้มีระเบียบให้ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านกระบวนการศึกษาในวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อได้ทราบถึงวิธีการและแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ดี
ยิ่งขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ เพราะการเรียนรู้ในด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่สามารถทำให้บังเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ตามหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา 

 
คำสำคัญ: การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน, สถานการณ์, โรคระบาด Covid-19 
 

Abstract 
The practice of Vipassana meditation is an important principle in the 

development of the mind according to the principles of education in Buddhism and is 
considered an important process in contributing to the continuation of Buddhism for 
stability and sustainability, starting from the primary education leading to the practice. 
Taking action in order to get results is denial. Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University which is a university of the Thai Sangha has foreseen the importance of this 
part Therefore, there is a regulation for the students to go through the educational 
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process in subjects related to the practice of Vipassana meditation, both theoretical 
and practical. in order to know the methods and practices of Vipassana Meditation 
better from the practice Because learning in theory alone cannot achieve full 
effectiveness and efficiency. according to the principles of study in Buddhism 

 
Key words: Vipassana meditation, Practice situation, Covid-19 
 
บทนำ 

วิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ อารมณ์อันเป็นท่ีตั้งแห่งการงานทางใจท่ีจะให้เห็นแจ้งในนามรูป เห็น
แจ้ง ในไตรลักษณ์ เห็นแจ้งในอริยสัจ และเห็นแจ้งในมรรค ผล และนิพพาน วิปัสสนากัมมัฏฐานเป็น
อุบายในการให้เกิดเรืองปัญญา อันเป็นไปเพื่อความบริสุทธ์ิ หมดจดโดยส่วนเดียว และเป็นทางสายเอก
เพื่อการบรรลุมรรค ผล นิพพาน วิปัสสนากัมมัฏฐานมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา ถ้าหากพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลก วิปัสสนากัมมัฏฐานก็จะไม่ปรากฏ ซึ่งแตกต่างจากสมถกัมมัฏฐาน แม้พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังไม่เกิดขึ้น ก็มีการปฏิบัติกันอยู่ก่อนแล้ว อย่างเช่น อาจารย์อาฬารดาบส และ
อุทกดาบส ผู้เจริญกัมมัฏฐานจนได้ อรูปฌาน 3 และอรูปฌาน 4 และสั่งสอนให้เจ้าชายสิทธัตถะได้
ปฏิบัติและบรรลุตาม แต่เจ้าชายสิทธัตถะก็พบว่ายังไม่ใช่ทางหลุดพ้นจากทุกข์ที่แท้จริง 

การเจริญวิปัสสนากรรม ตามสติปัฏฐาน 4 “สติปัฏฐาน” แปลว่า ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ 
หมายถึง อารมณ์ของสติ ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม วิปัสสนาสติปัฏฐาน คือ หลักการใช้สติ และ
ปัญญากำหนดรู้ สภาวธรรมทางกาย เวทนา จิต ธรรม ตามความเป็นจริงจนหยั่งรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง 
แปรปรวนไปของสภาวธรรมทั้งหลายว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ตัวตน 
เราเขา จนเกิดปัญญาเป็นขั้นๆ เริ่มตั้งแต่ วิปัสสนาญาณที่ ๑ นาม-รูปปริจเฉทญาณไปจนถึงวิปัสสนา
ญาณที่ ๑๖ ปัจจเวกขณญาณ หมายถึง ปัญญา รู้เห็นในมรรคจิต ผลจิต นิพพาน รวมถึงกิเลสที่ละแล้ว 
และกิเลสที่ยังคงเหลืออยู่  

“พระไตรปิฎก ได้ให้ความหมายของสติไว้ว่า “สติเป็นไฉน สติ ความตามระลึก ความหวน
ระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอย ความไม่หลงลืม สติ สตินทรีย์ สติ
พละ สัมมาสติ นี้เรียกว่า สติ”2 สติปัฏฐานแยกอกเป็น ๒ คำ คือ  

(1) คำว่า สติ คือความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอการคุมใจไว้กับกิจ (อันเป็นปัจจุบัน) หรือ
กุมจิตไว้กับสิ่งท่ีเกี่ยวข้อง จำการที่ทำ คำท่ีพูดได้ แม้นานแล้ว  

(2) คำว่า ปัฏฐาน ซึ่งแปลว่า เข้าไปตั้งไว้ จึงแปลรวมกันว่า สติปัฏฐานคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สติ การปรากฏของสติ ข้อปฏิบัติที่มีสติเป็นประธาน การตั้งสติกำหนดพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็น 
เท่าทันตามความเป็นจริง การมีสติกำกับดูสิ่งต่าง ๆ และความเป็นไปทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตาม
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สภาวะ ของมัน ไม่ถูกครอบงำด้วยความยินดียินร้าย ท่ีทำให้มองเห็นเพี้ยนตามอำนาจกิเลส3 มี 4 อย่าง
คือ 

1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน : ตั้งสติไว้ตรงรูปเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถน้อยใหญ่ 
2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน : ทุกข์ สุข เกิดขึ้นแล้วดับไป ตั้งสติไว้ตรงที่สภาวะที่เกิด 
3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน : เวลาจิตนึกคิด ตั้งสติไว้ตรงหัวใจ กำหนดว่าคิดหนอ คิดหนอ 
4. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน : ธรรมะที่เกิดขึ้นท้ัง 6 ทาง ตั้งสติไว้ตรงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นทั้ง

หกทาง (ตา หู จมูก ลิ้น กาย จิต) เป็น “ภูมิฐาน” ของ วิปัสสนา (ภูมิฐานที่ตั้งของสติที่เกิดของการรู้
แห่งปัญญา) 

การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 เป็นธรรมช้ินเอกทางพระพุทธศาสนา ที่
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ในทุกแง่มุม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสติปัฏฐาน 4 เป็นหลักปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์ที่สุด มีปรากฏอยู่ในมหาสติ ปัฏ
ฐานสูตร การปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นหนทางเดียวที่ทำให้ จิตบริสุทธ์ิ 
หมดจด ทำให้พ้นจากทุกข์และบรรลุมรรคผลนิพพานและสติปัฏฐาน 4 ช่ือว่าเป็น เอกายนมรรค หรือ
ทางสายเอก (พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), 2549) สติปัฏฐาน จึงเป็น ธรรมที่ตั้งแห่งสติ ข้อ
ปฏิบัติมีสติเป็นประธาน หรือการตั้งสติกำหนดพิจารณาสงบท้ังหลายให้รู้ เห็นเท่าทันตามความเป็นจริง 
การมีสติกำกับดูสิ่งต่าง ๆ และความเป็นไปทั้งหลาย โดยรู้เท่าทัน ตามสภาวะของมัน ไม่ถูกครอบงำ
ด้วยความยินดียินร้ายที่ทำให้มองเห็นเพียงไปตามอำนาจ  

ผู้ใดปฏิบัติตามแนวแห่งสติปัฏฐาน 4 น้ีอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเพียรและความฉลาด ย่อมจะ
ได้บรรลุมรรคผล นิพพาน สามารถตัดมูลเหตุแห่งวัฏฏะ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่หลงผิดใน
สภาวธรรม มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จิตของผู้นั้นก็จะมีความสงบสุข ร่มเย็น ไม่เร่าร้อน
เพราะเพลิงกิเลสตัณหา พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม แนววิปัสสนากรรมฐานว่า
มีอยู่ 4 ประการ คือเมื่อใกล้ตายจะได้สติ ระลึกถึงบุญกุศลคุณงาม ความดีที่ตนได้ทำไว้ ไม่หวั่นกลัวต่อ
ความตาย เมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สุคติ คือการเกิดในโลก สวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นบัณฑิต
ชน ถ้ายังไม่บรรลุในชาตินี้ก็เป็นอุปนิสัยส่งเสริม ให้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาติหน้าต่อไป 

สรุปได้ว่า สติปัฏฐาน คือ ความตั้งมั่นในการระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นฝ่ายดี ยับยั้งมิให้จิตตกไปใน 
ทางช่ัว หรือความระลึกได้ที่รู้ทันอารมณ์อันเป็นฝ่ายดี โดยเฉพาะอารมณ์อันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งสติ ๔ 
ประการ ประกอบด้วย กาย เวทนา จิต ธรรม  

ความสำคัญของสติ และสติปัฏฐาน สติเป็นองค์ธรรมที่มีประโยชน์มากในทุกกรณี โดยมีพุทธ
พจน์ว่า “สติญฺจ ขฺวาห ภิกฺขเว สพฺพตฺถิก วทามิ”5 สติจำปรารถนา (ใช้ประโยชน์ได้) ในที่ทั้งปวง ใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรคเปรียบสติเหมือนเกลือที่ต้อง ใช้ในกับข้าวทุกอย่าง โดยเป็นองค์ธรรมเครื่องเหนี่ยวรั้ง
ปรามจิตหนุน และประคองจิต สติปัฏฐาน ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรงคุณค่าเทียบได้กับรัตนอัญมณี ในพระ
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ธรรมวินัย9 สติปัฏฐาน ทำให้พระศาสนาอยู่ได้ยืนยาวนาน เป็นธรรมเพื่อความไม่เลอะเลือนไม่เสื่อมสูญ
ไป ของศาสนา เป็นแก่นแห่งธรรม เป็นเครื่องยืดอายุพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้
เมื่อก่อน เข้าสู่ปรินิพพานในมหาปรินิพพานสูตรว่า สติปัฏฐาน เป็นหนึ่งในธรรมที่พระองค์แสดงแล้ว
เพื่อความ รู้ยิ่ง สาวกทั้งหลาย พึงเรียน เสพ เจริญ ทำให้มากด้วยดี ซึ่งเมื่อทำเช่นนี้ จะช่วยให้พระ
ศาสนานี้ ตั้งอยู่ได้นาน ดำรงอยู่ได้นาน อันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่อ
อนุเคราะห์ ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย  

สติปัฏฐาน เป็นทางสายเอกเพียงสายเดียวที่จะทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงความพ้น
ทุกข์ สิ้นเชิง หรือถึงพระนิพพานได้ นั่นคือการสรุปว่า การบรรลุธรรม ของทุกท่าน ทุกคน ต้องเป็นการ
บรรลุ ธรรมอันเกิดมาจากการเจริญสติปัฏฐานเท่านั้น ดังนั้น หากปราศจากสติปัฏฐานแล้ว จะไม่มีผู้ใด
สามารถ เข้าถึงการบรรลุธรรมได้เลย 

 

สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบ

ต่อประชากร โลกเป็นวงกว้าง โดยมีจำนวนผู้ป่วยติดเช้ือและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว องค์การ อนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรค
ระบาดใหญ่ (Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2563 (WHO, 2020, ย่อหน้า 17) อีกทั้ง
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยังทำให้พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมการบริโภคและการ
บริการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายๆ ด้าน ส่งผลให้ในหลายภาคส่วนเกิดผล กระทบ เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และการศึกษา นอกจากน้ียังส่งผลให้สถานศึกษาไม่ สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติรวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เป็นการเช่ือมต่อช่องว่างระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนในการ จัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีการ
แพร่ระบาด ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ในกลุ่มเด็กไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการ
ระบาดในกลุ่มเด็กขึ้นจะมี ผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุที่ติดเช้ือจากเด็ก 
องค์การอนามัยโลก WHO, UNICEF, & CIFRC (2020, pp.4-6) ได้เสนอแนวทางในการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดในโรงเรียน โดยให้ตระหนักถึง การป้องกันทางด้านสภาวะแวดล้อมในโรงเรียน 
สุขอนามัยของนักเรียนและการผ่อนปรนการลาป่วยให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมี
อาการป่วยนอกจากนั้นการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ สำคัญที่ควรคำนึงถึง โดยให้มีการ
จัดห้องเรียนแบบสลับกันมาเรียน ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน กีฬา เกม และการชุมนุมกันเป็น
กลุ่มใหญ่และจัดโต๊ะเรียนให้ห่างกัน อีกท้ังยังส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ออนไลน์อีกด้วย 
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นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ตระหนักถึง 
ความสำคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำแนวทางการ
จัดการเรียนการ สอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน สังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ (ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2563, หน้า 2) ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม การนำเอาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้นั้นทำให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ จากที่บ้านและครูผู้สอนสามารถมอบหมายงาน ตรวจงานและสร้างแบบ
วัดผลและประเมนิผลการเรียนรูข้อง นักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา New normal หรือความปกติใหม่นี้ส่งผล
ให้สถานศึกษาเกิดการปรับตัวและมีการจัดการ เรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ครูผู้สอน นักเรียนและสถานศึกษาต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน ผู้พัฒนาระบบทางด้านสารสนเทศได้เร่ง
พัฒนาเครื่องมือท่ีช่วยในการจัดการศึกษาและการประชุมทางไกล จึงเกิด เครื่องมือท่ีช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนและการประชุมทางไกลขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ใช้ เช่น 
Zoom, Google Hangouts, Skype, Line, Facetime, Facebook, Messenger, Microsoft 
Teams, True Visual World, Google Meet, Vroom, WebX เป็นต้น (กาญจนา บุญภักดิ์, 2563, 
หน้า 2)  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัยจึงเล็งเห็น
ความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนาจึงมีการปรับรูปแบบจากเดิมเพื่อให้นิสิตสามารถประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยโดย จัดการปฏิบัติในรูปแบบ Online ที่มีแนวทางกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติร่วมกัน และมีการจัดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานดังต่อไปนี้   
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ขั้นตอนการปฏิบัติวิปัสสนาวิปัสสนากัมมัฏฐานมีการดำเนินในรูปแบบ Online ของ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1. มีการจัดการประชุมเพื่อวางแผนความร่วมมือในการหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้
กิจกรรมสามารถดำเนินการตามกฎระเบียบได้ 

2. มอบหมายหน้าที่ให้คณาจารย์ บุคลากรแต่ละฝ่ายได้จัดเตรียมความพร้อม 
3. การจัดการปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิตและเป็นการจัดการเตรียมความ

พร้อมให้กับนิสิตซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมีการจัดการเรียน Online จึงทำให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ
เป็นพื้นฐานในการใช้ Application มีการช้ีแจงในรายละเอียดกฎระเบียบการปฏิบัติขณะเข้าห้องประชุม
ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อในนิสิตสามารถปฏิบัติในรูปแบบท่ีถูกต้องทั้งนี้  

4. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้มีการจัดตั้ง Group Line แต่ละช้ันปี เพื่อใช้ส่ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเจ้าหน้าที่จะส่งLink เข้าสู่Group line เพื่อให้นิสิต
เข้าสู่ห้องประชุม Application Zoom โดยเข้าห้องก่อน 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

5. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เช็คเวลาให้กับนิสิตผู้เข้าร่วมปฏิบัติและรายงานผลทุกวันเพื่อให้
นิสิตได้จัดสรรเวลาของตัวเองในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
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รูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
1. การจัดการเตรียมความพร้อมของเทคโนโลยีเพื่อให้นิสิตสามารถเข้าปฏิบัติวิปัสสนาได้ เพื่อ

ความสะดวกและราบรื่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวคิดต่างๆจากพระวิปัสสนาจารย์ การใช้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวในเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการใช้ งาน ข้อดีหรือจุดเด่น ข้อเสียหรือจุด
ด้อยของแต่ละโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันออนไลน์ในการใช้งาน ความรู้เรื่องการเข้าใช้และเทคนิคการ
แก้ไขปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้น  

2. การยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสมของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อให้นิสิตสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้และช่วงเวลาที่นิสิตสามารถเข้าปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมเพราะการปฏิบัติใน
รูปแบบOnline การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแตกต่างจากสถานที่จริง หากไม่มีการยืดหยุ่นการปฏิบัติ
ตั้งจิตต่างๆและรวมไปถึงการปฏิบัติของนิสิตอาจจะไม่น่าสนใจและจิตฟุ่งซ่านและการใช้ชีวิตประจำวัน
ของนิสิตแต่ละคนแตกต่างกันทำให้นิสิตควรจัดสรรบริหารเวลาของตัวเองไม่เพียงแต่การปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานแต่รวมไปถึงการเรียนการสอน 

3. การสื่อสารและการเตรียมความพร้อมของพระวิปัสสนาจารย์ทางวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดีมีการจัดการวางแผนในการประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านพระวิปัสสนาจารย์เพื่อวาง
กรอบไว้ในแต่ละวันว่านิสิตจะต้องปฏิบัติอย่างในการเข้าร่วมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและการ
บรรยายธรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งตัวบุคคลและองค์ความรู้รวมไปถึงสื่อในการนำเสนอ
เพื่อให้นิสิตเข้าใจมากข้ึนเปรียบเสมือนฝึกปฏิบัติสถานท่ีจริง 

ปัจจัยต่อความสำเร็จการเรียนรู้การปฏิบั ติวิปัสสนากัมมัฏฐานรูปแบบ Online มี
ส่วนประกอบหรือปัจจัยต่อความสำเร็จผ่านการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนำปัจจัยที่มี  บทบาท
สำคัญมา 4 ปัจจัย (พชร ลิ่มรัตนมงคล และ จิรัชฌา วิเชียรปัญญา, 2556)  

1. ปัจจัยด้านผู้สอนหรือพระวิปัสสนาจารย์ คือ ผู้ที่กำหนดการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
พัฒนาบทเรียนด้วย  ตนเองโดยทำการสอน สนับสนุนการเรียนรู้  ให้คำปรึกษา ช่วยตรวจสอบ
ความก้าวหน้าต่อผู้เรียน ดูแล ผู้เรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง  

2. ปัจจัยด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยเรียนรู้  ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ คือ เข้าสู่แอปพลิเคชันไลน์ สามารถเข้าใจและติดต่อสื่อสารกับผู้สอน เพื่อนร่วม ช้ัน
เรียนได้ทันที มีความเข้าใจและปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากข้ึน ใช้เวลามากขึ้นในการพูดคุย ซักถาม กัน
ในกลุ่มผู้เรียน และทีมงาน ท้ังยังมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น  

3. ปัจจัยด้านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ การทำกิจกรรมที่เน้นบรรยายให้ความรู้ลด
น้อยลงและให้ปฏิบัติมากขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความสนใจมากขึ้น แต่สามารถปรับ เป็นรูปภาพ เสียง เพื่อให้
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บทเรียนดูน่าสนใจมากขึ้น ประกอบด้วย สื่อบทเรียนต้องสัมพันธ์กับเนื้อหา บทเรียนและจุดมุ่งหมายที่
สอน น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน วิธีการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ และ  
เครือข่ายโทรคมนาคมที่ต่อเช่ือมกัน ความสะดวกในการใช้งานที่จุดใช้งาน (access point) (มนต์ชัย 
เทียนทอง, 2545) เพื่อส่งและรับข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ที่สะดวก รวดเร็ว เรียนรู้และพัฒนาได้  อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

สรุป 
สติปัฏฐาน คือ ความตั้งมั่นในการระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นฝ่ายดี ยับยั้งมิให้จิตตกไปใน ทางช่ัว 

หรือความระลึกได้ที่รู้ทันอารมณ์อันเป็นฝ่ายดี โดยเฉพาะอารมณ์อันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งสติ ๔  ประการ 
ประกอบด้วย กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นทางสายเอกเพียงสายเดียวท่ีจะทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
เข้าถึงความพ้นทุกข์ สิ้นเชิง หรือถึงพระนิพพานได้ นั่นคือการสรุปว่า การบรรลุธรรม ของทุกท่าน ทุก
คน ต้องเป็นการบรรลุ ธรรมอันเกิดมาจากการเจริญสติปัฏฐานเท่านั้น ดังนั้น หากปราศจากสติปัฏฐาน
แล้ว จะไม่มีผู้ใดสามารถ เข้าถึงการบรรลุธรรมได้เลย มี 4 อย่างคือ 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 2. 
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 4. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  

การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตแบบใหม่  
(New Normal) ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้
ตามปกติ สำหรับสถาบันทางการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวด้วยการออกแบบการเรียนการ
สอนให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวางแผนการรับมือกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษา 
(Education Disruption) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินไปได้ตามปกติและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งควรวิเคราะห์ถึงปัจจัยและความเป็นไปได้ของการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนรู้มีความ ราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า
เทคโนโลยีของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย แต่ยังมี
ผู้เรียนอีกจำนวนไม่น้อยในพื้นที่ห่างไกล ที่มี  ข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออาจมี
ปัญหาทางด้านภาระค่าใช้จ่าย ทำให้พลาดการเรียนรู้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อรองรับสังคมในยุค 5G ให้กับ ผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้เท่าเทียม
กับบุคคลอื่นๆ ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงเทคโนโลยี  สารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีที่จะพัฒนาประเทศให้มี ความก้าวหน้าต่อไป รวมไปถึงการเรียน
การสอนที่ยังคงดำเนินการต่อไปจึงได้มีการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้และให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้มากข้ึนเพื่อเป็นการปรับตัวในการใช้ชีวิตจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่การเรียนการสอน 
การทำงาน หรือ การดำรงชีวิตในด้านต่างๆก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้ การ



- 717 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

จัดการเรียนการสอนรวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ อยู่ในรูปแบบ Online ซึ่ง
มี  โป รแกรมและ Application ต่ างๆมากมาย เช่น  Zoom, Google Hangouts, Skype, Line, 
Facetime, Facebook, Messenger, Microsoft Teams, True Visual World, Google Meet, 
Vroom, WebX เป็นต้น   

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จึง
ได้ดำเนินการจัดในรูปแบบ Online โดยรูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานพึ่งอาศัยปัจจัยในด้าน
ต่างๆ คือ ปัจจัยด้านพระวิปัสสนาจารย์ ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยการดำเนินการกิจกรรม ซึ่งรูปแบบปรับ
ให้ตามความเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานยังคงสามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการทำงานเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและด้วยสภาวะสังคมไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ของโลกทุกหน่วยงานและรวมถึงทุกคนในสังคมต้องเตรียมการรับมือ ปัจจุบันประเทศ
ไทยได้มีการเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุโดยมีนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ คือ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตและ
การมีงานหรือกิจกรรมที่ เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียม
ระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน การคลังสำหรับการดูแลผู้สงูอายุ แม้ในช่วงระยะหลายปีที่
ผ่านมาภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ได้ให้ความสำคัญและพยายามเข้ามาบริหารจัดการและ
ช่วยเหลือเกีย่วกับปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไว้
ในรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ การร่างกฎหมายเพื่อรองรับการบริหารงานด้านผู้สูงอายุ การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้าน เพื่อมาศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยบรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ทั้งนี้
เป็นผลมาจากระบบการบริหารงานที่ขาดการบูรณาการและขาดความต่อเนื่องระหว่างหน่วยงาน ขาด
การนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างแท้จริง ความไม่พร้อมของงบประมาณ และการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านผู้สูงอายุโดยตรง สุดท้ายการจัดสวัสดิการหรือการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุยัง
ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุ และไม่สามารถตอบสนองปัญหาได้อย่างแท้จริง ไม่สามารถ
ครอบคลุมผู้สูงอายุได้ทั้งหมด  

 
คำสำคัญ:  กฎหมาย, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ผู้สูงอาย ุ
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Abstract  
 Thailand is stepping into an aging society and with the changing conditions of 
Thai society according to the situation of the world, every organization and everyone in 
society must be prepared to cope. At present, Thailand is preparing to deal with an aging 
society with a policy to reduce social inequality. and creating opportunities for access to 
government services, which is to prepare them to enter an aging society to promote 
quality of life and to have suitable jobs or activities in order to create and not create a 
burden on society in the future by providing care systems in homes, rehabilitation centers 
and hospitals in cooperation with the government, the private sector, communities and 
families, as well as developing a financial system. Finance for the care of the elderly Even 
over the years the government, the private sector and independent organizations has 
given importance and tried to manage and help with the quality of life problems of the 
elderly Whether it is including the quality of life of the elderly in various constitutions, 
drafting laws to support the management of the elderly The preparation of the National 
Quality of Life Development Plan for the Elderly, 2003, the establishment of specialized 
agencies To study and analyze guidelines for improving the quality of life of the elderly, 
but it seems that the results have not been achieved as they should be.  This is due to 
the lack of integration and continuity between the departments in the management 
system. Lack of real implementation of the policy unavailability of budget and a shortage 
of personnel with direct knowledge of the elderly Finally, welfare or quality improvement 
for the elderly is insufficient to meet the needs of the elderly.  and unable to truly 
respond to the problem cannot cover all seniors.  

 
Keywords: Law, Quality of Life Improvement, Elderly. 
 

บทนำ 
 ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และด้วยสภาวะสังคมไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ของโลก ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุมีจำนวน 10,666,803 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.06 % คาดว่าในปี พ.ศ. 2579 จะมีจำนวนสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็วและรุนแรง การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ



- 720 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สังคมผู้สูงอายุ คือ นโยบายการลดความเหลื่อมลำ้ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรฐั 
เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) 
 คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านร่างกาย (Physical domain) คือ 
การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจำวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะ
จัดการกับความเจ็บปวดของร่างกายได้ การรับรู ้ถ ึงความสามารถ หรือศักยภาพในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันการรับรู้เรื่องการนอนหลับและพักผ่อน ซึ่งการรับรู้เหล่านี้มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
การรับรู้ถึงความเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น การรับรู้ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการทำงาน การรับรู้ว่า
ตนไม่ต้องพึ่งยาต่าง ๆ หรือการการรักษาทางการแพทย์อื่น ๆ 2. ด้านจิตใจ (Psychological domain) 
คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ถึง
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองการรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเองการรับรู้ถึง
ความคิดความจำ สมาธิการตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของตนเองที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณ การให้ความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืน 
ๆ ที ่มีผลในทางที่ดีต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่อการเอาชนะอุปสรรคเป็นต้น 3. ด้านสังคม (Social 
relationship) คือ การรับรู ้เรื ่องความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่น การรับรู ้ถึงการได้รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งใน
เรื่องการรับรู้อารมณ์เพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ 4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือการรับรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอย่างอิสระมีความปลอดภัยและมั่นคงใน
ชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่ง
ประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะได้รับ
ข่าวสารหรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง (จิรา
ภรณ์เกษร, 2560) 
 จากระยะเวลาที่ผ่านมาของประเทศไทย ทำให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม และประชากร
กลุ่มที่ถูกกระทบเป็นอย่างมากคือกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทั้งในเมืองและชนบทจะ
ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ดูแล ฉะนั้นประเทศไทยจึงได้มีกฎหมายบัญญัติรองรับสิทธิของผู้สูงอายุไว้เป็นการ
เฉพาะ คือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุที่จะ
ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐทั้งในด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน เพ่ือต้องการพัฒนาผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ ประกอบกับผู้สูงอายุในปัจจุบันมีความต้องการรับรู้
สิทธิของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ในมาตรา 
54 ผู้ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐ บทบัญญัติดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีถือว่าเป็นบุคคลที่พ้นจากวัยทำงานแล้วไมไ่ด้
รับการจ้างงานก็อาจประสบความยากลำบากในการดำรงชีพได้ มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. 2540 
นี้เป็นบทบัญญัติแรกของกฎหมายที่รับรองสิทธิของผู้สูงอายุและพยายามตอบสนองความต้องการ หรือ
ความจำเป็นของผู้สูงอายุโดยรัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ 
ซึ ่งอาจทำได้โดยการให้เป็นเงินช่วยเหลือการจัดหางานที ่เหมาะสมกับผู้ ส ูงอายุ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติตามมาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และ
รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่าง
สมศักดิ์ศรีและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐและมาตรา 80 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้าน
สังคม การสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น
ปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้
พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ (นันทนา 
อยู่สบาย, 2557) 
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติมี 2 ประการ คือ 1. การ
กำหนดให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง
การส่งเสริมและการสนับสนุน สถานภาพบทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุและให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 2. การกำหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริม
และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดให้ผู้สูงอายุเป็น
กรณีพิเศษด้วยความสะดวกและรวดเร็วการบริการการศึกษา การศาสนา และการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม การที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้จำนวนของผู้สูงอายุในแต่ละครัวเรือนจะมีมากกว่าคนวัย
ทำงาน ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาผู้สูงอายุให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และพ้นจากสภาพการ
เป็นภาระของสังคมหรือคนในครอบครัว ภารกิจนี้เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่มีบทบาทในด้านการจ้าง
งานหรือการสร้างรายได้มิใช่หน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย,์ 2547) 
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุตามมาตรฐาน 6 มาตรฐาน คือ 1. มาตรฐาน



- 722 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุบริการ
ตรวจสุขภาพที่บ้าน บริการให้ความรู้ แนะนำการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เช่น การ
ฝึกอบรม การดูแลให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนบริการตรวจสุขภาพประจำปี บริการให้คำปรึกษาเกี jยว
กับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็ นรายบุคคลออกบัตรประจำตัวให้กับผู้สูงอายุเพื่อรักษาฟรีในโรงพยาบาล 
ผู้สูงอายุมีสิทธิรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแห่งนั้นโดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาล การบริการทาง
การแพทย์และทางสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ บริการ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลการประกันสุขภาพ และบริการด้านกายบำบัด 2. มาตรฐานรายได้ 
ประกอบด้วย จัดสวัสดิการด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่มีแหล่งพึ่งพิงเพียงพอ ส่งเสริมการ
จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนการช่วยเหลือค่าครองชีพประจำวัน จ่ายเบี้ ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การ
ให้ส่วนลดในรายการต่าง ๆ เช่น ค่าซื้อยาค่าโรงแรม ค่าภัตตาคาร กิจการด้านความบันเทิง และสถานท่ี
ราชการ ได้แก่ โบราณสถาน อุทยานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ และให้ทุนประกอบอาชีพที่ เหมาะสม 3. 
มาตรฐานด้านที่พักอาศัย ประกอบด้วย บ้านพักคนชรา เป็นบริการที่พักอาศัยที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและอารมณ์ ผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาด้านการเงินหรือปัญหาอื่น ๆ อันเป็นเหตุ
ให้ต้องแยกตัวออกจากครอบครัว รวมทั้งผู้ที่มีรายได้น้อย สถานพยาบาลเป็นบริการที่พักอาศัยสำหรับ
ผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาพยาบาลเป็นประจำและต่อเนื่อง หรือต้องการดูแลรักษาเป็นพิเศษ บ้านพัก
คนชราทีต่้องจ่ายส่วนหน่ึงบริการครอบครัวอุปการะ เป็นบริการที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวหรือไร้ที่
พึ่ง และการจัดที่พักอาศัยหรือเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นและทั่วถึง 4. มาตรฐานนันทนาการ 
ประกอบด้วย การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ 
หรือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นศูนย์กลางศูนย์บริการผู้สูงอายุ เพื่ อให้คำปรึกษาแก่
ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เป็นสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ ทำงานอดิเรก
สโมสรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุในการพักผ่อนออกกำลังกาย พบปะสังสรรค์ การรับบริการ
รับตรวจสุขภาพ การเรียนอาชีพ การเรียนภาษา รับปรึกษาเรื่องต่าง ๆ บริการนันทนาการ งานรื่นเริงใน
วันหยุดหรือวันพักผ่อนเสาร์ อาทิตย์ การจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเยาวชน คนในชุมชน กลุ่ม
เครือข่าย และการทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถานแหล่งท่องเที่ยวนอกสถานท่ี 5. มาตรฐานด้าน
ความมั่น คงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง ประกอบด้วยการสร้างโอกาสในการศึกษา
เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการ
ทางสังคม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคารสถานท่ียานพาหนะ 
หรือบริการอย่างอืน่ การสงเคราะห์การจัดงานศพตามประเพณ ีจัดตั้งศูนยบ์ริการทางสังคมผูสู้งอายุ ศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านโดยมีลักษณะการให้บริการ คือ ให้บริการภายในศูนย์ ได้แก่ การ
ให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัย การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เป็นบริการที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน 
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โดยการออกหน่วยเคลื่อนท่ีเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำปรึกษาแก้ไขปัญหา บริการด้านสุขภาพอนามัย และ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และบริการบ้านพักฉุกเฉิน เป็นบริการที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยการรับเข้าบ้านพักฉุกเฉินเป็นการชั่ว คราว บริการด้านศาสนกิจ และ
บริการฌาปนกิจให้แก่ผู้สูงอายุท่ีไร้ญาติจัดฌาปนกิจสงเคราะห์ ลดหย่อนภาษีให้แก่บุตรซึ่งเป็นผู้อุปการะ
เลี้ยงดูเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เป็นบุพการีและไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท จัดให้มีกฎหมาย
และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวอย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่องจนวาระสุดท้ายของชีวิต รณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้มีศักยภาพในการ
ดูแลผู้สูงอายุโดยการให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ บริการด้านกฎหมาย เพื่อป้องกัน
รักษาความปลอดภัย สิทธิและสวัสดิการให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึjงได้รับอันตรายจากการทารุณกรรม
หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ ง และให้คำแนะนำปรึกษาหรือ
ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในการแก้ปัญหาครอบครัว 6. มาตรฐานด้านการสร้างบริการ
หรือเครือข่ายเกื้อหนุน จัดตั้งและพัฒนาการบริการทางสังคมในชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้มาก
ที่สุด โดยเน้นการให้บริการถึงบ้านและมีการสอดประสานระหว่างการบริการทางด้านสุขภาพกับบริการ
ทางด้านสังคม โดยครอบคลุมบริการได้แก่ ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน 
บริการเยี ่ยมบ้าน ระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน บริการชุมชนเคลื่ อนที่ไปในที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่
ห่างไกล จัดตั้งระบบเฝ้ าระวัง เกื้อกูลและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุในชุมชน 
จัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายแก่ผู้ทำการดูแลผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีเครือข่าย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและบริการแม่บ้าน โดยการจัดส่งแม่บ้านไปช่วยเหลือผู้สูงอายุในการ
ทำงานบ้านต่าง ๆ เช่น การจ่ายกับข้าว การทำความสะอาด การประกอบอาหาร หรือช่วยเหลือด้านอ่ืน 
ๆ เป็นต้น 

 

สวัสดิการผู้สูงอายุ 
 ปัจจุบันทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนในการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ โดยรูปแบบการจัด
สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ มี 4 รูปแบบ คือ 1. การประกันสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น กองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการที่จดทะเบียน (กสจ.) 2. การช่วยเหลือสาธารณะหรือการช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐ 
ได้แก่ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3. การบริการสังคม ได้แก่ การบริการด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้าน
ที่อยู่อาศัยด้านรายได้และการมีงานทำ และด้านนันทนาการ เช่น เพื่อการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ การจัด
ศูนย์อเนกประสงค์เพื่อเป็นสถานที่พบปะและทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ 4. การช่วยเหลือโดยภาค
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ประชาชนเป็นการจัดสวัสดิการโดยกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมเช่น การจัดสวัสดิการชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชน ภาคเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น (กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย. 2542) 
 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. การ
บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ ผู้สูงอายุเป็นกรณี
พิเศษ 2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 3. การประกอบ
อาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การ
รวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 5. การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่
ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร
ยานพาหนะตามความเหมาะสม 7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานท่ีของรัฐ 8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับ
อันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 9. การ
ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 10. การ
จัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง 11. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตาม
ความจำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 13. การอื่น
ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 มาตรา 11) 
 จากสถานการณ์ทั่วโลกที่ได้มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันประเทศต่าง 
ๆ มีการให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเมื่อศึกษานโยบาย 
แนวทาง ที่ประเทศต่างนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่าประเทศต่างมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ไม่ต่างกัน นั่นคือ การมุ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านสุขอนามัย 
หลายประเทศได้ใช้ระบบการให้บริการทางการสาธารณสุขแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุและคนที่ทำการดูแลผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการโดยรัฐได้ง่าย มีการเตรียมความพร้อมเพื่ อ
รองรับความเป็นผู้สูงอายุ 2. มีการจัดตั้งกองทุนบำนาญสำหรับผู้เกษียณอายุจากงาน มีการจ่ายเงินค่า
ครองชีพเมื่อเข้าสู่วยัสูงอายุ จัดหาและส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุได้มี
รายได้เสริม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนภายในประเทศรู้จักที่จะเก็บออมเงิน 3. ด้านที่อยู่อาศัยมี
การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยไม่ว่าเป็นบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัย รวมทั้งการดูแลผู้
อยู ่อาศัยที่อาศัยอยู่เพียงลำพังแสดงออกเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีประโยชน์และมีคุณค่า 
สามารถเป็นส่วนช่วยพัฒนาประเทศได้ 4 ด้านการศึกษาหลายประเทศ มีโครงการสนับสนุนทาง
การศึกษาให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสำหรับความ
แตกต่างระหว่างสวัสดิการผู้สูงอายุไทยกับต่างประเทศที่ เห็นได้ค่อนข้างชัด คือ ตัวบทกฎหมายที่นำมา
บังคับใช้ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติในต่างประเทศ กฎหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านผู้สูงอายุจะมีความ
เด่นชัด โดยพิจารณาจากโครงสร้างของบริหารงานที่ได้มีการแยกงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุออกเป็นกระทรวง
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หรือทบวงที่ชัดในขณะที่ประเทศไทย นโยบายและหน่วยงานค่อนข้างจะทำงานในหลาย ๆ งานในหน่วย
เดียว เช่น การพัฒนา เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เป็นต้น (อรรถพงค์ คชศักดิ์, 2562) 
 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คือการรับรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถอธิบายได้ดี
ที่สุดจากความพึงพอใจท่ีผู้สูงอายุแต่ละบุคคลได้รับ โดยจะวัดการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่
ละด้านดังนี้ ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ด้าน
สภาพร่างกายที่ดี ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม และด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง 
 ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิต สามารถแบ่งคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการกำหนดตัวช้ีวัดเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 
1. คุณภาพชีวิตด้านการรวมกลุ่มทางสังคม (Social Inclusion) การรวมกลุ่มทางสังคมจะเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุ่มทางสังคม การมีส่วนร่วมในกลุ่มทางสังคม สภาพแวดล้อมของที่อยู่
อาศัยที่มีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่มทางสังคม บทบาทในการดำเนินชีวิต การช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ 2. 
คุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ทางกายภาพ (Physical Well-being) ด้านความเป็นอยู่ทางกายภาพ 
หมายถึง ลักษณะทางสุขภาพซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย การมีสุขภาพดี การมีเวลาพักผ่อนหย่อน
ใจ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาหารและโภชนาการ ความสามารถในการ
เคลื ่อนไหวของร่างกาย และการดูแลสุขภาพ 3. คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Relations) จะเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการมีมิตรภาพ เช่นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภายใต้บริบทสถานที่ทำงานหรือบริบทครอบครัว นอกจากนี้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลยังเกี่ยวข้องกับภาวะความโดดเดี่ยวเดียวดาย การสนับสนุนช่วยเหลือจากเครือข่ายทางสังคม 
ความใกล้ชิดสนิทสนมและความรัก 4. คุณภาพชีวิตด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ที่ดี (Material 
Well-being) ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ที่ดีจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ อาชีพการงาน 
สภาพทางการเงิน ความปลอดภัย สถานภาพทางเศรษฐกิจ ลักษณะที่อยู่อาศัยและการคมนาคมขนส่ง 5. 
คุณภาพชีวิตด้านลักษณะทางอารมณ์ (Emotional Well-Being) ด้านลักษณะทางอารมณ์จะเกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจในการงานอาชีพ ที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือสนับสนุน ความพึงพอใจในกลุ่มทางสังคม
ของตนเอง นอกจากนี้ด้านลักษณะทางอารมณ์ยังเกี ่ยวข้องกับสุขภาพจิต มโนภาพแห่งตน การไร้
ความเครียดและความสุขในการดำเนินชีวิต 6. คุณภาพชีวิตด้านความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
(Self-determination) ด้านความสามารถในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองจะเกี่ยวข้องกับความมีอิสรภาพ
ในการตัดสินใจ การควบคุมตนเอง การกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิตด้วยตนเอง อิทธิพลของที่อยู่อาศัย
ที่มีผลต่อความสามารถในการตัดสินใจ การสนับสนุนช่วยเหลือด้วยคำพูดและการแก้ต่างเพื่อตนเอง 7. 
คุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาตนเอง (Personal Development) ด้านการพัฒนาตนเองจะเกี่ยวข้องกับ
เร ื ่องของการศึกษาและทักษะในการปฏิบัติตน ความสามารถส่วนตัว การบรรลุสิ ่งที ่ปรารถนา 
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ความก้าวหน้าและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ 8. คุณภาพชีวิตด้านสิทธิเสรีภาพ (Rights) ด้านสิทธิเสรีภาพ
จะเกี่ยวข้องกับการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน สิทธิในความเป็นพลเมือง ความรับผิดชอบใน
ฐานะความเป็นพลเมืองและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือรัฐบาล (บีเดิ้ล -บราวน์และคณะ 
(Beadle-Brown et al.), 2008: 380) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การวัดคุณภาพชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่จะมี
คำถามว่าสิ่งใดมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตบ้าง สิ่งที่กำหนดในเรื่องดังกล่าวได้ถูกพิจารณาเป็นปัจจัยด้าน
วัตถุวิสัย (Objective factors) และปัจจัยด้านอัตวิสัย (Subjective factors) ซึ่งการศึกษาเรื่องคณุภาพ
ชีวิตในแง่ที่เป็นวัตถุวิสัย และอัตวิสัยนั้นมีข้อโต้แย้งมานานนับทศวรรษ กล่าวคือในแต่ละทศวรรษจะเน้น
การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในด้านที่ต่างกัน เช่นในปีคริสต์ศักราช 1980 นักวิจัยมุ่งศึกษาในเรื่องของการ
ประเมินคุณภาพชีวิต และผลกระทบของแนวคิดการลดการพึ่งพาสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมถึงศึกษาผลกระทบของการวิจัยเชิงวัตถุวิสัย ต่อมาในปีคริสต์ศักราช 1990 งานวิจัย
ในช่วงทศวรรษนี ้เน้นศึกษาในเรื ่องของความสำคัญของการใช้อัตวิสัยในการศึกษาคุณภาพชีวิต 
นอกจากนี้งานวิจัยในช่วงระยะเวลานี้ยังมุ่งศึกษาในเรื่องของอุปสรรคในการยอมรับความน่าเชื่อถือใน
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในชีวิตของประชากรกลุ่มตัวอย่างอีกด้วย (Beadle-Brown, Murphy and 
DiTerlizzi, 2008: 380-390) สำหรับรายละเอียดเกี ่ยวกับเครื ่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ลักษณะของเครื่องมือและมาตรวัดที่ใช้ และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 1. ปัจจัย
หรือตัวแปรที่ศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่เป็น
วัตถุวิสัย และอัตวิสัย โดยศึกษาจากปัจจัยหลัก 4 ปัจจัยดังต่อไปนี้ ปัจจั ยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้าน
สุขภาพจิต/จิตใจ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เพื่อนบ้าน ญาติมิตร ครอบครัว ความโดดเดี่ยว 
การอยู่ในสังคม) และปัจจัยด้านความเป็นอยู่ (ท่ีอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ) 2. ลักษณะของ
แบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะสร้างตามมาตรวัดของลิเกิร์ท ซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบ 5 มาตรวัด และ 6 
มาตรวัด ในขณะแบบวัดคุณภาพชีวิตบางแบบจัดทาเป็นมาตรวัดเรียงอันดับ 3. การหาคุณภาพของ
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตของสูงอายุ จะหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยวิธีของครอนบัค หรือวิธีการวัดซ้ำ  

ฮอบกินส์ (Hopkins, 1998 cited in Kurtus, 2005) ได้ศึกษาและพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว ลดการเจ็บไข้ได้ป่วย และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ 1. การ
ออกกำลังกาย เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะการออกกำลังกายจะทำให้ระบบหัวใจและระบบ
ทางเดินหายใจ ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เพิ่มความหนาแน่นของกระดูก ระบบการย่อยอาหารทำงานปกติ 
ลดความตึงเครียดและช่วยให้นอนหลักสบาย 2. อาหาร ผู้สูงอายุควรบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำ ผักและ
ผลไม้ วิตามิน รวมถึงน้ำดื่มในปริมาณที่เหมาะสม 3. งดการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่จะลดอัตราการเสี่ยงจาก
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การเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ 4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การงด หรือจำกัด
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะลดอัตราการเสี่ยงเป็นโรคตับแข็ง และโรคมะเร็ง 5. ลดควา มตึง
เครียด การทำภาวะจิตใจไม่ให้เกิดความตึงเครียด หรือความวิตกกังวล จะช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
ด้านจิตใจ ไม่สะเทือนใจง่าย 6. การสร้างความสัมพันธ์ที ่ดี การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี จะช่วยลดความกดดัน ทำให้สมองทางานปกติ และป้องกันความตึงเครียด 7. การทำ
กิจกรรมที่ท้าทาย เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และการทำกิจกรรมที่ต้องใช้จิตใจจะช่วยยกระดับสุขภาพ
ใจได้ 

 

สรุป 
ในปัจจุบันทุกประเทศทั่วทั้งโลกได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ

ติด 1 ใน 3 ในอาเซียน ในปี 2560 ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะช่วยตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถประกอบกิจวัตร
พื้นฐาน คือ กินอาหารเอง เข้าห้องน้ำเอง แต่งตัวได้เอง นอกจากน้ันผู้สูงอายุยังมีปัญหาเรื่องสุภาพอีก คือ 
เป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนไทย
ตั้งแต่ก่อนวัยสูงอายุจนเป็นผู้สูงอายุ เช่น การกินอาหาร การออกกำลังกาย การสูบบุหรี ่ การดื่ม
แอลกอฮอล์ ทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทยพบว่าผู้สูงอายุมีรายได้จากบุตร
หลาน และการทำงานน้อยลง และยังพบว่ามีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง และ
ผู้สูงอายุมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของแต่
ละบุคคลสามารถอธิบายได้ดีที่สุดจากความพึงพอใจที่ผู้สูงอายุแต่ละบุคคลได้รับ โดยจะวัดการรับรู้
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละด้านจากด้านสภาพอารมณ์ที่ดี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ด้านสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี ด้านสภาพร่างกายที่ดี ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม และด้านการตัดสินใจด้วย
ตนเอง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุได้ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุโดยสนับสนุน
และให้สิทธิกับผู้สูงอายุให้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ เช่น การจ่ายเงินเป็นค่ายังชีพ การหางานให้ทำ หรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม การจัดที่พักอาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็น และให้ได้รับสวัสดิการจาก
รัฐที่เพียงพอเพื่อไม่เป็นภาระแก่สังคม เป็นต้น องค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
นโยบายด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีสามารถดำเนินชีวิตต่อได้อย่างมีความสุข นโยบายด้าน
การมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้และอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ นโยบายด้านความมั่นคง
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันในการคุ้มครองความปลอดภัยและลดความเหลือ่มล้ำในสิทธิที่เกี่ยวกับความ
มั่นคง  
 
 
 



- 728 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เอกสารอ้างอิง  
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (2542). พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. (2542, 11 พฤศจิกายน). ราช
กิจจานุเบกษา. เล่ม 16 ตอนที ่114 ก. 

ก ร ม ก ิ จ ก า ร ผ ู ้ ส ู ง อ า ย ุ .  ( 2 5 6 2 ) .  ส ถ ิ ต ิ ผู้ ส ู ง อ า ยุ .  [ อ อ น ไ ล น ์ ] .  แ ห ล ่ ง ท ี ่ ม า : 
http://www.dop.go.th/th/know/1. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักบริการ
สวัสด ิการส ังคม. (2557). รายงานประจาปี 2557 สำนักบร ิการสวัสด ิการส ังคม . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

จิราภรณ์ เกษร. (2560). คุณภาพชีวติของผู้สงูอายุในจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 

นันทนา อยู่สบาย. (2557). ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะ
จรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546. (2546, 31 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 120 ตอนที่ 130 ก. 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552. 

(2 ธันวาคม 2537). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที ่111 ตอนที ่53 ก. 
อรรถพงค์ คชศักดิ์. (2562). แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

Beadle-Brown, J., Murphy, G., and DiTerlizzi, M. 2008. Quality of Life for the Camber well 
Cohort. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 24. 380-390. 

Kurtus, E.  2005.  Lifestyle Factors Affecting Quality of Life in Late Adulthood. 
http://www.stress-free-naturally.com/pdf/Lifestyles%20of%20the%20Elderly  

 .pdf 

 



 

 

การเพิ่มขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.)  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ENHANCING VILLAGE SECURITY TEAM’S COMPETITIVENESS 
AT LI  DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE 

 
ว่าท่ีร.ต.ทวีศิลป์ ปาละปิน 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Acting Sub Lt. Taveesil Palapin 
Buddhapanya Sri Dvaravati Sangha College Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

E-mail: taveesil.palapin@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีใช้แนวคิด การเพิ่มขีดความสามารถเป็น
กรอบการวิจัย พื้นที่วิจัย คือเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. กลุ่มตัวอย่าง ผู้ใหข้อ้มูลสำคัญ 
ในการตอบแบบสอบถามจำนวน40คนและให้สัมภาษณ์จำนวน12คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบ.เ จาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ 1) ตอบแบบสอบถาม 2) การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
สถิติอ้างอิง ผลการวิจัยพบว่า1. การปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่าการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.)ส่วนมากจะ
เป็นงานจราจร  อยู่เวรเฝ้าสถานที่สำคัญและงานด้านจิตอาสา  2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
ทักษะการตรวจค้น3การเพิ่มขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในอำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูน ซึ่งมีการวิเคราะห์ 2 ช่วงเวลาคือก่อนอบรมและหลังการอบรมพบว่าก่อนการอบรมของชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไม่ความรู้ด้านกฎหมาย การตรวจค้นและการป้องกันตัวแต่เมื่อได้รับการ
อบรมแล้วชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  มีความรู้เพิ่มขึ้นซึ่ง องค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในศึกษาการปฎิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในพื้นที่ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน  การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.)ในพื้นที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 
คำสำคัญ:  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ,การเพ่ิมขีดความสามารถ 
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Abstract 
 This research has a research model which is a research that combines the 
method of using the concept. Capacity building is a research framework, research area is 
Wang Din Subdistrict Municipality, Li District, Lamphun Province. sample group key 
informant In a survey of 4 0  people and 1 2  interviews. Use a specific selection method. 
There are 2  types of research instruments which are 1 ) answering the questionnaire 2 ) 
interviewing. Data were analyzed by using reference statistics. The results of the research 
revealed that 1. The operation of the village security kit in the area of Li District, Lamphun 
Province, found that most of the village security guard's operation was traffic work. 2 . 
Problems and obstacles in the performance of the village security guards In the area of 
Li District, Lamphun Province, problems and obstacles in performing the duties of the 
village security guards still lack knowledge and understanding of Laws and Search Skills3 
Empowering Village Security Guards in Li District, Lamphun Province, which analyzed 2 
periods, before training and after training, it was found that before training of village 
security guards no legal knowledge Search and self-defense, but when trained in the 
village security team have increased knowledge Knowledge from this research It can be 
used to study the performance of the village security kit in the area of Li District, Lamphun 
Province. The study of problems and obstacles in the performance of the village security 
kit in the area of Li District, Lamphun Province. The study of problems and obstacles in 
the operation of the village security system Perform duties of the village security kit in 
the area of Li District, Lamphun Province 
 
Keywords: Village security kit ,TEAM’S COMPETITIVENESS 
 

บทนำ  
 บ้านเมืองเราทุกวันนี ้มีแต่ข่าวเร ื ่องการโจรกรรม จี ้ ปล้น ลักทรัพย์ ล ักขโมย ในหน้า
หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ มีทั้งการใช้กำลังประทุษร้ายต่อเจ้าของทรัพย์ และใช้กำลังประทุษร้ายต่อตัว
ทรัพย์ หรือถ้าโชคดีหน่อยท่ีจะไม่มีการใช้กำลังประทุษร้ายคือพวกที่ย่องเบาเข้าไปลักขโมยทรัพย์สินมีค่า 
ตามอาคารบ้านเรือน โรงงาน สำนักงานรวมทั้งห้างสรรพสินค้า เป็นลักษณะลักเล็กขโมยน้อย หรือ
อาจจะขโมยของใหญ่ที่มีค่าก็ได้พวกหลังนี้มักจะไม่ค่อยทำร้ายต่อเจ้าทรัพย์ หรือทำลายทรัพย์สินเพียงแต่
เอาทรัพย์สินที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตหรือยินยอมไปเท่านั้น (กฤชกมล ,2547 ) จากสภาพปัญหาดังกล่าว 
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จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรของรัฐในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติการร่วมกับทหาร ตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน 
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงของประเทศ มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความมั่นคงในพลเรือน โดยพิจารณาสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชน โดยจัดให้มีชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ขึ ้นมา ออกกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้า
พนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 โดยมีบทบาท
หน้าที่ 1) ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2) รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้านและชุมชนของตนเอง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นราษฎรที่อาศัยในหมู่บ้านถือเป็นกอง
กำลังภาคประชาชนที่รู้บริบท สภาพปัญหาของหมู่บ้านและชุมชนตนเองได้อย่างดี อยู่เวรยามเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในหมู่บ้านและชุมชน ตรวจและตระเวน รายงานเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ อีกทั้งสามารถปฏิบัติช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง 
ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนหาข่าวและเฝ้าระวังบุคคลสถานท่ีสำคัญ (กรมการปกครอง, 2558)  
 เนื่องจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบยังอาศัยช่องโหว่ในการก่อเหตุ ช่วงเวลา ลักษณะการ
ก่อเหตุและระดับความรุนแรงยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สะท้อนถึงการปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานรัฐ และภาค
ประชาชน ดังนั้นจึงต้องอาศัยบุคคลในพ้ืนท่ีที่เข้าใจสภาพปัญหามาช่วยเหลือปฏิบัติงาน และประสานกับ
ชาวบ้านโดยตรง นั่นคืออาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความ ปลอดภัย ท่ีได้รับการ
แต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านและชุมชน ขณะเดียวกัน
การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ยังมีอุปสรรคในการทำงานร่วมกับชาวบ้าน
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ และการ
เพิ่มขีดความสามารถของหน้าท่ีของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ีเทศบาลวังดิน อำเภอ
ลี้ จังหวัดลำพูน โดยการสัมภาษณ์ผู้นำและเจ้าหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ.) ถึง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ และขีดความสามารถของหน้าท่ีของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายให้
สอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จเพื่อ
ก่อให้เกิดความสงบสุขในพ้ืนท่ีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  
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 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.)ในพื้นที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

การทบทวนวรรณกรรม   
 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
(ชรบ.) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนสรปุได้ดังนี ้
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)  
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีโดยกรมการปกครองอธิบายความสำคัญว่า ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู ่บ้าน (ชรบ.) คือ หน่วยกำลังคุ ้มครองและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
ประกอบด้วยราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ท่ีผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) และได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษา ความปลอดภัยหมู่บ้านและมี
ฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งกรมการปกครองมีหน้าที่จัดฝึกอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรที่สมัครใจในหมูบ่้าน จำนวน
หมู่บ้านละ 30 คน  มีอำนาจหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที ่พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น ได้ร้องขอ โดยให้ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือได้ในเรื่องต่อไปนี้ 1. อยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยและ
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  2. ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย 3. สืบสวนหาข่าวพฤติการณ์อัน
อาจเป็นภยันตรายต่อความมั่นคงหรือสงบ เรียบร้อย 4. เฝ้าระวังรักษาสถานท่ีสำคัญ ตั้งจุดตรวจ จุดสกดั 
ตรวจสอบบุคคล และ ยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกหมู่บ้าน  5. รายงานเหตุการณ์ซึ ่งเกิดขึ ้นในพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาทราบ 6. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และการก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ 7. ตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ซึ่งมีเหตุสงสัยตามสมควรว่าเกี่ยวข้องกับ การ
กระทำความผิดหรือได้มาโดยกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำ  
ความผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎมายวิธีพิจารณาความ อาญา
ว่าด้วยการค้นผิดสิ่งของหรืออาวุธที่ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือได้มาโดยได้ กระทำ
ความผิด หรือซึ ่งมีไว้เป็นความผิดตามกฎมาย ให้รายงานไปยังผู ้บังคับบัญชาใกล้ตนโดยเร็ว  8. จับ
ผู ้กระทำความผิดซึ ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา  และควบคุมผู ้ถ ูกจับส่ง
ผู้บังคับบัญชาใกล้ตนโดยเร็ว หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ 9. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การสั่งใช้และภารกิจของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
ทั่วถึง 
 2 แนวคิดเร่ืองการเพ่ิมขีดความสามารถ 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  เดล และ เฮส  (1995.)กลาวว่า ขีดความสามารถวาเป็นการค
นหาสิ่งที ่ทำใหเกิดการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานที ่เหนือกวา (Superior 
Performance)นอกจากน ี ้ ได ้ ให ความหมายข ีดความสามารถในด ้านอาช ีพ ( Occupational 
Competence) ว่าหมายถึง ความสามารถ (Ability) ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพ เพื่อใหเกิด
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว  คําวา “มาตรฐาน” ในที่นี้คือ องคประกอบของ
ความสามารถ(Element of Competency) บวกกับเกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 
และคำอธิบายขอบเขตงาน (Range Statement)    
 3 แนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสา 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ และ จิระสุข สุขสวัสดิ์ (2559) กล่าวว่า จิต
สาธารณะ หมายถึงความรู้สึกในการตระหนักรู้ ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของบุคคลในการแสดงออก
พฤติกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความสมัครใจรวมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีความรับผิดชอบในจิตสำนึกที่ดีทั้งต่อตนเองและส่วนรวม เช่น การให้ความช่วยเหลือ การเสียสละ 
การอุทิศตนเองแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมด้วยความเตม็ใจ เสียสละ และไม่หวังผลตอบแทน
เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดและเป็นประโยชน์แก่บุคคลส่วนรวมในสังคม ชัยวัฒน์  สุทธ์ิรัตน์(2555)  กล่าวว่า 
จิตสาธารณะ หมายถึง การรู ้จักเอาใจใส่เป็นธุระ และเข้าร่วมในเรื ่องส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ มีสำนึกยึดมั่นในระบบคุณธรรมและ จริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งที ่ผิด เน้นความ
เรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับ ธรรมชาติ วิธีการที่ใช้ปลูกฝังจิตสาธารณะมีอยู่
หลายหลาย วิธีการที่สำคัญ คือการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมทางปัญญา โดยมีพื้นฐานของกระบวนการทาง
ปัญญาที่มีผลต่อพฤติกรรม และการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถกระทำได้โดยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางปัญญา เป็นสิ่งจำเป็นที่ สามารถนำไปใช้พัฒนาจิตสาธารณะและยังมีส่วนทำให้จิต
สาธารณะนั้นมีความคงทน และเป็น จิตสำนึกท่ีคงอยู่ในตัวบุคคลที่เติบโตในภายภาคหน้า การสร้างเสริม
จิตสาธารณะ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิง แบบผสานวิธี ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิดการ
เพิ่มขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ประกอบด้วย 1 แนวคิดเกี ่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 2 แนวคิดเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถ 3 แนวคิด
เกี่ยวกับจิตอาสา    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ตัวอย่าง) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย ผสานวิธี)พื้นที่วิจัย คือ เทศบาลตำบลวังดิน ตำบล อำเภอลี้ จังหวัด

ลำพูน กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
1. ตอบแบบสอบถามจำนวน 40 คน 

 2. สัมภาษณ์ข้อมูลสำคัญจำนวน 12 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่  
 1) แบบสอบถาม ใช้ศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) ทำกาเก็บรวบรวมโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาปัญหาของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.) อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน และเพื่อทราบการเพิ่มขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.) อำเภอ
ลี้ จังหวัดลำพูน.   
 2) แบบสัมภาษณ์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเชิงลึก ( In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ(Key Informants) เพื่อศึกษาปัญหาและกิจกรรมการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนรวบรวมข้อมูล วันที่ 31 
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เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 นำข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ด้วยสถิติอ้างอิง ใช้การวิจัยเอกสาร วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมาเขียนบรรยายเชิงพรรณนา  
 

ผลการวิจัย  
 ศึกษาการปฏิบัติงานชองชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน  (ชรบ.) อำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูน  
 1.) การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ชุด
รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตอาสาความ
เสียสละเพื่อชุมชนและประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในอำเภอลี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพบผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชายจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.51. และจำนวนเพศหญิงจำนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นจำนวน16 คนคิดเป็นร้อยละ 40.00 มีสถานภาพสมรส 
30 คนคิดเป็นร้อย 75.00 มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีระยะการ
ทำงาน 1-5 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็น 45.00 ด้านความเข้าใจของบทบาทหน้าท่ีชุดรักษาความปลอดภัย
ของหมู่บ้าน(ชรบ.) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3 .48 และเมื่อ
จำแนกเป็นรายด้านแล้วพบว่าอยู่ในระดับมากคือ  ด้านจิตอาสาหรือจิตสาธารณะโดยมีค่าเฉลี่ย 3 .84 
รองลงมาคืออำนาคหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ย 3 .73 โดยค่าเฉลี่ยที่อยู่ใน
ระดับปานกลางคือด้านวิธีการค้นมีค่าเฉลี่ย 3.20  และด้านกฎหมายมีค่าเฉลี่ย 3.13  
 2.) ความถี่ในการปฏิบัติงาน จากตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชดุรักษา
ความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) ด้านความถี่ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีความเห็นในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดมี  3 หัวข้อคือการอยู่เวรยาม
รักษาความสงบเรียบร้อยรายงานเหตุการณ์และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยมีคา่เฉลี่ย 3.85 รองลงมา
คือการตรวจตะเวนรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.78 การเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจ 
จุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะที่ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งได้รับค่าเฉลี่ย3.70 ป้องกันและปราบปรามการ
กระทำความผิดก่อความไม่สงบภายในหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ย3.60 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางคือการ
ตรวจค้นยานพาหนะหรือเหตุต้องสงสัยการกระทำความผิดมีค่าเฉลี่ย 3.40 และการจับผู้กระทำความผิด
และควบคุมตัวตามกฎหมายซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ3.23 จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็น
ถึงความสนใจในการเข้าสมัครเป็นชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.)ว่าต้องมีจิตอาสาและพร้อม
ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.) ต้องมีการ
ปฏิบัติดังนี ้

1 อยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภยัหมูบ่้าน 
2 ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรยีบร้อย 
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3 สืบสวนหาข่าวพฤติการณ์อันอาจเป็นภยันตรายความมั่นคงหรือความสงบเรยีบร้อย 
4 เฝ้าระวังรักษาสถานท่ีสำคัญ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า

ออกหมู่บ้าน 
5 รายงานเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
6 ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และการก่อความไม่สงบเรียบร้อยใน

พื้นที ่
7 ตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ซึ่งมีเหตุสงสัยตามสมควรว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผดิ 

หรือได้มาโดยกระทำความผิด หรือได้ใช้ หรือสงสัยว่าได้ใช้ หรือจะใช้ในการกระทำความผิดหรือ ซึ่งอาจ
ใช้เป็นพยานหลักฐาน  

8 จับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและควบคุมตัวผู้
ถูกจับส่งผู้บังคับบัญชาใกล้ตนโดยเร็วหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ 

9 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหน้าท่ีชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.)ในพื้นที่

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนมีรายละเอียดดังน็ 
พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมี ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที ่ของชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนมีค่าเฉลี่ยความรูค้วามเข้าใจในด้านกฎหมายและ
ทักษะการปฏิบัติหน้าที่โดยมีค่าเฉลี่ยปานกลางเพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และปานกลางตามลำดับโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ความรู้ความเช้าใจด้านจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 รองลงมาคือความรู้ความเช้าใจด้านอำนาจหน้าที่ของ (ชรบ.)มีค่าเฉลี่ย 3.73 
รองลงมาคือความรู้ความเช้าใจด้านทักษะวิธีการตรวจตรวจค้น มีค่าเฉลี่ย 3.20 และความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายมีค่าเฉลี ่ย 3.13 แต่เมื ่อกล่าวถึงปัญหาจากการสัมภาษณ์ยังขาดด้านกำลังคน หรือ
อัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการขาดความรู้ด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าท่ีความปลอดภัย ด้านงบประมาณสวัสดิการ เพราะ ชรบ. จะไม่มีค่าตอบแทนหรือค่า
เบี้ยเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด เนื่องจาก เป็นประชาชนหรือราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่  ที่ต้องการให้
พื้นที่หมู่บ้านของตนมีความสงบเรียบร้อย สังคมสงบสุข จึงอาสาและ มีความประสงค์จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และได้รับการแต่งตั้ง    จากนายอำเภอให้
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและให้เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือ
เจ้าพนักงานอ่ืน ได้ร้องขอให้ ชรบ. ช่วยเหลือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เพราะ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ด้านจราจร และเสื้อผ้าในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเบื้องต้นบาง
พื้นที่มีการหางบประมาณมาจากการทอดผ้าป่า ทอดกฐินเพื่อนำเงินมาซื้อวัสดุอุปกรณ์เสื้อผ้า น้ำมัน
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ยานพาหนะ อาหาร และน้ำ ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งบางครั้งงบประมาณก็ไม่พอ
ต่อการซื้อจึงอยากจะให้มีงบประมาณด้านอุปกรณ์ให้กับชรบ  
 การเพ่ิมขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 การเพิ่มขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยหมู ่บ้าน (ชรบ.) จากการวิเคราะห์ เรา
วิเคราะห์ 2 ช่วงเวลาคือก่อนและหลังได้ผลการวิเคราะห์ดังนี ้ในช่วงก่อนเริ่มอบรบซึ่งพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามก่อนเข้าร่วมการฝึกอบรมการปฏิบัติงานชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.)โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย 2.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการ
ต่อสู้ป้องกันตัว ท่า บุคคลประกอบอาวุธมีค่าเฉลี่ย 2.28 รองลงมาคือระเบียบแถว การป้องกันตัว และ
การต่อสู้ด้วยมือเปล่าโดยมีค่าเฉลี่ย 2.25 โดยค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ 2.38การตรวจค้นยาเสพติดจากบุคคล 
ยานพาหนะและเคหสถานและวิธีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อกดดันผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้านรองลงมา
คือ เรื่อง หลักการใช้อาวุธ การป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมือเปล่ามีค่าเฉลี่ย 2.40และสังเกตจดจำและ
ทักษะการทำงานในเวลากลางคืนมีค่าเฉลี่ย 2.48 ค่าที่ได้ระดับปานกลางคือ หลักการและวิธีการตรวจคน้
ยาเสพติดจากบุคคลยานพาหนะ และเคหสถานโดยมีค่าเฉลี่ย 2.60และหลักการและวิธีการตรวจค้นยา
เสพติดจากบุคคลยานพาหนะ และเคหสถานมีค่าเฉลี่ย 2.65และในช่วงหลังการอบรมได้ได้ผลดังนี้จาก
ตาราง 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามหลังเข้าร่วมการฝึกอบรมการปฏิบัติงานชุดรักษาความปลอดภัย
ของหมู่บ้าน(ชรบ.)โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.66 โดยพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
คือวิธีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดเพื่อกดดันผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้านและเรื่อง หลักการใช้อาวุธ การป้องกัน
ตัวและการต่อสู้ด้วยมือเปล่าโดยมีค่าเฉลี่ย 4.45โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือเรื่อง 
บทบาทหน้าท่ีของ ชรบ และการต่อสู้ป้องกันตัว อาวุธศึกษาและ ท่าบุคคลประกอบอาวุธมีค่าเฉลี่ย 4.85
รองลงมาคือการสังเกตจดจำและทักษะการทำงานในเวลากลางคืนมีค่าเฉลี่ย 4.73เรื่อง หลักการและ
วิธีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดเพื่อกดดันผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้านหลักการและวิธีการตรวจค้นยาเสพติดจาก
บุคคลยานพาหนะ และเคหสถานมีค่าเฉลี่ย 4.70การตรวจค้นยาเสพติดจากบุคคล ยานพาหนะและ
เคหสถานมีค่าเฉลี่ย 4.68ระเบียบแถว การป้องกันตัว และการต่อสู้ด้วยมือเปล่ามีค่าเฉลี่ย 4.53 
 จากการวิเคราะห์ผลทั้งสองช่วงทำให้สรุปได้ว่าการอบรมของชุดรักษาความปลอดภัยของ
หมู่บ้าน(ชรบ.)อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนมีความรู้ในด้านกฎหมายและการจัดระเบียบแถวอีกท้ังการตรวจค้น
และการตั้งจุดจราจร มีความรู้ทักษะเพิ่มมากขึ้น 
 

สรุปองค์ความรู้   
 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
(ชรบ.)อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องการสำรวจความคิดเห็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึกทำการวิเคราะห์และสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยดังนี้ 
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 1.การมีจิตใจสาธารณะ คือ มีจิตสำนึกที่ดีในการรู ้จักหน้าที่ความรับผิดชอบเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมยึดมั่นทั้งในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆคอย
ช่วยเหลือผู้อื่นท่ีเดือดร้อนด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน ไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจผู้อื่นรับฟังความคิดเห็น
ของส่วนรวม  
 2.ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี การบังคับบัญชา  ดังนี้ 
  - ระดับหมู่ ชรบ. ผู้บังคับหมู่ ชรบ. (ผช.ผญบ. พิจารณา ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง เป็น
ลำดับแรก) มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ชรบ. 
ตามนโยบายของทางราชการกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กองร้อย ชรบ. และหมวด ชรบ. 
  - ระดับหมวด ชรบ. ผู้บังหมวด ชรบ. (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) มีหน้าที่ปกครองบังคับ
บัญชา ควบคุม กำกับดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพื้นที่หมู ่บ้าน ตาม
นโยบายของทางราชการ กองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และกองร้อย ชรบ. 
  -  ระดับกองร้อย ชรบ. ผู้บังคับกองร้อย ชรบ. (ปลัดอำเภอประจำตำบล/ปลัดอำเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล) มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลและให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขตพื้นที่ตำบล ตามนโยบายของทางราชการ และกองพันหน่วยรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน 
  - ระดับกองพัน ผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (นายอำเภอ) มี
หน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในเขต
พื้นที่อำเภอ ตามนโยบายของทางราชการ 
 3.หน้าที่การปฏิบัติงานของ ชรบ. 
 การปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ. จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้า
พนักงานอ่ืน ได้ร้องขอ ให้ ชรบ. ช่วยเหลือได้ ซึ่งมีอยู่ 10 ประการ คือ 
  - การอยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
  - ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย 
  - สืบสวนหาข่าวท่ีเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย 
  - เฝ้าระวังรักษาสถานท่ีสำคัญ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ
ที่ผ่านเข้า- ออกหมู่บ้าน 
  - รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ 
  -ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาและการก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยในพ้ืนท่ี 
  - ตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ยึดสิ ่งของหรืออาวุธที่ใช้ โดยต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 
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             - จับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ควบคุมตัวผู้ถูกจับส่งผู้บังคับบัญชาใกล้ตนโดยเร็ว 
             - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             - ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 งานวิจัยนี้พบว่า ศึกษาการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.)อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.  ความถี่ของการ
ปฏิบัติงานเมื่อรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศชายร้อยละ 87.51และเพศหญิงจำนวนร้อยละ 12.51มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไปร้อยละ 
40.00สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 75.00 มีอาชีพหลักเป็นเกษตรคิดเป็นร้อยละ 52.50มีระยะการ
ทำงาน 1-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 45.00สอดคล้องกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านลี้หลวงและค่าเฉลี่ย 3.78 การเฝ้า
ระวังตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะที่ผ่านเข้ามา ซึ่งสอดคล้องจุฑามาศ  สารีปา(2563)ที่ได้
ทำการศึกษาเรื่อง “ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี”ที่พบว่าเพศ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 89.5 และเพศหญิง ร้อยละ 10.1  อายุ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.1 อยู่ในระดับใกล้เคียงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มี
อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 18 -30 ปี 
และมีอายุ 51-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 13 และ 10.15 ตามลาดับ ขณะที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ท่ีมีอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.2 อาชีพปัจจุบัน ชุดรักษาความปลอดภยั
หมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป
และค้าขาย หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อย 37.8 และ 14.6 ตามลำดับระยะเวลาการปฏิบัติ
หน้าที่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 1-3 ปี คิดเป็นรอ้ย
ละ 42.4 รองลงมาปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไปและปฏิบัติหน้าท่ีระยะเวลา 4-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
36.5 และ 14.9 ตามลาดับ ขณะที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาน้อย
กว่า 1 ปี มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.2 
 ส่วนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.)ในพื้นท่ี
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนมีรายละเอียดดังนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนมีค่าเฉลี่ยความรู้ความ
เข้าใจในด้านกฎหมายและทักษะการปฏิบัติหน้าที่โดยมีค่าเฉลี่ยปานกลางเพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและปานกลางตามลำดับโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ความรู้ความเข้าใจด้าน
จิตอาสาหรือจิตสาธารณะโดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 รองลงมาคือความรู้ความเข้าใจด้านอำนาจหน้าที่ของ 
(ชรบ.)มีค่าเฉลี่ย 3.73 รองลงมาคือความรู้ความเข้าใจด้านทักษะวิธีการตรวจตรวจค้น มีค่าเฉลี่ย 3.20 
และความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมายมีค่าเฉลี ่ย 3.13 ซึ ่งสอดคล้องจุฑาม าศ  สารีปา(2563)ได้
ทำการศึกษาเรื่อง “ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี” ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี มีรายละเอียดดงันี้ คือ ด้านกาลังคน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ี
จังหวัดปัตตานีมีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ด้านกา
ลังคน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การขาดอัตรากำลังใน
การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการขาดความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยกำลังในพื้นที่ไม่เข้าใจบริบท
สังคม ด้านงบประมาณ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีปัญหาอปุสรรค
ในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับสูง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งบประมาณในการประกอบการเลี้ยงของชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู ่บ้าน (ชรบ.) แต่ละเดือนไม่เพียงพอ รองลงมาเป็นการเบิกจ่ายงบประมา ณในการ
ประกอบการเลี ้ยงแต่ละเดือนมีความล่าช้า ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ และขาดงบประมาณในการฝึกทบทวน ชรบ. ตามแผนที่กำหนดไว้ ตามลาดับ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ด้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับสูง 
 สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในอำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูนนั้นสอดคล้องกับ ประมวล สุขพอและคณะ(2559)  ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินง าน
ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากมีความรู้ในเรื ่องเกี ่ยวกั บความรู้เกี ่ยวกับ
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของการเป็น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิ วินัย โครงสร้างฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์ของ 
อปพร. และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการส่งเสริมในการฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรเกี่ยวกับงาน
อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนจากศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบล ก่อนท่ีจะเป็นอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและสอดคล้องกับ  ปรางค์  จักรไชยและคณะ(2560) ได้ศึกษา ปัจจัยที ่มีผลต่อการ



- 741 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี ได้อภิ
ปราบผลการวิจัยไว้ว่าปัจจัยค้ำจุนมีผลต่อการปฏิบัติงานของ อสม. ในทีมหมอครอบครัว ดังนั้น อสม. 
ควรได้รับการสนับสนุน การทำงานในด้านต่างๆ เช่น การได้ให้แสดงบทบาทการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน การได้รับการอบรม และการได้รับสิทธิต่างๆในการรักษาพยาบาล การได้รับสนับสนุน   ด้าน
งบประมาณค่าตอบแทน และวัสดุในการ ปฏิบัติงานอย่างพอเพียง 
 

ข้อเสนอแนะ  
 งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบการเพิ่มขีดความสามารถชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.)
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนที่สำคัญ คือ 1.การมีจิตใจสาธารณะ 2.ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.) โดยควรให้ความสำคัญกับการ
ทำงานของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน(ชรบ.)สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยใน
ประเด็นเกี่ยวกับ1.การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการเพิ่มขีดความสามารถของชุดรักษาความปลอดภัย 
(ชรบ.) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทั้งตำรวจ ทหาร และพลเรือน ที่ต้อง
ร่วมมือกัน ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการบูรณาการทำงานร่วมกันกับสาม
หน่วยงานดังกล่าว เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงและแก้ไข การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.
การวิจ ัยนี ้กำหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะอำเภอลี ้ จ ังหวัดลำพูน ทำให้ทราบถึง การเพิ ่มขีด
ความสามารถของชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) เพียงพื้นที่เดียว ซึ ่งพื ้นที่อื ่น อาจมีการเพิ่มขีด
ความสามารถที่แตกต่างกันไป จึงควรขยายขอบเขตการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อจะได้ทราบถึงภาพรวม
ของการเพิ่มขีดความสามารถของชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน (ชรบ.)  
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมการปกครอง, คู่มือปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) และชุด รักษาควา
 ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.), [ออนไลน์] แหล่งที่มา  
 https://multi.dopa.go.th/mad/info_organ/about8/topic27  
กนกพิชญ์ ทองด้วง. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  (ชรบ.) ใน
 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: ศึกษากรณี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี. สาร นิพนธ์ปริญญา
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2556 
จิตราภรณ์ แสงรุ่งนภาพรรณ. ปัจจัยทางการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการดำเนินงาน
 เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที ่สาธารณสุขในศูนย์ส ุขภาพชุมชนจังหวัด
 นครราชสีมา. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. ขอนแก่น :มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
 2554. 
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จุฑามาศ สารีปา. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนที่
 จ ั งหว ั ดป ั ตตานี ,ว ิ ทยาน ิพนธ ์ป ร ิญญาศ ึ กษาศาสตรมหาบ ัณฑ ิ ต .ขอนแก ่น : 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2563 
ชัยรัตน์ สุขสมคิด. บทบาทของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กับภารกิจรักษาความสงบ
 เรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาอาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส. 
 สารนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต.สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2555 
นวพล จันทร์นิเวศน.์ บทบาทในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุดรักษาความปลอดภัย
 หมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (สารนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
 มหาบัณฑิต). สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2553. 
อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ และจิระสุข สุขสวัสดิ์ , จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและการสร้างสรรค์สังคม , 
 จิตวิทยาเพ่ือการดำรงชีวิต หน่วยท่ี 15, (นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 , 2559), 
นิลุบล รู้คุณ. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความเชื่ออำนาจในตนกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน
 สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ในจังหวัดขอนแก่น . วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต. 
 ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2539. 
นิลุบล รู้คุณ. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความเชื่ออานาจในตนกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน
 สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ในจังหวัดขอนแก่น . วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. 
 ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2539. 
ประมวล สุขพอและคณะ. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ของเทศบาลตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี. วารสารชุมชนวิจัย,10(3), 96-105 
ปรางค์  จักรไชยและคณะ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
 หมู่บ้าน (อสม.)ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 30(1), 
 16-28. 
Dales, M. & Hes, K. Creating Training Miracles. Sydney: Prentice Hall, 1995. 
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บทคัดย่อ   
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและพัฒนากลยุทธ์ความเข้มแข็งของชุมชนบ้าน
หัวอ่าว เพื่อเป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบล
บางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาและนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
  ผลการวิจัยพบว่า การสร้างชุมชนเข้มแข็งในชุมชนบ้านหัวอ่าวโดยภาพรวม ด้านความเข้มแข็ง
ของชุมชนค่อนข้างดี ด้านผู้นำชุมชน มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของคน
ชุมชนบ้านหัวอ่าวอย่างต่อเนื่อง ผู้นำหมู่บ้านให้ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพแก่คนชุมชน มุ่งพัฒนา
คนในชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีความผูกพันร่วมกันกับคนในชุมชน เรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชน แต่ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชนก่อเกิดแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหัวอ่าว ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ส่วนมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คนชุมชนในการพัฒนาทุนทาง
สังคม กระตุ้นให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเอง ร่วมคิดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเอง พัฒนาเครือข่ายของสมาชิกภายในชุมชนในการดำเนินการพัฒนาชุมชนในทุกขั้นตอน 
มีการจัดทำกลยุทธ์การนำรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ได้
จัดทำกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์ส่งเสริมการมี
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ส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์
สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการชุมชน และกลยุทธ์สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดในการบริหารจัดการชุมชน 

 
คำสำคัญ:  กลยุทธ์,การสร้างชุมชนเข้มแข็ง,ชุมชนบ้านหัวอ่าว 
 

Abstract 
This research aims to study the factors and development of strong strategies of 

Ban Hua Ao Community, to be an applied instrument of strategies for building a strong 
Ban Hua Ao community, Village No. 5, Bang Chang Sub-district, Samphran District, Nakhon 
Pathom Province. It is a qualitative research using an in-depth interview and focus group 
discussion to collect the data. These data are grouped and presented by the content 
analytical technique.  

The results of the research found that the building of strong community of Ban 
Hua Ao Community in overall is as follows: in term of the strong community aspect:  it is 
quite good in strength; leader aspect: it is full of knowledge and ability, has been 
continuously developed to increase the capabilities of the leaders. The leaders provide 
knowledge on occupations for community people and aim to develop people in the 
community. The community participation aspect: it is a relationship with people in the 
community and a learning activity together in the community but still lacks of support 
from government agencies and private organizations. Therefore, it is the factors that affect 
the strength of the community to create a guideline for strengthening the Hua Ao 
Community and promote careers for the community according to the Sufficiency 
Economy Philosophy.  

The development of people’s ability in community for building immunity in 
community to develop social capital and encourage people’s community to have a 
conscious mind of self-reliance, to focus on sustainable development to help community 
be self-reliance, to develop a network of members within community to proceed the 
development in all steps, to build the strategies for proposing the model of strong 
community promotion to apply for developing community, to build five strategies 
consisted of strong promotional strategy of community management, participant 
promotional strategy of community management, learning process building strategy of 
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community management, networking building strategy of community management, and 
homeland conscious mind building strategy of community management.  
 
Keywords: STRATEGIES, BUILDING STRONG COMMUNITY, BAN HUA AO COMMUNITY 

 

บทนำ  
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –  2564 )  ได้เน้นการ
พัฒนา โดยยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม
และคุณธรรม รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย และสังคมไทยให้มีการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต ตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ให้มีการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด และกำหนดแนวทางการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ ่นบนหลักการพึ ่งพาตนเองที ่คำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก  โดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในชุมชนและการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ช่วยพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนในสังคมไทยท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุขท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ส่งผลกระทบต่อชุมชน และที่ผ่านมากระแสการสนับสนุนเรือ่งความเป็นชุมชน หรือองค์กรชุมชนได้กลาย
มาเป็นกระแสหนึ่งที่ไหลขนานไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์ ผลที่ตามมาคือ ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และ
การอพยพแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม มากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมสลาย
ของสถาบันครอบครัวในชนบท ความไร้สถานภาพทางเศรษฐกิจ ปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดกระแสการ
พึ่งตนเองในภูมิภาคต่าง ๆ และมีผู ้นำชาวบ้านจำนวนไม่น้อยได้ทดลองดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการ
พึ่งตนเอง    

ความเป็นชุมชนในสมัยอดีตกับปัจจุบันจึงมีความแตกต่างกัน เนื ่องจากในอดีตชาวบ้านมี
วัฒนธรรมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเครือญาติใช้ทรัพยากรร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกันและกัน มีอะไรก็
แบ่งปันกัน และมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างตั้งใจ เช่น การช่วยเหลืองานประเพณีของ
วัด การช่วยเหลืองานบุญต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันท่ีคุณค่าความเป็นชุมชนเหลือน้อยลงทุก
ที เนื่องจากกระแสการพัฒนาตามแบบประเทศตะวันตก ระบบทุนนิยมได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชุมชน การเคลื่อนย้ายแรงงานของคนในชนบทท้องถิ่นเข้าสู่เมืองหลวง       ซึ่งศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
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เกิดปัญหาสังคม บุตร หลาน ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ที่บ้านต่างจังหวัด เนื่องจากคนวัยหนุ่มสาวเดินทาง
มาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทิ้งไร่นา มุ่งหาความเจริญ ความสุข โดยลืมนึกถึงภาพอดีต วิถีชีวิต
ดั้งเดิมของบรรพบุรุษ มองข้ามความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ชุมชน ซึ่งเป็นสังคม
ขนาดกลางที่เช่ือมโยงสังคมขนาดเล็ก คือ บ้าน  โรงเรียน กับสังคมใหญ่ คือประเทศชาติ และโลก  ชุมชน
มีทั้งบุคคล องค์ความรู้และสถานท่ีที่สามารถให้การศึกษาในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพชุมชนหรือ
ท้องถิ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่เป็นอยู่ใน
สังคมนั้น ๆ จะมีวิถีชีวิตตามสภาพของแต่ละชุมชนที่สามารถนำเอาทรัพยากรในชุมชน ท้องถิ่นนั้น ๆ มา
ใช้ได้อย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์และรู้จักวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับชุมชน สิ่งที่มีคุณค่าต่อ
การดำรงชีวิต ที่แท้จริงนั่นคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่ได้สั่งสมจาก
ประสบการณ์ของคนในชุมชนมาเป็นเวลานาน มีการเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หากพิจารณา
รอบด้านจะพบว่า ชุมชนในยุคปัจจุบันมีความอ่อนแอ เนื่องจาก ขาดวัฒนธรรมในความมีน้ำใจ ความเอื้อ
อาทร ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรักความหวงแหนในชุมชนน้อยลง เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนทุก ๆ ด้าน รวมทั้งสภาพปัญหาต่าง ๆ ตามมา การแก้ไขปัญหาทำได้ยากขึ้น ชุมชนขาดรากฐานใน
การพัฒนาตนเอง แต่ในทางตรงข้ามชุมชนที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ได้อาศัยวัฒนธรรมประเพณี 
พิธีกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ ความรักใคร่ สามัคคี ช่วยเหลือ แบ่งปันกัน สามารถควบคุมและจดัการ
ปัญหาในชุมชนของตนเองในด้านต่าง ๆ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  

การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการพัฒนาคนและกลุ่มคนในชุมชนให้มีศักยภาพเพียงพอและ
ร่วมมือกันปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชน ตามแผนและโครงการที่กำหนดไว้ ทั้งการใช้
พลังของชุมชนและการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน ซึ่งการพัฒนาชุมชนมีการดำเนินตามกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับการส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งการส่งเสริมการพัฒนาต่าง 
ๆ ที่ได้มีการส่งเสริมจากภาครัฐนั้นมีทั้งที่ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เจริญขึ้นและ
ไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา แต่การพัฒนาชุมชนนั้นย่อมประสบกับปัญหาตา่ง 
ๆ อยู่แล้ว ซึ่งแต่ละปัญหาก็มีแนวทางแก้ไข ซึ่งปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ถ้าสามารถแก้ไขได้ก็จะช่วย
เสริมสร้างให้ชุมชนนั้นมีศักยภาพและช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนสามารถอยู่รอดได้ โดยปัญหา
หนึ่งที่ชุมชนประสบอยู่จากการดำเนินงานพัฒนา คือ ปัญหาความไม่เข้มแข็งขององค์ กรชุมชนหรือ
องค์กรชาวบ้าน เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนา การรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านหรือ
ตำบลในรูปของกลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
เองหรือสนองวัตถุประสงค์ของชุมชน หรือแม้กระทั่งตอบสนองวัตถุประสงค์ของทางราชการหรือ
หน่วยงานเอกชน ที่ให้การสนับสนุน กลุ่มที่จัดตั้งอาจเป็นการจัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการ กล่าวคือไม่มี
กฎหมายรับรอง แต่อาจมีระเบียบราชการ หรือระเบียบของกลุ่มที่จัดทำขึ้นเอง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม และกลุ่มที่เป็นทางการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับ และเป็นนิติบุคคล
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หรือไม่เป็นนิติบุคคลแล้วแต่กรณี การรวมกลุ่มของชาวบ้านนั้นเกิดจากหลายกรณี โดยเกิดจากทั้งการ
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของภาครัฐ และความต้องการของประชาชนเอง แต่ถ้าองค์กรชุมชน/และ
องค์กรชาวบ้านนั้นขาดความเข้มแข็งก็ทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่และส่งผลให้เกิดปัญหาได้ 
การรวมกลุ่มนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการไม่ว่าจะเป็นเกิดจากความยากจน การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
เพื่อความ อยู่รอด เพื่อเพ่ิมพลังปัญญา เพื่อเพ่ิมอำนาจต่อรอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แต่การ
รวมกลุ่มมิได้เป็นเป้าหมายในตัวหรือไม่ได้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา แต่การรวมกลุ่มเป็นสื่อ
กิจกรรมที่เอื้อให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถกำหนดชีวิตความเป็นอยู่ของตน ชุมชน
สามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณี ท้ังยังทำให้มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในความเป็นชุมชน 

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย  
1. ศึกษาปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้างอำเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม  
2. เพื่อสร้างและพัฒนากลยุทธ์ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
3. เพื่อเป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 

ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

การทบทวนวรรณกรรม    
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ชุมชนเป็นคำที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง และใช้ในลักษณะแตกต่าง

กันออกไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จำนำไปใช้ ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิด และความหมายของ
ชุมชนที่แตกต่างกันออกไปบงกช หงษ์คำมี  (2537: 82 – 85) ได้ทำการศึกษาองค์ประกอบในการดำรง
อยู่ของกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติหมู่บ้านหนองขาม ตำบลนา
ชุมแสง อำเภอภูเวียง การศึกษาพบว่า องค์ประกอบในการดำรงอยู่ของกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม การจัดตั้ง
กลุ่ม เกิดจากความต้องการสมาชิก สมาชิกและคณะกรรมการมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนของการทำงาน 
สภาพแวดล้อมในการดำรงอยู่ของกลุ่มสามารถประสานทรัพยากรจากภายใน และภายนอก แนวคิดของ
ชุมชนในแนว Humanistic perspective นี้ บางคนเรียกว่า เป็นแนวคิดของกลุ่ม Utopila นักสังคม
วิทยาที่มีอิทธิพลสำคัญต่อ 2 แนวคิดนี้ 2 คน คือ Robert Nisbet และ Baker Brownell ซึ่งมีความคิด
ว่า ชุมชนต้องก่อมิตรภาพ ความเอื้ออาทร ความมั่นคง และความผูกพันระหว่างคนในชุมชน  Nisbet 
เห็นว่าสังคมสมัยใหม่ทำให้เกิดการสูญเสียความรู้สึกผูกพันของชุมชน ( sense of community) ใน
ข้อเขียนของ Nisbet เรื่อง The quest for community นั้นเกิดจากเงื่อนไขของสังคมสมัยใหม่ที ่ไม่
สามารถตอบสนองให้ปัจเจกบุคคลเกิดความมั่นคง เขาได้แสดงความเห็นว่า ในลักษณะรัฐการเมือง
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สมัยใหม่รัฐไม่สามารถตอบสนองความมั่นคงได้ ไม่มีองค์กรขนาดใหญ่ใดที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการทาง ด้านจิตใจของคนได้ เพราะโดยธรรมชาติแล้ว องค์การ เหล่านี้มีขนาดใหญ่ ซับซ้อน เป็น
ทางการเกินไป รัฐอาจจะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในนามของรัฐ เช่น การก่อสงคราม แต่ในการ
ตอบสนองอย่างปกติธรรมดา ต่อความต้องการของคนในเชิงการยอมรับมิตรภาพ ความมั่นคง ความเป็น
สมาชิก รัฐจะทำไม่ได้ 

แนวคิดความเข้มแข็งของชุมชน สำหรับแนวคิดความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเรื่องท่ีมีการพูดกัน
อย่างกว้างขวางในแวดวงของนักพัฒนาทุกระดับ ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ลงมาถึงระดับท้องถิ่น 
ซึ่งทางวิชาการมีการเรียกกัน ว่าระดับฐานรากหรือรากหญ้า โดยนักพัฒนาคิดว่าความเข้มแข็งของชุมชน
จะเป็นทางออกจากวิกฤตของประเทศชาติในปัจจุบันได้ ถ้าเปรียบเทียบการพัฒนาเป็นเสมือนการทำ
สงคราม และวิกฤตการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นยุทธศาสตร์การทำสงครามกับวิกฤตและ
เวทีประขาชนก็น่าจะเป็นกลวิธีของการเข้าจู่โจมศัตรูคือวิกฤตของประเทศ (ชำนาญ วัฒนศิริ 2543: 24-
29) ฐานแนวคิด “ชุมชน” ปัจจุบันเป็นการแสวงหาความสมดุลกับแนวคิด “ปัจเจกนิยม” ที่ถูกเน้นมาก
ภายใต้ลัทธิทุนนิยม ผู้คนต่างมุ่งแสวงหากอบโกย แข่งขันและไม่รับผิดชอบซึ่งกันและกันอันนำมาสู่การ
เสื่อมโทรมทางศีลธรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติในภาวะดังกล่าวจึงเกิดกระแสการกลับมาสนใจ 
“ชุมชน” ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยังคงมีระบบชุมชนที่เข้มแข็งอยู่เพื่อเป็นการถ่วงดุลกับภาวะ “ปัจเจก
นิยม” ทำให้ชุมชนสู่ความหายนะ กระแสชุมชนจนละเลยสิทธิปัจเจกชนดังเช่นในอดีต แต่เน้นถึง “ความ
เป็นชุมชน” อันหมายถึงกระบวนการก่อรูปความสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่น หลากหลายในบริบทใหม่ ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเมือง ชุมชน ตามความสนใจตามสาขาอาชีพ (กฤษฎา บุญชัย.2551 : 13-14)  

การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้และมีความสุข คือ การทำให้คนในชุมชนมีจิตสำนึก
ร่วมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกันในการกระทำบางอย่างด้วยความรักและความเอื้ออาทร
ต่อกัน ภายใต้กระบวนการจัดการให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน เพื่อประโยชน์สาธารณะ การรวมตัวกันอาจจะ
เป็น กลุ่มเล็ก ๆ กระจัดกระจายกันก็ได้แต่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้จนกลายเป็นองค์กรและมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายย่อย ๆ ขึ้น ทำให้เกิดโครงสร้างสังคมแนวใหม่ที่มีสัมพันธ์กันในแนวราบที่เท่า
เทียมกัน ซึ่งเมื่อประสานกับโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งด้วยความสมานฉันท์แล้วก็จะทำให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น ชุมชนเข้มแข็งมีลักณะดังนี้ (ประเวศ วะสี.2551 ก, 14-16) 

กระบวนการดำรงอยู่ของกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็งนั้น ลำดับแรกต้องมีสมาชิก และสมาชิกตลอดจน
คณะกรรมการมีสว่นร่วมในทุก ๆ ขั้นตอน เพราะชุมชนได้ใช้ทุนทางสังคมมาเป็นพื้นฐานในการเสริมสรา้ง
ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชน และปัจจัยสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชน และการมี
จิตสำนึกสาธารณะที่ทำให้ชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การที่ผู้คนมาร่วมกลุ่มกันได้ มี
ความรู้สึก และตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกันนั่นเององค์กร
เหล่านี้ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในการร่วมมือประสานงานและการประนีประนอม.เงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
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รูปแบบความสัมพันธ์ได้แก่ผู้นำซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างดี จึงทำให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน และ
การประนีประนอมมากกว่าความขัดแย้งความเป็นเครือญาติในชุมชนเป็นเครือญาติกันสูง สมาชิกแต่ละ
องค์กร จึงมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติไปด้วย ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีลักษณะการให้ความ
ร่วมมือการประนีประนอมมากกว่าผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นไม่มผีลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำหรอืผลเสียอย่าง
อื่น จึงทำให้ความสัมพันธ์มีลักษณะการให้ความร่วมมือการประนีประนอมมากกว่า 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประเภทของงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็น การรวบรวม

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อหาแนวกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีขอบเขตการวิจัย
ครอบคลุม 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการในครั้งนี้ผู้
ศึกษาได้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างเครื่องมือจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และงานวิจัยอ่ืนท่ีมีองค์ประกอบการวิจัยที่คล้ายคลึงกัน 
กับผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำ
กลุ่มองค์กรชุมชน (2) กลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) กลุ่มประชากรชุมชน
บ้านหัวอ่าวเพื่อทดสอบความชัดเจนของข้อคำถามในแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง หากข้อคำถามใดมี
แนวโน้มที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านจิตใจหรือเกิดการทำให้สับสน จะต้องดำเนินการปรับแก้ข้อ
คำถามโดยมีที่ปรึกษางานวิจัยเป็นผู้ให้คำแนะนำในการออกแบบข้อคำถาม  

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
จะดำเนินการโดย 3 วิธีการ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตพฤติกรรมการจัดหมวดหมู่และการ
ตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง ต่าง ๆ 
ตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ ด้านการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเลือกใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกร่วมด้วย 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้นำชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท้ังในการประกอบอาชีพและการดำเนินวิถีชีวิต เป็นแกนหลักในการทำเกษตรอินทรีย์ มีกิจกรรม
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เกษตรผสมผสานให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้ ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมและมี
การพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ นอกจากน้ัน ผู้นำชุมชนยังมีวิสัยทัศน์มองเห็นความยั่งยืนอยู่
ที่การสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีจิตใจกว้างรับฟังความคิดเห็นต่าง
และมองเห็นประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความ
ร่วมมือให้เกิดความตระหนักต่อความรักและหวงแหนชุมชน และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริม
สิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยสนับสนุนแนว
ทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เชิงอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
ตามวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ดั้งเดิมภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเกื้อกูล 
สนับสนุนสิทธิของชุมชน บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
เพื่อการพึ่งตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อให้ชุมชนเกิดความรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนให้ชุมชนสำรวจทรัพยากรธรรมชาต ิความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดทำฐานข้อมูลระดบัชุมชน โดยร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมระบบ
การจัดการที่เคารพ สิทธิทางปัญญา คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ 
และปกป้องทรัพยากรของชุมชน 

2. ผลการศึกษาการสร้างและพัฒนากลยุทธ์ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบล
บางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การสร้างและพัฒนาส่งเสริมการทำกิจกรรมการพัฒนา โดย
ใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบ 
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพึ่งตนเองของคนในชุมชน เช่นการกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนหมู่บ้านและกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้มีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น มีทุนหมุนเวียนพอเพียงสาหรับให้สมาชิกในชมุชนได้ 
กู้ยืม และมีการจ่ายคืนเงินปันผลให้กับสมาชิกทุกคน ทำให้คนจนและผู้ด้อยโอกาสได้มีทุนดอกเบี้ยต่ำ
เพียงพอในการนาไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คนที่นี่ส่วนใหญ่ที่เข้ามา
ร่วมกับเรา เขาเป็นคนที่มีใจที่จะทำงานเขามีใจที่จะทำให้บ้านเขาดี เราจะต้องให้ข้อมูล ให้ความรู้ ให้
ความเชื่อถือและความรับผิดชอบและต้องสนับสนุนเขาในทุกๆ อย่าง อันนั้นจะสำคัญที่สุดคือ เราดูแล
ทั้งหมดมีประชากรแฝงด้วยกลยุทธ์ในการดูแลหรือว่าการไม่น่ากลัวคนไทย คนไทยมีประชากรแฝงแต่คน
ไทยพูดภาษาเดียวกันในส่วนของประชากรแฝงจะได้คนต่างด้าวไม่ให้เกียรติกัน ที่น่ีมีผู้ประกอบการเราดี
นะผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีโรงงานต่างๆ เขามีกฎระเบียบข้อบังคับค่อนข้างดีแล้วดีมากแล้วแต่ที่ แล้วเรามี
กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เราจึงตอบสนองดี แล้วในกรณีได้รับอันตรายจากวัยรุ่นในพื้นที่เขาไปแจ้ง
นายจ้างรบัจ้างเขาเกรงใจซึ่งกันและกันเขาดูแลดี และอีกท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่ชุมชนจะเกิด
ความเข้มแข็งขึ้นได้นั้น จึงต้องประกอบไปด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
การพึ่งพาตนเองโดยอาศัยทุนทางสังคมของแต่ละชุมชนในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
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3.ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 
ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมการจัดทำกลยุทธ์การนำรูปแบบการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์ส่งเสริมความเข้มแข็ง
การบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการชุมชน และกล
ยุทธ์สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดในการบริหารจัดการชุมชน อีกท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า องค์กรที่เป็น
ผู้นำด้านชุมชนเข้มแข็งในการกำหนดแนวทางหรือ ทิศทางโดยได้รับนโยบายแห่งรัฐ การบูรณาการการ
พัฒนาประเทศกับทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมียุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
เศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา และผู ้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ได้แก่ การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลุมพอเพียง การใช้บทบาทของผู้ใหญ่บ้านการสร้าง
ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การสร้างทุนความคิดทั้งการศึกษาและปฏิบัติการสร้างแนวทางการพัฒนา
คนให้มีความรู้การบริหารจัดการชุมชน การศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา การพัฒนาสวัสดิการภายใน
ชุมชน การใช้ทักษะเฉพาะของผู้นำ การสร้างคนผ่านกิจกรรมต่างๆ วิสัยทัศน์ของผู้นำในการทำกจิกรรม
สาธารณประโยชน์ และการประชาสัมพันธ์ของชุมชน และสนับสนุนการค้นหาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของ
ชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยอนุรักษ์และฟื้นฟภููมิ
ปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมกลไก เชิงสถาบันในชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจในพหุ
วัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความมั่นคงทางวัฒนธรรมและดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ
ชุมชน สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดและร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นบน
หลักการพึ่งพาตนเองที่คำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับการจัดการการเรียนรูใ้นชุมชน การศึกษาถอดองค์ความรู้ของชุมชน
และชุมชนต้นแบบ การจัดการตนเองได้ตามบริบทของพื้นที่และการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ช่วยพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพ 

จะเห็นได้ว่าการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ควบคู่กับการทำเกษตรอินทรีย์และการทำอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัว ทาให้
สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน การใช้เวทีประชาคมเป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทั้งการ
ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมติดตามตรวจสอบ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการชี้แจงข่าวสาร ให้การเรียนรู้ รับ
ฟังปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน พลังเครือข่าย เป็นการประสานงานรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมโยง
การทำงานของกลุ่มบุคคลหรือ องค์กรหลายองค์กร ซึ่งมีทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิกของตนเอง 
ที่มีความคิด มีปัญหา มีความต้องการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันหรือคล้ายกัน มาติดต่อประสานงาน
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หรือร่วมกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการใน
เรื่องนั้นๆ โดยยึดหลักการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน เคารพซึ่งกันและกัน มากกว่า
การเช่ือฟังและปฏิบัติตามผู้มีอำนาจสั่งการ 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบล

บางช้างอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 
โดยเครือข่ายทางสังคม เป็นบุคคล กลุ่มชุมชน พบวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคม หรือมีความ
ต้องการร่วมกัน เกิดการรวมตัวกันโดยมีเป้าหมายความต้องการที่คล้ายคลึงกัน มีความเช่ือมโยงประสาน
สัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อดำเนินกิจกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ 
กระบวนการ ทักษะ เทคนิคการทำงาน ตลอดจนการระดมทรัพยากรในการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้าง
พลังและอำนาจต่อรองร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องการสร้างและพัฒนากลยุทธ์ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่
ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างและพัฒนากลยุทธ์ หรือแผนการที่คิดขึ้น
อย่างรอบคอบ จากการวิเคราะห์พื้นที่ของชุมชนจึงได้กำหนดลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีความยืดหยุ่น
พลิกแพลงได้ตาม สถานการณ์ โดยอาศัยความรู้ความชำนาญ จุดมุ่งหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่งหรอืเพื่อหลบ
หลีกอุปสรรค ต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อการนำแนวคิดทางกลยุทธ์มาใช้ในการ
พัฒนาเพื่อกำหนดทิศทางและภารกิจขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนให้การดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย ให้ชัดเจนขึ้น รูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้
ด้วยตนเอง จึงเป็นการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน 

สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัว
อ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้กลยุทธก์าร
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว เป็นการนำเทคนิคต่างๆ และรูปแบบการกระทำที่คาดว่าจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการทั่วไป เป็นแผนนำทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ขององค์กร 
การวิเคราะห์แผนงานขององค์กร โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกมีการเปรียบความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราการเจริญเติบโต และส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ นอกจากนี้การวิเคราะห์ SWOT การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการจัดการจุดแข็ง และจุดอ่อน ภายในองค์กรให้เหมาะสมกับ
โอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

เพื่อสร้างและพัฒนากลยุทธ์ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ที่
กำหนดขึ้นจากกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 
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(SWOT Analysis) ซึ่งมีรายละเอียด 1. เอส (S-Strengths) จุดแข็ง เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจาก
มุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเอง 2. ดับบลิว (W-Weaknesses) จุดอ่อน เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัย
ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กร 3. โอ (O-Opportunities) 
โอกาส เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 4. ที (T-Threats) อุปสรรค เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถ
ส่งผลกระทบ ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม 

 

สรุปองค์ความรู้   
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนากลยทุธ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ

พอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ได้แก่ การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลุมพอเพียง 
การใช้บทบาทของผู้ใหญ่บ้านการสร้างภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ การสร้างทุนความคิดทั้งการศึกษา
และปฏิบัติการสร้างแนวทางการพัฒนาคนให้มีความรู้การบริหารจัดการชุมชน การศึกษาเป็นฐานของ
การพัฒนา การพัฒนาสวัสดิการภายในชุมชน การใช้ทักษะเฉพาะของผู้นำ การสร้างคนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ วิสัยทัศน์ของผู้นำในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการประชาสัมพันธ์ของชุมชน และ
สนับสนุนการค้นหาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังความ
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมกลไก เชิงสถาบันใน
ชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความ
มั่นคงทางวัฒนธรรมและดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดและร่วม
กำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นบนหลักการพึ่งพาตนเองที่คำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับการจัดการการเรียนรู้
ในชุมชน การศึกษาถอดองค์ความรู้ของชุมชนและชุมชนต้นแบบ การจัดการตนเองได้ตามบริบทของ
พื้นที่และการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ช่วยพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ผู้นำชุมชนและผู้แทนองค์กรชุมชนควนนำแผนกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
พื้นที่ต่างๆ ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาคปฏิบัติและเชิง
นโยบายโดยมีส่วนในการขับเคลื่อนและส่งเสริมชุมชนให้มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนโดยใช้วัดเป็นพื้นที่
การฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น 
 2. หน่วยงานภาครัฐควรดำเนินการ สร้างกรอบ ยกร่างรูปแบบ กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและใช้ วิธีการจัดลำดับความสำคัญโดยการวิเคราะห์สภาพความต้องการจำเป็นจะทำให้ได้
ยุทธศาสตร์และ รูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพนําไปใช้ในการกำหนดนโยบายและใช้
ในการประเมินการดําเนินงานนั้นๆ ได้หน่วยงานควรให้ความสำคัญการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 3.หน่วยงานภาครัฐควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบา้น
หัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมจะทำให้ชุมชนได้บริหารเองเพื่อการ
เรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานชุมชน 
ของตนเองก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในทางที่ดีระหว่างประชาชนกับท้องถิ่น ซึ่งเป็นการทำให้ประชาชนใน
ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการจัดทำโครงการ  
 4. หน่วยงานภาครัฐควรกำหนดใช้กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 
ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ถูกพัฒนารูปแบบที่แตกต่างกันข้ึนอยู่เพพราะบริบท
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ และภาวะผู้นำของชุมชนถือเป็นผู้มีศักยภาพที่สำคัญ จึงควรให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นำของชุมชนในชุมชนได้ร่วมมือการพัฒนาความรู้ทั้งเชิงวิชาการ และการ
นำไปประยุกต์ใช้ 
 5. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตำแหน่งคณะกรรมการ
ชุมชนให้กับ สมาชิกในชุมชน จะทำให้การทำงานของคณะกรรมการชุมชนมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น 
และทำให้ กรรมการชุมชนสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี ลดปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่าง สมาชิกในชุมชนกับคณะกรรมการชุมชน และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน เกิดความ
มั่นใจใน การทำงานของคณะกรรมการชุมชนมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขแก่สมาชิกในชุมชนและ 
คณะกรรมการชุมชน 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นมาของมลพิษทางอากาศของชุมชนแก่ง
ระเบิด 2) ศึกษาวิธีการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อชุมชน 3) การเปลี่ยนวัสดุที่ก่อเกิด
มลพิษทางอากาศให้เป็นมูลค่าทางอาชีพ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 20 รูปหรือคน โดยใช้แบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและ
พรรณนาความ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. บ้านแก่งระเบิดมีวิถีชีวิตแบบไทย เรียบง่าย ในชุมชนมีปัญหาไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ ปัญหา
มลพิษทางอากาศ ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการเผาไหม้ของ
เศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเข่งอย่างต่อเนื่อง จึงประสบปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้ของชีวมวลที่
ลอยตัวอยู่ในช้ันบรรยากาศประกอบกับสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นแอ่งกระทะทำให้การถ่ายเทอากาศเป็นไป
ไม่ดีนักในช่วงปลายฤดูหนาวและต้นฤดูร้อน  
 2. วิธีการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อชุมชน กิจกรรมอย่างครอบคลุม กลุ่ม
เยาวชนท่ีเข้ามาร่วมในโครงการมดคันไฟเพื่อร่วมในกิจกรรมดับไฟป่า กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมาร่วมเป็นที่ปรึกษา 
สมาชิกในชุมชนสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควัน ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาเข้ามา
พัฒนาชุมชนด้วยการจัดทำโครงการปฏิบัติการพัฒนาสังคม  
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 3. การเปลี่ยนวัสดุที่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศให้เป็นมูลค่าทางอาชีพ  ปัญหามลภาวะเป็นพิษ
ทางอากาศ นำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา สร้างเป็นมูลค่าเพิ่มคือ กระถางดินคอนโด กระปุกออมสิน 
กระดาษสา ขยายผลการเสริมสร้างอาชีพ ด้วยการเสริมสร้างอาชีพทางด้านความคิด ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ 
 
คำสำคัญ: การเปลี่ยนวสัดุ, มลพษิทางอากาศ, มูลค่าทางอาชีพ  
 

Abstracts 
 The objectives of this research study were: 1) to study the history of air pollution 
in Gangraberd community. 2) to study how to solve the problem of air pollution that 
affects the community. 3) to present the replacement of materials that cause air 
pollution as a professional value this study was a qualitative research. Data were 
collected from a group of 20 key informants using an interview form. Explanatory and 
descriptive data analysis  
 The results showed that 
 1. Ban Gangraberd has a simple, Thai way of life there is no place for garbage in 
the community air pollution problem the problem of air pollution is a major problem in 
the Gangraberd community that originated from the burning of bamboo scraps left over 
from the continuous weaving. Therefore, there is a problem of smog from the burning of 
biomass that has been floating in the atmosphere combined with the marshy terrain 
causing poor ventilation in late winter and early summer.  
 2. Methods for solving air pollution problems affecting communities. activities 
comprehensively. Youth groups participating in the fire ants project to participate in forest 
fire extinguishing activities elderly group who came to be a consultant community 
members support in various activities. Local government officials take part in preventing 
and solving the problem of air pollution from smog. Received support from educational 
institutions to develop the community by creating a social development action project. 
 3. Conversion of air-polluting materials into professional value. The problem of 
air pollution.  This leads to a solution to the problem by reducing the burning of bamboo 
scraps left over from weaving by using bamboo scraps at the end of the cylinder to create 
added value namely Clay pots, condos, piggy banks, mulberry paper, expanding the 
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results of enhancing careers by enhancing careers in thinking social natural resources and 
environment technology and economic. 

 
Keywords: Turning Materials Caused, Pollution, Professional Value 
 

บทนำ 
 หมอกควันมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หมอกควันเป็น
ปัญหาสำคัญในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชุมชนแก่งระเบิด ซึ่งปัญหาสุขภาพของมนุษย์ทาง
ระบบหัวใจและทางเดินหายใจเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการลดลงของสมรรถภาพปอดและความ
ทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด หมอกควันถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจาก
หลายสาเหตุ แต่ในจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่แล้วหมอกควัน จะเกิดจากการเผา ในที่โล่ง (Open 
Burning) ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่ชุมชน พื้นที่ทำการเกษตรและข้างทาง เนื่องจากประชาชนบางส่วนเชื่อว่า
การเผาไหม้ในพื้นที่ป่าจะทำให้พืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมอย่างผักหวานและเห็ดจะเจริญงอกงาม 
มากกว่าการไม่เผา รวมทั้งความสะดวกในการล่าสัตว์ การทำไร่เลื่อนลอย การทำลายวัชพืช และเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกใช้เวลาไม่นานและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่หมอกควันท่ี
เกิดจากการเผาในที่โล่งนั้นกลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว และการคมนาคมของ
ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขและขจัดมลพิษเหล่านี้ให้หมดไป เพื่อความ
เป็นอยู่ของสังคมให้มีสุขภาพดี ความเป็นอยู่ท่ีดีต้องมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานของประเทศไทยท่ี
ดูแลเรื่องนี้โดยตรงคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และกระทรวงสิ่งแวดล้อม  ประกอบไปด้วยกรม
มลพษิ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (เกษวรางค์ ลีลาสิทธิกุล และคณะ, 2561)  
 จากการสำรวจพื้นที่ชุมชนบ้านแก่งระเบิด หมู่ที่ 4 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัด 
กาญจนบุรี ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2563 ผู้วิจัยได้พบกับพระสงฆ์ ครูอาจารย์ 
ผู้นำชุมชน และประชาชนชุมชนบ้านแก่งระเบิด รวมจำนวน 20 รูป/คน ได้พูดคุยซักถามข้อมูลทั่วไปของ
ชุมชนแก่งระเบิด สรุปได้ดังนี้ ภายในหมู่บ้านมีแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำห้วยต่างๆ ใช้ ในการอุปโภค 
บริโภค บ้านแก่งระเบิดอยู่ทางทิศตะวันออกของตาบลวังกระแจะ อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การ บริหาร
ส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอไทรโยค 30 กิโลเมตร (สำนัก
พัฒนาชุมชนอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2561) ขนาดพื้นท่ี
ของบ้านแก่งระเบิดมีพื้นที่ทั้งหมด 783,125 ไร่ เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มติดเชิงเขา บ้านแก่ง
ระเบิดมีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงจำนวน 135 ครัวเรือน  มีราษฎรที่อาศัยอยู่จริงจำนวน 358 คน เป็น
ประชากรชาย 169 คน ประชากรหญิง 189 คน หมู่บ้านและชุมชนอยู่ในระดับกำลังพัฒนา มีความ
สามัคคีโดยยึดหลักตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง การประกอบอาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้าง 
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เช่นรับจ้างสานเข่งให้กับพ่อค้าคนกลางโดยใช้ไม้ไผ่ที่มีในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก รายได้จากการประกอบ
อาชีพ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต ทำให้ ประชากรของหมู่บ้านมีรายได้เฉลี่ย 3,000 - 
4,000 บาทต่อคน/ต่อเดือน ประชากรบ้านแก่งระเบิดมีวิถีชีวิตแบบไทย เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย และยังได้
พบกับปัญหาในชุมชนอีกหลายกรณี เช่น ปัญหาตกงานของหนุ่มสาว ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ปัญหาชุมชนไม่มีสถานท่ีทิ้งขยะ และปัญหา
มลพิษทางอากาศ แต่ปัญหาที่น่าสนใจที่สุด คือปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศที่เกิดจากหมอกควันของการ
เผาไหม้เศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเข่ง และประชาชนในชุมชนบ้านแก่งระเบิด ใช้วิธีกำจัดเศษไม้ไผ่โดย
การเผาทิ้งทุกวันทำให้เกิดหมอกควันและเป็นมลพิษทางอากาศสะสมต่อเนื่องเป็นเวลานาน ผู้วิจัยจึง
สนใจการแก้ปัญหาลดมลพิษทางอากาศจึงต้องทำการวิจัยในการแก้ปัญหามลพิษและเพื่อหาแนวทางใน
การเพิ่มมูลค่าให้กับเศษไม้ไผ่ที่มีจำนวนมากในชุมชนแก่งระเบิด 
 มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนแก่งระเบิด ที่มีต้นตอมาจากการเผาไหม้
ของเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเข่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงประสบปัญหาหมอกควันจากการเผา
ไหม้ของชีวมวลที่ลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นเวลานานประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่ง
กระทะทำให้การถ่ายเทอากาศเป็นไปไม่ดีนักในช่วงปลายฤดูหนาวและต้นฤดูร้อน ชุมชนแก่งระเบิดจึง
แบกรับปัญหามลพิษทางอากาศสะสมในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาประชาชนต้องให้ความตระหนัก สนใจ 
และมีส่วนร่วม และมีการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐบาลเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของชุมชนแก่งระเบิดผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
และแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน ในชุมชนบ้านแก่งระเบิด 
ตำบลกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าในภาพรวมไม่สามารถป้องกันและแก้ไขมลพิษ
ทางอากาศจากบอกวันและตรงกันข้ามกลับมีการสะสมของหมอกควันเพิ่มมากข้ึนและยังคงมีสถานการณ์
ที่สอเขารุนแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจัง (ณัฐชยา อุ่นทองดี, 2556) 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นความจำเป็นในการศึกษาความเป็นมาของมลพิษ การแก้ปัญหามลพิษ
และเปลี่ยนมลพิษ ของชุมชนบ้านแก่งระเบิด ตำบลกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น
มูลค่าทางอาชีพ โดยเน้นการดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายขอ ง
มลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนแก่งระเบิด ซึ่งผลการศึกษาจะทำให้มีแนว
ทางการจัดการคุณภาพทางอากาศและคุณภาพของสภาพแวดล้อมในชุมชนแก่งระเบิดที่เกิดจากการ
เปลี่ยนมลพิษให้เป็นมูลค่าทางอาชีพได้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมามลพิษทางอากาศของชุมชนแก่งระเบิด ตำบลกระแจะ อำเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อชุมชนแก่งระเบิด ตำบล
กระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. เพื่อนำเสนอการเปลี่ยนวัสดุที่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศให้เป็นมูลค่าทางอาชีพของชุมชนแก่ง
ระเบิด ตำบลกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ       
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interveiw) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบการวิจัยโดยกำหนดผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบ  
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้แบ่งการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวนท้ังสิ้น 20 รูปหรือคน 
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ  โดยคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนชุมชนแก่งระเบิด ตัวแทนสถาบันการศึกษา ตัวแทนผู้นำ
ชุมชนบ้านแก่งระเบิด และตัวแทนชาวบ้านแก่งระเบิด จำนวน  20  คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย         
 แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) การวิจัยครั ้งนี้ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณท์ี่มีโครงสร้าง (Structure Interview) 
ซึ่งเป็นการตั้งคำถามแบบปลายเปิด (Open ended Questions)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล    
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  
 1) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ  
 2) นำข้อความจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มเฉพาะและการจดบันทึกมาจำแนกเป็น
ประเด็น และเรียบเรียง เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์  
 3) วิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นนำมา  
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง  ๆ ที่รวบรวมได้ 
 4) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนำเสนอในรูปของความเรียง 
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ผลการวิจัย 
 1. ความเป็นมามลพิษทางอากาศของชุมชนแก่งระเบิด ตำบลกระแจะ อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี  
 บ้านแก่งระเบิดมีวิถีชีวิตแบบไทย เรียบง่าย ไม่ฟุ ่มเฟือย ในชุมชนมีปัญหาหลายด้าน เช่น 
รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ปัญหาชุมชนไม่มี
สถานท่ีทิ้งขยะ และปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน
แก่งระเบิดที่มีต้นตอมาจากการเผาไหม้ของเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเข่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
จึงประสบปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้ของชีวมวลที่ลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นเวลานาน
ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะทำให้การถ่ายเทอากาศเป็นไปไม่ดีนักในช่วงปลายฤดู
หนาวและต้นฤดูร้อน ชุมชนแก่งระเบิดจึงแบกรับปัญหามลพิษทางอากาศสะสมในพื้นที่สถานการณ์และ
ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน ในชุมชนบ้านแก่งระเบิดซึ่งในภาพรวมไม่สามารถป้องกันและแก้ไขมลพษิ
ทางอากาศจากหมอกควันและตรงกันข้ามกลับมีการสะสมของหมอกควันเพิ ่มมากขึ้นและยังคงมี
สถานการณ์ที่ส่อเค้ารุนแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจัง 
 พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในชุมชนแก่งระเบิดจะคุ้นเคยกับการกำจัดขยะหรือเศษ
วัสดุเหลือทิ้งด้วยการเผาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนั้น สืบเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนแก่งระเบิด ตำบล
กระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่มีที่ทิ้งขยะ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำลายขยะดว้ย
การเผามาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุทำให้เกิดหมอกควันและเป็นมลพิษทางอากาศ  ปัญหามลพิษทาง
อากาศของชุมชนแก่งระเบิด พบว่ามีสาเหตุมาจากการใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมักที่มีกลิ่นเหม็น การเผาพื้นที่
เกษตร การฉีดพ่นสารเคมี ไฟป่าเนื่องจากหาของป่าเช่นผักหวานเห็ดเผาะ ถ้าไฟไม่ไหม้จะไม่มีผักหวาน
ให้ประชาชนเก็บไปขาย ประชาชนจึงจุดไฟทำให้เกิดหมอกควัน การเผาขยะในครัวเรือนเนื่องจากไม่มี
สถานที่ทิ้งขยะหรือจัดเก็บขยะ การเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเข่งจำนวนมาก  การเผาเศษไม้ไผ่ที่
เหลือจากการสานเข่งของชุมชนแก่งระเบิด ตำบลกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ปัญหา
มลพิษทางอากาศของชุมชนแก่งระเบิดสืบเนื่องมาจากประชาชนชนในชุมชนแก่งระเบิด ได้ประกอบ
อาชีพอาชีพสานเข่งเป็นจำนวนมาก ประกอบกับภายในชุมชนไม่มีที่ทิ้งขยะ ขาดความรู้ในการแปรรูป 
เมื่อมีเศษไม้ไผ่ที่เป็นวัสดุหลักสำคัญ ใช้สำหรับในการสานเข่งเหลือใช้เป็นจำนวนมากและสะสมเป็น
เวลานาน ประชาชนจึงใช้วิธีกำจัดเศษไม้ไผ่ที่เหลือใช้ โดยการเผาทิ้งทำให้เกิดหมอกควันและเป็นมลพิษ
ทางอากาศ 
 2. ศึกษาวิธีการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที ่มีผลกระทบต่อชุมชนแก่งระเบิด ตำบล
กระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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 ความโปร่งใสของกระบวนการ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนแก่งระเบิดในการ
ป้องกันและแก้ไข้มลพิษทางอากาศจากหมอกควันมีความโปร่งใสในระดับหนึ่งโดยเป็นกระบวนการที่มี
การชี้แจงรายละเอียดการมาตรการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
ประชาชนชุมชนแก่งระเบิดได้รับทราบ นอกจากนี้ยังพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้เปิดโอกาส
ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อรับฟังข้อความคิดเห็นจาก
ประชาชน อย่างไรก็ตามความคิดเห็นที่ได้จากประชาชนไม่ได้ถูกนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนด
มาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ ที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน ทั้งนี้อาจได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษายังเข้ามาช่วยให้เกิดการแปรรูปจากไม้ไผ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
แปรรูปไม้ให้เกิดมูลค่า เลือกแปรรูปเฉพาะท่อนหัวและท่อนหางของเศษกระบอกไม้ไผ่เป็นกระถางดิน
คอนโด กระปุกออมสิน และการทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ทำการเกษตรอีกด้วย 
 ทรัพยากร งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอก  ควันของหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ ่นที่
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับภาคประชาชนที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐลดลงจากในปีที่ผานมายกเว้น ในส่วนของหน่วยงานหลักที่มีความเพียงพอของ
งบประมาณ ถึงแม้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นประชาชน
ชุมชนแก่งระเบิดจึงมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้ในการแปรรูปไม้ไผ่ การ
ลดปริมาณการเผาไม้ไผ่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน 
 ความเพียงพอและการเข้าถึงข้อมูล  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
หน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารมีความเพียงพอของข้อมูลที่ให้กับชุมชนและประชาชนที่เป็นผู้รับสารส่วน
ใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากผู้นำชุมชนในการ
ประชุมประจำเดือน การแจกเอกสารแผนพับป้ายประชาสัมพันธ์วิทยุ ทีวีท้องถิ่น อินเทอร์เน็ตและการ
จัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนและขอความช่วยเหลือหรือขอข้อมูลต่าง ๆ 
จากหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีได้ตลอดเวลา  
 3. การนำเสนอการเปลี่ยนวัสดุที่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศให้เป็นมูลค่าทางอาชีพของชุมชน
แก่งระเบิด ตำบลกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 ลงพื้นที่เพ่ือค้นหาปัญหาและความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจ
ถึงกรอบการดำเนินงาน ให้กับชุมชนแก่งระเบิด สอบถามและค้นหาถึงปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลนำมาสรุปประเด็นและวางแนวทางในการแก้ปัญหา เข้าใจบริบทของปัญหามลภาวะ
อากาศเป็นพิษ ได้ประเด็นปัญหาและแนวทางการการแก้ปัญหา มีฐานข้อมูลของปัญหาที่ชัดเจน ได้รับ
ความร่วมมือในการปฏิบัติโครงการจากชาวบ้าน ชุมชนแก่งระเบิด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาหมอกควันจากการ
เผาไหม้ของชีวมวลที่ลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นเวลานานประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่ง
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กระทะทำให้การถ่ายเทอากาศเป็นไปไม่ดีนักในช่วงปลายฤดูหนาวและต้นฤดูร้อน ชุมชนแก่งระเบิดจึง
แบกรับปัญหามลพิษทางอากาศสะสมในพื้นที่ ชุมชนต้องการที่จะแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ
จากการเผาไหม้ของเศษไม้ไผ่ที่เหลือท้ิงจากการสานเข่ง  
 การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน การวิเคราะห์ปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศจากการเผา
ไหม้ของเศษไม้ไผ่ที ่เหลือทิ้งจากการสานเข่ง ชาวบ้านมีความต้องการลดมลพิษทางอากาศในชุมชน  
ต้องการการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษไม้ไผ่ที่เหลือทิ้งจากการสานเข่ง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
ชุมชนแก่งระเบิด และลดปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนแก่งระเบิด 
 ขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาร่วมกับชาวบ้าน ปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศจากการเผาไหม้
ของเศษไม้ไผ่ได้ข้อแนะนำที่ยอมรับได้ เพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยการลดการเผาเศษไม้ไผ่ที่
เหลือจากการสานเข่งโดยการนำเศษไม้ไผ่ที ่เป็นท่อนส่วนปลายกระบอกไปสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มคือ 
กระถางดินคอนโด กระปุกออมสิน และเศษไม้ไผ่ชนิดอ่อนนำไปแปรรูปเป็นกระดาษสา 
 กิจกรรมสร้างเป็นมูลค่าเพิ่ม เศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเข่งมีทั้งชนิดอ่อนเป็นเส้นๆ ยังไม่ได้
นำมาแปรรูป ซึ่งสามารถแปรรูปเป็นกระดาษสา หรือเส้นใยจากเยื่อไผ่ได้ และชนิดแข็งจากท่อนปลาย
กระบอกและหัวกระบอกไม้ไผ่ ได้นำมาทดลองแปรรูปเป็นกระถางดินคอนโด แจกันดอกไม้ และกระปุก
ออมสิน ได้ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนจนเกินไป และแนวทางการออกแบบเป็นไปตาม
เงื่อนไข ข้อจำกักเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือ โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย ระยะเวลา และวิธีท่ีง่ายต่อการ
ผลิต เมื่อผลิตต้นแบบตามข้อจำกัด นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิแสดงข้อเสนอแนะ ได้ปรับปรุง
เรื่องลวดลาย ความประณีตไม่มีเศษคมเสี้ยนของไม้ไผ่ จนได้งานต้นแบบที่มีคุณภาพสวยงาม 
 การขยายผลการเสริมสร้างอาชีพ การสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนแก่งระเบิดต้องมีการขยาย
ผลการเสริมสร้างอาชีพเพื่อต่อยอดให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักรู้และให้เกิดความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพและลดมลพิษทางอากาศได้อย่างยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างอาชีพทางด้านความคิด การ
เสริมสร้างอาชีพทางด้านสังคม การเสริมสร้างอาชีพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การ
เสริมสร้างอาชีพทางด้านเทคโนโลยี  การเสริมสร้างอาชีพทางด้านเศรษฐกิจ 
 

อภิปรายผล 
 1. ความเป็นมามลพิษทางอากาศของชุมชนแก่งระเบิด ตำบลกระแจะ อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 บ้านแก่งระเบิดมีวิถีชีวิตแบบไทย เรียบง่าย ไม่ฟุ ่มเฟือย ในชุมชนมีปัญหาหลายด้าน เช่น 
รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ปัญหาชุมชนไม่มี
สถานที่ทิ้งขยะ และปัญหามลพิษทางอากาศ  พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนยังไม่มีที ่ทิ้งขยะ 
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำลายขยะด้วยการเผามาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุทำให้เกิดหมอกควันและ
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เป็นมลพิษทางอากาศ การใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมักที่มีกลิ่นเหม็น การเผาพื้นที่เกษตร การฉีดพ่นสารเคมี ไฟป่า
เนื่องจากหาของป่าเช่นผักหวานเห็ดเผาะ ถ้าไฟไม่ไหม้จะไม่มีผกัหวานให้ประชาชนเก็บไปขาย ประชาชน
จึงจุดไฟทำให้เกิดหมอกควัน การเผาขยะในครัวเรือนเนื่องจากไม่มีสถานที่ทิ้งขยะหรือจัดเก็บขยะ การ
เผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเข่งจำนวนมาก  การเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเข่งของชุมชน 
สอดคล้องกับ รสสุคนธ์ วงค์แสนคำ (2550) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการมลพิษทางอากาศของผู้มสี่วนได้เสีย
ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมป้องกันเพื่อลดผลกระทบจาก
ปัญหามลพิษทางอากาศในระดับมากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศในระดับ
มากประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศมีความตระหนักต่อปัญหามลพิษทาง
อากาศและมีประสบการณ์ได้รับผลกระทบจากผลกระทบปัญหามลพิษทางอากาศที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการป้องกันโดยเห็นว่าสาเหตุของปัญหามาจากการเผาป่าและเผาขยะมูลฝอยร่วมกัน สาเหตุ
อื่นๆ เช่นการจราจรติดขัด การก่อสร้างกิจการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหารปิ้งย่าง เพราะ
ประชาชนบางกลุ่มเห็นแกตัวและไม่ใส่ใจต่อปัญหา แลยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการ
ดำเนินแก้ไขปัญหาเป็นการดำเนินการโดยภาครัฐเป็นส่วนมากทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างยินดีที่จะเข้าร่วมแก้ไข
ปัญหา 
 2. วิธีการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อชุมชนแก่งระเบิด ตำบลกระแจะ 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนแก่งระเบิดในการป้องกันและแก้ไข้มลพิษทาง
อากาศจากหมอกควันมีความโปร่งใสในระดับหนึ่งโดยเป็นกระบวนการที่มีการชี้แจงรายละเอียดการ
มาตรการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนชุมชนแก่งระเบิดได้
รับทราบ นอกจากนี้ยังพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความ
คิดเห็นทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อรับฟังข้อความคิดเห็นจากประชาชน อย่างไรก็ตามความ
คิดเห็นท่ีได้จากประชาชนไม่ได้ถูกนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ ที่
ทำให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมมากขึ ้น ทั ้งน ี ้อาจได ้ร ับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษายังเข้ามาช่วยให้เกิดการแปรรูปจากไม้ไผ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรปูไมใ้ห้เกิดมลูคา่ 
เลือกแปรรูปเฉพาะท่อนหัวและท่อนหางของเศษกระบอกไม้ไผ่เป็นกระถางดินคอนโด กระปุกออมสิน 
และการทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ทำการเกษตรอีกด้วย สอดคล้องกับ ปิยาภรณ์ คำยิ่งยง (2558) ได้วิจัยเรื่อง 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้านจากเศษไม้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านซึ่งใช้ไม้เป็น
วัสดุหลักเพราะสินค้าที่ผลิตจากไม้ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติหรือความอ่อนโยนที่ได้จากลวดลายของ
เนื้อไม้และกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองลงมาคือด้านราคาเป็น
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ช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดตามลำดับ และสอดคล้องกับ กุลนาถ ตันพาณิช
รัตนกุล (2553) ได้วิจัยเรื่อง การสร้างรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากเศษไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ภาคใต้กรณีศึกษาเรื่อกอและเรือจำลองภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่าแนวทางที่ผู้บริโภคพึงพอใจมากสุด
อันดับหนึ่งคือแนวทางแบบฐานรองลงมาคือแนวทางแบบฉากและแนวทางแบบเรื่องราวตามลำดับซึ่ง
ภาพรวมของผลงานออกแบบอยู่ในระดับดีมากทั้งหมดโดยทิศทางของรูปแบบการสร้างบรรจุภัณฑ์จาก
เศษไม้ยางพาราสามารถเป็นแนวทางในการสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ภาคใต้ได้ซึ่งการออกแบบ
ให้สื่อถึงเอกลักษณ์ภาคใต้ด้วยบรรจุภัณฑ์สามารถทำได้จริงในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าจากไม้สามารถสร้างความ
สนใจในสินค้าได้อย่างดี 
 3. การเปลี่ยนวัสดุที่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศให้เป็นมูลค่าทางอาชีพของชุมชนแก่งระเบิด 
ตำบลกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 การวิเคราะห์ปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศจากการเผาไหมข้องเศษไม้ไผ่ที่เหลอืท้ิงจากการ
สานเข่ง ชาวบ้านมีความต้องการลดมลพิษทางอากาศในชุมชน ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษไมไ้ผ่ที่เหลือ
ทิ้งจากการสานเข่ง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนชุมชนแก่งระเบิด และลดปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนแก่งระเบิด ขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาร่วมกับชาวบ้าน ปัญหามลภาวะเป็นพิษทาง
อากาศจากการเผาไหม้ของเศษไม้ไผ่ได้ข้อแนะนำที่ยอมรับได้ เพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาโดย
การลดการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเข่งโดยการนำเศษไม้ไผท่ี่เป็นท่อนส่วนปลายกระบอกไปสร้าง
เป็นมูลค่าเพิ่มคือ กระถางดินคอนโด กระปุกออมสิน และเศษไม้ไผ่ชนิดอ่อนนำไปแปรรูปเป็นกระดาษสา 
กิจกรรมสร้างเป็นมูลค่าเพิ่ม เศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเข่งมีทั้งชนิดอ่อนเป็นเส้นๆ ซึ่งสามารถแปรรูป
เป็นกระดาษสา หรือเส้นใยจากเยื่อไผ่ได้ และชนิดแข็งจากท่อนปลายกระบอกและหัวกระบอกไม้ไผ่ ได้
นำมาทดลองแปรรูปเป็นกระถางดินคอนโด แจกันดอกไม้ และกระปุกออมสิน ได้ด้วยขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยาก
และสลับซับซ้อนจนเกินไป และแนวทางการออกแบบเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมอื 
โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย ระยะเวลา และวิธีที่ง่ายต่อการผลิต การสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
แก่งระเบิดต้องมีการขยายผลการเสริมสร้างอาชีพเพื่อต่อยอดให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักรู้และให้
เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพและลดมลพิษทางอากาศได้อย่างยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างอาชีพ
ทางด้านความคิด การเสริมสร้างอาชีพทางด้านสังคม การเสริมสร้างอาชีพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  การเสริมสร้างอาชีพทางด้านเทคโนโลยี  การเสริมสร้างอาชีพทางด้านเศรษฐกิจ 
สอดคล้องกับ วาสนาเจริญ วิเชียรฉาย (2552) ได้วิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจาก
วัสดุเหลือใช้ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้
เพื่อนำมาเป็นแนวทางการออกแบบของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้ผู้ผลิตและผูส้นใจสินค้าตอ้งการให้ใช้
กระดาษเหลือใช้เป็นวัสดุหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านการออกแบบลวดลายตกแต่ง
ของตกแต่งบ้านประเภทรูปภาพควรเป็นภาพดอกไม้รองลงมาเป็นภาพทิวทัศน์กรอบลูกควรเป็นลาย
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ดอกไม้รองลงมาเป็นลายสร้างสรรค์กล่องเอนกประสงค์ควรเป็นลายดอกไม้รองลงมาคนเป็นไรสร้างสรรค์
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลงานผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้พบว่าผู้ผลิตมีความพึง
พอใจผลงานออกแบบในระดับมาก ผู้สนใจสินค้าหรือประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ความสนใจโดยรวมของผู้ผลิตสินค้าระดับมากท่ีสุด 
   

สรุปองค์ความรู้   
 บ้านแก่งระเบิดมีวิถีชีวิตแบบไทย เรียบง่าย ไม่ฟุ ่มเฟือย ในชุมชนมีปัญหาหลายด้าน เช่น 
รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ปัญหาชุมชนไม่มี
สถานท่ีทิ้งขยะ และปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน
แก่งระเบิดที่มีต้นตอมาจากการเผาไหม้ของเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเข่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
จึงประสบปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้ของชีวมวลที่ลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นเวลานาน
ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะทำให้การถ่ายเทอากาศเป็นไปไม่ดีนักในช่วงปลายฤดู
หนาวและต้นฤดูร้อน ชุมชนแก่งระเบิดจึงแบกรับปัญหามลพิษทางอากาศสะสมในพื้นที่สถานการณ์และ
ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน หมอกควันมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน หมอกควันเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชุมชนแก่งระเบิด ซึ่งปัญหา
สุขภาพของมนุษย์ทางระบบหัวใจและทางเดินหายใจเป็นปัญหาสำคัญที่ ส ่งผลต่อการลดลงของ
สมรรถภาพปอดและความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขและขจัด
มลพิษเหล่านี้ให้หมดไปเพื่อความเป็นอยู่ของสังคมให้มีสุขภาพดี ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ การมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ และประชาชน ในการให้ข้อมูลข่าวสารการรับฟัง
ความคิดเห็นการเกี่ยวข้องเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะ
ทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจความร่วมมือเป็นการให้กลุ ่มประชาชนผู้แทนภาค
สาธารณะมีส่วนร่วมการเสริมอำนาจแก่ประชาชนเป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับที่สูงสุดโดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเช่นการลงประชามติ การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศได้ระดมความคิดเห็นจาก
ประชาชนพฤติกรรมหรือสาเหตุของการเผาการมีส่วนร่วมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
แก้ปัญหามลพิษจากหมอกควันเช่นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมให้ความรู้ กับประชาชน
ในการแก้ปัญหามลพิษ การนำวัสดุที่ก่อเกิดมลพิษมาแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มทางอาชีพโดยใช้ไม้ไผ่ที่มีใน
ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก มาแปรรูปเป็นกระถางดินคอนโดและกระปุกออมสิน 
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  แผนภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) รัฐบาลในฐานะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ควรส่งเสริมให้ชุมชนที่มีศักยภาพในการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆด้วยภูมิปญัญาทอ้งถิ่น ได้ผลติสินค้าชุมชนภายใต้หลักคิดท้องถิ่นให้มากกว่าเดมิ  

2) หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้นำนโยบายไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด กรมการพฒันาชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ และองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี ควรให้คำแนะนำและช้ีช่องทางการตลาดให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบมากขึ้นกว่าเดิม 

2. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 

วิสาหกิจ
ชุมชน

เทคโนโลยี

Tenology

เศรษฐกิจ

Economic

ทรัพยากร

Resource

ความคิด

Think

สังคม

Social

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเสริมสร้างอาชีพด้วยการแปรรูป 

เป็นกระถางดินคอนโดและกระปุกออมสิน 

ความร่วมมือของสมาชิกและ

ชุมชนในการท ากิจกรรมของ

กลุ่มร่วมกัน 

ความร่วมมือสร้างรายได้และ

พัฒนาเทคโนโลยีของชุมชน 

การรักษาทรัพยากร

สภาพแวดล้อมลดปัญหา

มลพิษหมอกควัน 

ชุมชน 
มีส่วนร่วม 

ลดมลพิษ

ทาง

อากาศ 
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 1) การออกแบบแปรรูป กระถางแจกัน สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณต์กแต่งประดับ 
โต๊ะอาหารห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว หรือมุมใดมุมหนึ่งหรือหลายมุมของบ้านและคอนโดได้ และยังเป็น
การต่อยอดไปสูผ่ลติภณัฑ์อื่นๆ ทีต่รงกับความต้องการของตลาดและผู้บรโิภคในยุคปัจจุบัน เป็นการเพิ่ม
มูลค่าทางอาชีพได้อีกด้วย  

 2) การออกแบบกระปุกออมสิน สามาถนำไปเพื่อร่วมสร้างสรรกระตุน้ให้เยาวชนเกิด
วินัยในการเก็บออม รู้จักในการวางแผนการเงินได้เพื่อเป้าหมายในอนาคต 

3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรมุ ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที ่ก ่อเกิดมลพิษทางอากาศ 

โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการเจาะจงประเภทของวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ ที่ต้องการลงไป และทำให้ได้ข้อมูลใน
แง่มุมและตรงตามความต้องการเฉพาะส่วนมากข้ึน  

2) ควรมุ่งเน้นการศึกษาสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอาศและแนวทางการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 
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บทคัดย่อ  

ท่ามกลางกระแสพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม ในศตวรรษที่ 21  การศึกษาถือว่ามี
ความสำคัญอย่างยิ่ง  สำหรับคนในสังคม  การส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถือว่า
เป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้  การให้เด็กได้คิดวิเคราะห์  วิจารณ์อย่างมี
เหตุผลเพื่อค้นหาคำตอบ  เป็นสิ่งที่ครูหรือคนในสังคมควรกระทำอย่างยิ่ง บทความชิ้นนี้ได้วิพากษ์เพื่อ
สะท้อนแนวความคิดในอีกมิติหนึ่ง ในหัวข้อที่รัฐได้กำหนดค่านิยมหลัก 12 ประการขึ้นมา  และมีการ
จัดทำเป็นบทอาขยานให้นักเรียนได้ท่องนั้น โดยใช้วิธีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่รัฐได้สร้างอุดมการณ์ทาง
การเมือง  ผ่านการกำหนดค่านิยม  ความเชื่อ  วัฒนธรรมต่อเด็กนักเรียน  โดยใช้ระบอบการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการสร้างพลเมืองให้ว่านอนสอนง่าย  เคารพเชื่อฟังตลอดถึงสยบยอมต่ออำนาจรัฐอย่างสิโร
ราบ  บทความนี้ได้มุ่งประโยชน์ในการเสนอแนวคิดอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่า
ของเสรีภาพในการแสดงความเห็น อันเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
โดยได้วิพากษ์ค่านิยมหลัก ไว้ 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) เป็นค่านิยมที่ทำให้พลเมือง/นักเรียนสูญเสีย
ปัจเจกภาพ  2) เป็นพื้นฐานนำไปสู่แนวคิดอำนาจนิยม  3) ได้วิพากษ์ระบอบประชาธิปไตยตามค่านิยม
หลักท่ีกำหนดขึ้นมา ด้วยเห็นว่าไม่มีความชัดเจนของระบอบประชาธิปไตย 
คำสำคัญ :  ค่านิยม,  บทอาขยาน,  นักเรียนไทย 
 

Abstract  
Among the trend of society and culture in 21st century, education is the most 

important for Thai urban society.  To permit the Thai students to have right of freedom 
expression be regarded as necessary condition for learning development to let the 
children analyze and criticize in reasonable to discovery the answers.  It’s the thing that 
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the teachers and people in the society should have done.  This dialogue has criticize for 
the other side of idea in the topic that the state has specified the main 12 popularity and 
made to recitation for students recite by using the method to show to the problem that 
the state had create political ideology carry through the popularity regulation.  Belief and 
culture to the students and using an education system to build the obedient population 
respect, believe in and accept to the state power in definitely.   The purpose of this 
dialogue is to present the idea which to permit, realize and appreciate to the right of 
freedom expression which is the necessary condition of democracy administration by 
criticize the main popularity in 3 points as follows: 1) It’s the popularity which making 
the people lose their individuality 2) It’s the base to idea for admire power. 3) To criticize 
the democracy administration follows the specified main popularity which ambiguously.  

 
Keywords: Popularity, Recitation, Thai Students 
 

บทนำ   
 สังคมไทยถือว่าเป็นสังคมที่ต้องการคนดีมีศีลธรรม มีค่านิยมต้องการคนดี อาจกล่าวได้ว่าทุก
สังคมวัฒนธรรมต่างต้องการคนดีทั้งนั้น หากถามเด็ก ๆ ร่วมสมัยของผู้เขียนในสมัยนั้นว่าคนดมีีคุณสมบตัิ
อย่างไร? พวกเราจะตอบด้วยความภาคภูมวิ่า “เด็กดี (คนดี) ต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน”  พอโตขึ้นมา
หน่อยเราอาจมีคำตอบที่ต่างออกไปบ้าง แต่ก็ยังมีส่วนสัมพันธ์กับชุดความดีเดิมอยู่บ้าง อาทิ  เป็นคน
รักษาศีล รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ฯลฯ คำตอบที่ได้ล้วนอยู่บนพื้นฐานความเชื่อสังคมทาง
ศาสนา และวัฒนธรรมกำหนดไว้ให้  ซึ่งกรอบแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ  เหล่านี้ ได้หล่อ
หลอมให้เด็ก ๆ คล้อยตามความคิดที่รัฐหรือผู้มีอำนาจได้กำหนดขึ้นมา ผ่านวัฒนธรรมที่มาจากการศึกษา
และระบบประชาสัมพันธ์ จนเป็นสิ่งธรรมดาที่ต้องยอมรับ นอกเหนือจากนี้เด็กนักเรียนจำนวนมาก ยังถูก
ทำให้ยอมรับสิ่งต่าง ๆ อย่างง่ายดาย โดยปราศจากความสงสัย และดูเหมือนว่ามีกระบวนการต่าง ๆ  
มากมาย ท่ีทำให้ความสงสัยดับวูบไปก่อนท่ีจะมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์หาคำตอบอย่างแท้จริง  ซ้ำร้ายกว่า
นั้นก็คือ ได้มีการนำเอาค่านิยมเหล่านี้เป็นมาตรฐานตัดสินพฤติกรรมของผู้อื่นว่าเป็นคนดีหรือคนช่ัวด้วย 
 ในปัจจุบันผู้มีอำนาจทางการปกครองได้มีการกำหนดค่านิยมหลัก 12 ประการขึ้นมา  โดยมี
ความเชื่อว่าหากพลเมืองได้นำเอาหลักมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติ จะทำให้สังคมไทยเข้มแข็ง  อีกทั้งยงัได้มีให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้จัดทำออกมาเป็นบทอาขยานเพื่อให้นักเรียนได้ท่องกัน กฤษณมูรติ
ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาเอาไว้อย่างน่าคิดว่า  “การศึกษานั้นไม่ใช่เพียงการเรียนรู้จากหนังสอื  
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หรือท่องจำเอาข้อเท็จจริงบางอย่าง  แต่การศึกษายังหมายถึงการเรียนรู้ที่จะดูอย่างไร  จะฟังอย่างไรใน
สิ่งที่หนังสือบอกเอาไว้  หรือท่ีเขียนไว้นั้นถูกผิด ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา”   

ในบทความนี้ข้าพเจ้าจะวิพากษ์ เรื่องการบังคับให้นักเรียนท่องบทอาขยาน ตามมาตรฐาน
ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยจะใช้วิธีช้ีให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว 3 ประเด็นด้วยกัน  คือ 

1) ทำให้เด็กสูญเสียปัจเจกภาพ 
2) เป็นพื้นฐานนำไปสู่แนวความคิดอำนาจนิยม 
3) มีระบอบประชาธิปไตยไม่ชัดเจน  
 

การสูญเสียปัจเจกภาพ 
 ในสังคมอันสลับซับซ้อนไปด้วยวัฒนธรรมความเชื่ออันหลากหลาย ชาวเอ็กซิสท์เห็นว่ามนุษย์
ในสมัยปัจจุบันได้สูญเสียตัวเองไป ภายใต้วัฒนธรรมไทยซึ่งเน้นความปรองดองตามผู้มีอำนาจ ได้มี
วัฒนธรรมปิดกั้นความคิด อันเป็นกลไกท่ีปิดกั้นการแสดงออกทางความคิดซึ่งมีอยู่ในระบบสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นทั ้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แน่นอนทีเดียวว่าแม้แต่ในระบบการศึกษาไทยก็มีอยู ่ด ้วย
เช่นเดียวกัน   
 ระบบการศึกษาไทยในสมัยนี้ ครูมีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างอุดมการณ์รัฐกับนักเรียน  นั่น
แสดงว่าหน้าท่ีของครูก็คือเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ที่เพียรหล่อหลอมให้นักเรียนมีมาตรฐานตามแบบที่รัฐได้
กำหนดไว้ให้ คือ เป็นคนดีมีศีลธรรมหรือมีคุณสมบัติตามที่ชนชั้นนำได้กำหนดไว้ ดูเหมือนว่าการที่ให้
นักเรียนได้ท่องบทอาขยาน อันเป็นมาตรฐานค่านิยมหลัก 12 ประการนั้นได้กลายเป็นอีกหน้าที่สำคัญ
สำหรับครูไปเสียแล้ว ส่วนนักเรียนก็มีหน้าที่ท่องจำให้ขึ้นใจ ประเด็นก็คือ เยาวชนหรือปัจเจกบุคล
สามารถตั้งคำถามหรือแสดงความเห็นต่างต่อค่านิยมเหล่านี้ได้หรือไม่ อาทิ ทำไมต้องท่อง ไม่ท่องได้
หรือไม่ ค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นมาตรวัดความดีความเลวของคนได้จริงหรือ ทำไมคนไทยจึงคิดว่า
การปฏิบัติตามผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ดีฯลฯ คำถามเหล่านี้อาจทำให้ผู้มีอำนาจเกิดความไม่พอใจต่อการถูกตั้ง
คำถามได้  ดูเหมือนว่ารัฐหรือผู้ปกครองกำลังใช้ระบบการศึกษาเป็นเครื่องมือให้เรายอมตนอยู่ภายใต้
อุดมการณ์รัฐ ซึ่งอุดมการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ชนชั้นผู้นำเห็นว่า เป็นการรวมศูนย์พลังของคนทั้งชาติให้มา
อยู่ที่จุดเดียว เป็นการโยงเอาความแตกต่างหรือความขัดแย้งและปัจเจกภาพให้มาอยู่ในกรอบแนวคิด
เดียวกัน เพื่อให้สังคมเกิดความสงบและมั่นคง อันเป็นเป้าหมายด้านการเมืองการปกครอง 
 นักจิตวิทยาสังคมอย่าง อีริค ฟรอมม์ (2539) พยายามวิเคราะห์ให้เห็นว่า พลังที่บีบคั้น  
ควบคุมและบงการชีวิตซึ่งได้แก่เงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม ที่รองรับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
สร้างให้คนส่วนใหญ่รู้สึกไร้อำนาจ เพราะต้องคล้อยตามต่อผู้ที่อยู่เหนือกว่าอยู่ตลอดเวลา เริ่มจากที่บ้าน  
ในโรงเรียน จนมาถึงสังคมภายนอก ซึง่ในที่สุดคนส่วนใหญ่ก็ลงเอยด้วยการถูกทำให้กลายเป็นฟันเฟืองตัว
เล็ก ๆ ของระบบจักรกลทางเศรษฐกิจท่ีใหญ่โตมโหฬาร พวกเขาเจ็บปวดจากการที่ไม่สามารถเป็นตัวของ
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ตัวเอง ไม่สามารถคิด พูด กระทำ ตามใจจริงของตนได้สูญเสียบูรณภาพแห่งตัวตน ในที่สุดก็เกิดเป็น
พยาธิสภาพ คือความเจ็บป่วยทางจิต  ที ่ผลักดันให้พวกเขาหันไปสู่กลไกหลีกหนีที ่ฟรอมม์เรียกว่า  
บ ุคล ิกภาพแบบอำนาจน ิยม (authoritarian  personality) และการคล ้อยตามแบบห ุ ่นยนต์  
(automaton)  ซึ่งท่ีจริงแล้วก็คือการปรับตัว และผลของการปรับตัวให้เข้าก็สามารถทำงานประจำวันใน
สังคมคือเรียนหนังสือ หาเลี้ยงชีพ สร้างครอบครัวและดูแลไปได้อย่างไม่ติดขัดทำให้พวกเขาดูเป็น“คน
ปกติ” ตามเกณฑ์ตัดสินทางจิตเวชศาสตร์ แต่ที่จริงแล้วพวกเขาต้องสูญเสียคุณภาพของความเป็นมนุษย์
ไปจนเกือบหมดสิ้นและซ่อนความเจ็บป่วยไข้ไว้ลึก ๆ (เอกศักดิ์ ยุกตะนันท์ , 2554) สิ่งที่นักเรียนไทย
กำลังเผชิญอยู่ก็คือ กำลังถูกสร้างให้เป็นคนดีอย่างเชื่อง ๆ  ไม่ต้องสงสัยมาก ปฏิบัติไปตามหน้าที่ของ
พลเมืองที่ทางสังคมวัฒนธรรมได้กำหนดไว้ให้ก็พอ ซึ่งการที่นักเรียนไม่ได้ตั้งคำถาม ไม่ได้คิดวิเคราะห์
ตรวจสอบความความถูกต้องอย่างมีเหตุผลทำให้นักเรียนกำลังสูญเสียความเป็นปัจเจกภาพ อันนำไปสู่
การคล้อยตามคำช้ีนำของคนอ่ืน    
 การสูญเสียตัวตนแล้วนำเอาตัวตนแบบจอมปลอมเข้ามาแทนที่ ย่อมทำให้คนเราตกอยู่ในภาวะ
ไม่มั่นคงปลอดภัยอย่างร้ายกาจ ชีวิตของเขาจะมีแต่ความกังวลสงสัย ทั้งนี้ก็เนื่องจากเขาได้สูญเสีย
เอกลักษณ์ของตัวเองไปหมด เพราะไปมีชีวิตคล้อยตามความคาดหวังของคนอ่ืน และเพื่อขจัดความสะดุ้ง
หวั ่นไหวอันเกิดจากการสูญเสียเอกลักษณ์เช่นว่า เขาจึงต้องยอมคล้อยตามคนอื่น จำต้องแสวงหา
เอกลักษณ์ของตัวเอง ด้วยการทำให้ผู้อื่นยอมรับนับถือเขาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็น
ใคร (เพราะมัวไปทำตามความคาดหวังของคนอื่น คนอ่ืนก็คงจะรู้ว่าเขาเป็นใครและถ้าคนอื่นรู้ว่าเขาเป็น
ใคร เขาก็คงจะรู้ไปด้วย ถ้าหากเขายอมเชื่อตามที่คนอื่นบอกให้ทำ   
 ในแง่ประวัติศาสตร์การที่ อีริค ฟรอมม์ สร้างทฤษฎีบุคลิกภาพแบบอำนาจนิยมและการคล้อย
ตามแบบหุ่นยนต์ ขึ้นมาอธิบายคนในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน ก็เพราะเขาต้องการอธิบายการเกิดขึ้นของ
ลัทธิเผด็จการนาซีในเยอรมันและในประเทศทุนนิยมอื่น ๆ เขาสงสัยว่า ทำไมคนจำนวนมากท่ีดูแล้วก็เปน็
ปกติดี จึงหันหลังให้กับระบอบประชาธิปไตย ยกชีวิตตนเองไว้ใต้การติดสินบงการของผู้นำ เปลี่ยนจาก
คนปกติไปเป็นคนที่ถูกผลักดันด้วยความเกลียดชัง และความกระหายอำนาจ เพียงด้วยคำพูดที่กระตุ้น
โน้มน้าวและบุคลิกภาพแบบผู้นำของฮิตเลอร์ ราวกับว่าพวกเขาไม่มีสติปัญญาเป็นของตนเอง  แม้
ประวัติศาสตร์ส่วนนี้จะจบไปแล้ว แต่ตัวเงื่อนไขหลักคือทุนนิยมก็ยังคงอยู่ บุคลิกภาพแบบอำนาจนิยม
และการคล้อยตามแบบหุ่นยนต์ ก็ยังคงมีอยู่ทั่วไป กลไกทางจิตวิทยาที่ฟอร์มได้กล่าวเอาไว้ที่นำมาใช้
อธิบายต่อวัฒนธรรมการเรียนการสอนในสังคมไทยได้อีกก็คือ การคล้อยตามแบบหุ่นยนต์  “ซึ่งกลไกทาง
จิตวิทยาชนิดนี้ จะทำให้เขาต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง เขาจะยอมรับบุคลิกภาพชนิดที่วัฒนธรรม
แบบหนึ่งหยิบยื่นให้โดยสิ้นเชิง ข้อนี้เองจึงทำให้เขากลายเป็นคนที่เหมือนกับคนอื่น และเป็นอย่างที่คน
อื่นคาดหวังให้เขาเป็น ความแบ่งแยกระหว่าง “ตัวฉัน” กับโลกจะหมดไป พร้อมกันนี้ความรู้สึกโดดเดี่ยว  
ไร้พละกำลังก็หมดไปด้วย กลไกชนิดนี้จึงเปรียบได้กับกิ้งก่าเปลี่ยนสี สัตว์พวกนี้จะเปลี่ยนสีคล้ายกับ
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สิ่งแวดล้อมจนแทบจะแยกจากสิ่งแวดล้อมไม่ออก คนประเภทท่ีทิ้งตัวตนจนกลายเป็นหุ่นยนต์เช่นว่านี้ไม่
จำเป็นจะต้องรู้สึกโดดเดี่ยวและมีความวิตกกังวลอะไรอีก เพราะเขาเข้ากันได้กับคนอีกนับล้าน ๆ ที่มี
สภาพเป็นหุ่นยนต์เหมือนกัน แต่ราคาที่เขาต้องจ่ายนั้นสูงลิ่ว เพราะเขาต้องสูญตัวตนไปจนหมด 
 Nietzsche (2555) ได้เสนอไว้แบบไม่อ้อมค้อมถนอมน้ำใจคนเทิดทูนพลังประชาชนว่า  ในหมู่
คนทั้งหลาย มีคนจำพวกเหนือมนุษย์จำนวนน้อยกว่าน้อยเท่านั้น ที่สามารถและเข้มแข็งมากพอในการ
คิดได้ด้วยตนเองจนทอดเป็นสะพานพาตนก้าวข้ามพ้นข้อจำกัดและบรรลุถึงคำตอบต่อคำถามที่ลึกซึ้ง
ที่สุดเกี่ยวกับชีวิตและการดำรงอยู่ คนเหนือมนุษย์แบบนี้จึงไม่ต้องอาศัยราฐานการมองโลกที่มาจาก
ศีลธรรมทางศาสนา หรือแบบอย่างอุดมคติชุดใด/ของใคร มายึดถือเป็นจินตภาพช้ีนำ/กำกับการดำรงอยู่  
สำหรับพวกเขา ศีลธรรมไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป และด้วยเหตุนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องการประกาศกหรือ
เมษบาล  ข้าพเจ้าเห็นว่าหากวัฒนธรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้นักเรียนท่องจำ ทำความเข้าใจแล้ว
นำมาสอบ ก็เท่ากับเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนไม่ต้องคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ไม่เรียนรู้ที่จะตั้งคำถามต่อ
คำสอนหรือจารีตประเพณี  ที่สังคมหรือวัฒนธรรมได้ยัดเยียดให้ ในเมื่อผู้เรียนไม่สามารถคิดได้อย่าง
อิสระ นั่นก็เท่ากับว่าเขาได้สูญเสียปัจเจกภาพไปเสียแล้ว 

 
พื้นฐานนำไปสู่แนวความคิดระบบอำนาจนิยม 
 สังคมไทยตั ้งแต ่อด ีตมาจนถึงปัจจ ุบ ันเป็นส ังคมแห่งการใช้อำนาจ  นับต ั ้งแต ่ระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาจนถึงการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในปัจจุบัน   
สังคมไทยนั้นมีความสัมพันธ์กันในแนวดิ่ง  คือระหว่างผู้มีอำนาจกับผู้ไม่มีอำนาจ  ผู้มีอำนาจอยู่ข้ างบน  
ผู้ไม่มีอำนาจอยู่ข้างล่าง  คนชั้นสูงจะเอาเปรียบคนชั้นกลางและชั้นล่าง  ส่วนคนชั้นกลางก็จะเอาเปรียบ
ชนช้ันล่างลงมาอีก  สิ่งเหล่านี้ได้ครอบงำคนไทยไว้จนยากที่จะแก้ไข  เป็นสังคมที่ไม่เป็นอิสระทางปัญญา  
ไม่เป็นไท  
 อาจารย์เสกสรรค์  ประเสริฐกุล (2548)  ได้กล่าวว่า  “เมื่อพูดถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับอำนาจ
ในสังคมไทย  ในเบื้องแรกต้องยอมรับว่าประเทศเรามีศูนย์อำนาจที่ดำรงอยู่อย่างต่อเนื ่องมาอย่าง
ยาวนาน  มากกว่าประเทศเพื ่อนบ้านทั ้งหมดหรืออาจจะทั ่วทั ้งทวีปเอเชีย  ในเรื ่องอำนา จและ
ความสัมพันธ์ทางอำนาจนั้น  เราจะพบว่าในประเทศไทยมีการใช้หลักความชอบธรรมของอำนาจ 
(Political  Legitimacy)  ทั้งแบบจารีตประเพณีซึ่งเน้นคุณธรรมหรอืราชธรรม  และแบบสมัยใหม่ซึ่งเนน้
ฉันทานุมัติจากการเลือกตั ้ง  นอกจากนี้ยังมีบางด้านของแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่  ซึ ่ง ไม่เชื ่อใน
ความชอบธรรมของอำนาจแบบไหนทั้งสิ้น  สภาพดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีทั้งอำนาจที่เป็นทางการ
และอำนาจที่ไม่เป็นทางการ  อำนาจเป็นสิ่งที ่แยกไม่ออกจากวัฒนธรรม  และความเคลื่อนไหวทาง
วัฒนธรรมล้วนมีนัยทางอำนาจ”   
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 ผู้เขียนมีความเห็นว่า  หากนักเรียนยอมเชื่อในหลักค่านิยมที่สังคมวัฒนธรรมหรือผู้มีอำนาจ
กำหนดไว้ให้อย่างสนิทใจ  โดยปราศจากการตั้งคำถาม  ไม่สนใจที่จะคิดวิเคราะห์ใด ๆเลยนั้น  ก็เท่ากับ
ว่าเขายอมตนให้อำนาจทางค่านิยมมาผูกหรือกดขี่ไว้  เป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธว่าในระบบการศึกษาไทย
ได้ปลูกฝังให้นักเรียนยอมตนอยู่ในอำนาจของผู้ใหญ่  ที่มีความสัมพันธ์ทางชนช้ัน  ซึ่งแนวคิดนี้มีมโนทัศน์
ที่ว่า  “มนุษย์ไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้  ต้องพึ่งพาผู้อื่น ความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง  
ผู้ใหญ่ผู้น้อย  เจ้านายกับลูกจ้าง  หัวหน้ากับลูกน้อง ฯลฯ ด้วยแนวคิดนี้ทำให้เราเกิดความกลัวที่จะอยู่
เพียงคนเดียว  จึงต้องยอมตนอยู่ภายใต้อำนาจชี้นำของคนอื่น สิ ่งเหล่านี ้ภายใต้กรอบเงื ่อนไขของ
อุดมการณ์รัฐย่อมให้เหตุผลแก่เราว่า  การเคารพผู้หลักผู้ใหญเ่ป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย  
บ่งบอกถึงการมีสัมมาคารวะ  ด้วยเหตุนี้ผู้น้อยจึงต้องประพฤติปฏิบัติตามคำสั่ง ยอมตนให้อยู่ในอำนาจ  
ผู้ใหญ่จึงจะรักและเห็นเราเป็นพวกพ้อง วัฒนธรรมอย่างนี้คนไทยมักเรียกกันว่าเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์” 
(เอกศักดิ์  ยุกตะนันท์, 2554)    
 อันโตนิโอ  กรัมชี ่  (Antonio  Cramsci) ได้สร้างทฤษฎีเรื ่องอุดมการณ์ของรัฐขึ ้นมีชื ่อว่า  
“ทฤษฎีการครองอำนาจนำ (Hegemony)” กรัมชี่เสนอว่า การที่รัฐจะสามารถก่อให้เกิดการถือครอง
ความเป็นใหญ่ (Hegemony) ได้นั้น  รัฐจะต้องสามารถครอบงำอุดมการณ์ทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ รัฐ
หรือชนช้ันปกครองจึงมักพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง  โดยการสร้างความยินยอมพร้อมใจ
และหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนผู้ถูกครอบงำ และวิธีการหนึ่งท่ีรัฐสมัยใหม่นิยมใช้ก็คือ การถ่ายทอด
อุดมการณ์ของรัฐสู่ประชาชนโดยผ่านทางการศึกษา “การศึกษา” เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของ
รัฐสมัยใหม่ในการสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นระบบวิธีคิด โลกทัศน์ ความเช่ือและค่านิยม
ต่อเด็กนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นประชาชนผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า รัฐจะเป็นผู้กำหนดว่า จะสอนวิชาอะไร  
จะให้มีความรู้เรื่องอะไร ไม่ให้รู้เรื่องอะไร ตลอดจนตัดสินใจว่า  นักเรียนควรจะได้รับการถ่าย ทอด
อุปนิสัยใจคอเช่นไร 
 หากจะอธิบายว่าทำไม คนเราจึงต้องอยากมีอำนาจเหนือผู้อื่นและยอมตนให้อยู่ภายใต้อำนาจ
ครอบงำของคนอ่ืน  คำอธิบายของนักจิตวิเคราะห์คงให้เกิดความเข้าใจต่อคำถามนี้ได้บ้าง   
 กลไกทางจิตที่แสดงออกในรูปแบบของการอยากมีอำนาจเหนือผู้อื่น  อีริคฟอร์ม   เรียกว่า  
กลไกลักษณะอำนาจนิยม โดยได้อธิบายว่า “ลักษณะอำนาจนิยม นั้นปรากฎตัวออกมาในรูปแบบของ
แรงขับแบบซาดิสต์และมาโซคิสต์  คนท่ีเป็นพวกมาโซคิสต์จะเชื่อว่าตัวเองต่ำต้อยไม่มีความหมายกับใคร  
เขาอาาจจะบ่นไม่พอใจที่มีความรู้สึกแบบนั้น ทั้งปากก็พูดว่าอยากจะขจัดความรู้สึกแบบนั้นให้หมดไป  
แต่แท้จริงนั้นเขามีความต้องการพึ่งพิงผู้อื่น ไม่ว่าผู้อื่นจะเป็นบุคคลหรือสถาบันอย่างรุนแรง เขาพร้อม
และเต็มใจที่จะสยบยอมอยู่ในอำนาจของผู้อื่นหรืออำนาจของพลังทางสังคม และแสดงตนกับผู้อื่นใน
รูปแบบของคนท่ีอ่อนแอสิ้นหวัง การสยบยอมเช่นน้ีทำให้เขาได้รับความมั่นคงและบรรเทาความรู้สึกโดด
เดีี่ยวลงไปได้ 
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 ความต้องการแบบมาโซคิสต์ที่ปรากฏชัดในกรณีของผู้ที่มีความต้องการที่ปรากฏให้เห็นเนือง ๆ 
นั้นได้แก่ ความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อย ไร้พลัง หรือตัวเองหาความสำคัญไม่ได้ ผลจากการวิเคราะห์บุคคลที่
จมลึกกับความรู้สึกเหล่านี้ชี้ว่า แม้ในจิตสำนึกเขาจะบ่นหนักอกหนักใจที่มีความรู้สึกเหล่านี้  แล้วเขาก็
อยากจะขจัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไป แต่ในจิตไร้สำนึกจะมีพลังบางอย่างในตัวเขาคอยผลักดันให้เขารู้สึก
ต่ำต้อยหรือไร้ความสำคัญอยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขารู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนมี
ข้อบกพร่องอย่างเดียว (แม้เขาจะอ้างเหตุผลบังหน้าต่าง ๆ นานาเพื่อยืนยันว่ามันเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจาก
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอย่างเดียวจริง ๆ) มันมีอะไรมากกว่านั้นอีก  ดังจะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้มักส่อ
แนวโน้มที่จะดูถูกตัวเอง ทำให้ตัวเองอ่อนแอ และไม่อยากจะเอาชนะคะคานไม่ว่าเรื่องใด  ยิ่งไปกว่านั้น
คนเหล่านี้ยังต้องการอย่างมากที่จะพึ่งพิงคนอื่น พึ่งพิงสถาบันต่าง ๆ หรือพึ่งพิงธรรมชาติ  คนเหลา่นี้ไม่
ชอบทำเด่นดัง  ไม่อยากทำอะไรตามที่ต้องการ เอาแต่ก้มหัว ให้กับคำสั่งของพลังอำนาจที่อยู่ภายนอก 
(ทั้งที่เป็นคำสั่งจริง ๆ และคำสั่งที่นึกคิดขึ้นเอง) บ่อยครั้งคนเหล่านี้รู้สึกไม่ได้ด้วยซ้ำว่า  “ฉันต้องการสิ่ง
นั้น” หรือ “ฉันก็เป็นคนเหมือนกัน” พวกเขามีความรู้สึกว่าชีวิตโดยทั่วไปนั้นช่างมีพลังอำนาจมาก
เหลือเกิน  จนตัวเขาเองไม่สามารถเข้าไปกำกับควบคุมมันได้    
 เมื ่อย้อนเข้ามาสู่บริบทของการให้นักเรียนท่องจำบทอาขยานอันว่าด้วยค่านิยมหลัก 12 
ประการจะพบว่า การที่เน้นให้นักเรียนท่องจำ โดยปราศจากการตั้งคำถาม หรือบางทีเด็กอาจไม่สามารถ
แสดงออกว่าเห็นต่างได้นั้น เด็กก็จะกลายเป็นคนที่มีนิสัยไม่ชอบตั้งคำถาม เห็นเพียงว่าสังคมให้ปฏิบตักิ็
ปฏิบัติตาม ดังนั้นวิธีการสอนให้เด็กท่องจำโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล แล้วให้เด็กปฏิบตัิ
ตามที่สังคมวัฒนธรรม ระบบการศึกษาได้ยัดเยียดให้นั้น ก็เท่ากับเป็นการปลูกฝังให้เด็กสยบยอมต่อ
ระบอบชนชั้น เคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ อันเป็นความสัมพันธ์กันในรูปแบบอุปถัมภ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
ระบบการศึกษาแบบนี้ได้กล่อมเกลาจิตสำนึกให้ผู้คนยกย่อง อนุรักษ์ ปกปักรักษาวัฒนธรรมที่เชื่อว่าดนีี้
เอาไว้  เป็นการสอนคนให้ยอมรับในระบบอำนาจนิยมนั่นเอง   
 
มีระบอบประชาธิปไตยไม่ชัดเจน 
 การสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อ
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งนั้น  ได้มีการกำหนดมาตรฐานค่านิยมไทย 12 ประการขึ้นมา   หนึ่งใน
นั้นก็คือ ข้อที่กล่าวว่า “เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย” ซึ่งผู้เขียนไม่แน่ใจว่า ประชาธิปไตยใน
ความหมายของค่านิยมหลักนั้นมีลักษณะแบบไหนกันแน่ เมื่อไม่สามารถรู้ได้แน่ชัด จึงเป็นธรรมดาอยู่
นั่นเองที่ไม่สามารถตอบได้ว่า “ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับประชาธิปไตยในแบบของค่านิยมหลักนี้หรือไม่” แต่
หากว่าประชาธิปไตยในแบบค่านิยมหลักที่กำหนดขึ้นมานั้น มีลักษณะไม่ยอมรับในความเห็นต่าง ไม่
เคารพหลักสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง ไม่เช่ือในหลักความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ผู้เขียนเองคงไม่เห็น
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ด้วย ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเกณฑ์หลักเบื้องต้นของระบอบประชาธิปไตยว่า ความคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นอย่างยิ่ง   
 อาจารย์ธงชัย วินิจฉัยกุล (2556) ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของฝรั่งหรอืไทย 
แต่เป็นกระบวนการวิธีการที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาจัดการกับอำนาจในสังคมที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา สังคมไทยก็แตกต่างและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน มิใช่สังคมหรือชุมชนเล็ก ๆ ที่ผู้คนมี
ผลประโยชน์เหมือน ๆ กัน  และคิดคล้ายๆ กันอีกต่อไปสังคมไทยเต็มไปด้วยความแตกต่างขัดแย้ง
ซับซ้อน ต่อให้ทุกคนในสังคมไทยเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่มีคนเลวเลยแม้แต่คนเดียวก็ยังมีความแตกต่าง
ขัดแย้งอยู่ดี  จึงต้องอาศัยวิธีการประชาธิปไตยมาจัดการความขัดแย้งท่ีเป็นเรื่องปกติของสังคม   
 หลักประชาธิปไตยเป็นหลักการที่มีพัฒนาการมายาวนานในทางประวัติศาสตร์  เป็นระบบการ
ปกครองชนิดหนึ่งซึ่งการปกครองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครอง การ
ปกครองแบบประชาธิปไตยจึงหมายถึงการปกครองตนเองของผู้อยู่ภายใต้การปกครองหรือการมีรัฐบาล
ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน จึงกล่าวได้ว่า
ประชาธิปไตยเป็นการปกครองซึ่งประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง โดยมีรากฐานอยู่บน
ความคิดของเสรีภาพ (liberty) และความเสมอภาค (equality)  (บรรเจิด  สิงคะเนติ, 2552) แนวคิดที่มี
ฐานอยู่บนเสรีภาพ และความเท่าเทียมกัน จึงเป็นพื้นฐานของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มีลักษณะสำคัญ ดังนี้  คือ 
 1. สนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย การยึดมั่นในความสำคัญ ศักดิ์ศรี ความ
เสมอภาค และเสรีภาพของบุคคล 
 2. การเคารพในกติกาการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 3. ความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 
 4. การมีความสำนึกในหน้าท่ีพลเมืองและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 5. การมองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจในผู้อื่น การรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ รวมทั้งการไม่มี
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบเผด็จการ (ทินพันธุ์  นาคะตะ, 2545)   
 ในเอกสารการประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ ่งเป็นเอกสารชิ้นสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์จะเห็นว่า ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นสำคัญ ซึ่งมีใจความว่า “เราถือว่าความ
จริงต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ในตนเอง นั่นคือ มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน และ
พระผู้เป็นเจ้าได้มอบสิทธิบางประการที่จะเพิกถอนมิได้ให้แก่มนุษย์ ในบรรดาสิทธิเหล่านั้นได้แก่ ชีวิต  
เสรีภาพ และการเสาะแสวงหาความสุข เพื่อท่ีจะคุ้มครองสิทธิเหล่านั้นให้มั่นคง รัฐบาลจึงถูกสถาปนาขึ้น
ในมวลหมู่มนุษย์ โดยได้อำนาจที่ยุติธรรมอันเนื่องมาจากความยินยอมของผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง เมื่อใดที่
รูปแบบของรัฐบาลใด  เป็นสิ่งที ่ทำลายเป้าหมายเหล่านี้ เมื ่อนั ้นย่อมเป็นสิทธิของประชาชนที ่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรัฐบาลแบบนั้นเสียและสถาปนารัฐบาลขึ้นใหม่โดยมีรากฐานอยู่บนหลักการ
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ดังกล่าว” (สมบัติ จันทรวงศ์, 2528) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันจึงเป็นเงื่อนไขที่
จำเป็นต่อระบอบประชาธิปไตย การปกครองในระบอบนี้ไม่ใช่การปิดกันความคิดที่เห็นต่าง แต่เปิด
โอกาสให้คนท่ีมีความเห็นต่างน้ันได้มีพื้นได้เสนอทัศนะของเขาเพื่ออธิบายให้คนอื่นได้รับรู้ หากอีกฝ่ายไม่
เห็นด้วยอย่างไร ก็สามารถโต้แย้งได้ด้วยเหตุผล ไม่ใช่ใช้กำลังหรืออำนาจข่มขู่คุกคาม ไม่ใช้ความรุนแรง 
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง   
 

สรุป 
 การที่รัฐหรือผู้มีอำนาจทางการปกครองได้กำหนดให้มีค่านิยมหลัก 12 ประการ  และได้ให้
นักเรียนท่องบทอาขยานค่านิยมหลักนั้น เป็นการที่รัฐพยายามสร้างความชอบธรรมให้แก่กลุ่มตนเอง  
โดยการใช้วิธีครอบงำวิธีคิด ความเชื่อต่อเด็กนักเรียน รัฐจะเป็นผู้กำหนดให้ว่าควรจะเรียนอะไร อะไรคือ
สิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ จะให้รู้หรือไม่รู้อะไร ตลอดจนตัดสินใจว่า นักเรียนควรจะได้รับการถ่ายทอด
อุปนิสัยใจคอเช่นไร ปัญหาจึงมีอยู่ว่า ภายใต้วัฒนธรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจำ หรือชักจูงให้
นักเรียนเชื่อโดยปราศจากการตั้งคำถาม หรือไม่มีสิทธิที่จะแสดงความเห็นต่างออกมาได้ ก็จะเป็นการ
หล่อหลอมให้เด็กเป็นคนเช่ือง่าย ไม่ยอมใช้เหตุผลวิเคราะห์ข้อมูลให้ถ่ีถ้วน อีกทั้งยังไม่สามารถคิดได้อย่าง
อิสระ เขาจะเช่ือเท่าท่ีผู้มีอำนาจหรือคนในสังคมเช่ือว่าดี จะปฏิเสธความเห็นต่างอย่างสิ้นเชิง อีกท้ังยังจะ
ปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ความเชื่อเช่นนั้นอย่างสุดความสามารถ  การเช่ือในสิ่งท่ีถูกยัดเยียดหรือถูกทำให้
เชื่อโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์  ไม่สนใจที่จะตั้งคำถามเพื่อค้นหากความจริงนี่แหละ เขาจึงได้สูญเสีย
ปัจเจกภาพไป ซึ่งพื้นฐานของเด็กที่ถูกกล่อมเกลามาในวัฒนธรรมเช่นนี้จะยินดียอมรับในระบบชนช้ัน  
คือผู้น้อยจะต้องเคารพผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่ย่อมเป็นผู้ให้คุณหรือให้โทษได้  ซึ่งการศึกษาที่ยังสอนอยู่ใน
ระบบนี้จะเป็นแหล่งผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีพื้นฐานแนวความคิดระบบอำนาจนิยม เขาจะไม่เช่ือว่าทุก
คนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน เมื่อเป็นเช่นนี้มโนทัศน์หรือความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยของเขากไ็ม่
ชัดเจน   
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บทคัดย่อ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ไม่
สามารถเป็นไปตามปกติในช้ันเรียนได้ ผู้สอนทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นจึงต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเป็นจำนวนมาก ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนใน
รายวิชานี้ เป็นเหตุให้ผู้สอนรายวิชาภาษาไทยต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์ดังกล่าว 
 บทความวิชาการนี้มุ่งนำเสนอ 1) การลำดับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชา
ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษา 2) การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา และ 3) สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ องค์ความรู้จากบทความนี้สามารถนำไปปรับใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ
ศึกษา และนักวิจัยท่ีมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 
 
คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรู้ออนไลน์; วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา; โควิด-19 
 

Abstract  
 The pandemic of COVID-19 virus is resulting in unable to manage learning in 
the normally classroom. All of teachers have to be change the teaching methods in 
accordance with the pandemic prevention virus measures. Especially Thai language 
management learning in high school students which a lot of content subjects and 
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various skills that need to be practiced for the students. Which the Thai language 
teachers have to design learning activities in accordance with the online teaching in 
such situations. 
 This article presents: (1) Content order of Thai language online learning for high 
school students; (2) Design of Thai language online learning for high school students; 
and (3) online learning materials. The knowledge from this article can be applied to 
design of Thai language management learning for high school students as well as the 
academicians and researchers who are interested in Thai language learning 
management. 
 
Keywords: Online learning; Thai language; COVID-19 
 

บทนำ 
 ในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอยู่ทั่วโลก ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การคมนาคม 
ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสัง่ปิดสถานศึกษาทุกแห่งและออก
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการปรับการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการ
คัดกรอง การวัดอุณหภูมิ  การสวมหน้ ากากอนามัย  และการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ เรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2563)  
 การจัดการเรียนรู้ออนไลน์นับเป็นหนึ่งในมาตรการและทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
การเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้มีความเสมือนห้องเรียนปกติ โดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา
และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันเรียนได้อย่างอิสระ ตลอดจนเข้าถึงแหล่งข้อมูลใน
การเรียนรู้ได้จำนวนมากและรวดเร็ว (Calder & McCollum, 1988; Taylor, 2014; ถนอมพร เลาห
จรัสแสง, 2545; กระทรวงศึกษาธิการ, 2548; ปัทมา นพรัตน์, 2548; ทิศนา แขมมณี, 2551; อาณัติ 
รัตนถิรกุล, 2553) โดยการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ของประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบสอนสด 
(Online Live Session) เป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบออกอากาศ (Live 
Streaming) ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเรียนได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และ 2) การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบคลิปสอน (Online Recorded) เป็นการบันทึกข้อมูลในการ
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จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนเข้ามารับชมในเวลาใดก็ได้ (สมัครสมร ภักดีเทวา และเอ
กนฤน บางท่าไม้, 2564) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปอย่างไร้ขีดจำกัด โดยประชากรในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตนมี สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (2564) ได้สำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น
การสำรวจจากประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป จำนวน 64.0 ล้านคน พบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
จำนวน 54.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 85.3 ของประชากรทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 58 ที่มีผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 24.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.3 ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์สามารถกระทำได้จริงในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
นี ้
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดสิ่งที่ผู้เรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาต้องเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนจะต้องสามารถอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ 
ตีความ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเขียน มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาข้อมูลและอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์และวิจารณ์
เรื่องที่ฟังและดูได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำสิ่งที่ฟังและดูไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีทักษะ
การสื่อสาร มีความเข้าใจในลักษณะของภาษาไทย การเลือกใช้คำ กลุ่มคำ และโครงสร้างของประโยค 
สามารถแต่งคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สรุปเนื้อหา วิเคราะห์ วิจารณ์ 
ประเมินคุณค่า และนำข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยแบ่งเนื้อหา
ทั้งหมดออกเป็น 5 สาระ ได้แก่ 1) การอ่าน 2) การเขียน 3) การฟัง การดู และการพูด 4) หลักการใช้
ภาษาไทย และ 5) วรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 จากเนื้อหาสาระที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาต้องเรียนรู้ใน
รายวิชาภาษาไทยนั้น ผู้สอนรายวิชาภาษาไทยจึงต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยให้
สอดคล้องกับเนื้อหาดังกล่าว โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการสื่อสารให้สัมพันธ์กับ
การใช้ภาษาไทยใช้ชีวิตประจำวันของผู้เรียน (สนิท สัตโยภาส, 2532) ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ
อดุลย์ ไทรเล็กทิม (2550) ที่ได้กล่าว การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยนั้น ผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้ให้
สัมพันธ์กับทักษะการสื่อสารและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ที่ไม่น่าเบื่อ นอกจากการฝึกฝนทักษะทางการสื่อสารแล้ว สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน
คือ สื่อสารเรียนรู้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2529) ได้กล่าวถึงการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่ดีควรมีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและทำให้
ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของสุจริต เพียรชอบ และสายใจ 
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อินทรัมพรรย์ (2538) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้สอนควรใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้มากกว่ าการ
บรรยายเพียงอย่างเดียว เพราะสื่อการเรียนรู้นั้นสามารถเร้าความสนใจของผู้เรียน ช่วยสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งทัศนคติของผู้เรียนนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการเรียนรู้และจดจำเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ โดยฐะปะนีย์  นาครทรรพ (2549) ได้กล่าวถึงการสร้าง
ทัศนคติในการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยไว้ว่า ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของ
รายวิชาภาษาไทย หาตัวอย่างที่เป็นหลักการสังเกต จดจำให้แก่ผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายที่
ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้เรียน และสอนวิธีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
คาบเรียนนั้น ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
 ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถอุปมานเรื่องราวต่าง ๆ ได้ตามหลักการและเหตผุลของตนเอง การจัดการเรียนรูท้ี่
เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยดังกล่าว จึงควรเป็นการเรียนรู้ที่สร้างความท้าทายให้ผู้เรียนรู้จักคิดและแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดความคิดรวบยอด (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559) ซึ่งสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะศตวรรษที่  21 หรือ E (4R+7C) กล่าวคือ ผู้เรียนต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethical 
Person) เป็นผู้มีทักษะการรู้หนังสือ (Literacy) ทักษะการรู้เรื่องจำนวน (Numeracy) ทักษะการใช้
เหตุผล (Reasoning) ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving Skills) ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) ทักษะการทำงานอย่างร่วมพลัง (Collaborative 
Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communicative Skills) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Computing Skills) 
ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต (Career and Life Skills) และทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้าม
ชาติ (Cross-Cultural Skills) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558) 
 จากเหตุผลได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาต้องมี
ดำเนินการวางแผนลำดับเนื้อหา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และเลือกสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับใน
การการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์และธรรมชาติของรายวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่มีทั้งเนื้อหาที่เป็น
ทฤษฎีและเนื้อหาเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะ ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้  
 

การลำดับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการออกแบบวิธีการจัดการเรยีนรู้ ผู้สอนต้องลำดับหัวข้อที่จะจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามโครงสร้างของหลักสูตรให้เหมาะสมกับเนื้อหา ระยะเวลา และความต้องการของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อกำหนดหัวข้อท่ีจะจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนนั้น ๆ โดยเริ่ม
จากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับรายวิชาหรือประมวลการสอน (Course Syllabus) เพื่อ
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กำหนดภาพรวมของเนื้อหาตลอดภาคเรียน และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้  
(Unit Plan) เพื่อแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่อย ๆ โดยระบุหัวข้อต่าง ๆ ท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วย
การเรียนรู้นั้น ๆ (นาตยา ปิลันธนานนท์, 2545) ทั้งนี้สามารถแบ่งประเภทของเนื้อหารายวิชาภาษาไทย
ได้ออกเป็น 3 ประเภท โดยอิงจากสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้แก่ 1) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีและวรรณกรรม 2) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการใช้
ภาษาไทย และ 3) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การอ่าน การเขียน การฟัง การดู 
และการพูด)  
 เนื่องด้วยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) นั้นมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลา พื้นที่ในการเรียนรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน จึงทำให้ผู้สอนต้องวางแผนและลำดับหัวข้อในการกำหนดหน่วยการเรียนรู้อย่าง
ครอบคลุมทั้งเนื้อหาและทักษะที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ผู้สอนจึงควรออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาทั้ง 
3 ประเภทที่ได้กล่าวมาข้างต้นสลับกันไปในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้สอนสามารถนำเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับวรรณคดีและวรรณกรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งหน่วยการเรียนรู้และสอดแทรกเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับหลักการใช้ภาษาไทยและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารภาษาไทยเป็นหัวข้อย่อย
ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังตัวอย่างการกำหนดหัวข้อในแผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้ 
(Unit Plan) ภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการกำหนดหัวขอ้ในแผนการจัดการเรียนรูร้ะดับหน่วยการเรยีนรู้ (Unit Plan) 
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 จากภาพท่ี 1 หากผู้สอนกำหนดหัวข้อในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ผู้สอนก็จะ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายใน 1 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนสามารถออกแบบ
หัวข้อได้ตามความเหมาะสม 
 

การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 เมื่อผู้สอนกำหนดหัวข้อในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และในแต่ละคาบเรียนแล้ว ผู้สอนสามารถ
ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้โดยระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ระดับบทเรียนหรือระดับช่ัวโมง 
(Lesson Plan) ซึ่งการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้เป็นการระบุรายละเอียดที่ต่อเนื่องจาก
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้ ตลอดจนสามรถระบุสื่อการเรียนรู้และวิธีการวัด
ประเมินในแต่ละคาบเรียนได้อย่างชัดเจน (อุบลวรรณ ส่งเสริม , 2555) โดยการออกแบบวิธีการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์รายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษานั้น สามารถแบ่งประเภทได้ตามจุดมุ่งหมายใน
การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Revised Taxonomy (Anderson and Krathwohl, 
2001) ที่ได้แบ่งจุดมุ่งหมายในการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
 1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) เป็นด้าน
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้  เนื่องด้วยเนื้อหารายวิชาภาษาไทยนั้น มี
เนื้อหาหลายส่วนท่ีต้องอาศัยความเข้าใจและการจดจำผูส้อนสามารถนำรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้
ต่าง ๆ มาผนวกกับกลวิธีที่ช่วยสร้างเสริมการสังเกตและจดจำเนื้อหา ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้สอนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษานิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ได้แก่ “การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)” เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้สอนมีหน้าที่จัดเตรียมแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมให้ผู้เรียนทำความเข้าใจเนื้อหาจากนอกห้องเรียน
เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้และกลับมาทำกิจกรรมในช้ันเรียน ซึ่งมี
ผู้วิจัยทางการศึกษานำวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปผนวกกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย อาทิ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแอปพลิเคชันสำหรับ
เรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ซึ่ง
ผู้วิจัยแบ่งการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้น โดยให้ผู้เรียนศึกษาความรู้จากแอปพลิเคชัน Edpuzzle ใน
ขั้นที่  1 จากนั้นสรุปความรู้ที่ ได้รับในขั้นที่  2 ฝึกฝนความรู้และนำความรู้ไปใช้ในขั้นที่  3 และ 4 
ตามลำดับ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นและแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้
แตกต่างกันไป ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ .05  (พิศิษพงษ์ นาคภู่, 2564) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
รูปแบบเกมโชว์โทรทัศน์ท่ีมีผลต่อการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยเพื่อการศกึษาต่อ เรื่อง การสร้างคำ โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่ กิจกรรมนอกช้ันเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วย
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ตนเองของผุ้เรียนผ่านวีดิทัศน์ออนไลน์ และกิจกรรมในช้ันเรียน โดยเช่ือมโยงความรู้จากการทำกิจกรรม
นอกช้ันเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกฝนการตอบคำถามผ่านรูปแบบ
เกมโชว์ประเภทแข่งขันตอบปัญหา ผลการวิจัยพบว่า ผลการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การสร้างคำของผู้เรียน
กลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (พงษ์สิทธิ์ พลีกร, 2562) 
นอกจากน้ีผู้สอนยังสามารถนำรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผนวกกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือบทเรียนสำเร็จรูปแบบมัลติมีเดียได้อย่างกว้างขวาง อาทิ 
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบ RDPDA การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เทคนิคหมวก 6 ใบ เทคนิคการใช้ผังกราฟิก ฯลฯ 
 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) 
เป็นด้านที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติและแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากทักษะพิสัยเป็น
เป้าหมายที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ผู้สอนจึงต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะให้
ผู้เรียนทำซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะดังกล่าว อาทิ การใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันในการฝึกทักษะในการอ่าน ซึ่ง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงระหว่างความรู้ใหม่และความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่ ผ่านการก ำหนด
จุดมุ่งหมายในการอ่าน การตรวจสอบความเข้าใจ และการประเมินผลการอ่าน อันจะเป็นแนวทางใน
การพัฒนาทักษะการอ่านครั้งต่อไปของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี , 2551) นอกจากนี้ยังมีวิธีการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพิสัยของผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทยที่น่าสนใจ ได้แก่ กลวิธี RAFT เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยผู้เรียนสามารถกำหนดบทบาทของตน กำหนดผู้อ่าน รูปแบบการเขียน และเนื้อหาที่
เขียนได้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ตอนท้ายคาบเรียนได้  
 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้านจิตพิสัย (Affective domain) เป็นด้านที่
มุ่งพัฒนาความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน ตลอดจนเจตคติ ค่านิยม และความสนใจ ซึ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เป้าหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาภาษาไทย โดยการ
สร้างเจตคติที่ดีนั้น ผู้สอนจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย หาสิ่งจูงใจกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก (เฉลา ประเสริฐสังข์, 2542; เพราพรรณ เปลี่ยนภู่, 2542) ซึ่งผู้สอน
อาจใช้กิจกรรมเกมนำมาผนวกกับการจัดการเรียนรูรู้ปแบบอื่น ๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานและความท้า
ทายในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ขณะเดียวกัน จากจัดการเรียนรู้ที่ได้ยกตัวอย่างมาใน 2 หัวข้อแรกนั้น 
สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตพิสัยของผู้เรียนได้ อาทิ การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยผสมผสานกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ เพลง 
ภาพยนตร์ เกม สื่อประสม เป็นต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสุขในการเรียนหลักภาษาไทยของ
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ผู้เรียน (พีระเสก บริสุทธิ์บัวทิพย์ , 2561) นอกจากนี้ยังมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
คุณลักษณะด้านจิตพิสัยของผู้เรียนได้ จากผลการวิจัยของเทพกัญญา พูลนวล (2553) โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลจากภายใน ผ่านการคิด
ใคร่ครวญจนตระหนักถึงสิ่งที่เรียนรู้ ทำให้จิตใจได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งผู้สอนสามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์และเรื่องราวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
 สื่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เนื่องจากผู้สอนและ
ผู้เรียนไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเหมือนในช้ันเรียน สื่อจึงเป็นตัวกลางสำคัญในการอำนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้และกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก ซึ่งสื่อการเรียนรู้ออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี ้
 1. สื่อวัสดุ (Software) ได้แก่ บัตรคำ แผนภาพ แผนภูมิ ของตัวอย่าง ซึ่งเป็นสื่อท่ีมีอายุการ
ใช้งานในระยะสั้น จึงอาจพบในน้อยในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ แต่สื่อวัสดุก็ยังมีความจำเป็นอยู่ไม่
น้อย เนื่องจากวัสดุบางอย่าง ภาพถ่ายอาจไม่สามารถอธิบายถึงสิ่งนั้นได้ดีเท่าวัสดุจริง  
 2. สื่อเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) เป็นอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ประกอบด้วยกลไกทา
งำฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่จะช่วยอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไมโครโฟน 
เครื่องฉาย เครื่องเสียง ฯลฯ 
 3. สื่อเทคนิควิธีการ (Techniques or Methods) เป็นวิธีการที่ผู้สอนออกแบบเพื่อใช้สื่อ
ความหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนั้น ๆ บางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องทำด้วยเครื่องมือ เช่น 
การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เป็นต้น ซึ่งในการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ  ได้รับความนิยมในการนำมาใช้เป็นสือ่การเรยีนรูข้องผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง 
โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ (Theerin Dittachot, 2019; D2H Content, 
2021)  
  3.1 เว็บไซต์ที่สามารถสร้างเนื้อหาให้ ผู้ เรียนเข้าไปเรียนรู้  ได้แก่ เว็บไซต์  
https://site.google.com เว็บไซต์ https://youtube.com เว็บไซต์ https://nearpod.com เว็บไซต์ 
https://coggle.it  
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  3.2 เว็ บ ไซ ต์ที่ ส าม ารถ ต้ั งค ำถ าม ห รือแบ บ ท ดส อบ  ได้ แ ก่  เว็ บ ไซ ต์  
https://quizizz.com เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://www.kruachieve.com เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://take.quiz-
maker.com เว็บไซต์ https://www.fyrebox.com เว็บไซต์ https://www.wooclap.com  
  3.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการประชุมและจัดการเรียนรู้กลุ่มใหญ่  ได้แก่ โปรแกรม 
Zoom โปรแกรม Line โปรแกรม True Virtual World โปรแกรม Microsoft Teams โปรแกรม 
Google Hangouts โปรแกรม Skype Meet Now  
  3.4 เว็บไซต์ที่ เป็นพ้ืนที่ ให้ ผู้เรียนส่งงานที่ ได้ รับมอบหมาย  ได้แก่ เว็บไซต์  
https://classroom.google.com เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://www.trueplookpanya.com/classroom 
เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://nearpod.com เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://new.edmodo.com เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.schoology.com เว็บไซต์ https://web.seesaw.me  
  3.5 เว็บไซต์ที่ให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
ส าม ารถ ร่ วม กั น แ ส ด งค วาม คิ ด เห็ น  ได้ แ ก่  เว็ บ ไซ ต์  https://th.padlet.com เว็ บ ไซ ต์  
https://www.mentimeter.com 
   

บทสรุป 
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดำเนินการได้โดยการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้จากระดับรายวิชาและระดับหน่วยการเรียนรู้เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในระยะยาว ด้วย
วิธีการลำดับเนื้อหาและกำหนดหัวข้อ ให้แต่ละหน่วยการเรียนรู้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน โดยมีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับวรรณคดีและวรรณกรรม เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการใช้ภาษาไทย และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะการสื่อสารภาษาไทย รวมอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดียวกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายและได้ฝึกฝนทักษะที่แตกต่างกันออกไป เมื่อลำดับเนื้อหาครบถ้วนแล้ว ผู้สอนสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียนโดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) และด้าน
จิตพิสัย (Affective domain) และเลือกสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในคาบนั้น ๆ 
ซึ่งประกอบด้วย สื่อวัสดุ (Software) สื่อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) และสื่อเทคนิควิธีการ 
(Techniques or Methods) โดยการจัดการเรียนรู้ออนไลน์นั้นนิยมใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นเว็บไซต์ที่
น่าสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่ง เว็บไซต์ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้เป็นจำนวนมากและ
หลากหลาย มีทั้งเว็บไซต์ที่สามารถสร้างเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ เว็บไซต์ที่สามารถตั้งคำถามหรือ
แบบทดสอบ เว็บไซต์ที่ใช้ในการประชุมและจัดการเรียนรู้กลุ่มใหญ่ เว็บไซต์ที่เป็นพ้ืนท่ีให้ผู้เรียนส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมาย และเว็บไซต์ที่ให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสามารถ
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ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แม้ว่าการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นั้นจะมีสื่อที่ช่วยอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สอนอย่างมากมาย แต่ผู้สอนควรพึงระลึกไว้เสมอว่า สื่อท่ีดีที่สุดคือ “ตัวผู้สอนเอง” หาก
ผู้สอนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ หรือพูดอธิบายกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าใจได้ การจัดการเรียนรู้ครั้งนั้นก็
จะไม่ประสบผลสำเร็จ ผู้สอนจึงควรหมั่นแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างใน
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2548).  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. (ชุดการเรียนรู้ด้วย

ตน เอง ชุดที่  8 โครงการหนึ่ งอำเภอ หนึ่ งโรงเรียน ในฝัน ).   กรุ งเทพมหานคร : 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ. 

เฉลา ประเสริฐสังข์. (2542).  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  จันทบุรี: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏรำไพ
พรรณี. 

ฐะปะนี ย์  น าค รทรรพ . (2549).  การสอนภ าษ าไทยระดั บ มั ธยมศึ กษ า .  (พิ มพ์ ค รั้ งที่  2).  
กรุงเทพมหานคร: เมธีทิปส์. 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2545).  Designing e-Learning หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อการ
เรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ทิศนา แขมมณี. (2551).  ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. 
(พิมพ์ครั้งท่ี 8).  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เทพกัญญา พูลนวล. (2553).  ผลการใช้วิธีสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ที่มีต่อความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทย พฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และความสุขในการเรียนรู้ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต).  สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

นาตยา ปิลันธนานนท์. (2545).  จากมาตรฐานสู่ช้ันเรียน.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
ปัทมา นพรัตน์. (2548).  e-Learning ทางเลือกใหม่ของการศึกษา. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ, 

48(167), 15-16. 
พงษ์สิทธิ์ พลีกร. (2561).  ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับรูปแบบเกม

โชว์โทรทัศน์ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อ เรื่อง การสร้างคำ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  (วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต) .  
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 



- 790 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์, และพเยาว์ ยินดีสุข. (2558).  การจัดการเรียนรู้แนวในทศวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 
2).  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พิศิษพงษ์ นาคภู่. (2564).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับ 
แอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Edpuzzle) (วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

พีระเสก บริสุทธิ์บัวทิพย์. (2561).  ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การศึกษาบันเทิงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เพราพรรณ เปลี่ยนภู่. (2542).  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี. 

สนิท สัตโยภาส. (2532).  การสอนภาษาไทยแก่เด็กประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ. 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2529). การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียน

การสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สมัครสมร ภักดีเทวา, และเอกนฤน บางท่าไม้. (2563).  การเรียนรู้ยุคใหม่กับการเรียนการสอนออนไลน์
ในสถาบันอุดมศึกษา.  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 34(1), 7-8. 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2564).  การใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทย ปี 2564 (ไตรมาส4). สืบค้น 
9 เมษายน 2565,  จาก http://www.nso.go.th/sites/2014 

สุจริต เพียรชอบ, และสายใจ อินทรัมพรรย์. (2538).  วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 
3).  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุรางค์ โค้วตระกูล. (2559).  จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 12).  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

อดุล ไทรเล็กทิม. (2550).  พฤติกรรมการสอนภาษาไทย 2 = Teaching behavior in Thai 2.  
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

อุบลวรรณ ส่งเสริม. (2555).  การศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 รายวิชาพัฒนาหลักสูตร ด้วยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิคทีมเกมแข่งขัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รายงานผลการวิจัย).  
นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 



- 791 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

อาณัติ รัตนถิรกุล. (2553).  สร้างระบบ E-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: ซี
เอ็ดยูเคช่ัน. 

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001).  A taxonomy for learning, teaching, and 
assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New 
York: Addison Wesley Longman. 

Calder, J. & McCollum, A. (1988).  Open and flexible learning in vocational education 
and training. London: Kogan Page. 

D2H Content. (2021).  10 โป รแ ก รม ป ระ ชุ ม อ อน ไล น์ .  สื บ ค้ น  9 เม ษ าย น  2565,  จ าก 
https://www.digital2home.com/10-โปรแกรมประชุมออนไลน์ 

Taylor, A. (2014).  A Look at Web-based instruction Today: An interview with Badrut 
Khan, Part 1. eLearn Magazine. A Publication of ACM. April 2, 2022, Retrieved 
from http://elearnmag.acm.org/archive.cfm?aid=2590180 

Theerin Dittachot. (2019).  6 แอพฯ สำหรับคุณครูมือใหม่ . สืบค้น 9 เมษายน 2565,  จาก 
https://www.medium.com/@theerindittachor/6-แอปฯ -สำหรับคุณ ครูมื อ ใหม่  -
edc39d8230fd 

 
 
 
 



 

 

ลักษณะของบันเทิงคดีในสารคดี เรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด”  
ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร 

 CHARACTERISTICS OF ENTERTAINMENT IN PHANUMAS PHOOMTHAVORN’S  
NON-FICTION WORK “A THAI STUDENT IN THE VIET CITY” 

  
วิภาพ คัญทัพ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี
Wiphap  Khanthap 

Bangkok Thonburi University 
E-mail: parasawattee@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

“นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร คือสารคดีที่ใช้รูปแบบบันเทิงคดีประเภทนว
นิยาย เป็นรูปแบบในการนำเสนอ กล่าวคือ มีการแบ่งบทเนื้อหา จำนวน 19 บท มีการสร้างตัวละคร สร้าง
ฉาก และมีการกระทำหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพื่ออธิบายแนวคิด หรือแก่นสารที่ต้องการนำเสนอในแต่ละบท 
ดังนั้นการวิเคราะห์ลักษณะของบันเทิงคดีที่ปรากฏ ในสารคดีเรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” จึงพบ
ลักษณะของบันเทิงคดี ที่อาจจำแนกได้ 5 ประการ คือ  ก. แก่นสาร  ข.ตัวละคร  ค. ฉาก  ง.เหตุการณ์ และ 
จ.ปมขัดแย้ง และในฐานะที่เป็น “สารคดี” ผู้วิจัยจึงผนวก ข้อ 6 อันได้แก่ ฉ. ความรู้ที่ได้ในเชิงสารคดี เข้า
ไปอีกด้วยเพื่อความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งอาจจำแนกได้เป็น 3 ประเด็น กล่าวคือ 1 ด้านภาษา 
2 ด้านประวัติศาสตร์ และ 3 ด้านภูมิทัศน์-ชีวทัศน์ 

ผลการศึกษาพบว่า สามารถกล่าวสรุปเป็นความคิดรวบยอดในที่น้ี ได้ดังนี้ คือ  
ก. แก่นสาร แสดงความผูกพันของคนกับแผ่นดินถ่ินเกิด โดยอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือสืบสาว

ความเป็นมา  
ข. ตัวละคร ในที่นี้ ตัวละครเอก คือ “ฮาธู” หญิงสาวที่ปู่ชาวเวียดนามมุ่งหวังให้เป็นตัวแทนญาติ

จากประเทศไทยไปสืบสาวความเป็นมาที่ประเทศเวียดนาม โดยมี “แม่” สนับสนุนส่งให้ “ฮาธู” ไปเรียน
ภาษาเวียดนามในประเทศเวียดนาม 

ค. ฉาก คือ ประเทศเวียดนาม  
ง. เหตุการณ์ คือ การใช้ชีวิตของหญิงสาวชาวไทยในฐานะนักเรียนภาษาเวียดนาม ในประเทศ

เวียดนาม 
จ. ปมขัดแย้ง คือ หญิงสาวไม่ได้อยากเรียนภาษาเวียดนามในประเทศเวียดนาม แต่ก็ไม่อยากขัด

ความต้องการของแม่ที่ต้องการทำตามอุดมการณ์ของปู่ชาวเวียดนามได้  
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ส่วน ฉ.ความรู้ที่ได้ในเชิงสารคดี ผู้วิจัยจำแนกได้เป็น 3 ด้านนั้น กล่าวคือ  1 ด้านภาษา  2 ด้าน
ประวัติศาสตร์ และ 3 ด้านภูมิทัศน์-ชีวทัศน์ สรุปได้ ดังนี้ ด้านภาษา ภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกับภาษาอื่น
ในโลกคือเป็นเครื่องมือสะท้อนวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ใช้ภาษานั้น, ด้านประวัติศาสตร์ กล่าวถึง โฮ จิ มินห์ 
ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถรวมประเทศเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ได้จนเป็นบึกแผ่นเดียวกัน และ
สร้างรากฐานความเจริญในแบบที่เป็นตัวของตัวเองของประเทศเวียดนามมาจนถึงปัจจุบัน สุดท้าย ด้านภูมิ
ทัศน-์ชีวทัศน์ คือ ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่โดยได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและจากผู้คนในท้องถิ่นนั้น 

 
คำสำคัญ: ลักษณะของบันเทิงคดี, สารคดี 
 

Abstract 
“A Thai Student in the Viet City” by Panumas Bhumithavorn is a documentary 

presented in the form of fiction. It is divided into 19 chapters with characters, settings together 
with actions and events enlightening concepts or themes, which the author wished to put 
forward in each chapter.  In this regard, analysis of fiction appearing in “A Thai Student in the 
Viet City” can be classified into 5 categories: a) theme, b) character, c) setting, d) event, and e) 
conflict.  Furthermore, as it is a piece of documentary, the researcher also added the sixth 
category, f) knowledge gained from the documentary, which can be analyzed into 3 aspects: 
linguistic, historical and geological as well as ways of life.  

The results revealed as follows:   
a. Theme: It was a relationship between men and their motherland using the language 

as a tool to investigate the history.    
b. Character: The main character is Ha Thu, a young lady whose grandfather wished 

her to be a representative of relatives from Thailand to investigate the family history in Viet 
Nam.  Her mother supported Ha Thu by sending her to further her study in Viet Nam.     

c. Setting: The story occurred in Viet Nam.  
d. Event: It was seen through the livelihood of the young Thai lady as a Vietnamese 

language student in Viet Nam.  
e. Conflict: The conflict evolved around the fact that Ha Thu did not want to study 

Vietnamese in Viet Nam but did not want to contradict her mother’s wish to follow the 
Vietnamese grandfather’s ideal.    
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 f. Knowledge gained from the documentary: The researcher added this category into 
the findings, which was analyzed into 3 aspects: 1) linguistic, 2) historical and 3) geological as 
well as ways of life. Based on the findings, it was found that, in terms of linguistic, Vietnamese, 
like other languages, is an instrument to reflect the local culture. For historical, Ho Chi Minh is 
memorialized as a leader who could unite North and South Vietnam into one country and laid 
a foundation for the country advancement up to the present in its own unique way.  Regarding 
geological and ways of life, life aspects were influenced by the local people and the context of 
environment. 

 
Key words: Characteristics of entertainment, non-fiction 
 

บทนำ 
ปัจจุบันมีการเขียนสารคดีในหลายรูปแบบ เช่น มีการนำเสนอเรื่องราวในลักษณะเดียวกับ

บันเทิงคดี ประเภทนวนิยาย กล่าวคือ มีองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นต้นว่า แก่นเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา 
ฉาก บรรยากาศ และปมชัดแย้ง เป็นต้น ซึ่งน่าสนใจศึกษากลวิธีนี้ว่า มีลักษณะอย่างไรในการนำเสนอ
สารคดี ที่ผู้อ่านต้องการความรู้หรือศึกษาหาความจริง 

โดยปรกติในทางการประพันธ์ นักวิชาการวรรณกรรมจะจำแนกรูปแบบการประพันธ์ออกเป็น 
2แนวทางใหญ่ คือ  

ประเภทสารคดี (Non-Fiction)  และ ประเภทบันเทิงคดี (Fiction) กล่าวคือ  
สารคดี หมายถึง  “เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จินตนาการ เช่น สารคดีท่องเที่ยว 

สารคดีชีวประวัติ” (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน,2546 : 1182) 
ปานฉาย ฐานธรรม” (มปป.,51 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมายว่า “สารคดี คือการเขียนที่เน้น

ข้อมูลที่เป็นความจริงมากที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ และความจริง เพื่อให้คุณค่าทางปัญญา” 
อาจกล่าวได้ว่าความสำคัญเมื่อพูดถึงความหมายของ “สารคดี” คือ การมุ่งหมายที่ความจริง 

หรือการเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้น 
ต่างจาก “บันเทิงคดี” ซึ่ง ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ” (2545,531 : ออนไลน์) ให้ความหมายว่า

บันเทิงคดีเป็น “วรรณกรรมที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติ มิใช่เรื่องจริง มุ่งให้ความบันเทิงหรือความเพลิดเพลิน
แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ แต่ก็อาจแทรกความรู้ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ไว้ด้วยก็ได้”  

กล่าวโดยทั่วไป จึงเป็นที่ทราบกันว่า องค์ประกอบของบันเทิงคดี (อลงกรณ์ พลอยแก้ว ; 
ออนไลน์. 2564) ได้แก่ 
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1. สารัตถะของเรื่อง (Theme) หรือเรียกว่า "แก่นเรื่อง" หมายถึง ความคิดสำคัญของเรื่อง 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอแก่ผู้อ่าน 

2. โครงเรื่อง (Plot) คือ เหตุการณ์ที่จัดเรียงลำดับและเป็นเหตุเป็นผลกัน เหตุการณ์หนึ่งเป็น
ผลให้เกิดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายๆ เหตุการณ์สืบเนื่องตามมา โครงเรื่องที่น่าสนใจจะเกิดจากความ
ขัดแย้งระหว่างแนวคิด ค่านิยม ความเช่ือหรือเหตุผลมากกว่า 2 กระแสขึ้นไป ทำให้ผู้อ่านอยากรู้ว่าปม
ปัญหานั้นจะลงเอยในลักษณะใด 

3. ตัวละคร (Character) คือ ตัวบุคคล สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นให้มีบทบาท มีชีวิต 
มีจิตวิญญาณ แสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้เหตุการณ์ดำเนินไป ตามเรื่องราวท่ีวางไว้ 

4. บทสนทนา (Dialogue) คือ คำพูดของตัวละครแต่ละตัว บทสนทนานับเป็นองค์ประกอบ
สำคัญของเรื่องบันเทิงคดีได้ประการหนึ่ง เพราะช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบถึง แนวคิดของผู้แต่ง ทราบถึง
บุคลิกลักษณะของตัวละคร ข้อขัดแย้งระหว่างตัวละคร ภูมิหลังและรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยที่ผู้แต่งไม่
ต้องบรรยายหรือพรรณนาความให้ยืดยาว นอกจากนี้ยังทำให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน
ด้วย 

5. ฉาก (Setting) คือ การบรรยายภาพสถานที่  เวลา และสภาพแวดล้อมที่ปรากฏใน
เหตุการณ์ของเรื่อง เป็นการสร้างอารมณ์และจินตนาการให้กับผู้อ่าน ช่วยให้ผู้อ่านเพลิดเพลิน มีอารมณ์
ร่วมกับตัวละคร และคาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องได้ การบรรยายฉากต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริง มี
ความถูกต้องสมจริง มีความแจ่มชัดเป็นระเบียบ ไม่สับสน ใช้ภาษาประณีตด้วยภาพพจน์และโวหาร
ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปมักนิยมใช้พรรณนาโวหารในการกล่าวถึงฉาก 

6. บรรยากาศ (Atmosphere) คือ การบรรยายอารมณ์ความรู้สึก องค์ประกอบต่างๆ ของ
ฉากและตัวละคร เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้อ่าน         

จากความหมายที่ยกมาพอเป็นตัวอย่างนี้ จึงดูเหมือนว่าแนวทางการประพันธ์สารคดี และ
บันเทิงคดี จะแบ่งแยกจากกันอย่างชัดเจน แต่ทว่าในทางปฏิบัติ กลับมีการหยิบยืมกลวิธีมาใช้ร่วมกัน 
ในทางบันเทิงคดีมีเรื่องที่สะท้อนมาจากความจริง แต่เมื่ออยู่ในรูปของบันเทิงคดีแล้ว ไม่มีใครทราบส่วน
ใดเป็นเรื่องจริงส่วนใดเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมา นอกจากตัวผู้ประพันธ์เองที่ทราบ ทั้งนี้  เพราะ
วัตถุประสงค์หลักของการเขียนบันเทิงคดีคือ มุ่งให้ความเพลิดเพลิน หรือเพื่อมอบความสำเริงอารมณ์แก่
ผู้อ่าน 

อย่างไรก็ตาม ในการประพันธ์สารคดีก็อาจมีการหยิบยืมเอากลวิธีของบันเทิงคดีมาใช้เพื่อเล่า
ความจริงท่ีเกิดขึ้นอย่างมีอรรถรส กล่าวคือการใช้องค์ประกอบของบันเทิงคดี เช่น การสร้างตัวละครที่มี
พฤติกรรมชวนติดตาม มีเหตุการณ์ชวนลึกลับซับซ้อน หรือมีบทสนทนาท่ีน่าสนใจ เป็นต้น  

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการประพันธ์ทั้งสองรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกจากกันอย่าง
เด็ดขาด ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีการประพันธ์สารคดี ที่ใช้ลักษณะของบันเทิงคดี เช่น สารคดีเรื่อง 
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“นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร  ซึ่งผู้วิจัยประสงค์จะนำมาศึกษาลักษณะของ
บันเทิงคดีที่ปรากฏในสารคดีเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อที่ว่าจะได้เป็นแนวในการศึกษาและ
สร้างสรรค์สารคดีทีมีคุณค่าสืบต่อไปในอนาคต นอกเหนือจากนี้ ยังอาจใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อแนะนำ
การท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามได้อีกด้วย 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
- สารคดีเรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร มีลักษณะการใช้รูปแบบ

การประพันธ์ แบบบันเทิงคดีประเภทนวนิยาย 
 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของบันเทิงคดีที่ปรากฏในสารคดี เรื่อง “นักเรียนไทยในเมือง

เวียด” ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร 
 

นิยามศัพท ์
สารคดี ในที่น้ี หมายถึง การเขียนเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้คนอ่านได้มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 

ตามความเป็นจริงนั้น 
ลักษณะของบันเทิงคดี  ในที่นี้ หมายถึง การประพันธ์บันเทิงคดี ในรูปแบบของนวนิยาย ที่มี

องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ช่ือเรื่อง การสร้างตัวละคร โครงเรื่อง ฉาก การเปิดเรื่อง จุดสุดยอด การปิด
เรื่อง การใช้โวหาร บทสนทนา ตลอดจนการแทรกข้อคิด เป็นต้น 

 

ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
ขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้คือ หนังสือสารคดี เรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ของ 

ภาณุมาศ ภูมิถาวร ส่วนวิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการวิเคราะห์
ลักษณะของบันเทิงคดี ที่ปรากฏในสารคดี เรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร 
และนำมาเสนอผลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ กล่าวคือ ผู้วิจัย แยกแยะลักษณะของบันเทิงคดีที่ปรากฏ
ในสารคดีเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เห็นเป็นแนวทางการสร้างสรรค์สารคดีในรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไป 

การศึกษาจึงดำเนินไปตามลำดับ ดังน้ี 
ก. อ่านสารคดี เรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร อย่างละเอียด 
ข. วิเคราะห์ลักษณะของบันเทิงคดี ที่ปรากฏในสารคดี “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ของ 

ภาณุมาศ ภูมิถาวร 
ค. สรุป และอภิปรายผล เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สารคดี 
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“นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ใช้วิธีการประพันธ์แบบบันเทิงคดีประเภทนวนิยาย จึงทำให้สาร
คดีชุดนี้มีลักษณะแตกต่างจากสารคดีทั่วไป กล่าวคือมีการแบ่งบท มีการสร้างตัวละคร มีฉาก มี
เหตุการณ์ และมีแก่นเรื่อง (ซึ่งในงานวิจัยนี้เรียกว่า “แก่นสาร” : ผู้วิจัย) เป็นต้น  

 

บทสรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พบลักษณะของบันเทิงคดี ในสารคดีเรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” 

ของ ภาณุมาศ ภูมิถาวร 5 ประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ ก. แก่นสาร ข. ตัวละคร ค. ฉาก ง. 
เหตุการณ์ จ. ปมขัดแย้ง และ ฉ. ความรู้ที่ได้ในเชิงสารคดี 

ก. แก่นสาร  
หมายถึง สาระสำคัญที่ปรากฏในแต่ละบท ผู้ประพันธ์ให้ความสำคัญกับภาษาในฐานะ

เครื่องมือบันทึกความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์จึงกำหนดให้ปู่ชาวเวียดนามที่มาอยู่ในเมืองไทยจนเสียชีวิต 
ได้แสดงความประสงค์ก่อนตายให้ลูกหลานหาโอกาสไปติดตามหาญาติพี่น้องในประเทศเวียดนาม 
ผู้ประพันธ์จึงเริ่มปูพื้นให้หลานปู่เรียนรู้ภาษาเวียดนามเริ่มจากเรียนที่เมืองไทยและส่งไปเรียนต่อที่
เวียดนาม อาจกล่าวได้ว่า แก่นสารหลักคือ การแสดงถึงหน้าที่ของมนุษย์อันควรจะต้องรักแผ่นดินถิ่น
เกิด มุ่งหวังอยากเห็นการพัฒนา และไม่ลืมวงศ์วานว่านเครือของตน  

ข. ตัวละคร  
หมายถึง ผู้แสดงบทบาทในแต่ละบท ผู้ประพันธ์กำหนด-ฮาธูเป็นตัวละครเอก เขียนจดหมาย

มาเล่าความเป็นไปขณะเดินทางไปเรียนภาษาเวียดนามในประเทศเวียดนามในช่วงระยะเวลาหนึ่งให้
น้องชายฟัง ภารกิจของฮาธูคือเรียนให้สำเร็จกลับมาเมืองไทย ซึ่งผู้ประพันธ์กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเรื่อง
ว่า ฮาธูไม่ได้มีความประสงค์ที่จะไปเรียนภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนาม เพียงไม่อยากขัดใจแม่ และ
รู้ว่าแม่ทำตามความปรารถนาของปู่ผู้ซึ่งจากเวียดนามมาอยู่ประเทศไทยจนเสี่ยชีวิตในประเทศไทย 
ส่วนตัวละครอื่นๆ เช่น ปู่ฮุง อาโจว์ และอาเฟี๊ยก ฯ  ล้วนเป็นตัวละครประกอบท่ีเข้ามาทำให้ผู้อ่านรู้จัก
ประเทศเวียดนามมากขึ้น ผู้ประพันธ์ใช้รูปแบบเรื่องเล่าแบบจดหมาย คือให้ฮาธูเขียนจดหมายเล่า
เหตุการณ์ที่พบเจอในแต่ละวันให้น้องชายฟัง ซึ่งน้องชายที่อ่อนวัยกว่าและไม่เคยไปเรียนในเวียดนามจึง
ได้เพียงแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนบา้งเล็กน้อย ทำให้เนื้อหาไม่หนักมากเหมาะแก่ผูอ้่านในระดบัเยาวชน 

ค. ฉาก  
หมายถึง สถานที่และเวลาที่เกิดการกระทำในแต่ละบทฉาก ในที่นี้ หมายถึงสถานที่ต่าง ๆ ท่ี

ฮาธูได้เข้าไปใช้ชีวิตเรียนรู้และท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนาม  ได้แก่ มหาวิทยาลัยวิงห์ หอพัก ร้านขาย
สินค้าต่างๆ และสถานท่ีท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม เช่น ทะเลสาบกว่างบิงห์ สวนสาธารณะโฮจิมินห์ 
ถ้ำฟองญา แม่น้ำเหยึ่ดเหละ แม่น้ำทูโบน และ เมืองโห่ยอาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการท่องเที่ยวที่
ประเทศลาว  ได้แก่ เวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง อีกด้วย  
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ผู้ประพันธ์บรรยายความเป็นบ้านเมือง และผู้คนในประเทศเวียดนาม ผ่านฉากที่น่าสนใจ
หลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ฯลฯ เหล่านี้นอกจากจะได้ความรู้ด้านภูมิทัศน์-ชีวิ
ทัศน์ในประเทศเวียดนาม แล้วยังได้เข้าใจประวัติศาสตร์และการใช้ภาษาประจำชาติของคนเวียดนาม
อย่างพอเหมาะสมควรแก่วัยของผู้อ่านซึ่งผู้ประพันธ์กำหนดให้เป็นเยาวชน อย่างไรก็ตามผู้อ่านในระดับ
ผู้ใหญ่ที่ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนามเลยก็ย่อมจะเกิดความสนใจเพิ่มขึ้นได้ 

ง. เหตุการณ์ 
หมายถึง การกระทำสำคัญในแต่ละบท ตัวอย่างเช่น การไปพักบ้านคนเวียดนามที่แล้งน้ำใจทำ

ให้ฮาธูต้องนอนบนพื้นปูนที่หนาวเย็น และ การที่ฮาธูต้องเผชิญพฤติกรรมหาประโยชน์ของคนพื้นถิ่นที่
หาประโยชน์จากนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

จ. ปมขัดแย้ง  
หมายถึง ความชัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร ตัวละครกับสภาพแวดล้อม หรือตัวละคร

กับแนวคิดภายในตัวเอง ในที่นี้ ได้แก่ ปมขัดแย้งหลัก และปมชัดแย้งย่อย ๆ ปมขัดแย้งหลัก คือ 
การศึกษาภาษาเวียดนามของฮาธู ซึ่งฮาธูไม่ได้ชอบ แต่เพราะความเป็นเด็กดีจึงไม่อยากขัดใจผู้ใหญ่ที่
ต้องการให้ลูกหลานได้เรียนรู้จักความเป็นมาของประเทศเวียดนามและญาติพี่น้องฝ่ายบิดาที่อยู่ใน
ประเทศเวียดนาม ส่วนความขัดแย้งย่อยในแต่ละบท เป็นปมขัดแย้งท่ีไม่รุนแรงนัก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้อง
เดินทางเที่ยวทุกวัน ฮาธูก็อยากพักผ่อนอยู่กับบ้านบ้าง หรือ ฮาธูต้องไปเรียนแต่เช้า ท้ังที่ปรกติเธอเป็น
คนนอนตื่นสาย ดังน้ีเป็นต้น 

ฉ. ความจริงที่ได้ในเชิงสารคดี  
หมายถึง ในฐานะที่ “นักเรียนไทยในเมืองเวียด”เป็นสารคดี คือ มีความรู้และความจริงที่เสนอ

ในเรื่อง ดังนั้นผู้วิจัยได้เพิ่มข้อ “ฉ.ความจริงที่ได้ในเชิงสารคดี” ซึ่งแม้ไม่ใช่องค์ประกอบของบันเทิงคดี 
แต่เพราะเหตุว่าผู้ประพันธใช้รูปแบบบันเทิงที่เป็นไปเพื่อนำเสนอสารคดี ดังนั้น ผู้ประพันธ์ย่อมคงที่จะ
นำเสนอความรู้และความจริงในฐานะสารคดีเป็นหลัก ผู้วิจัยจึงขอสรุป ข้อ ฉ. ความจริงที่ได้ในเชิงสาร
คดีไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย โดยอาจกล่าวเป็นประเด็น ได้เป็น 3 ประเด็น คือ 

1. ด้านภาษา  
ภาษาเวียดนามมีสำเนียงท้องถิ่นเช่นเดียวกับภาษาไทย 
สำเนียงออกเสียงภาษาเวียดนามมีความแตกต่างกัน แบบเดียวกับภาษาไทยที่มีสำเนียงภาษา

ถิ่นทางเหนือ ทางใต้ และอีสาน เวียดนามก็เช่นกันมีทั้งสำเนียงท้องถิ่นและสำเนียงเมืองหลวง แต่พ่อว่า-
ฮาธูสามารถออกเสียงได้ชัดเจนแบบคนเมืองหลวง อย่างไรก็ตามฮาธูยังรู้สึกว่า การออกเสียงยากมาก 
เพราะต้องมีเสียงในลำคอ  

คนเวียดนามเมื่อทราบว่าเป็นต่างชาติแต่พูดภาษาเวียดนามได้ ก็ชวนคุยสารพัดเร่ือง 
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นอกจากนี้ฮาธูยังไม่มีความรู้มากพอที่จะสื่อสารกับคนเวียดนามอย่างลึกซึ้งได้ เช่นเมื่อคน
เวียดนามเห็นว่าเป็นคนต่างชาติที่พูดภาษาเวียดนามได้ก็ชวนคุยสารพัดเรื่อง ทำให้บางทีฮาธูไม่เข้าใจ 
จำเป็นต้องใช้ภาษาท่าทางช่วย หรือ เวลาไปหาหมอ หมอชาวเวียดนามก็ถามอาการอย่างลึกซึ้งเกินกว่า
จะตอบได้ในทันที ยังผลให้เกิดความเข้าใจผิดว่า หมอถามแล้วฮาธูไม่พูดตอบเสียอย่างนั้น 

ภาษาเวียดนามมีคำแสดงเพศหญิงชาย ต่างจากภาษาไทย 
ภาษาเวียดนามมีลักษณะที่แตกต่างจากภาษาไทย เช่น ภาษาเวียดนามมีคำเรียกครู-แบบแบ่ง

เพศชายหญิง กล่าวคือ ครูชายเรียกว่า “เถ่ย” ส่วน “โก” หมายถึง ครูผู้หญิง  
คนเวียดนามนิยมพูด สิบพันแทนหนึ่งหมื่น และสิบหมื่นแทนหนึ่งแสน 
คนเวียดนามชอบพูด สิบพันหรือสิบหมื่น แทนท่ีจะบอกว่าหนึ่งหมื่นหรือหน่ึงแสน 
ภาษาเวียดนามมีเสียงวรรณยุกต ์
ส่วนด้านการเขียน คนชาติอื่นที่ไม่ได้เรียนภาษาเวียดนาม เห็นเขียนเหมือนภาษาอังกฤษจะ

อ่านแบบไม่มีเครื่องหมายกำกับเสียงวรรณยุกต์ ตัวอย่างเช่น วินห์ ฮาดินห์ กวางบินห์ ทั้งที่ความจริง
เขียนอย่างนี้ยังไม่ถูกต้องเพราะต้องมีสระที่เป็นเอก โท ตรี เหมือนวรรณยุกต์ของไทย  

ภาษาเวียดนามใช้ตัวเขียนแบบภาษาอังกฤษ แต่ออกเสียงต่างไป 
การเขียนภาษาเวียดนามง่ายสำหรับคนเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว เพราะตัวอักษรที่เขียนนั้น

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ออกเสียงไม่เหมือนคำในภาษาอังกฤษ  
คนเวียดนามที่เรียนภาษาไทยออกเสียงชัดเหมือนคนไทย แต่ครูไทยกลับออกเสียง ร เรือ ล 

ลิง ชัดแค่ในห้องเรียน 
คนเวียดนามที่มาเรียนภาษาไทยสามารถแล้วออกเสียงได้ชัดเหมือนกับคนไทย เพราะพยายาม

ใช้อย่างเคร่งครัดในชีวิตประจำวัน แต่มีข้อสังเกตว่าอาจารย์คนไทยสอนภาษาไทยในห้องเรียนให้ออก
เสียง ร เรือ ล ลิงชัดเจนมาก แต่พอออกมานอกห้องเรียนกลับอาจารย์กลับพูด ร เรือ เป็น ล ลิงทุกคำ 

เรียนภาษาเวียดนาม ผิดกฎหมายไทย 
การเรียนภาษาเวียดนามในประเทศไทยเคยถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เดิมผู้ใดจะเรียนต้อง

แอบไปเรียน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว ฮาธูมีพื้นฐานภาษาเวียดนามจากประเทศไทยก่อนมาเรียนที่
เวียดนาม 

ในประเทศเวียดนามมีการเขียนอักษรจีนชาย 
นอกจากน้ีฮาธูยังได้เห็นว่าฝรั่งซื้อตัวอักษรจีนท่ีมีคนนั่งเขียนขายอีกด้วย จนทำให้ฮาธูนึกอยาก

ได้บ้าง  
ภาษากวีของคนเวียดนาม 
นอกจากนี้ ในด้านภาษากวี   ฮาธูยกตัวอย่างบทกวีของโฮ จิ มินห์ ซึ่งแม้ถ่ายทอดออกมาได้

เฉพาะเนื้อความ ก็ยังให้เกิดความประทับใจ  
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“...ลมหนาวจีนกระหน่ำร่างข้า  
แต่ดวงใจของข้าร่วมในทุกข์ยากของชาวเวียดนาม 
ถูกคุมขังในคุกด้วยข้อหาฉกรรจ์  
เป็นท่านคงร่ำไห้   
แต่ข้าขอขับขานลำนำเพลง...” 

2 ด้านประวัติศาสตร์ 
ผู้ประพันธ์เสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ในทำนองจุดประกายให้เยาวชนเกิดความสนใจ 

ตัวอย่างเช่น วันชาติ การสร้างชาติ การประท้วงของชาวพุทธ คำประกาศที่จัตุรัสบาดิ่งห์ สถานที่สำคัญ
เช่นฮานอย และการรวมดินแดนเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ เป็นต้น 

วันชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
“...วันที่สองธันวาคมเป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอเรียกแบบเต็ม

ยศให้สมกับเป็นวันสำคัญหน่อย ...ทางมหาวิทยาลัยจัดงานให้คืนวันที่หนึ่งธันวาคมที่หอประชุม ทำให้พี่
รู้สึกว่า เวียดนามกับลาวรักและผูกพันกันมากจริงๆ  พ่ีเคยได้ยินเพลงลาวตอนนั่งรถจากท่าแขก พูดถึง
มิตรภาพของเวียดนามและลาวที่ร่วมรบปลดปลอ่ยประเทศ เคียงบ่าเคียงไหล่กันมา เรียกว่าเป็นเพื่อนรัก
เพื่อนตายว่าง้ันเถอะ ถ้าเทียบแล้วพี่ว่าไทยมีภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับลาวมากกว่า
เวียดนามเสียอีก แต่แปลกท่ีดูห่างเหินกัน..” (ภาณุมาศ ภูมิถาวร,2555 : 54) 

การสร้างชาติและรวมกันเป็นบึกแผ่นในประเทศเวียดนาม 
“...จัตุรัสบาดิ่งห์..จัตุรัสสำคัญกลางกรุงฮานอย พี่คิดว่ามันคือหัวใจของคนเวียดนาม เพราะที่นี่

เป็นที่ท่ีท่าน โฮ จิ มินห์ ประกาศอิสรภาพให้เวียดนามพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ต่อหน้าชาว
เวียดนามที่ชุมนุมกันอยู่ประมาณห้าแสนคน ในวันท่ี ๒ กันยายน ค.ศ. ๑๙๔๕  พ่ีเคยเห็นสารคดีชุดนี้ใน
เมืองไทย    ถึงจะงง ๆ ไม่รู้เรื่องแต่น้ำเสียงของท่านห้าวหาญ มีพลังมากปลุกให้คนเวียดนามเปล่งเสียง
รับกันกึกก้อง..ใต้ถุนบ้านหลังเล็กๆ นี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ลุงโฮใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการ
พรรคและนายทหารคนสำคัญ เพื่อวางแผนการรบกับอเมริกาหน้าบ้านเป็นสระน้ำ เวลาท่านพักผ่อนมัก
มาให้อาหารปลาที่น่ี ท่านปลูกไม้ผลหลายชนิดไว้รอบๆสระน้ำ คนเวียดนามที่บ้านนาจอกเล่าวว่า บ้านไม้
ไต้ถุนสูงหลังนี้ ท่านปลูกขึ้นตามแบบบ้านในไทยที่เคยอาศัยอยู่ช่วงเข้ามาเคลื่อนไหวที่บ้านนาจอก 
จังหวัดนครพนม...” (ภาณุมาศ ภูมิถาวร,2555 : 93,95) 

สถานที่สำคัญของเวียดนาม เช่น ฮานอย 
“...ฮานอยสถาปนาขึ้นเมื่องจักรพรรดิ หลี ถาย โต๋ ข้ึนครองราชย์ในปีค.ศ. ๑๐๑๐ ท่ีเมืองฮวา

ลือ ตามตำนานเล่าว่าวันหนึ่งพระองค์ล่องเรือมาตามแม่น้ำแดง ทอดพระเนตรเห็นมังกรบินอยู่เหนือ
เมืองด่ายลาแถ่ง และคิดว่าอาจเป็นนิมิตรหมายที่ดี จึงได้สั่งให้ย้ายเมืองมาที่ด่ายลาแถ่ง ต่อมาจึงเปลี่ยน
ช่ือเป็นทังลอง ที่มีความหมายว่ามังกรบินนั่นเอง...” (ภาณุมาศ ภูมิถาวร,2555 : 54) 
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การประท้วงของชาวพุทธ 
“...เว้เคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์เหงียน ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ -๑๙ จนกระทั่ง โง 

ดินห์ เดียมโค่นกษัตริย์องค์สุดท้ายแล้วขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทนโดยมีสหรัฐอเมริกาหนุนหลัง 
ประธานาธิบดีโง ดินห์ เดียม นับถือศาสนาคริสตินิกายคาทอลิก จึงบังคับให้ชาวเวียดนามที่เคยนับถือ
ศาสนาพุทธนิกายเซนเปลี่ยนศาสนา มีการกวาดล้าง ฆ่าพระ แม่ชี และผู้ทีนับถือพุทธศาสนา...หลวงพ่อ 
ทิจ กวาง ดิ๊ก เขียนข้อเรียกร้องถึงหกข้อให้รัฐบาล แล้วร่วมกับพุทธศาสนิกชนประมาณหนึ่งพันคน สวด
มนต์อุทิศส่วนกุศลให้พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และพุทธศาสนานิกชนที่ถูกเข้าหน้าที่ขับรถพุ่งชนขบวนผู้
ประท้วงสียชีวิตเมื่อ ๘ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๓ จากนั้นขบวนประท้วงก็เดินต่อไปถึงกลางเมืองไซ่ง่อน...
หลวงพ่อ ทิจ กวาง ดิ๊ก ท่านนั่งรถไป พอถึงวงเวียนก็ก้าวลงจากรถไปนั่งขัดสมาธิ มีชาวพุทธล้อมท่านไว้ 
จากนั้นได้มีผู้หยิบถังน้ำมันเบนซินห้าแกลลอนออกมาจากรถ ราดบนตัวท่าน แล้วจุดลุกไฟท่วมร่างของ
ท่านอยู่ประมาณสิบนาที ร่างทีนั่งขัดสมาธิอยู่นั้นก็หงายหลังอย่างสงบไม่มีอาการทุกข์เวทนาทุรนทุราย 
หัวใจท่านไม่ไหม้ มีคนบอกว่าท่านคือพระโพธิสัตว์ที่ยอมสละชีวิตเพื่อผู้อื่น ทุกวันนี้หัวใจของท่านเก็นไว้
ในผอบทองคำที่วัดเทียนมู่ รวมทั้งรถออสตินคันนั้นด้วย...” (ภาณุมาศ ภูมิถาวร,2555 :78) 

คำแปลคำประกาศที่จัตุรัสบาด่ิงห์ 
“.. .สิทธิอันเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่ถือกำเนิดมาในโลก ไม่อาจที่จะลบล้างได้นั่นคือ สิทธิใน

การมีชีวิต มีเสรีภาพ และการแสวงหาความสขุ คำกล่าวที่เป็นอมตะนี้ได้ปรากฏอยู่ในคำประกาศเอกราช
ของอเมริกาเมื่อ ค.ศ.๑๗๗๖ ในความหมายด้านกว้างว่า มนุษย์ในโลกทุกคนเสมอภาคนับเมื่อเกิด มนุษย์
ทุกคนมีสิทธิที่จะดำเนินชีวิต มีความสุข มีเสรี...” 

การรวมดินแดนเวียดนามเหนือกับเวียดนามไต้ 
“...เราสิ้นสุดการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส มาตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง ปีค.ศ. ๑๙๔๐โดยตกอยู่ใน

ความยึดครองของญี่ปุ่น ภายญี่ปุ่นยอมจำนนต่อพันธมิตร ประชาชนของเราทั่วประเทศได้เรียกร้อง
อธิปไตยของชาติ และสถาปนาประเทศาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเวียดนามขึ้น...”ภาณุมาศ ภูมิ
ถาวร,2555 : 111) 

3. ภูมิทัศน์และชีวทัศน์  ผู้วิจัยได้กล่าวแล้วในบทนำว่า ภูมิทัศน์ หมายถึง สิ่งแวดล้อมทั้ง
ความเป็นเมืองและความเป็นธรรมชาติ ส่วนชีวทัศน์หมายถึง ความเป็นอยู่ของผู้คนในสิ่งแวดล้อมนั้น 

ด้านภูมิทัศน์ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยวิงห์ สวนสาธารณะโฮ จิ มินห์ และ แม่น้ำเหยิ่ดเหล่ะ 
(Nhat Le) เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยวิงห์ 
“...มหาวิทยาลัยวิงห์กว้างขวางพอสมควร ด้านหน้าเป็นตึกเก่าๆ สูงสี่ช้ันดูขลังไปอีกแบบ ด้าน

ในมีตึกสี่ช้ันรูปตัวแอล รายรอบด้วยอาคารเรียนสีเหลืองอีกสามหลัง และตึกสีทึม ๆ ซึ่งเป็นหอพัก
นักศึกษา...” (ภาณุมาศ ภูมิถาวร,2555 :30) 
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สวนสาธารณะโฮ จิ มินห์ 
“...สถานที่ท่ีถูกต้อนไปเที่ยวคือสวนสาธารณะโฮ จิ มินห์ ท่ีปู่เคยพามาพร้อมกับพ่อแม่ พ่ีแอบ

เรียกว่าสนามหลวงลุงโฮ เพราะมีรูปสลักหินลุงโฮตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางสวนสาธารณะ...ที่นี่มีสนาม
กว้างมาก เล่นกีฬา นั่งพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย...ที่น่ีมีการแสดง เหมือนเมื่อคืนท้ังร้องเพลงและฟ้อนรำ ท่ี
เพิ่มมาคือสาวเวียดนามในชุดอ๋าวหญ่าย หรือชุดประจำชาติยาวกรอมเท้า แหวกข้าเห็นการเกงขายาวที่
สวมไว้ด้านใน ออกมาร้องเพลง....” (ภาณุมาศ ภูมิถาวร,2555 :56) 

แม่น้ำเหยิ่ดเหล่ะ 
“...แม่น้ำเหยิ่ดเหล่ะ (Nhat Le) น้ำในแม่น้ำเค็มเพราะแยกออกมาจากทะเลโดยตรง ตอน

กลางวันเห็นแม่น้ำชัดๆ ดูกว้างกว่าแม่น้ำปิงเยอะเลย สวยมากด้วย แต่สะพานกลับเหมือนสะพานสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า...” (ภาณุมาศ ภูมิถาวร,2555 :62) 

ด้านชีวทัศน์ ตัวอย่างเช่น การออกกำลัง วันครูเวียดนาม และ วันสตรีสากล เป็นต้น 
การออกกำลังกายของคนเวียดนาม 
“...คนเวียดนามปลูกฝังเรื่องการออกกำลังกายกันมาก ไม่ว่าหนุ่มสาว คนแก่ หรือเด็ก ล้วน

ออกกำลังกายกันมากกว่าคนไทย เหมือนทุกคนตื่นขึ้นมาเพื่อจะเดินออกกำลังกาย ดูตัวอย่างปู่ฮุงสิอายุ
เกือบเจ็บสิบแล้ว คนหนุ่มยังเดินตามแทบไม่ทัน...” (ภาณุมาศ ภูมิถาวร,2555 :48) 

วันครูเวียดนาม 
“...วันครูของคนไทยตรงกับวันที่สิบหกมกราตม เวียดนามก็มีวันครูเหมือนกันตรงกับวันท่ียี่สิบ

พฤศจิกายน นักเรียนเรี่ยไรเงินคนละสองหมื่นดอง (ประมาณสี่สิบบาท) เอาไปซื้อชุดชากาแฟให้อาจารย์
ทั้งสองท่านนั่นแหละ พ่ีไม่เห็นด้วยนะ เพราะคนเวียดนามดื่มชากาแฟกันเป็นปกติอยู่แล้ว พี่คิดว่าป่านนี้
ท่านคงมีชุดกาแฟเต็มบ้านแล้ว วันครูของเวียดนามถือเป็นวันหยุดเหมือนกัน แต่ที่หอประชุม
มหาวิทยาลัยก็มีการแสดงของนักศึกษานะ...” (ภาณุมาศ ภูมิถาวร,2555 :49) 

วันสตรีสากล 
“...วันที่แปดมีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันสตรีสากล พี่งงมากที่เวียดนามให้ความสำคัญกับวันนี้

อย่างจริงจัง..วันสตรีสากลเกิดขึ้นจากการชุมนุมประท้วงช่ือคลารา เซตคิน เหตุการณ์เริ่มขึ้นในวันที่ ๘ 
มีนาคม ค.ศ.๑๙๗๐ มีการเรียกร้องสิทธิการทำงานเหมือนผู้ชาย ปรับปรุงสวัสดิภาพภายในโรงงานให้มี
ระบบสามแปดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคือ ทำงานแปดช่ัวโมง พักผ่อนแปดช่ัวโมง และศึกษาหาความรู้
อีกแปดช่ัวโมง...” (ภาณุมาศ ภูมิถาวร,2555 :114-115) 

 

อภิปรายผล 
การเขียนสารคดี โดยทั่วไปกล่าวว่าเป็นงานเขียนที่ เน้นข้อเท็จจริง ดังความหมายใน

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ของราชบัณฺฑิตยสถาน ระบุว่า “สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ไม่ใช่นว
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นิยาย นิทาน บทละคร หรือกวีนิพนธ์ (ราชบัณฑิตยสสถาน,2545:286) หรือวิกิพีเดียระบุว่า “สาร
คดี (อังกฤษ: Non-fiction) เป็นงานเขียนหรือวรรณกรรมร้อยแก้วในลักษณะตรงข้ามกับบันเทิงคดี 
(Fiction) ที่มุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นเบื้องต้น มีความเพลิดเพลินเป็นเบื้องหลัง ท่ีมุ่งแสดงความรู้ 
ความคิด ความจริง ความกระจ่างแจ้ง และเหตุผลเป็นสำคัญ  อาจจะเขียนเชิงอธิบาย เชิงวิจารณ์เชิง
แนะนำสั่งสอน เป็นต้น”(วิกิพีเดีย,ออนไลน์,2565) ซึ่งแตกต่างจากบันเทิงคดีที่กล่าวว่าเน้นความบันเทิง 
ระบุว่า  “บันเทิงคดี (อังกฤษ: Fiction) คือเรื่องที่แต่งขึ้นโดยมุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้รับเป็นสำคัญ
[1] เรียบเรียงขึ้นจากการผสมกันระหว่างประสบการณ์ จินตนาการ และทฤษฎี หากผู้รับจะได้ข้อคิด
ในทางใดทางหนึ่ง ก็เป็นผลจากอารมณ์ของผู้รับเอง ผู้แต่งอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่หากตั้งใจก็อาจใช้
กลวิธีการนำเสนอประหนึ่งว่าไม่ตั้งใจ[2] บันเทิงคดีอยู่ตรงข้ามกับสารคดี”(วิกิพีเดีย,ออนไลน์,2565) จะ
เห็นได้ว่าในนิยามความหมายสรุปได้ว่าบันเทิงคดีกับสารคดี มีความหมายตรงกันข้ามกัน สารคดีเน้น
ความจริง แต่บันเทิงคดีเน้นความบันเทิงซึ่งอาจไม่ใช่ความจริงก็ย่อมได้ 

อย่างไรก็ตาม ขณะเดียวกันนั้นเรื่องจริงก็ต้องการให้มีความบันเทิงอยู่ด้วยเพื่อจูงใจผู้อ่านให้
รู้สึกอยากอ่านอยากติดตามไปอย่างมีรสชาติ ทำนองเดียวกันเรื่องบันเทิงบางเรื่องก็ต้องนำข้อเท็จจริงมา
ปรุงแต่งเพื่อนำเสนอให้เกิดความน่าตื่นเต้นหรือความหนักแน่นน่าเช่ือถือเพื่อผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่าน่า
ติดตามต่อไป ดังนั้น การประสานรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดีเข้าด้วยกันจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ประการ
สำคัญในฐานะที่เป็นงานประพันธ์แบบสารคดี สาระ ความรู้และความจริงที่นำเสนอนั้น ผู้ประพันธ์ย่อม
ไม่เว้นที่จะคำนึงถึงภารกิจในด้านความจริงความถูกต้องของข้อมูลร่วมอยู่ด้วย ไม่เขียนเพ้อเจ้อจนเกินข
อบเขตของความเป็นสารคดีไป 

ภาณุมาศ ภูมิถาวร ผู้ประพันธ์สารคดีเรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ใช้ลักษณะของ
บันเทิงคดี ประเภทนวนิยายอย่างพอเหมาะพอดีไม่รบกวนความจริงให้เกินเลยไปไกล กล่าวคือ มีการ
กำหนดตัวละคร ฉาก และเหตุการณ์ เพื่อแสดงแก่นสารในเชิงคติหรือข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิต
จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้แก่ การศึกษาภาษาที่สองหรือภาษาที่นอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในแผ่นดินถิ่น
เกิดของตน ขณะเดียวกันนั้น ตัวละครก็มีพฤติกรรมที่โลดแลน่ไปใน “ฉาก”ต่างแดนท่ีผู้ประพันธ์สามารถ
สอดแทรกความรู้ รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับดินแดนนั้นโดยแนบเนียน เนื่องเพราะดูเป็นการนำเสนอผ่าน
มุมมองของตัวละคร 

กล่าวโดยทั่วไป การเขียนสารคดีเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริง ย่อมไม่ได้ในเชิงความรู้สึกหรือ
อารมณ์แบบที่ผู้อ่านจะมีความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร การที่ผู้ประพันธ์ “นักเรียนไทยในเมืองเวียด”
เขียนสารคดีแบบกำหนดให้มีตัวละครทำนองเดียวกับนวนิยายทำให้ผู้อ่านก็จะเกิดอารมณ์คล้อยตามไป
กับลักษณะนิสัยและความรู้สึกนึกคิดของตัวละครโดยหลักการเช่นนี้ผู้ประพันธ์จึงสามารถนำเสนอ 
“แก่นสาร” ที่อาจเรียกว่าแก่นสารในเชิงอารมณ์ควบคู่กันไปเนื้อหา ซึ่งถ้าหากเสนอในรูปแบบสารคดี
เพียงอย่างเดียวอาจขาดตกในส่วนของข้อมูลที่ผู้วิจัยของเรียกว่าแก่นสารในเชิงอารมณ์  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5#cite_note-ram-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่นสารโดยรวมหรือแก่นสารหลักของสารคดีชุดนี้ ได้แก่ ความเพียรที่จะ
เรียนรู้ภาษาที่สอง ในดินแดนของเจ้าของภาษานั้น ผู้เรียนต้องเต็มไปด้วยความอดทนต่อความเข้าใจผิด
อันเนื่องมาจากความต่างภาษาและต่างวัฒนธรรม นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ยังทำให้เห็นความจริงว่าภาษา
เป็นรากเหง้าของชนชาติปู่จึงอยากให้หลานได้เรียนรู้และเป็นสะพานเช่ือมต่อไปไปสู่วัฒนธรรมชองชาติ 
ผู้ประพันธ์ทำให้เห็นว่าภาษากับวัฒนธรรมนั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การเรียนรู้ภาษาต้องเรียนรู้
วัฒนธรรมพร้อมกันไป โดยผ่านการเรียนรู้จากพฤติกรรมของตัวละคร “ฮาธู” ซึ่งเป็นตัวท่ีมีชีวิตในเรื่อง
จริงอีกด้วย  

ในบันเทิงคดีประเภทนวนิยาย “แก่นสาร” (Theme) นับเป็นองค์ประกอบสำคัญ การเสนอ
สารโดยปรกติจะเสนอผ่านบุคลิกของตัวละครซึ่งในเรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ผู้ประพันธ์
กำหนดให ้“ฮาธู”เป็นตัวละครเอก ซึ่งเธอมีความชัดแย้งในตนเองคือไปอยากไปเรียนภาษาเวียดนาม แต่
ไม่สามารถขัดความประสงค์ของแม่ได้ ประกอบกับไม่เคยเป็นคนดื้อกับแม่ ทำให้ “ฮาธู” ยินดีปฏิบัติ
ตาม ความขัดแย้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ถือเป็นปมขัดแย้งทำนองเดียวกับนวนิยายที่ทำให้ ผู้อ่านอยาก
ติดตามเรื่องราวว่า นักเรียนไทยที่ไม่อยากไปเรียนภาษาเวียดนามคนนี้ จะประสบความสำเร็จหรือไม่
อย่างไร เพราะในระหว่างการดำเนินเรื่องผู้ประพันธ์กำหนดให้ฮาธูมีนิสัยเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบ
สันโดษอยากไปเที่ยวไหนต่อไหนคนเดียว และค่อนข้างตามใจตัวเอง เป็นบุคลิกที่ขัดแย้งกับการตามใจ
แม่ อย่างไรก็ตามจึงแสดงว่าฮาธูรักแม่ รักปู่และครอบครัวมากจึงยอมตามใจผู้ใหญ่ แม้ฝืนกับความรู้สึก
ของตัวเองบ้างในระยะแรก 

ในที่สุดเธอก็อุตส่าห์ร่ำเรียนจนสำเร็จการศึกษา ผลกลับเป็นว่าเธอรักมหาวิทยาลัยวิงห์และดี
ใจที่แม่เคี่ยวเข็ญให้ไปเรียนภาษาเวียดนามในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ เธอยังตระหนักว่า
มหาวิทยาลัยวิงห์ที่เธอมาเรียนนี้มีช่ือเสียงและมีคุณภาพอย่างแท้จริง 

“แม่” เป็นตัวละครสร้างความขัดแย้งที่จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศเวียดนามว่า
ลูกผู้ไม่อยากเรียนภาษาเวียดนามจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ เพียงใด ผู้ประพันธ์กำหนดให้ “ฮาธู” มี
อุปสรรคเล็กน้อยๆ ไม่ใช่อุปสรรคจากการศึกษาเพราะเธอสามารถเรียนได้ดี สามารถทำคะแนนได้เป็นที่
หนึ่งในกลุ่มที่เรียนภาคบ่าย และคะแนนดีเยี่ยมในเรื่องของไวยากรณ์ของภาษาเวียดนาม แม้จะแสดง
ว่า”ฮาธู”เป็นคน “ข้ีเกียจ”จากพฤติกรรมนอนตื่นสายก็เป็นเพียงกลวิธีของผู้ประพันธ์ท่ีจะชักนำให้ผู้อ่าน
ติดตามต่อไปว่าเธอจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่คุ้นเคยอยู่จนเป็นอุปนิสัยได้หรือไม่  

อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ “ฮาธู” ที่เกิดจากการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น ปัญหา
สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งกับคนรอบข้าง เช่น อาการไม่สบาย รสนิยมการท่องเที่ยวท่ีไม่สอดคล้อง
กับปู่ และความเป็นอยู่ที่แตกต่างกับนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งคนในชาติที่ตนได้มีโอกาสสัมพันธ์ด้วย 
เพราะโดยอุปนิสัยอีกส่วนหนึ่งของฮาธูที่เป้นคนสุภาพและมีเหตุผล ทำให้เธอไม่แสดงออกในเชิงพฤติ
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กรรที่มขัดแย้ง เมื่อเผชิญปปัญหาหนักเธอก็ใช้วิธีการหลีกเลี่ยง เช่น แอบร้องไห้ หรืออย่างที่สุดก็แค่
ร้องไห้ออกมาให้คนเห็น 

แต่เหตุที่ผู้เป็นแม่จำต้องฝืนใจลูกในเบื้องต้น ผู้ประพันธ์กำหนดให้แม่ในฐานะลูกสะใภ้ซาบซึ้ง
ว่า ”ปู่” ของฮาธู ได้เคยสั่งเสียไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยว่า ถ้ามีโอกาสให้ออกตามหาญาติใน
ประเทศเวียดนาม และอยากให้หลานได้เรียนภาษาเวียดนาม ทำนองไม่อยากให้ละเลยหรือทอดทิ้ง
รากฐานความเป็นมาของครอบครัวตนเอง แม่จึงสนับสนุนให้ลูกเรียนภาษาเวียดนามอย่างยิ่งกว่าสามีซึ่ง
เป็นคนเวียดนามและเป็นครูสอนภาษาเวียดนามเสียอีก 

“ปมขัดแย้ง” (conflict) ดังกล่าวมานี้นับเป็นแกนหลักทำให้เรื่องดำเนินไปอย่างน่าติดตามใน
ท่วงทำนองแบบนวนิยาย แต่ในฐานะที่เป็นสารคดี ดังนั้นทั้งปมขัดแย้งและบุคลิกของตัวละครขณะเผชิญ
กับความขัดแย้งจึงเป็นไอย่างไม่รุนแรงนักจนเกินเลยจากข้อเท็จจริงไป เป็นแต่เพียงพอให้มีอรรถรสชวน
ติดตามบ้างเท่านั้น “ปมชัดแย้ง” ดังกล่าวนี้จึงเป็นปมขัดแย้งท่ีมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริง  

ส่วนด้าน “ฉาก” คือประเทศเวียดนาม และเมืองต่าง ๆ ผู้ประพันธ์ให้ความรู้เพียงพอสังเขป ที่
ยิ่ง “ฮาธู” ได้แสดงทัศนะผ่านไปยัง “ทิว” ผู้เป็นน้องชาย (ตัวละครสมมุติ:ผู้วิจัย) ซึ่งทำหน้าที่รับฟังเสีย
มากกว่าเพราะขาดเชาขาดข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม 

ความสำคัญของ ฉาก หรือสถานที่ที่ผู้ประพันธ์กล่าวถึงจึงประหนึ่งว่าผู้อ่านได้ท่องเที่ยวไป
พร้อมกันในระดับพอประมาณ ได้แก่ วัดวันเหมียว ทะเลสาบกว่างบิงห์ มหาวิทยาลัยวิงห์ ฯลฯ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการได้ทราบประวัติความเป็นมาโดยสังเขป โดยเฉพาะความรู้ในทางประวัติศาสตร์ ภูมิ
ทัศน์ และชีวิทัศน์ของคนในละแวกนั้น นับว่ากระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกต่อไป
ได้  อีกประการความเข้าใจที่เกี่ยวกับภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาเวียดนาม และภาษาอื่นๆ ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาลาว ตลอดจนภาษาอังกฤษ ดังได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ประพันธ์ทำให้ผู้อ่านเข้าใจในมิติที่ว่า
ภาษาเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม และการศึกษาภาษาไม่อาจแยกออกจากการศึกษาวัฒนธรรมได้  

และความสำคัญไม่อาจที่เว้นที่จะกล่าวในท้ายที่สุดนี้คือความรู้และความจริงที่ ภาณุมาศ ภูมิ
ถาวร ได้เสนอไว้ในสารคดี “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมการการนำเสนอสารคดี
กล่าวคือการแสดงสารคดีในรปูแบบของบันเทิงคดี อันมีเนื้อหาเหมาะกับเยาวชน และสมควรแล้วท่ีได้รับ
รางวัลสารคดีสำหรับเยาวชนในนามของรางวัล”แว่นแก้ว”ในระดับชมเชย 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิดสตรีนิยมเป็นกรอบการวิจัย โดยศึกษาจาก
ละคร วันทอง 2021 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่สะท้อนผ่านภาพลักษณ์
ในเรื่อง“วันทอง 2021 พบว่า มีการต่อสู้ทางความคิดของ “วันทอง” ในฐานะที่พยายามธำรงรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นสตรีที่ดีตามแบบแผนในอดีต, การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของหญิงและชาย, การต่อสู้กับ
สถานภาพของสตรีในอดีต และการต่อสู้กับค่านิยมในอดีต 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้เห็น “วันทอง”ในมุมมองใหม่ที่แตกต่างจากใน
ประวัติศาสตร์ พบว่า วันทองคือผู้นำของสตรีในการเปลี่ยนแปลง และวันทองไม่ใช่หญิงสองใจ 
   
คำสำคัญ:  การต่อสู้, สิทธิสตรี, วนัทอง 
 

Abstract  
 This research article is a qualitative research. Using feminism as a research 
framework The study from the drama Wanthong 2021 analyzed the data using content 
analysis and wrote a descriptive description. 
 The results of the research according to objective number 1. To study the 
struggle for women's rights reflected in the image of "Wanthong 2021", it was found that 
there was a struggle in "Wanthong" as an attempt to maintain femininity. the traditional 
good of the past, the struggle for equality of women and men, the struggle against the 
status of women in the past and the struggle against past values 
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 The research results according to objective number 2  to see "Wanthong" in a 
new perspective that is different from history, it was found that Wanthong is the leader 
of women in change. And Wanthong is not a woman of two hearts. 

  
Keywords: Fighting, Women's Rights, Wanthong 
 

บทนำ  
 เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นนิทานมหากาพย์พื้นบ้านของไทยที่คนไทยรู้จักกันดี เค้าเรื่องขุน
ช้างขุนแผนนี้สันนิษฐานว่าเคยเกิดขึ้นจริงในสมัยกรุงศรีอยุธยา แล้วมีผู้จดจำเล่าสืบต่อกันมา เนื่องจาก
เรื่องราวของขุนช้างขุนแผนมีปรากฏในหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่า แต่มีการดัดแปลงเพิ่มเติมจนมี
ลักษณะคล้ายนิทานเพื่อให้เนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตามยิ่งขึ้น รายละเอียดในการดำเนินเรื่อง อีกทั้งยัง
สะท้อนภาพการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามในครั้งอดีตได้อย่าง
ชัดเจน จนกระทั่งนักภาษาศาสตร์ นามวิลเลี่ยม เก็ดนี่ย์ กล่าวว่า "ข้าพเจ้ามักคิดบ่อย ๆ ว่า หากความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเกิดสูญหายไปหมด ทุกอย่างอาจจะถูกสร้างขึ้นมาได้ใหม่ จากข้อเขียนที่อศัจรรย์
นี้" 
 เรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ ถูกสันนิษฐานว่าเป็นการแต่งขึ้นร้องแบบมุขปาฐะ (ปากต่อปาก) เพื่อ
ความบันเทิง ในลักษณะเดียวกับมหากาพย์ของยุโรป อย่างเช่นของโฮเมอร์ โดยคงจะเริ่มแต่งตั้งแต่ราว
อยุธยาตอนกลาง (ราว พ.ศ. 2143) และมีการเพิ่มเติม หรือตัดทอนเรื่อยมา จนมีรายละเอียดและความ
ยาวอย่างที่สืบทอดกันอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ไม่ได้ถูกบันทึกลงไว้เป็นกิจจะลักษณะ เนื่องจาก
บุคคลชั้นสูงสมัยนั้นเห็นว่าเป็นกลอนชาวบ้าน ที่มีเนื้อหาบางตอนหยาบโลน และไม่มีการใช้ฉันทลักษณ์
อย่างวิจิตร ดังนั ้นเมื ่อกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายในปี พ.ศ. 2310 จึงไม่มีต้นฉบับเรื ่องขุนช้างขุนแผน
เหลืออยู่ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความนิยมสูงในหมู่ชาวไทย จึงมีผู้ที่จำเนื้อหาได้อยู่มาก และทำให้ถูก
ฟื้นฟูกลับมาได้ไม่ยาก 
 สำหรับเนื้อหาของขุนช้างขุนแผนในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรด
เกล้าฯ ให้กวีในรัชสมัยของพระองค์ ตลอดจนพระองค์เองร่วมกันแต่งและทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็น
วรรณคดีที่มีค่าทั้งในด้านความไพเราะและในลีลาการแต่ง ตลอดจนเค้าโครงเรื่อง ได้รับการยกย่องตาม
พระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็นยอดของหนังสือ
ประเภทกลอนเสภา และได้รับประทับราชลัญจกรรูปพระคเณศร์ไว้เป็นเครื่องหมายของการยกย่องนั้น
ด้วย 
 เรื่องขุนช้างขุนแผน ไม่เพียงแต่เป็นวรรณคดีสำหรับอ่านกันเล่น เพื่อได้รับรสวรรณคดีเป็น
เครื่องบันเทิงใจเท่านั้น หากแต่บางตอนในวรรณคดีเรื่องนี้ยังเป็นหลักฐานที่ให้ความรู้ในเรื่องราวความ
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เป็นอยู่ของผู้คนและบ้านเมืองในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สมกับที่มีคำกล่าวว่า วรรณคดีเป็นกระจกเงา
สะท้อนภาพความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคนั้น ๆ ให้คนรุ่นหลัง ได้ทราบ (ออนไลน์) 
 อย่างไรก็ตามในมุมมองของสุจิตต์ วงษ์เทศ (2564)  กล่าวว่า ขุนแผนเป็น “ตำนานวีรบุรุษ” 
แทรกอยู่กับเรื ่องสมเด็จพระพันวษา ในคำให้การชาวกรุงเก่า แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่พบหลักฐาน
ประวัติศาสตร์โบราณคดีสนับสนุนว่าเป็นเรื่องจริง ดังนั้น ทั้งขุนแผนและสมเด็จพระพันวษาจึงไม่มีตัวตน
จริง ต่อมามีการแต่งเรื่องต่อเติมโดยเพิ่มตัวละคร และขยายโครงเรื่องยืดยาวออกไปเรียกชื่อว่าขุนช้าง
ขุนแผน เหมือน “นิยายฝากสถานที่” อ้างอิงสถานที่จริงเพื่อความสมจริงของเรื่องแต่ง ทำนองเดียวกับ
นิยายสมัยใหม่เรื่องขุนศึกของ “ไม้ เมืองเดิม” 
 ในเรื่องขุนช้างขุนแผน แก่นของเรื่องคือ ความรักสามเส้าของ 1 หญิง 2 ชาย คือ นางพิมพิลา
ไลย (นางวันทอง) พลายแก้ว (ขุนแผน) และขุนช้าง ซึ่ง นางพิมพิลาไลย ลูกสาวคนเดียวของพันศรโยธา 
พ่อค้าเมืองสุพรรณบุรี กับนางศรีประจัน มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงดงาม ฝีปากกล้า เมื่อเป็นสาวแรกรุ่นได้
แต่งงานกับพลายแก้ว และเกิดป่วยหนัก จึงได้เปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดเป็น วันทอง และถูกหลอกให้แต่งงาน
ใหม่กับขุนช้าง เพราะคิดว่าขุนแผนตายในสงคราม และโกรธที่รู้ว่าขุนแผนพาภรรยาใหม่จากการทำศึก
กลับมา ด้วยความรักความอาลัยที่มีต่อขุนแผนและความระแวงของขุนช้าง ทำให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ ขึ้น
มากมาย จนถูกคนประณามว่าเป็น หญิงสองใจ และถูกลงโทษให้ประหารชีวิตในที่สุด 
 เรื่องราวของนางวันทองที่ต้องกลายเป็นหญิงสองใจในประวัติศาสตร์นั้น  ได้ถูกนำมาสร้างเป็น
ละครเรื ่อง “วันทอง2021” ในปี พ.ศ. 2564  ซึ ่งเป็นการนำเสนอในมุมมองใหม่ที ่แตกต่างจาก
ประวัติศาสตร์ มีการตีความใหม่ โดยมีคำถามสำคัญว่า วันทองสองใจจริงหรือ?  ในแง่มุมของวันทองที่ลุก
ขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและกอบกู้ศักดิ์ศรีที่ใคร ๆ ต่างตราหน้าว่าวันทองเป็นหญิงสองใจ 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องราวของ “วันทอง 2021” ที่ปรากฏให้เห็นถึงการลุกขึ้น
ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี และให้เห็น “วันทอง” ในมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างจากในประวัติศาสตร์ 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  
1) เพื่อศึกษาการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ในเรื่อง“วันทอง 2021”    
2) เพื่อให้เห็น “วันทอง” ในมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างจากในประวัติศาสตร์ 

 

การทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดสตรีนิยมเริ่มเกิดขึ้นในช่วงแรกด้วยจุดมุ่งหมายทางการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหว
ของผู้หญิง เพื่อทำความเข้าใจถึงความเป็นรองของผู้หญิงรวมทั้งการถูกกีดกันหรือกลายเป็นกลุ่มคนชาย
ขอบในพื้นที่ทางสังคมสตรีนิยมยังเป็นที่ยอมรับในวาทกรรมทางสังคมและการเมืองทั่วๆ ไปและเป็นที่
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กล่าวถึงในวาระต่างๆ ในสถานท่ีต่างๆ ที่มีการพูดถึงความไม่เท่าเทียมกัน (Beasley, 1999) ที่ได้เข้าไปมี
อิทธิพลต่อทัศนะในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ รวมทั้งส่งผลต่อการกระทำต่าง ๆ เพราะ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมักทำให้คนมองโลกได้กว้างขึ้นแต่ในแนวคิดสตรีนิยมกลับมองว่าสตรีนิยม
ไม่เพียงสะท้อนความเป็นรองของผู้หญิงยังได้อธิบายถึงความยุติธรรมกว่าระบบคิดอื่นในการมองและอยู่
ร่วมกันในโลก เพราะสตรีนิยมมองว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน และสามารถอยู่รวมกันอย่างเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ การข่มเหงรังแก และสงคราม 
นักสตรีนิยม โลว์และเบนส์ตัน (Lowe &Margaret,1991) ได้กล่าวถึง ในสังคมปัจจุบันสตรีนิยมได้
แสดงออกถึงความรู้สึกฉับไวต่อการกดขี่ขูดรีดในทุก ๆ ด้านมากกว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่น ๆ 
ได้ปรากฏส่วนของความเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมกัน รวมทั้งการต่อต้านชนช้ันนำในสังคม แต่เห็นได้ชัด
ว่าสตรีนิยมเป็นตัวแบบของการวิเคราะห์เป็นวิธีในการพินิจพิเคราะห์ชีวิตและการเมือง และเป็นวิถีใน
การตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ มากกว่าที่จะเป็นผลสรุปทางการเมืองเกี่ยวกับการกดขี่ของผู้หญิง และ
กำลังเป็นการำวิธีนี้มาใช้ประสบการณ์ของตนเองในฐานะที่เป็นผู้หญิง เพื่อแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่เป็นอยู ่
 จากงานวิจัยของ ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ (2560) เรื่อง แนวคิดสตรนีิยมและขบวนการทาง
สังคมของผู้หญิงในประเทศไทย : วิเคราะหผ์ู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์ กล่าวถึงปัญญา
ชมคนสำคัญทีม่ีอิทธิพลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งคือ จติร ภูมศิักดิ์ ท่ีศึกษาเรื่อง “อดีต 
ปัจจุบัน และอนาคตของสตรไีทย” โดยใช้ฐานคิดลัทธิมาร์กซ์วิเคราะห์สถานภาพของผู้หญิง ที่สัมพันธ์กับ
วิถีการผลติที่เปลี่ยนแปลงไปในแตล่ะยุค การที่ผู้หญิงไมม่ีอำนาจทางเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง 
ทำให้ผู้หญิงถูกกดขี่ทางเพศและทางชนช้ันเพราะต้องพึ่งพิงผู้ชาย 
 งานวิจัยของ พฤฒิชา นาคะผิว (2562) เรื่อง นารีเรืองนาม: ยอดสตรีในสายตากวีสยามและ
แนวทางการดำเนินชีวิตของหญิงชายในสมัยรัชกาลที่6 กล่าวถึงคำสอนสตรีตามค่านิยมไทยในอดีตไวว้่า 
ปราณี สุรสิทธิ ์ (2527, 39-169) ศึกษาคำสอนสตรีไทยจากวรรณกรรมช่วงก่อนได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตก พบว่าในอดีตผู้หญิงไทยได้รับการปลูกฝังให้เป็นลูกที่ดี เชื่อฟังบิดามารดา รักนวลสงวนตัว เป็น
ภรรยาที่ดี ซื่อสัตย์และปรนนิบัติสาม ีเป็นแม่บ้านและมารดาที่ดี สอดคล้องกับภาษิตไทยในอดีตที่สะทอ้น
ให้เห็นโลกทัศน์ของคนไทยเกี่ยวกับลักษณะผู้หญิงที่พึงประสงค์ว่า หญิงสาวควรเป็นหญิงบริสุทธิ์ มีฝีมือ
ในการทำอาหาร มีรูปงาม มีกิริยามารยาทดี เคารพเชื่อฟังผู้ปกครอง ควรมีสามีเลี้ยงดูและปกป้อง (วรา
รัชต์ มหามนตรี, 2557, 16-24) ซึ่งในอดีตสังคมไทยไม่ปรากฏนามของนารีในบริบทของการกล่าวยกย่อง
เชิดชูเท่าใดนัก เนื่องจากสังคมไทยสมัยก่อนไม่เอื้อให้ผู้หญิงมีพื้นท่ีทางสังคมทัดเทียมผู้ชายและยกย่องให้
ผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว จนกระทั่งยุคสมัยหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูป
ประเทศ สถานภาพของผู้หญิงในสังคมจึงเปลี่ยนแปลงเริ่มมีบทบาททางสังคมมากขึ้น คุณความดีของ
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ผู้หญิงเริ่มเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังปรากฏชัดใน
วรรณกรรมเรื่อง “นารีเรืองนาม” 
 จากการศึกษาแนวคิดสตรีนิยมและงานวิจัยต่าง ๆ นี้ ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์เรื่องราวของ “วัน
ทอง 2021” ซึ่งเป็นมิติใหม่ในมุมมองการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีตามหลักสิทธิมนุษยชนที่สตรีควรได้รบัผ่านตัว
ละคร โดยศึกษาเชื่อมโยงกับเรื่องราวและฐานะของสตรีในอดีตมาวิเคราะห์ 

  

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
  - ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขุนช้างขุนแผน 
  - ศึกษาแนวคิดสตรีนิยม 
  - ศึกษาข้อมูลจากละคร “วันทอง 2021” 
  - วิเคราะห์ข้อมลู และเรียบเรียง ตามกรอบของวัตถุประสงค ์
  - สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ 
  - นำเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์   
 

ผลการวิจัย  
 1. การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ในเรื่อง “วันทอง 2021” 
  1.1 การต่อสู้ทางความคิดของตัวละคร “วันทอง” ในฐานะที่พยายามธำรงรักษาไวซ้ึ่ง
ความเป็นสตรีที่ดตีามแบบแผนในอดีต จากบทพูดของวันทองว่า.. 
  “นี่ข้าต้องเจอกับเรื่องเช่นนี้อีกกี่ครา ข้าไม่เคยอยากให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้น แต่ที่
ผ่านมา ข้าทำกระไรไม่ได้ เลยสักอย่าง ข้าใคร่จะเป็นเมียที่ดีและเป็นแม่ที่ดี ข้าจึงยอมตามใจทุกคน แต่
กลายเป็นวา่ ข้ากลับถูกผู้คนประณาม พวกเขารู้จักชื่อข้าก่อนตัวข้าด้วยซ้ำ แต่ข้าไม่ใช่ และข้าไม่เคยเป็น 
วันหน่ึงทุกคนจะต้องได้รู้ว่า ข้าไม่ใช่อีวันทองสองใจ” 
  วันทองยึดมั่นแบบแผนปฏิบัติตนในการเป็นเมียที่ดี เป็นแม่ที่ดี เชื่อฟังมารดาและ
ตามใจทุกคน อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะจัดการอะไรได้ ต้องยอมจำนนให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น วัน
ทองคิดว่าตนทำดีที่สุดแล้ว แต่เหตุใดจึงได้รับการประณามว่าเป็นหญิงสองใจ ทั้งที่ความจริงแล้วตนไม่ได้
สองใจ และไม่ได้อยากจะเป็นเช่นนั้น  
  แม้ว่าวันทองจะไม่สามารถลุกขึ้นมาเลือกกระทำตามที่คิดได้ แต่ในความคิดและจิตใจ
ของวันทอง ก็ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเป็นธรรมให้ตนเองมาโดยตลอด แม้ไม่สามารถจะเป็นไปได้ก็ตาม 
  1.2 การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของหญิงและชาย ผ่านพระสุริยงเทวี แสดงให้เห็น
ว่า แม้แต่สตรีผู้สูงศักดิ์ก็แสดงแนวคิดเรื่องสิทธิสตรีเช่นเดียวกัน 
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  พระสุริยงเทวีกราบบังคมทูลพระพันวษาว่า “พระองศ์ทรงทศพิธราชธรรมเป็นที่พึ่ง
ของราษฎรมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ก็ควรจะได้รับความเมตตาจากพระองค์มิใช่หรือเพ
คะ” หรือเมื่อพระพันวษาทรงมีพระราชปุจฉาว่า  
  “เจ้าคิดเห็นอย่างไร เรื่องที่อีวันทองมันโกรธไอ้ขุนแผน ท่ีมันมีเมียอีกคน” 
  “เป็นเรื่องที่โกรธได้เพคะ เพราะถ้าไม่รัก ก็คงไม่หวง” 
  “แต่ไอ้ขุนแผนมันเป็นถึงขุนนางช้ันผู้ใหญ่ มีอำนาจบารมี ก็สมควรที่มันจะมีเมียมาก 
เอาไว้คอยช่วยดูแลบ่าวไพร่ในปกครอง” 
  “นั่นก็เป็นความคิดแบบผู้ชาย ซึ่งก็ไม่ผิด แต่ถ้าหากแม่วันทองจะคิดแบบผู้หญิง 
สำหรับหม่อมฉันก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันเพคะ”  
  “ก็เพราะว่าเจ้าคิดเช่นนั้น ตอนนั้นเจ้าก็เลยโกรธพี่ จนเจ้านั้น...พี่ไม่เข้าใจผู้หญิงอยา่ง
เจ้าเลยจริง ๆ เอาอย่างง้ี ถ้าเจ้าเป็นอีวันทอง เจ้าคิดว่าเจ้าจะเลือกใคร ไอ้ขุนแผน หรือไอ้ขุนช้าง”  
  1.3 การต่อสู้กับสถานภาพของสตรีในอดีต จากสถานภาพของลูกหญิงต้องเช่ือฟังพ่อ
แม่ ในบทสนทนาของนางศรีประจันกับนางวันทอง  
  “จำไว้นะ วันใดที่เอ็งมีลูก เอ็งจะเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ ต่อให้ต้องทำในสิ่งที่ลูก
เกลียด แต่ถ้ามันดีกับลูก แม่ก็จะทำ” นางวันทองโต้ตอบว่า “แต่ถ้าฉันไม่ยอมล่ะ” แม่ตอบกลับว่า “เอ็ง
จะเนรคุณแม่ก็ให้มันรู้ไป เอาสิ”  
  ซึ่งวันทองก็พยายามต่อสู้ หาทางออกที่จะไม่ต้องแต่งงานกับขุนช้าง แต่ในที่สุดก็ไม่
สามารถขัดขืนแม่ได้ 
  ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบวันทองกับแม่แก้วกิริยา จะเห็นได้ว่า วันทองนั้นมีความกล้าที่
จะลุกข้ึนมาต่อสู้มากกว่าแม่แก้วกิริยาซึ่งเป็นสตรีที่โอนอ่อน ไม่ต่อสู้เรียกร้องใดใด ดังสตรีในอดีตที่ต้องมี
การพึ่งพิงสูง ลูกหญิงนั้นถือเป็นสิทธิ์ขาดของพ่อแม่ ในการที่จะยกให้ใครก็ได้แม้กระทั่งการขัดดอก เช่น 
เมื่อพระยาสุโขทัยพ่อของแม่แก้วกิริยาไม่สามารถหาเงินมาใช้คืนนางเทพทองแม่ของขุนช้าง จึงนำลูกสาว
มาขัดดอกเพื่อปรนนิบัติพ่อช้าง แต่พ่อช้างไม่รับเนื่องจากสัญญากับแม่วันทองไว้ แม่แก้วกิริยาจึงเข้าหา
เพื่อปลุกปล้ำพ่อช้าง อ้อนวอนให้รับเป็นเมีย พ่อช้างได้ขับไล่และต่อว่า นางแก้วกิริยากล่าวว่า  
  “เห็นใจฉันเถอะจ้ะ พ่อฉันไม่มีปัญญาหาเงินมาใช้หนี้ดอก ฉันใคร่จะช่วยพ่อ อย่างที่
ลูกสาวคนหนึ่งจะทำได้ก็เท่านั้นเอง พ่อช้างจ๊ะ พ่อช้างรับฉันเป็นเมียอีกคนเถอะนะจ๊ะ นะจ๊ะพ่อช้าง ฉัน
ขอร้อง” พ่อช้างได้ตอบกลับว่า “เอ็งฟังข้า  ถ้าเกิดเอ็งยังไม่หยุด ทำให้ข้าต้องทะเลาะกับเมียข้า  ไอ้ที่นา
ผืนนั้นของพ่อเอ็ง ข้าจะยึดทันที”แม่แก้วกิริยาจึงพูดว่า  “ไม่  ไม่ได้นะจ๊ะพ่อช้าง ถ้าพ่อช้างจะทำเช่นนั้น 
ฆ่าฉันให้ตายดีกว่าจ้ะ เพราะคนอย่างฉันอยู่ไปก็เป็นภาระของพ่อ ถ้าพ่อช้างไม่รับฉันเป็นเมีย ฉันก็ไม่รู้จะ
ไปทำอันใดแล้วจ้ะ” 
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  1.4. การต่อสู้กับค่านิยมในอดีต วันทองต่อสู้กับหลักค่านิยมในอดีต เช่น เรื่องความ
ตอ้งการมีผัวเดียวเมียเดียว จากบทสนทนาของวันทองกับนางเทพทองแม่ของขุนช้าง เมื่อพ่อของแม่แก้ว
กิริยานำแม่แก้วกิริยามาขัดดอกให้เป็นเมียขุนช้าง ซึ่งพ่อช้างไม่รับเพราะสัญญากับแม่วันทองไว้ 
  ซึ่งวันทองพูดว่า 
  “ขอโทษนะจ๊ะแม่ แต่ฉันคงบอกพ่อช้างแบบน้ันไม่ได้ดอก เพราะถ้าฉันอยู่กับใคร ฉัน
ก็จะมีเขาคนเดียว และฉันก็ใคร่อยากจะให้เขามีฉันคนเดียวเช่นกัน” 
  ซึ่งแม่เทพทองได้ตอบกลับว่า 
  “เอ็งนี่มันเห็นแก่ตัวจริง ๆ เลย เรือนไหนมีเมียหลายคนแสดงว่าเรือนนั้นมีอำนาจ
บารมีมาก เออ เอ็งเป็นเมียที่ดี เอ็งก็ต้องคอยสนับสนุนผัว ไม่ใช่ขัดขวางเขา” 
  นางวันทองตอบว่า  ‘ถ้าแม่คิดเช่นนั้น ก็แล้วแต่แม่กับพ่อช้างเถอะจ้ะ” 
 2. “วันทอง” ในมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างจากในประวัติศาสตร์ 
      2.1 วันทองคือผู้นำของสตรีในการเปลี่ยนแปลง 
  เรื่อง “วันทอง 2021” เป็นการหยิบยกตัวละครวันทองมาเป็นตัวเอก ซึ่งแต่เดิมเรื่อง
ขุนช้างขุนแผนนั้นเป็นเรื่องการรักสามเส้าและกล่าวถึงตัวละครทุกคน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันทองเป็น
พิเศษ จนกระทั่งวันทองถูกประหารชีวิต ได้รับการประณามว่าเป็นหญิงสองใจ เป็นเรื่องราวท่ีบอกเล่าต่อ
กันมา แต่ในการตายของวันทองนั้นยังมีสิ่งติดค้างอยู่ในใจของผู้อ่าน หากเปรียบเทียบกับความคิดของคน
ยุคใหม่ที่ผู้หญิงสามารถลุกขึ้นมาต่อสู ้สามารถมีทางเลือกได้ จึงเป็นคำถามที่ว่า วันทองสองใจจริงหรือ ได้
นำมาสร้างเป็นวันทองมุมมองใหม่ที่ต่างจากอดีตและทวงความคืนยุติธรรมให้วันทอง ตอบคำถามสิ่งที่
ค้างคาในใจมานานของคนจำนวนมากได้ ดังเหตุการณ์ที่ปรากฏในละครต่อไปนี้ 
  พระพันวษาทรงมีพระราชปุจฉาว่า 
  “แค่เรื่องอีวันทอง เหตุใดคนถึงสนใจกันนัก” 
  “หม่อมฉันว่าไม่ใช่แค่เรื่องของแม่วันทองหรอกเพคะ หากแต่ในกรุงศรี มิเคยมีผู้หญิง
คนใดกล้าพูด หรือได้มีโอกาสพูดเช่นแม่วันทองมาก่อน จึงไม่แปลกท่ีผู้คนจะให้ความสนใจกันมาก” 
  จากบทละครนี้มีการเปรียบเทียบให้เห็นว่า สิ่งที่วันทองทำขัดกับค่านิยมสมัยก่อน ทำ
ให้ผู้คนลุกขึ้นมาสนใจคดีแม่วันทอง เพราะเป็นเรื่องแปลกในสมัยนั้น โดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งพบว่าผู้หญิง
จำนวนมากยกย่องวันทองเป็นเสมือนผู้แทนความคิดของตนเองในการเรียกร้องสิทธิของตน แม้แต่แม่ลาว
ทองที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับวันทองมาตลอดก็ยังยอมรับในความคิดของวันทอง หลังจากวันทองถูกประหาร มี
การเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายใหม่ขึ้น ซึ่งแสดงถึงการยอมรับความคิดสตรีและปกป้องสตรีมากขึ้น สตรี
สามารถเลือกมีชีวิตของตนได้ตามหลักสิทธิมนุษยชน ในเรื่องนี้วันทองไม่ได้ตายฟรี แต่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิทธิสตรีเกิดขึ้น 
  2.2 วันทองไม่ใช่หญิงสองใจ 
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  “วันทอง 2021” ได้ตีแผ่ในรายละเอียดทางความคิดของวันทองผ่านพฤติกรรมการ
แสดงออกต่าง ๆ ข้อจำกัดและทางเลือกของสตรีสมัยก่อน ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้สตรีมีทางเลือก ไม่สามารถ
แสดงความคิดเห็นตามใจตนได้ ต้องพึ่งพิงบุรุษเพศสูง อีกทั้งค่านิยมที่หญิงต้องเชื่อฟังพ่อแม่ จะยกให้ใคร
ก็ได้ วันทองไม่ใช่หญิงสองใจเพราะความเป็นจริงคือรักขุนแผนคนเดียว แต่โดนขุนแผนทำร้ายจิตใจและ
อยู่ในภาวะจำยอมที่ต้องตกเป็นเมียขุนช้าง ก็ต้องจำอยู่กับขุนช้างด้วยความสงสารแต่ไม่ได้รัก ซึ่งวันทอง
อยู่กับผู้ใดก็เป็นทุกข์ เมื่อถูกถามว่าจะอยู่กับผู้ใด จึงตอบว่าไม่ใคร่จะอยู่กับผู้ใดเพราะไม่สามารถเลือกได้ 
จึงถูกประหารในที่สุด 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
จากงานวิจัยนี้พบว่า  
1. การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่สะท้อนผ่านภาพลักษณใ์นเรื่อง “วันทอง 2021” ตรงกับแนวคิดเรื่อง

สตรีนิยมเสรี (Liberal Feminism) แนวคิดนี้สนับสนุนการมีสิทธิเท่าเทียมกันของผู้หญิง (Whelenan, 
1995) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสตรีนิยมเสรีร่วมสมัย ความเชื่อของสตรีนิยมเสรีอยู่ท่ีสมมติฐานว่า ความเป็น
รองของผู้หญิงมีรากฐานมาจากภาวะที่ถูกบีบบังคับทางกฎหมายหรือกฎจารีตประเพณี ซึ่งเป็นการปิดกั้น
การเขา้ถึงหรือความสำเร็จของผู้หญิงในการก้าวออกสู่สาธารณชนหรือสู่เวทีโลก ทั้งนี้เนื่องจากสังคมมอง
ว่าผู้หญิงมีความสำคัญน้อยกว่าผู้ชาย และตรงกับแนวคิดสตรีนิยมแบบมาร์ซซิสท์ (Marxist Feminism) 
ซึ่งเช่ือว่า ไม่มีความเป็นไปได้ที่ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิง ที่จะได้รับความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงในสังคม
ที่มีชนช้ันวรรณะ เนื่องจากความมั่งคั่ง ความร่ำรวย หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีอำนาจซึ่งมีจำนวน
น้อยในสังคม การกดขี่ผู้หญิงได้เริ่มจากกการถ่ายทอดความเช่ือต่อ ๆ กันมาในสังคมว่า ผู้หญิงเป็นทรัพย์
สมบัติส่วนตัว เป็นสมบัติของพ่อแม่ หรือเป็นสมบัติของสามี เป็นต้น (มณี อาภานันทิกุล , 2549, 218) 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพฤฒิชา นาคะผิว (2562) เรื่อง นารีเรืองนาม: ยอดสตรีในสายตากวีสยาม
และแนวทางการดำเนินชีวิตของหญิงชายในสมัยรัชกาลที่6 กล่าวถึงคำสอนสตรีตามค่านิยมไทยในอดีตไว้
ว่า ปราณี สุรสิทธิ์ (2527, 39-169) ศึกษาคำสอนสตรีไทยจากวรรณกรรมช่วงก่อนได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตก พบว่าในอดีตผู้หญิงไทยได้รับการปลูกฝังให้เป็นลูกที่ดี เชื่อฟังบิดามารดา รักนวลสงวนตัว เป็น
ภรรยาที่ดี ซื่อสัตย์และปรนนิบัติสามี เป็นแม่บ้านและมารดาที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่สันทองยึดถือปฏิบัติมาโดย
ตลอด จนไม่มีสิทธิมีเสียงจะทำสิ่งใดตามใจตนเองได้ 
 2. “วันทอง” ในมุมมองใหม่ที่แตกต่างจากในประวัติศาสตร์พบว่า วันทองคือผู้นำของสตรีใน
การเปลี่ยนแปลง กล้าลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและขัดกับค่านิยมในอดีต มีความกล้า
แสดงออกและปกป้องตนเองจากการถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงสองใจ สร้างความกระจ่างแก่สังคมที่สงสัย
ค้างคามานาน การตายของวันทองเป็นการคิดทบทวนให้แก่สังคม และกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้
มีการบัญญัติกฎหมายใหม่ขึ้นมาใช้ในสมัยนั้น เช่นเดียวกับปัจจุบัน การต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีที่ผ่านมา
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ทำให้เกิดพัฒนาการทางกฎหมายมาใช้คุ้มครองสตรีมากขึ้น สตรีสามารถมีทางเลือกได้ทัดเทียมบุรุษ 
สอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยมมองว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน และสามารถอยู่รวมกันอย่างเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ไม่มีความจำเป็นท่ีต้องใช้ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ การข่มเหงรังแกกัน 
 

สรุปองค์ความรู้  
 งานวิจัยเรื่อง “การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีใน วันทอง 2021” เป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดสตรีนิยมมา
ศึกษาเรื่องราวของวันทองในมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากอดีต ซึ่งตัวละครในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นนางวัน
ทอง พระสุริยงเทวี หรือแม้แต่แม่น้อย ซึ่งตัวละครแต่ละตัวมีความแตกต่างกันในระดับชนชั้นทางสังคม 
ต่างก็มีความต้องการที่จะเรียกร้องต่อสูเ้พื่อสิทธิสตรี ปกป้องตนเองและผู้ที่อยู่ในเพศสภาพเดียวกัน ทั้งยัง
กล้าที่จะแสดงออกความรู้สึกนึกคิดผ่านทางคำพูดและพฤติกรรมของตัวละครเหมือนสตรียุคใหม่ในปี  
พ.ศ. 2021 ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่สตรีถูกปิดกั้นการแสดงออกทางความคิด และต้องทนอยู่ในภาวะจำ
ยอมมาโดยตลอด นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนเข้าใจวันทองในมุมมองใหม่ และเป็นแบบอย่างแก่สตรีให้
กล้าลุกข้ึนมาปกป้องตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ  
 งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบที่สำคัญ คือ การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิของสตรีนั้นเกิดขึ้นทุกยุคทุก
สมัย แต่ในอดีตมีข้อจำกัดด้วยค่านิยมต่าง ๆ ที่ปิดกั้นสตรีไม่ให้แสดงออก ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมและ
ไม่ยุติธรรม เกิดปัญหาสังคมตามมา ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันและ
เป็นแนวทางในอนาคต หากสังคมให้ความสำคัญกับสตรี เปิดกว้างในสตรีมีโอกาสแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถและขับเคลื่อนพลังที่ดีออกมา จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 
หากศึกษาจากประวัติศาสตร์จะพบว่า สตรีมีบทบาทช่วยเกื้อกูลสังคมมาโดยตลอด หลายท่านมีความ
เก่งกล้าสามารถ มีบทบาทในการปกป้องชาติไทย เช่น สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ท้าวสุรนารี ท้าวเทพ
กระษัตรีและท้าวศรีสุนทร คือวีรสตรีผู ้มีคุณูปการแก่ประเทศที่ทุกคนรู ้จัก หรือบทบาทในเชื ่อม
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ คุณงามความดีที ่ได้รับการยกย่องเป็นดอกไม้ของชาติ ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ดีขึ้น สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรีไทยในอดีตและปัจจุบัน ก็จะทำให้เห็นมุมมองที่หลากหลายและ
สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของประชาชนในจังหวัด
สมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
ประชาชน และ2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของ
ประชาชน 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในชุมชนทิพย์วานิช อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 138 คน โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรการคำนวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) และใช้วิธีสุ่มแบบง่ายโดยการจับฉลากในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งทำการสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบ สอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้คือ สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของประชาชนในจังหวัด

สมุทรสาคร พบว่า ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านสังคม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.49 ด้านสาธารณประโยชน์อื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32 และด้านเศรษฐกิจ 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.31 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน คือ โครงการขาด
การติดตามการประเมินผลจากภาครัฐ ขาดความต่อเนื่อง ขาดการประชาสัมพันธ์ โครงการไม่ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน/หมู่บ้าน 
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คำสำคัญ: การพัฒนา, คุณภาพชีวิต, โครงการไทยนิยมยั่งยืน, ยั่งยืน 
 

Abstract 
This research article is a qualitative research. Using feminism as a research framework 

The study from the drama Wanthong 2021 analyzed the data using content analysis and wrote 
a descriptive description. 

The results of the research according to objective number 1. To study the struggle for 
women's rights reflected in the image of "Wanthong 2021", it was found that there was a 
struggle in "Wanthong" as an attempt to maintain femininity. the traditional good of the past, the 
struggle for equality of women and men, the struggle against the status of women in the past 
and the struggle against past values 

The research results according to objective number 2 to see "Wanthong" in a new 
perspective that is different from history, it was found that Wanthong is the leader of women in 
change. And Wanthong is not a woman of two hearts. 

 
Key words: Fighting, Women's Rights, Wanthong 
 

บทนำ 
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นนิทานมหากาพย์พื้นบ้านของไทยที่คนไทยรู้จักกันดี เค้าเรื่องขุน

ช้างขุนแผนนี้สันนิษฐานว่าเคยเกิดขึ้นจริงในสมัยกรุงศรีอยุธยา แล้วมีผู้จดจำเล่าสืบต่อกันมา เนื่องจาก
เรื่องราวของขุนช้างขุนแผนมีปรากฏในหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่า แต่มีการดัดแปลงเพิ่มเติมจนมี
ลักษณะคล้ายนิทานเพื่อให้เนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตามยิ่งขึ้น รายละเอียดในการดำเนินเรื่อง อีกท้ัง
ยังสะท้อนภาพการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามในครั้งอดีตได้อย่าง
ชัดเจน จนกระทั่งนักภาษาศาสตร์ นามวิลเลี่ยม เก็ดนี่ย์ กล่าวว่า "ข้าพเจ้ามักคิดบ่อย ๆ ว่า หากความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเกิดสูญหายไปหมด ทุกอย่างอาจจะถูกสร้างขึ้นมาได้ใหม่ จากข้อเขียนที่อัศจรรย์
นี้" 

เรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ ถูกสันนิษฐานว่าเป็นการแต่งขึ้นร้องแบบมุขปาฐะ (ปากต่อปาก) เพื่อ
ความบันเทิง ในลักษณะเดียวกับมหากาพย์ของยุโรป อย่างเช่นของโฮเมอร์ โดยคงจะเริ่มแต่งตั้งแต่ราว
อยุธยาตอนกลาง (ราว พ.ศ. 2143) และมีการเพิ่มเติม หรือตัดทอนเรื่อยมา จนมีรายละเอียดและความ
ยาวอย่างที่สืบทอดกันอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ไม่ได้ถูกบันทึกลงไว้เป็นกิจจะลักษณะ เนื่องจาก
บุคคลช้ันสูงสมัยนั้นเห็นว่าเป็นกลอนชาวบ้าน ท่ีมีเนื้อหาบางตอนหยาบโลน และไม่มีการใช้ฉันทลักษณ์
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อย่างวิจิตร ดังนั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายในปี พ.ศ. 2310 จึงไม่มีต้นฉบับเรื่องขุนช้างขุนแผน
เหลืออยู่ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความนิยมสูงในหมู่ชาวไทย จึงมีผู้ที่จำเนื้อหาได้อยู่มาก และทำให้ถูก
ฟื้นฟูกลับมาได้ไม่ยาก 

สำหรับเนื้อหาของขุนช้างขุนแผนในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรด
เกล้าฯ ให้กวีในรัชสมัยของพระองค์ ตลอดจนพระองค์เองร่วมกันแต่งและทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็น
วรรณคดีที่มีค่าทั้งในด้านความไพเราะและในลีลาการแต่ง ตลอดจนเค้าโครงเรื่อง ได้รับการยกย่องตาม
พระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็นยอดของ
หนังสือประเภทกลอนเสภา และได้รับประทับราชลัญจกรรูปพระคเณศร์ไว้เป็นเครื่องหมายของการยก
ย่องนั้นด้วย 

เรื่องขุนช้างขุนแผน ไม่เพียงแต่เป็นวรรณคดีสำหรับอ่านกันเล่น เพื่อได้รับรสวรรณคดีเป็น
เครื่องบันเทิงใจเท่านั้น หากแต่บางตอนในวรรณคดีเรื่องนี้ยังเป็นหลักฐานที่ให้ความรู้ในเรื่องราวความ
เป็นอยู่ของผู้คนและบ้านเมืองในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สมกับที่มีคำกล่าวว่า วรรณคดีเป็นกระจกเงา
สะท้อนภาพความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคนั้น ๆ ให้คนรุ่นหลัง ได้ทราบ 

อย่างไรก็ตามในมุมมองของสุจิตต์ วงษ์เทศ (2564)  กล่าวว่า ขุนแผนเป็น “ตำนานวีรบุรุษ” 
แทรกอยู่กับเรื่องสมเด็จพระพันวษา ในคำให้การชาวกรุงเก่า แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่พบหลักฐาน
ประวัติศาสตร์โบราณคดีสนับสนุนว่าเป็นเรื่องจริง ดังนั้น ทั้งขุนแผนและสมเด็จพระพันวษาจึงไม่มีตัวตน
จริง ต่อมามีการแต่งเรื่องต่อเติมโดยเพิ่มตัวละคร และขยายโครงเรื่องยืดยาวออกไปเรียกช่ือว่าขุนช้าง
ขุนแผน เหมือน “นิยายฝากสถานที่” อ้างอิงสถานที่จริงเพื่อความสมจริงของเรื่องแต่ง ทำนองเดียวกับ
นิยายสมัยใหม่เรื่องขุนศึกของ “ไม้ เมืองเดิม” 

ในเรื่องขุนช้างขุนแผน แก่นของเรื่องคือ ความรักสามเส้าของ 1 หญิง 2 ชาย คือ นางพิมพิลา
ไลย (นางวันทอง) พลายแก้ว (ขุนแผน) และขุนช้าง ซึ่ง นางพิมพิลาไลย ลูกสาวคนเดียวของพันศรโยธา 
พ่อค้าเมืองสุพรรณบุรี กับนางศรีประจัน มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงดงาม ฝีปากกล้า เมื่อเป็นสาวแรกรุ่นได้
แต่งงานกับพลายแก้ว และเกิดป่วยหนัก จึงได้เปลี่ยนช่ือแก้เคล็ดเป็น วันทอง และถูกหลอกให้แต่งงาน
ใหม่กับขุนช้าง เพราะคิดว่าขุนแผนตายในสงคราม และโกรธที่รู้ว่าขุนแผนพาภรรยาใหม่จากการทำศึก
กลับมา ด้วยความรักความอาลัยที่มีต่อขุนแผนและความระแวงของขุนช้าง ทำให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ ข้ึน
มากมาย จนถูกคนประณามว่าเป็น หญิงสองใจ และถูกลงโทษให้ประหารชีวิตในที่สุด 

เรื่องราวของนางวันทองที่ต้องกลายเป็นหญิงสองใจในประวัติศาสตร์นั้น  ได้ถูกนำมาสร้างเป็น
ละครเรื่อง “วันทอง2021” ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็นการนำเสนอในมุมมองใหม่ที่ แตกต่างจาก
ประวัติศาสตร์ มีการตีความใหม่ โดยมีคำถามสำคัญว่า วันทองสองใจจริงหรือ?  ในแง่มุมของวันทองที่
ลุกข้ึนต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและกอบกู้ศักดิ์ศรีที่ใคร ๆ ต่างตราหน้าว่าวันทองเป็นหญิงสองใจ 
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องราวของ “วันทอง 2021” ที่ปรากฏให้เห็นถึงการลุกขึ้น
ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี และให้เห็น “วันทอง” ในมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างจากในประวัติศาสตร์ 

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1) เพื่อศึกษาการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ในเรื่อง“วันทอง 2021”    
2) เพื่อให้เห็น “วันทอง” ในมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างจากในประวัติศาสตร์ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดสตรีนิยมเริ่มเกิดขึ้นในช่วงแรกด้วยจุดมุ่งหมายทางการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหว

ของผู้หญิง เพื่อทำความเข้าใจถึงความเป็นรองของผู้หญิงรวมทั้งการถูกกีดกันหรือกลายเป็นกลุ่มคนชาย
ขอบในพื้นที่ทางสังคมสตรีนิยมยังเป็นที่ยอมรับในวาทกรรมทางสังคมและการเมืองทั่วๆ ไปและเป็นที่
กล่าวถึงในวาระต่างๆ ในสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีการพูดถึงความไม่เท่าเทียมกัน (Beasley, 1999) ที่ได้เข้าไปมี
อิทธิพลต่อทัศนะในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ รวมทั้งส่งผลต่อการกระทำต่าง ๆ เพราะ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมักทำให้คนมองโลกได้กว้างขึ้นแต่ในแนวคิดสตรีนิยมกลับมองว่าสตรี
นิยมไม่เพียงสะท้อนความเป็นรองของผู้หญิงยังได้อธิบายถึงความยุติธรรมกว่าระบบคิดอื่นในการมอง
และอยู่ร่วมกันในโลก เพราะสตรีนิยมมองว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน และสามารถอยู่รวมกันอย่างเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ การข่มเหงรังแก และ
สงคราม นักสตรีนิยม โลว์และเบนส์ตัน (Lowe &Margaret,1991) ได้กล่าวถึง ในสังคมปัจจุบันสตรี
นิยมได้แสดงออกถึงความรู้สึกฉับไวต่อการกดขี่ขูดรีดในทุก ๆ ด้านมากกว่าขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมอื่น ๆ ได้ปรากฏส่วนของความเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมกัน รวมทั้งการต่อต้านชนช้ันนำในสังคม 
แต่เห็นได้ชัดว่าสตรีนิยมเป็นตัวแบบของการวิเคราะห์เป็นวิธีในการพินิจพิเคราะห์ชีวิตและการเมือง 
และเป็นวิถีในการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ มากกว่าที่จะเป็นผลสรุปทางการเมืองเกี่ยวกับการกดขี่
ของผู้หญิง และกำลังเป็นการำวิธีนี้มาใช้ประสบการณ์ของตนเองในฐานะที่เป็นผู้หญิง เพื่อแปรเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นอยู่ 

จากงานวิจัยของ ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ (2560) เรื่อง แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทาง
สังคมของผู้หญิงในประเทศไทย : วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์ กล่าวถึงปัญญา
ชมคนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งคือ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่ศึกษาเรื่อ ง “อดีต 
ปัจจุบัน และอนาคตของสตรีไทย” โดยใช้ฐานคิดลัทธิมาร์กซ์วิเคราะห์สถานภาพของผู้หญิง ที่สัมพันธ์
กับวิถีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุค การที่ผู้หญิงไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจ กฎหมายและ
การเมือง ทำให้ผู้หญิงถูกกดขี่ทางเพศและทางชนช้ันเพราะต้องพึ่งพิงผู้ชาย 
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งานวิจัยของ พฤฒิชา นาคะผิว (2562) เรื่อง นารีเรืองนาม: ยอดสตรีในสายตากวีสยามและ
แนวทางการดำเนินชีวิตของหญิงชายในสมัยรัชกาลที่6 กล่าวถึงคำสอนสตรีตามค่านิยมไทยในอดีตไว้ว่า 
ปราณี สุรสิทธิ์ (2527, 39-169) ศึกษาคำสอนสตรีไทยจากวรรณกรรมช่วงก่อนได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตก พบว่าในอดีตผู้หญิงไทยได้รับการปลูกฝังให้เป็นลูกท่ีดี เช่ือฟังบิดามารดา รักนวลสงวนตัว เป็น
ภรรยาที่ดี ซื่อสัตย์และปรนนิบัติสามี เป็นแม่บ้านและมารดาที่ดี สอดคล้องกับภาษิตไทยในอดีตที่
สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของคนไทยเกี่ยวกับลักษณะผู้หญิงที่พึงประสงค์ว่า หญิงสาวควรเป็นหญิงบริสุทธ์ิ 
มีฝีมือในการทำอาหาร มีรูปงาม มีกิริยามารยาทดี เคารพเช่ือฟังผู้ปกครอง ควรมีสามีเลี้ยงดูและปกป้อง 
(วรารัชต์ มหามนตรี, 2557, 16-24) ซึ่งในอดีตสังคมไทยไม่ปรากฏนามของนารีในบริบทของการกล่าว
ยกย่องเชิดชูเท่าใดนัก เนื่องจากสังคมไทยสมัยก่อนไม่เอื้อให้ผู้หญิงมีพื้นที่ทางสังคมทัดเทียมผู้ชายและ
ยกย่องให้ผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว จนกระทั่งยุคสมัยหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงปฏิรูปประเทศ สถานภาพของผู้หญิงในสังคมจึงเปลี่ยนแปลงเริ่มมีบทบาททางสังคมมากขึ้น คุณ
ความดีของผู้หญิงเริ่มเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดัง
ปรากฏชัดในวรรณกรรมเรื่อง “นารีเรืองนาม” 

จากการศึกษาแนวคิดสตรีนิยมและงานวิจัยต่าง ๆ นี้ ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์เรื่องราวของ 
“วันทอง 2021” ซึ่งเป็นมิติใหม่ในมุมมองการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีตามหลักสิทธิมนุษยชนที่สตรีควรได้รับ
ผ่านตัวละคร โดยศึกษาเชื่อมโยงกับเรื่องราวและฐานะของสตรีในอดีตมาวิเคราะห์ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

  - ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขุนช้างขุนแผน 
  - ศึกษาแนวคิดสตรีนิยม 
  - ศึกษาข้อมูลจากละคร “วันทอง 2021” 
  - วิเคราะห์ข้อมูล และเรียบเรียง ตามกรอบของวัตถุประสงค์ 
  - สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
  - นำเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
 

ผลการวิจัย  
1. การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ในเรื่อง “วันทอง 2021” 

1.1 การต่อสู้ทางความคิดของตัวละคร “วันทอง” ในฐานะที่พยายามธำรงรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นสตรีที่ดีตามแบบแผนในอดีต จากบทพูดของวันทองว่า.. 
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“นี่ข้าต้องเจอกับเรื่องเช่นนี้อีกกี่ครา ข้าไม่เคยอยากให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้น แต่ที่ผ่านมา 
ข้าทำกระไรไม่ได้ เลยสักอย่าง ข้าใคร่จะเป็นเมียที่ดีและเป็นแม่ที่ดี ข้าจึงยอมตามใจทุกคน แต่กลายเป็น
ว่า ข้ากลับถูกผู้คนประณาม พวกเขารู้จักช่ือข้าก่อนตัวข้าด้วยซ้ำ แต่ข้าไม่ใช่ และข้าไม่เคยเป็น วันหนึ่ง
ทุกคนจะต้องได้รู้ว่า ข้าไม่ใช่อีวันทองสองใจ” 

วันทองยึดมั่นแบบแผนปฏิบัติตนในการเป็นเมียที่ดี เป็นแม่ที่ดี เช่ือฟังมารดาและตามใจ
ทุกคน อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะจัดการอะไรได้ ต้องยอมจำนนให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น วันทองคิด
ว่าตนทำดีที่สุดแล้ว แต่เหตุใดจึงได้รับการประณามว่าเป็นหญิงสองใจ ท้ังที่ความจริงแล้วตนไม่ได้สองใจ 
และไม่ได้อยากจะเป็นเช่นนั้น  

แม้ว่าวันทองจะไม่สามารถลุกข้ึนมาเลือกกระทำตามที่คิดได้ แต่ในความคิดและจิตใจของ
วันทอง ก็ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเป็นธรรมให้ตนเองมาโดยตลอด แม้ไม่สามารถจะเป็นไปได้ก็ตาม 

1.2 การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของหญิงและชาย ผ่านพระสุริยงเทวี แสดงให้เห็นว่า 
แม้แต่สตรีผู้สูงศักดิ์ก็แสดงแนวคิดเรื่องสิทธิสตรีเช่นเดียวกัน 

พระสุริยงเทวีกราบบังคมทูลพระพันวษาว่า “พระองศ์ทรงทศพิธราชธรรมเป็นที่พึ่งของ
ราษฎรมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ก็ควรจะได้รับความเมตตาจากพระองค์มิใช่หรือเพคะ” 

หรือเมื่อพระพันวษาทรงมีพระราชปุจฉาว่า  
“เจ้าคิดเห็นอย่างไร เรื่องที่อีวันทองมันโกรธไอ้ขุนแผน ท่ีมันมีเมียอีกคน” 
“เป็นเรื่องที่โกรธได้เพคะ เพราะถ้าไม่รัก ก็คงไม่หวง” 
“แต่ไอ้ขุนแผนมันเป็นถึงขุนนางช้ันผู้ใหญ่ มีอำนาจบารมี ก็สมควรที่มันจะมีเมียมาก เอาไว้

คอยช่วยดูแลบ่าวไพร่ในปกครอง” 
“นั่นก็เป็นความคิดแบบผู้ชาย ซึ่งก็ไม่ผิด แต่ถ้าหากแม่วันทองจะคิดแบบผู้หญิง สำหรับ

หม่อมฉันก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันเพคะ”  
“ก็เพราะว่าเจ้าคิดเช่นนั้น ตอนนั้นเจ้าก็เลยโกรธพี่ จนเจ้านั้น...พี่ไม่เข้าใจผู้หญิงอย่างเจ้า

เลยจริง ๆ เอาอย่างง้ี ถ้าเจ้าเป็นอีวันทอง เจ้าคิดว่าเจ้าจะเลือกใคร ไอ้ขุนแผน หรือไอ้ขุนช้าง”  
1.3 การต่อสู้กับสถานภาพของสตรีในอดีต จากสถานภาพของลูกหญิงต้องเชื่อฟังพ่อแม่ 

ในบทสนทนาของนางศรีประจันกับนางวันทอง  
“จำไว้นะ วันใดที่เอ็งมีลูก เอ็งจะเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ ต่อให้ต้องทำในสิ่งที่ลูกเกลียด 

แต่ถ้ามันดีกับลูก แม่ก็จะทำ” นางวันทองโต้ตอบว่า “แต่ถ้าฉันไม่ยอมล่ะ” แม่ตอบกลับว่า “เอ็งจะ
เนรคุณแม่ก็ให้มันรู้ไป เอาสิ”  

ซึ่งวันทองก็พยายามต่อสู้ หาทางออกที่จะไม่ต้องแต่งงานกับขุนช้าง แต่ในที่สุดก็ไม่
สามารถขัดขืนแม่ได้ 
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ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบวันทองกับแม่แก้วกิริยา จะเห็นได้ว่า วันทองนั้นมีความกล้าที่จะลุก
ขึ้นมาต่อสู้มากกว่าแม่แก้วกิริยาซึ่งเป็นสตรีที่โอนอ่อน ไม่ต่อสู้เรียกร้องใดใด ดังสตรีในอดีตที่ต้องมีการ
พึ่งพิงสูง ลูกหญิงนั้นถือเป็นสิทธ์ิขาดของพ่อแม่ ในการที่จะยกให้ใครก็ได้แม้กระทั่งการขัดดอก เช่น เมื่อ
พระยาสุโขทัยพ่อของแม่แก้วกิริยาไม่สามารถหาเงินมาใช้คืนนางเทพทองแม่ของขุนช้าง จึงนำลูกสาวมา
ขัดดอกเพื่อปรนนิบัติพ่อช้าง แต่พ่อช้างไม่รับเนื่องจากสัญญากับแม่วันทองไว้ แม่แก้วกิริยาจึงเข้าหาเพื่อ
ปลุกปล้ำพ่อช้าง อ้อนวอนให้รับเป็นเมีย พ่อช้างได้ขับไล่และต่อว่า  นางแก้วกิริยากล่าวว่า  

“เห็นใจฉันเถอะจ้ะ พ่อฉันไม่มีปัญญาหาเงินมาใช้หนี้ดอก ฉันใคร่จะช่วยพ่อ อย่างท่ีลูกสาว
คนหนึ่งจะทำได้ก็เท่านั้นเอง พ่อช้างจ๊ะ พ่อช้างรับฉันเป็นเมียอีกคนเถอะนะจ๊ะ นะจ๊ะพ่อช้าง ฉัน
ขอร้อง” พ่อช้างได้ตอบกลับว่า “เอ็งฟังข้า  ถ้าเกิดเอ็งยังไม่หยุด ทำให้ข้าต้องทะเลาะกับเมียข้า  ไอ้ท่ีนา
ผืนนั้นของพ่อเอ็ง ข้าจะยึดทันที”แม่แก้วกิริยาจึงพูดว่า  “ไม่  ไม่ได้นะจ๊ะพ่อช้าง ถ้าพ่อช้างจะทำเช่นนั้น 
ฆ่าฉันให้ตายดีกว่าจ้ะ เพราะคนอย่างฉันอยู่ไปก็เป็นภาระของพ่อ ถ้าพ่อช้างไม่รับฉันเป็นเมีย ฉันก็ไม่รู้จะ
ไปทำอันใดแล้วจ้ะ” 

1.4. การต่อสู้กับค่านิยมในอดีต วันทองต่อสู้กับหลักค่านิยมในอดีต เช่น เรื่องความ
ต้องการมีผัวเดียวเมียเดียว จากบทสนทนาของวันทองกับนางเทพทองแม่ของขุนช้าง เมื่อพ่อของแม่แก้ว
กิริยานำแม่แก้วกิริยามาขัดดอกให้เป็นเมียขุนช้าง ซึ่งพ่อช้างไม่รับเพราะสัญญากับแม่วันทองไว้ 

ซึ่งวันทองพูดว่า 
“ขอโทษนะจ๊ะแม่ แต่ฉันคงบอกพ่อช้างแบบน้ันไม่ได้ดอก เพราะถ้าฉันอยู่กับใคร ฉันก็จะมี

เขาคนเดียว และฉันก็ใคร่อยากจะให้เขามีฉันคนเดียวเช่นกัน” 
ซึ่งแม่เทพทองได้ตอบกลับว่า 
“เอ็งนี่มันเห็นแก่ตัวจริง ๆ เลย เรือนไหนมีเมียหลายคนแสดงว่าเรือนนั้นมีอำนาจบารมี

มาก เออ เอ็งเป็นเมียที่ดี เอ็งก็ต้องคอยสนับสนุนผัว ไม่ใช่ขัดขวางเขา” 
นางวันทองตอบว่า  ‘ถ้าแม่คิดเช่นนั้น ก็แล้วแต่แม่กับพ่อช้างเถอะจ้ะ” 

2. “วันทอง” ในมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างจากในประวัติศาสตร์ 
2.1 วันทองคือผู้นำของสตรีในการเปลี่ยนแปลง 
เรื่อง “วันทอง 2021” เป็นการหยิบยกตัวละครวันทองมาเป็นตัวเอก ซึ่งแต่เดิมเรื่องขุน

ช้างขุนแผนนั้นเป็นเรื่องการรักสามเส้าและกล่าวถึงตัวละครทุกคน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันทองเป็น
พิเศษ จนกระทั่งวันทองถูกประหารชีวิต ได้รับการประณามว่าเป็นหญิงสองใจ เป็นเรื่องราวท่ีบอกเล่าต่อ
กันมา แต่ในการตายของวันทองนั้นยังมีสิ่งติดค้างอยู่ในใจของผู้อ่าน หากเปรียบเทียบกับความคิดของ
คนยุคใหม่ที่ผู้หญิงสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ สามารถมีทางเลือกได้ จึงเป็นคำถามที่ว่า วันทองสองใจจริง
หรือ ได้นำมาสร้างเป็นวันทองมุมมองใหม่ที่ต่างจากอดีตและทวงความคืนยุติธรรมให้วันทอง ตอบ
คำถามสิ่งที่ค้างคาในใจมานานของคนจำนวนมากได้ ดังเหตุการณ์ที่ปรากฏในละครต่อไปนี้ 
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พระพันวษาทรงมีพระราชปุจฉาว่า 
“แค่เรื่องอีวันทอง เหตุใดคนถึงสนใจกันนัก” 
“หม่อมฉันว่าไม่ใช่แค่เรื่องของแม่วันทองหรอกเพคะ หากแต่ในกรุงศรี มิเคยมีผู้หญิงคนใด

กล้าพูด หรือได้มีโอกาสพูดเช่นแม่วันทองมาก่อน จึงไม่แปลกท่ีผู้คนจะให้ความสนใจกันมาก” 
จากบทละครนี้มีการเปรียบเทียบให้เห็นว่า สิ่งที่วันทองทำขัดกับค่านิยมสมัยก่อน ทำให้

ผู้คนลุกขึ้นมาสนใจคดีแม่วันทอง เพราะเป็นเรื่องแปลกในสมัยนั้น โดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งพบว่าผู้หญิง
จำนวนมากยกย่องวันทองเป็นเสมือนผู้แทนความคิดของตนเองในการเรียกร้องสิทธิของตน แม้แต่แม่
ลาวทองที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับวันทองมาตลอดก็ยังยอมรับในความคิดของวันทอง หลังจากวันทองถูก
ประหาร มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายใหม่ขึ้น ซึ่งแสดงถึงการยอมรับความคิดสตรแีละปกป้องสตรมีาก
ขึ้น สตรีสามารถเลือกมีชีวิตของตนได้ตามหลักสิทธิมนุษยชน ในเรื่องนี้วันทองไม่ได้ตายฟรี แต่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิทธิสตรีเกิดขึ้น 

2.2 วันทองไม่ใช่หญิงสองใจ 
“วันทอง 2021” ได้ตีแผ่ในรายละเอียดทางความคิดของวันทองผ่านพฤติกรรมการ

แสดงออกต่าง ๆ ข้อจำกัดและทางเลือกของสตรีสมัยก่อน ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้สตรีมีทางเลือก ไม่สามารถ
แสดงความคิดเห็นตามใจตนได้ ต้องพึ่งพิงบุรุษเพศสูง อีกท้ังค่านิยมที่หญิงต้องเชื่อฟังพ่อแม่ จะยกให้ใคร
ก็ได้ วันทองไม่ใช่หญิงสองใจเพราะความเป็นจริงคือรักขุนแผนคนเดียว แต่โดนขุนแผนทำร้ายจิตใจและ
อยู่ในภาวะจำยอมที่ต้องตกเป็นเมียขุนช้าง ก็ต้องจำอยู่กับขุนช้างด้วยความสงสารแต่ไม่ได้รัก ซึ่งวันทอง
อยู่กับผู้ใดก็เป็นทุกข์ เมื่อถูกถามว่าจะอยู่กับผู้ใด จึงตอบว่าไม่ใคร่จะอยู่กับผู้ใดเพราะไม่สามารถเลือกได้ 
จึงถูกประหารในที่สุด   

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ในเรื่อง “วันทอง 2021” ตรงกับแนวคิด
เรื่องสตรีนิยมเสรี (Liberal Feminism) แนวคิดนี้สนับสนุนการมีสิทธิเท่าเทียมกันของผู้หญิ ง 
(Whelenan, 1995) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสตรีนิยมเสรีร่วมสมัย ความเช่ือของสตรีนิยมเสรีอยู่ที่
สมมติฐานว่า ความเป็นรองของผู้หญิงมีรากฐานมาจากภาวะที่ถูกบีบบังคับทางกฎหมายหรือกฎจารีต
ประเพณี ซึ่งเป็นการปิดกั้นการเข้าถึงหรือความสำเร็จของผู้หญิงในการก้าวออกสู่สาธารณชนหรือสู่เวที
โลก ทั้งนี้เนื่องจากสังคมมองว่าผู้หญิงมีความสำคัญน้อยกว่าผู้ชาย และตรงกับแนวคิดสตรีนิ ยมแบบ
มาร์ซซิสท์ (Marxist Feminism) ซึ่งเช่ือว่า ไม่มีความเป็นไปไดท้ี่ทุกคนโดยเฉพาะผูห้ญิง ที่จะได้รับความ
เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงในสังคมที่มีชนช้ันวรรณะ เนื่องจากความมั่งคั่ง ความร่ำรวย หรือทรัพย์สินต่าง 
ๆ ของกลุ่มผู้มีอำนาจซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคม การกดขี่ผู้หญิงได้เริ่มจากกการถ่ายทอดความเช่ือต่อ ๆ 
กันมาในสังคมว่า ผู้หญิงเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัว เป็นสมบัติของพ่อแม่ หรือเป็นสมบัติของสามี เป็นต้น 
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(มณี อาภานันทิกุล, 2549: 218) และสอดคล้องกับงานวิจัยของพฤฒิชา นาคะผิว (2562) เรื่อง นารี
เรืองนาม: ยอดสตรีในสายตากวีสยามและแนวทางการดำเนินชีวิตของหญิงชายในสมัยรัชกาลที่6 
กล่าวถึงคำสอนสตรีตามค่านิยมไทยในอดีตไว้ว่า ปราณี สุรสิทธ์ิ (2527: 39-169) ศึกษาคำสอนสตรีไทย
จากวรรณกรรมช่วงก่อนได้รับอิทธิพลจากตะวันตก พบว่าในอดีตผู้หญิงไทยได้รับการปลูกฝังให้เป็นลูกที่
ดี เชื่อฟังบิดามารดา รักนวลสงวนตัว เป็นภรรยาที่ดี ซื่อสัตย์และปรนนิบัติสามี เป็นแม่บ้านและมารดาที่
ดี ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสันทองยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด จนไม่มีสิทธิมีเสียงจะทำสิ่งใดตามใจตนเองได้ 

2. “วันทอง” ในมุมมองใหม่ที่แตกต่างจากในประวัติศาสตร์พบว่า วันทองคือผู้นำของสตรีใน
การเปลี่ยนแปลง กล้าลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและขัดกับค่านิยมในอดีต มีความกล้า
แสดงออกและปกป้องตนเองจากการถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงสองใจ สร้างความกระจ่างแก่สังคมที่สงสัย
ค้างคามานาน การตายของวันทองเป็นการคิดทบทวนให้แก่สังคม และกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้
มีการบัญญัติกฎหมายใหม่ขึ้นมาใช้ในสมัยนั้น เช่นเดียวกับปัจจุบัน การต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีที่ผ่านมา
ทำให้เกิดพัฒนาการทางกฎหมายมาใช้คุ้มครองสตรีมากขึ้น สตรีสามารถมีทางเลือกได้ทัดเทียมบุรุษ 
สอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยมมองว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน และสามารถอยู่รวมกันอย่างเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ไม่มีความจำเป็นท่ีต้องใช้ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ การข่มเหงรังแกกัน 
สรุปองค์ความรู้  

งานวิจัยเรื่อง “การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีใน วันทอง 2021” เป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดสตรีนิยมมา
ศึกษาเรื่องราวของวันทองในมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากอดีต ซึ่งตัวละครในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นนางวัน
ทอง พระสุริยงเทวี หรือแม้แต่แม่น้อย ซึ่งตัวละครแต่ละตัวมีความแตกต่างกันในระดับชนช้ันทางสังคม 
ต่างก็มีความต้องการที่จะเรียกร้องต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี ปกป้องตนเองและผู้ที่อยู่ในเพศสภาพเดียวกัน ทั้ง
ยังกล้าที่จะแสดงออกความรู้สึกนึกคิดผ่านทางคำพูดและพฤติกรรมของตัวละครเหมือนสตรียุคใหม่ในปี 
พ.ศ. 2021 ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่สตรีถูกปิดกั้นการแสดงออกทางความคิด และต้องทนอยู่ในภาวะจำ
ยอมมาโดยตลอด นับเป็นจุดเปลี่ยนท่ีทำให้คนเข้าใจวันทองในมุมมองใหม่ และเป็นแบบอย่างแก่สตรีให้
กล้าลุกข้ึนมาปกป้องตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะ  
งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบที่สำคัญ คือ การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิของสตรีนั้นเกิดขึ้นทุกยุคทุก

สมัย แต่ในอดีตมีข้อจำกัดด้วยค่านิยมต่าง ๆ ที่ปิดกั้นสตรีไม่ให้แสดงออก ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม
และไม่ยุติธรรม เกิดปัญหาสังคมตามมา ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน
และเป็นแนวทางในอนาคต หากสังคมให้ความสำคัญกับสตรี เปิดกว้างในสตรีมีโอกาสแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถและขับเคลื่อนพลังที่ดีออกมา จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมาก หากศึกษาจากประวัติศาสตรจ์ะพบว่า สตรีมีบทบาทช่วยเกื้อกูลสังคมมาโดยตลอด หลายท่าน
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มีความเก่งกล้าสามารถ มีบทบาทในการปกป้องชาติไทย เช่น สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ท้าวสุรนารี ท้าว
เทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร คือวีรสตรีผู้มีคุณูปการแก่ประเทศที่ทุกคนรู้จัก หรือบทบาทในเช่ือม
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ คุณงามความดีที่ได้รับการยกย่องเป็นดอกไม้ของชาติ ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ดีขึ้น สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรีไทยในอดีตและปัจจุบัน ก็จะทำให้เห็นมุมมองที่หลากหลายและ
สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง 
มรรยาทชาวพุทธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) 
กรุงเทพฯ โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ซึ ่งมีกลุ ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 1 จำนวน 30 คน วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ช่ืนชูใจราษฎร์อุทิศ) กรุงเทพฯ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน(ค่าเฉลี่ยผลต่าง/�̅�i= 2.9) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า t-test = 4.84) ส่วนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง มรรยาทชาวพุทธของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวม 4 ด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.49) รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการใช้สื่อวิดีทัศน์ใน ด้านวิธีการ

สอน (�̅�= 4.51) ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.51) การจัดการเรียนการสอน  

(�̅�= 4.50) และด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน (�̅�= 4.43) ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ  สื่อวิดิทัศน์  การเรียนการสอนออนไลน์ 
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Abstract 
  This research was to study the effectiveness of online teaching and learning 
management. using video media on Buddhist etiquette of students in grade 5, Wat Trai 
Rattanaram School (Chun Chu Jai Rat Uthit), Bangkok, which is mixed research (Mixed 
Research), which the research target is 30 students in Grade 5, Class 1 Buddhism subject 
on Buddhist manners, semester 1, academic year 2021, Wat Trai Rattanaram School 
(Chuenchu Jai Rat Uthit), Bangkok, where the researcher used purposive sampling 
method. 

The results showed that The test scores after school were significantly higher 

than before (mean difference/�̅�i= 2.9) with statistical significance at the 0.05 level (t-test 
= 4.84). By using video media on Buddhist etiquette of Prathomsuksa 5 students, overall 

in 4 aspects, it was found that it was at a high level (�̅�= 4.49). Each aspect was at the 

highest level. including the use of video media in Teaching methods ( �̅� = 4.51), 

measurement and evaluation were at a high level (�̅�= 4.51), teaching-learning (�̅�= 4.50), 

and teaching-learning atmosphere (�̅�= 4.43. ) respectively. 
Keywords: efficiency, video media online teaching 
 

บทนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 1542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้และถือวาผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการ
จัดการเร ียนการศึกษาต้องส ่งเสริมให้ผ ู ้ เร ียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)  
 ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 
Disease 2019 : COVID-19) ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษา
ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ จึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง ดังนั้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) จึงไดเ้ข้า
มามีบทบาทต่อการเรียนการสอนในการศึกษาทุกระดับช้ันทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ
การศึกษาในทุกรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบได้แก่ ผู้สอน 
ผู้เรียน เนื้อหา สื่อการเรียนและแหล่งการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร 
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี 
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 ในปัจจุบันวิดีทัศน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น เป็นสื่อที่เหมาะสมสำหรับใช้เพื่อการ
จัดการเรียนรู ้ เพราะวิดีทัศน์เป็นสื ่อที ่ทำให้ผู ้เร ียนเห็นภาพได้ชัดเจน ซึ ่งอาจเป็นภาพนิ ่ง หรือ
ภาพเคลื่อนไหว สื่อวิดีทัศน์สามารถใช้ในกาสาธิตเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเห็นสิ่งที่ควรเห็น ผู้สอน
สามารถสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีทัศน์ไว้นพเสนอได้หลายรูปแบบ ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ที่หามาใช้ได้ไม่ยากพร้อมกับโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีทัศน์ก็มีให้เลือกใช้มากมายและไม่ยากเกินไปที่
จะเรียนรู้ เช่น เป็นวิดีทัศน์โดยตรง เป็นภาพวิดีทัศน์ประกอบโปรแกรม PowerPoint เป็นภาพวิดีทัศน์
ประกอบใน Website เป็นต้น 
 ดังนั ้นมรรยาทชาวพุทธจึงมีความสำคัญต่อสังคมไทย เพราะมรรยาทชาวพุทธนับว่าเป็น
วัฒนธรรมที่มีแบบแผนในการปฏิบัติประพฤติ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ทำให้สมาชิกในสังคมสามารถดำรงอยู่
ร่วมกันได้อย่างดี โดยเฉพาะมรรยาทชาวพุทธที่หล่อหลวมมากจากหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา 
เป็นกริยาวาจาที่บุคคลในสังคมพึงปฏิบัติต่อกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จนนับเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะของชาวพุทธในประเทศไทย แม้จะไม่สำคัญเท่ากับ
หลักธรรมคำสอนโดยตรง แต่ก็มีส่วนในการสร้างความรัก ความสามัคคี อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของ
สังคมไทยท่ีคนไทยทุกคนควรประพฤติปฏิบัติและสืบทอดต่อไป 
 จากปัญหาดังที่กล่าวมา วิจัยจึงมีความสนใจในการวัดผลเชิงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ โดยใช้สื่อวีทัศน์ เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัด
ไตรรัตนาราม (ช่ืนชูใจราษฎร์อุทิศ) เพราะเนื่องด้วยสถานการณ์ที่มีโรคระบาดทำให้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบปกติไม่ได้ จึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนรู้เกิด
ความต่อเนื่อง และการใช้สื่อวิดีทัศน์เป็นสื่อที่ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพได้ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นภาพนิ่ง หรือ
ภาพเคลื่อนไหว สื่อวิดีทัศน์สามารถใช้ในการสาธิตเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเห็น ผู้สอนสามารถ
จัดเตรียมและจัดทำวิดีทัศน์ได้อย่างถูกต้อง ก่อนนำไปใช้จริง ดังนั้นจึงทำให้เห็นผู้เรี ยนสนใจ มีความรู้
ความเข้าในเนื้อหาของบทเรียน ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวมาจึงทำให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการ
วัดผลเชิงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ให้นักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๕ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ช่ืนชูใจราษฎร์อุทิศ) 
  ๒. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง มรรยาทชาว
พุทธ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
 
 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 1. แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลอง โดย
ใช้แผนการวิจัยแบบหน่ึงกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง (One Group Pretest Posttest Design) ดังนี ้
 ตารางที่ ๑ แสดงแบบแผนการของการวิจัย (One Group Pretest Posttest Design) 

ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง 

ทดสอบ
ก่อนเรียน 

ทดลอง 
ทดสอบ

หลังเรียน 
E T1 X T2 

 
  สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการของการวิจัย 
  E แทน ประชากรกล่มตัวอย่าง 
  X แทน การทดลองโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ 

ตัวแปรต้น 

(Independent Variables 
ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
๑. สถานภาพ 
๒. เพศ 
๓. อายุ 
๔. โรงเรียน 

การวัดผลเชิงประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สื่อวดิีทศัน์ 
เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนวัดไตรรัตนา
ราม (ช่ืนชูใจราษฎร์อุทิศ) 

ตัวแปรตาม 
(Control Variables 

โดยใช้สื่อวิดีทัศน ์
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  T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 
  T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
 2. กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 จำนวน 30 คน ใน
รายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดไตรรัตนา
ราม (ช่ืนชูใจราษฎร์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) 

 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบกึ่งทดลองเชิงประสิทธิภาพ 
 4. สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
  1) การหาค่าแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
 

   P  = 
𝑓×๑๐๐

𝑁
 

   เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 
f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

   n แทน จำนวนคความถี่ท้ังหมด 
 
  2) การหาค่าความตรงตามเนื้อหา (content-validity)  

 

   IOC  = 
∑𝑅

𝑁
 

   เมื่อ IOC คือ ดัชนี้ความสอดคล้อง 

   ∑𝑅 คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
  3) การหาค่าความยากง่าย (Level of difficulty) 

 

   P  = 
𝑅

𝑁
 

   เมื่อ  P  แทน ความยากง่ายของแบบทดสอบ 
   R แทน จำนวนคนท่ีทำข้อสอบถูก 
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   N แทน จำนวนคนท่ีทำข้อสอบท้ังหมด  
   4) การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) คำนวณจากสูตร  

�̅�  =  
∑𝑥

𝑛
 

 เมื่อกำหนดให ้ �̅�  แทน คะแนนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
∑𝑥  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

𝑛  แทน จำนวนนักเรียนในกลุม่ตัวอย่าง 
 

5) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คำนวณจากสูตร  
 

S.D.  = 
√𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

   เมื่อ S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

   ∑𝑥2 แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 

         (∑𝑥)2 แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกำลังสอง 

   𝑛 แทน  จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
         6) การหาประสิทธิภาพของสื่อวิดีทัศน์ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๘๐/๘๐   

คำนวณจากสูตร  E1  E2   โดยใช้สูตร  

      สูตร E1  =  
∑𝑥1

𝑁𝑥𝐴
× ๑๐๐ 

 เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สื่อ
วิดีทัศน์ ได้จากคะแนนการทำกิจกรรมระหว่างเรียนได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 

          ∑𝑥1 แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน 
 A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 N แทน จำนวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

              สูตร E2  =  
∑𝑥2

𝑁×𝐵
× ๑๐๐ 

 เมื่อ  E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากคะแนนเฉลี่ย จากแบบทดสอบ
หลังเรียน โดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 

  ∑𝑥2 แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนที่ได้จากแบบทดสอบ
หลังเรียน 

   B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
   N แทน จำนวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย 
 ดำเนินการวิจัยเรื่อง การวัดผลเชิงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สื่อ
วิดีทัศน์ เรื่องมรรยาทชาวพุทธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจ
ราษฎร์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 จากการวิจัยเรื่อง การวัดผลเชิงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สื่อ
วิดีทัศน์ เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจ
ราษฎร์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์ข้องมูล
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ช่ืนชูใจราษฎร์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สื่อ
วิดีทัศน์ เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจ
ราษฎร์อุทิศ) โดยภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการใช้สื่อ
วิดีทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน ด้านการวัดและประเมินผล รายด้านอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน ตามลำดับ 
 1. ด้านการใช้สื่อวิดีทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด รายข้ออยู่
ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของการจัดวางตัวอักษร สวยงาม อ่านง่ายชัดเจน รองลงมาได้แก่
ความเหมาะสมของภาพและเนื้อหาที่ใช้ประกอบ รองลงมาได้แก่ความถูกต้องของเสียงอธิบายตามหลัก
ภาษา และรายข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระดับเสียงท่ีชัดเจน เสียงดนตรีใช้ประกอบเหมาะสม รองลงมา
ได้แก่ ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงเนื้อหาภายในหน่วยการเรียนรู้ ตามลำดับ 
 2. ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ สร้างบรรยากาศในนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน รองลงมา ได้แก่ เปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นได้ รายข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ ให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง รองลงมา ได้แก่ 
เน้นเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสมในการเรียนการสอน รองลงมา ได้แก่ มีความเข้าใจในการใช้สื่อมาสร้าง
บรรยากาศการสอนได้ดี ตามลำดับ 
 3. ด้านวิธีการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ จัดเนื้อหา
การเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของชั้นเรียน รองลงมา ได้แก่ นำวิธีการสอนโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ 
รายข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมา 
ได้แก่ นำเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีการสอนที่น่าสนใจ รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมีส่วนสำคัญในการยกตัวอย่าง
ในขณะที่สอน ตามลำดับ 
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 4. ด้านการวัดและประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด รายข้ออยู่ในระดับมากท่ี ได้แก่ มี
การทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ รองลงมาได้แก่ มีการทดสอบการอ่าน เขียน วิเคราะห์ รองลงมา ได้แก่ 
มีการแจ้งผล/รายงานผลการส่งงานนักเรียน รายข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ จัดรูปแบบเหมาะสมกับ
ระดับชั้นของนักเรียน รองลงมา ได้แก่ มีการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ระหว่างครู – 
นักเรียน ตามลำดับ 
 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์
พบว่าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 มีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน มากกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย (x̅) คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 5.53 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.795 และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 8.36 มีค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.712 และค่าเฉลี่ย (x̅) ของผลต่าง 2.9 จากผลเปรียบเทียบแสดงให้
เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการเรียนมากขึ้น หลักจากได้รับการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ 
เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ 
 ผลเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๕ ห้อง ๑ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ช่ืนชูใจราษฎร์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่าผลการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 
(ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรยีน 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 
(ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ตั้งไว้แต่ต้น โดยมีความคิดเห็นว่า รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ส ื ่อวิดีทัศน์ เร ื ่อง มรรยาทชาวพุทธ ของนักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 สอดคล้องกับ นายทัดเทพ วงศ์แก้ว (2558) ได้
ทำการวิจัย ประสิทธิภาพการจัดการเรียนแบบบูรณาการตามทัศนะของนักเรียนการศึกษานอกระบบ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมาราช 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนแบบบูรณาการตามทัศนะ ของนักศึกษา
การศึกษานอกระบโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี 2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามทัศนะของศึกษาการศึกษานอกระบบ ไม่แตกต่างกันตามตัวแปรเพศ แต่
นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบูรณาการในภาพรวม
ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านครูผู้สอนที่ระดับ .05 และด้านกระบวนการเรียนการ
สอนที่ระดับ เช่นเดียวกับ พระปิติพร วิชฺชากโร (ขันธนันท์) (2560) ได้ทำการวิจัย ประสิทธิภาพการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา การวัดประเมินผล อยู่ ในระดับมากที่สุด และที่เหลือทั้งหมด
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน และด้านการใช้อุปกรณ์ในการ
สอนตามลำดับ 2) แนวทางการพัฒนาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา มีดังนี ้ 2.1 การวัดประเมินผล 
จัดรูปแบบในการวัดผลและประเมินผลตามลักษณะของท้องถิ่นเป็นแบบมาตรฐานในทุกระดับชั้น 2.2 
ด้านวิธีการสอน มีวิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.3 ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน จัด
บรรยากาศการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สงบ ปลอดโปร่งใกล้ธรรมชาติ ทั้งทางกาย 
วาจา และจิตใจ เพื่อนำไปสู่การเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  2.4 ด้านการใช้อุปกรณ์ในการสอน ใช้สื่อที่
ทันสมัยมีความหลากลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนประกอบเนื้อหาบทเรียนและให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การใช้สื่อการสอน นอกจากนี้ อดิศร พึ่งศรี (2561) ได้ทำการวิจัย การพัฒนาบทเรียนวิดีทัศน์ออนไลน์ 
วิชาถ่ายภาพ เรื่อง Advance Flash Photography 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนวิดีทัศน์ออนไลน์ ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงานระว่างเรียนเท่ากับ 36.48 คิดเป็นร้อยละ 91.08 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 27.87 คิดเป็นร้อยละ 92.89 แสดงให้เห็นว่าบทวิดีทัศน์ที่สร้างและ
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 91.08/92.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนวิดีทัศน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 3) นิสิตมีความเห็นทีดีต่อบทเรียนวิดีทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ศุภเศรษฐ์ พ่ึงบัว (2562) 
ได้ทำการวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาอินเทอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชั่น Google classroom 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ วิชาอินเทอร์เน็ต ด้วยแอปพลิเคชั่น Google classroom 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 มีค่า เท่ากับ 82.06, E2 มี
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ค่าเท่ากับ 81.10 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน หลังเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีเสนอแนะที่ควรปรับปรุงและสามารถนำไปปรับใช้กับสถานศึกษาได้
อย่างดี เช่น การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ผลการวิจัยในนี้สามารถนำไปปรับใช้กับสถานศึกษาที่มี
ปัญหาในด้านต่างๆ 
 1. ด้านการใช้สื ่อวิดีทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอน  ครูควรมีการพัฒนาในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย ควรจะจัดหาสื่อท่ีหลากหลายเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนมีสื่อใหม่ๆ เป็น
อุปกรณ์มาสอนทุกครั้งใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สื่อการสอนมีการประกอบอธิบาย
เนื้อหาบทเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 2. ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน ครูควรมีการดูแลเอาใจใส่ ครูควรดูแลเอาใจใส่
บรรยากาศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความสุขในการเรียน นอกจากนี้ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน 
 3. ด้านวิธีการสอน ครูควรส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน มีการปรับปรุงวิธีการสอนให้
เหมาะสมกับยุคสมัยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายด้านในการพัฒนาทักษะต่างๆให้กับนักเรียน ใช้การ
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนให้เห็นภาพได้ชัดเจน และมีการกระตุ้นให้วิธีการสอนน่าสนใจ 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล ครูควรจัดรูปแบบในการวัดและประเมินผลตามลักษณะ
สถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานในทุกระดับชั้น มีการเพิ่มแบบทดสอบการอ่าน การเขียน และควร
เพิ่มแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนมีการนำผลการเรียนไปปรับปรุงพัฒนา 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
 2. ศึกษาเทคนิคการสอนของครูการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครู 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง 2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง และ 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารสว่นตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เน้นการมีส่วนร่วม 3 ประการ คือ (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ (3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กำหนดประชากร
ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีตำบลทุ่ง ทั้ง 8 หมู่บ้าน กำหนดกลุ่มตัวอย่าง 371 ราย สุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จำนวน ร้อยละ และวัดระดับ

การมีส ่วนร่วมนำเสนอด้วยคะแนนเฉลี ่ย (Mean: X) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.)  ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง กับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การทดสอบ
ค่า Independent Sample t-Test และการทดสอบค่า F-Test ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : ANOVA)  เมื่อพบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำการ

ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe 
 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.52)  เมื่อพิจารณาแต่ละ

ลักษณะการมีส่วนร่วม พบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีคะแนนเฉลี่ยมากสุด ( X = 2.84) อยู่ใน
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ระดับปานกลาง  โดยมีส ่วนร่วมในการตัดสินใจ ในระดับน้อย ( X = 2.57) และมีส่วนร่วมใน

ผลประโยชน์ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุดอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.42)  ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือน อาชีพต่างกันส่งผลต่อการมีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนรายได้ของครอบครัว 
และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ท้องถิ่นไม่ส่งผลต่อการมีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในขณะที่ปัญหาและอุปสรรค
หลักคือ ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดการขยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ในขณะที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลยังขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งด้านกำลังคน งบประมาณ หลักวิธีการ จึงมี
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาว่าควรให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
ขั ้นนวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และรับผลประโยชน์จากความสะอาด 
สภาพแวดล้อมของชุมชนทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, ขยะมูลฝอย, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง 
 
Abstract 
 The purpose of this study is to 1.investigate corporation of population with solid 
waste management in area of Thung Subdistrict Administration Organization 2. compare 
corporation of population with solid waste management in area of Thung Subdistrict 
Administration Organization 3. examine obstacles forward corporation of population with 
solid waste management in area of Thung Subdistrict Administration Organization, Chaiya 
District, Surat Thani Province emphasizing on three important aspects of participation; (1) 
participation in decision-making (2) participation in workforce (3) benefits of participation. 
The survey research was employed and the sample group of this study were 371 Thung 
citizens selected by a convenience sampling.  The study was conducted by using 
descriptive statistics as percentage and the levels of participation were assessed by mean 

(Mean: X)  and standard deviation (Standard Deviation:  S.D. ) .  Mean group comparison 
was used for assessing corporation of population with solid waste management and 
personal information was conducted by independent sample t-Test, F-test and one-way 
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analysis of variance (ANOVA) .  Scheffes multiple comparison procedure was used when 
significance level of .05 was indicated. 
 The overall result of the study showed that the corporation of population with 
solid waste management in area of Thung Subdistrict Administration Organization was in 

the low level ( X = 2.52) when sorting each aspect of corporation found that participation 

in workforce was highest ( X = 2.84) at the middle level; participation in decision-making 

was at the low level ( X = 2.57), and benefits of participation was lowest ( X = 2.42) at 
the average level.  Corporation of population with solid waste management in area of 
Thung Subdistrict Administration Organization, Chaiya District, Surat Thani Province 
classified by personal factors found that gender, age, educational level, the number of 
household members, and occupation were significantly different at . 05 level, whereas 
household income and the period of living were not significantly different for corporation 
of population with solid waste management in area of Thung Subdistrict Administration 
Organization, Chaiya District, Surat Thani Province.  The main factors and obstacles was 
the less of corporation of population with solid waste management affecting 
environment, while the subdistrict administration organization lacks effectiveness in 
workforce, budget, and management methods.  Emphasizing on corporate campaigns is 
recommended for people’ s corporation to decision- making in development plan, solid 
waste management, and benefits of the present and future demanding for a clean 
environment and community. 
 
Key Word: Participation, Solid Waste, Thung Subdistrict Administration Organization 
 

บทนำ 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มจำนวนประชากรในหลายท้องถิ่น ได้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมในหลายด้าน  โดยเฉพาะด้านขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ที่จะทวีปัญหารุนแรงกว้างขวางมากขึ้นท้ังในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวดั 
หากไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ครบวงจรด้วยวิธีที ่เหมาะสม และการได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนอย่างแท้จริง  ดังท่ีเคยกรณีตัวอย่างในจังหวัดทางภาคเหนือ คือ มีการร้องเรียนจากประชาชน
เรื่องปัญหาขยะที่ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีการนำขยะไปทิ้งใกล้บริเวณชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษจากขยะ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ คือ ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญ  มลพิษทางน้ำ ชาวบ้านที่ใช้
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น้ำในลำธารหรือน้ำใต้ดินไม่สามารถนำมาอุปโภคและบริโภคได้ดงัเดิม  มลพิษทางดิน มีการแทรกซึมของ
สารเคมีที่ปนมากับขยะ จึงเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคนานาชนิดได้อย่างดี  ในขณะที่รูปแบบการแก้ไขปัญหา 
หรือการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น แม้ว่ารัฐบาลได้กระจายอำนาจการบริหารงานเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม ดูแล และจัดการ แต่จากนโยบายการกระจาย
อำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยังมีปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ แผนการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการจัดการปัญหาที่เกิดขึ ้น การขาด
ความรู้ ความตระหนักของชุมชน ได้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสำคัญคือ ปัญหาขยะมูลฝอยที่เป็นต้นตอ
ของปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และโบราณวัตถุ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจที่มีการลงทุนจากภาคเอกชน จึงทำให้มีประชาชน
เข้ามาอาศัย เป็นจำนวนมาก มีรูปแบบสังคมเป็นทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท และมีปริมาณมูลฝอย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554 คิดเป็น 598, 596 และ 681 ตัน/วัน ตามลำดับ แต่มีความสามารถในการ
จัดเก็บได้เพียง 545.04 ตัน/วัน (ร้อยละ 80) ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น สาเหตุที่ไม่สามารถจัดเก็บไดห้มด 
เนื ่องจาก การขาดแคลนพื ้นที ่ในการกำจัดขยะ มีการต่อต้านการใช้สถานที ่ในการกำจัดขยะจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี และมีการจัดการขยะที่ไม่เป็นระบบครบวงจร (สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2554)  
กรณีที่น่าสนใจว่าอำเภอไชยา เป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ วัด
พระบรมธาตุไชยา สวนโมกขพลาราม การผลิตไข่เข็ม ไชยา มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากทำให้มี
ปัญหาในเรื่องการจัดการมูลฝอย และเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข (อำเภอไชยา , 2553) 
ประกอบกับตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเนื ้อที ่ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร หรือ 
52,500 ไร่ และเป็นร้อยละ 8.36 ของพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะที่ราบลุ่ม จึงเป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่
เกษตรกรรม ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ด้วยความเจริญที่เริ่มเข้ามาประกอบกับ
พื้นที่ท่ีอยู่อาศัยมีอย่างจำกัด และมีการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น 
สิ ่งที ่ตามมาเกิดแหล่งสาธารณูปโภคตามมาด้วย ได้แก่ เป็นตลาด ร้านจำหน่ายสินค้าจำเป็นใน
ชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้เป็นที่มาของจำนวนขยะมูลฝอย โดยประเภทมูลฝอยอาทิ เศษอาหาร กระดาษ 
โลหะ พลาสติก ซองขนม และจากการสัมภาษณ์ประชาชน ถึงวิธีการทิ้งมูลฝอยในชุมชน พบว่า ไม่มีการ
คัดแยกมูลฝอยก่อนท้ิง วิธีการกำจัดมูลฝอยประเภทเศษอาหารเหลือท้ิงจากการบริโภค ให้สัตว์เลี้ยง หรือ
นำไปทิ้งบริเวณพื้นที่ว่างรอบบ้าน หรือมีการทิ้งใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุง แล้วทิ้งลงถังมูลฝอย รวมกับ
เศษกระดาษ ถุงพลาสติก กระป๋อง หรือของที่ไม่ใช้แล้ว ถังขยะส่วนใหญ่ใช้ถังเพียงใบเดียว ไม่มีการใช้ถุง
รองด้านในเพื่อรองรับมูลฝอย การทิ้งมูลฝอยตามที่สาธารณะหรือพื้นที่ว่างของผู้อื่น รวมถึงการเผาในที่
กลางแจ้ง ซึ่งมีทั้งมูลฝอยอินทรีย์ เช่น กิ่งไม้ เศษใบไม้ ยังมีมูลฝอยทำลายชั้นบรรยากาศ เช่น โฟม 
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ถุงพลาสติก นอกจากน้ีบางส่วนมีการทิ้งในแม่น้ำ ลำคลอง รวมถึงการขาดการบริหารการจัดเก็บมูลฝอย 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล (สุภาณี มาโตเม, 2552) และตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจไปสู่
องค์กรปกครองท้องถิ่นได้เริ่ม มีผลบังคับใช้ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการระบบ
สุขภาพ จึงต้องมีชุมชนร่วมด้วยตามเจตนาแห่งรัฐธรรมนูญ ที่ระบุไว้ว่า รัฐต้องมีการส่งเสริม การ
บำรุงรักษา และการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการ
ควบคุมและกำจัดมลพิษที่มีผลต่อด้านสุขภาพ ด้านสวัสดิภาพ และด้านคุณภาพชีวิตประชาชน (ประภา
พร ขำดี, 2547) ปัญหามูลฝอยในชุมชน หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องยังไม่มีระบบการจัดการ และภาค
ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนในการจัดเก็บก่อนท้ิง  
 จากสภาพดังกล่าว จึงจำเป็นจะต้องเริ่มที่ต้นเหตุ ตั้งแต่การเกิดมูลฝอยจนกระทั่งการกำจัด มูล
ฝอยของประชาชนในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การนำแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เป็นการดึงศักยภาพของชุมชนมาพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนเอง เพราะชุมชนเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีความสำคัญมากในดำเนินงานต่างๆ เมื่อชุมชนเข้มแข็งเท่ากับเป็นการสร้างอำนาจและ
พัฒนาการ พึ่งตนเอง  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่ว่าปัญหาเรื ่องมูลฝอยในชุมชนเป็นปัญหาที่
จำเป็นต้องมีการแก้ไข ตั้งแต่ต้นเหตุในการเกิดมูลฝอย นั่นคือ ประชาชนในชุมชนต้องตระหนักถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นและเข้ามามี ส่วนร่วม ปัญหานั้นจึงจะได้รับการแก้ไข ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวดสุราษฎร์ธานี ในการระดมความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อคิดกิจกรรมในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาระบบการจัดการมูล
ฝอย ในการแสวงหากลยุทธ์เพื่อนำมาสร้างกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ต่อปัญหาการจัดการมูลฝอย ให้
ประชาชนสามัคคี มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และหาแนวทางในป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
อุปสรรค และเสนอแนะวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ
พื้นทีอ่ย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดการพึ่ง ตนเองจนเกิดเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 (3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
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 แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
 การเกิดขยะมูลฝอย 
 การเกิดขยะมูลฝอยของมนุษย์นั้นจะแตกต่างไปตามเชื้อชาติ ศาสนา ลักษณะการดำเนินชีวิต 
พฤติกรรมประจำวัน โดยปกติทั่วไป คนไทยมีอัตราการผลิตมูลฝอยอยู่ระหว่าง 0.5-1.4 กิโลกรัม/คน/วัน 
หรือประมาณ 0.82  กิโลกรัม/คน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2550: 16)   
 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน  
 ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นท่ัวประเทศประมาณ 15.04 ล้านตันหรือวันละ 41,213 ตัน เพิ่มขึ้น
จากปี 2550  ประมาณ 0.32 ล้านตัน หรือร้อยละ 2.18 โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะที่เก็บ
ขนได้ประมาณวันละ 8,970 ตัน เขตเทศบาลเมืองและเมืองพัทยาคาดว่ามีประมาณวันละ 14,766 ตัน
และนอกเขตเทศบาลประมาณวันละ 17,477 ตัน ด้านการจัดการขยะมูลฝอย พบว่ามีขยะที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องประมาณ 15,444 ตันต่อวัน หรือร้อยละ 37 ของปริมาณขยะทั่วประเทศ ในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ทั้งหมด ในเขตเทศบาลเมืองและเมืองพัทยามีสถานท่ีกำจัด
มูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลและสามารถเดินระบบได้แล้วจำนวน  107 แห่ง สามารถกำจัดได้ประมาณ 
5,240 ตันต่อวัน (ร้อยละ 35 ของปริมาณขยะในเขตเทศบาล)  ส่วนนอกเขตเทศบาล สามารถกำจัดขยะ
มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลได้เพียง 1,234 ตันต่อวัน (ร้อยละ 7 ของปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล)  
สำหรับการใช้ประโยชน์มูลฝอยในปีน้ี คาดว่ามีการนำขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ประมาณ 
3.405 ล้านตัน หรือร้อยละ 23 ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมด 15.04 ตัน โดยมีการคัดแยกและนำกลับคืน
ขยะรีไซเคิล ประเภทเศษแก้ว กระดาษ เหล็ก อะลูมิเนียม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ศูนย์วัสดุรีไซเคิล
ชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล การนำขยะอินทรีย์มาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และการนำขยะมูลฝอย
มาผลิตพลังงานไฟฟ้า (กรมควบคุมมลพิษ, 2550: 15) 
 ปริมาณขยะมูลฝอยต่อวัน  
 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ประมาณวันละ 8,473 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 21 ในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาเกิดขึ้นประมาณวันละ 12,912 
ตัน คิดเป็นร้อยละ 32 และนอกเขตเทศบาลซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด เกิดขึ้น
ประมาณวันละ 18,697 ตัน คิดเป็นร้อยละ 47 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ข้อมูลจาก สรุป
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2550  
 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย จากรายงานโครงการศึกษาทบทวนอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ปี 2554 ของสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ พบว่าอัตราการเกิด ขยะมูลฝอยเฉลี่ยขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ เป็น
ดังต่อไปนี้ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กก./คน/วัน) 
เทศบาลนคร  1.89 
เทศบาลเมือง  1.15 
เทศบาลตำบล 1.02 
องค์การบริหารส่วนตำบล  0.91 
เมืองพัทยา  3.9 

         ที่มา : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ (2554) 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 Cohen & Uphoff (1980; อ้างถึงใน กัญรยาณีย์ กาฬภักดี, 2557: 11) ได้แบ่งการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 3 แบบ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั ้นตอนคือ ริเริ่ม 
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหาร  
และการประสานความร่วมมือ 
 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เช่น ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางสังคม หรือ
ส่วนบุคคล 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่ง  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ ( Survey 
Research)  ประชากรคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตำบลทุ่ง ใน 8 หมู่บ้าน กำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วย
ใช้สูตรการคำนวณของ Taro Yamane (1973: 583) ได้จำนวนตัวอย่าง  371 คน การสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling)  เครื ่องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ประกอบด้วย ผู้มีความเชี่ยวชาญความรู้ด้านเนื้อหา  
ความรู้ด้านสถิติและการวิจัย  และมีความรู้ด้านภาษาไทยและสำนวนท้องถิ่น เมื่อเครื่องมือได้รับการ
ตรวจสอบแล้วได้นำทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอยา่ง 
จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าหาสัมประสิทธิ์

แอลฟา ( - Coefficient) โดยใช้สูตร ครอนบาช (Cronbach) ซึ่งผลที่ได้มีค่าเท่ากับ .97 สามารถใช้
เป็นเครื ่องมือรวบรวมข้อมูล และดำเนินการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่า 
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t-Test และ One Way Analysis of Variance : ANOVA  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม หากพบความแตกต่างท่ีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงจำแนก
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สรุปได้ว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัด
ขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมการมี

ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.52)  เมื่อพิจารณาลักษณะการมีส่วนร่วม พบว่า มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติการ มีคะแนนเฉลี่ยมากสุด ( X = 2.84) อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ใน

ระดับน้อย ( X = 2.57) และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.42)   
 ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ได้ว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า เพศต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแตกต่างกัน  อายุต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
และต่อภาพรวมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแตกต่าง
กัน  ระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแตกต่างกัน  จำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแตกต่างกัน  อาชีพต่างกันส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ และภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนรายได้ของครอบครัว 
และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแตกต่างกัน 
 ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ดังนี้ 
  (1) ปัญหาพฤติกรรมประชาชน ไม่ให้ความร่วมมือต่อการจัดการขยะ ยังไม่มีจิตสำนึกต่อ
สิ่งแวดล้อม ทำให้ปริมาณขยะมีจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังไม่เป็น
ระบบ ประกอบกับพนักงาน อบต. มีจำนวนน้อย งบประมาณน้อย ทำให้การบริการเก็บขน กำจัดไม่
ทั่วถึง ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น วิธีการกำจัดขยะแต่ละชนิดยังไม่ถูกหลักการ อีกทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่
นำมาใช้ยังไม่เหมาะสม 
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  (2) อุปสรรคที่มีต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง คือ พฤติกรรมของคน
ในชุมชน ยังขาดความร่วมมือ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการ ไม่เข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งความรู้
ของพนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ยังไม่มีขีดความสามารถและประสบการณ์ที่ดีพอ ประกอบ
กับระบบการบริหารรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลที่เชื่องช้า ไม่ทันสถานการณ์ รวมถึงการขาดการ
สนับสนุนจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนลักษณะพื้นท่ีของตำบลทุ่ง ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ 
  (3) ข้อเสนอแนะแนวทางจากผู้ตอบแบบสอบถามสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง คือ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขยะมลูฝอย เพื่อลด
ปริมาณขยะด้วยการเก็บไปใช้ใหม่หรือนำมาผลิตใหม่ หรืออาจขายเป็นของเก่า โดยให้คนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้น  ควรกำหนดยุทธวิธีหรือจัดทำโครงการเพิ่มมูลค่าขยะ สร้าง
รายได้จากขยะอย่างจริงจัง กำหนดกระบวนการจัดเก็บอย่างเคร่งครัด โดยค้นหาแนวทางการกำจัดขยะ
ด้วยเทคโนโลยี และมีการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมท้ังวางแผนพัฒนาระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย รวมทั้งจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นสนับสนุนข้อค้นพบท่ีน่าสนใจสามารถนำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมดังนี้ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดย
ภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง มี
ข้อจำกัดหลายประการ โดยพิจารณาข้อมูลปัญหาอุปสรรคจากการวิจัย อาทิ การกำจัดขยะมูลฝอยใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประชาชนขาดความร่วมมือในการจัดการขยะ อาจเป็นเพราะยังไม่เหน็
ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นเขตชนบท ทำให้ปริมาณขยะมีจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากการ
บริหารจัดการไม่เป็นระบบ ประกอบกับพนักงาน อบต. มีจำนวนน้อย งบประมาณน้อย ทำให้การบริการ
เก็บไม่ทั่วถึง การขนย้าย ไม่ทันในแต่ละวัน จึงมีปริมาณขยะสะสมเพิ่มขึ้น อีกทั้งไปกำจัดยังไม่ถูกหลักการ 
อีกทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้อยู่ยังไม่เอื้อต่อกิจกรรม  นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคต่อการกำจัดขยะมูลฝอย
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง กล่าวคือ คนในชุมชนยังขาดการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ไม่เข้า
มามีส่วนร่วมต่อทางราชการ อีกทั้งพนักงานรับผิดชอบในจัดการขยะมูลฝอย มีประสบการณ์ค่อนข้าง
น้อย ภายใต้ระบบบริหารแบบ อบต. ที่ไม่ต่อยทันสถานการณ์ รวมถึงการขาดการสนับสนุนจากภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลักษณะพื้นท่ีของตำบลทุ่ง ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วน
ร่วมตำบลทุ่ง ได้รับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของ Akhtar 
(อ้างถึงใน วัชรี ลาภเหลือ, 2545) ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบทในประเทศ
กำลังพัฒนา พบว่า สาเหตุสำคัญยิ่งประการหนึ่งของความล้มเหลวของโครงการพัฒนาชนบท ในประเทศ
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กำลังพัฒนาคือ ประชาชนมิได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท จึงขาดสำนึกในการเป็นเจ้าของโครงการ  
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภชัย ไชยลังกา (2545) เรื่อง การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลแม่สาย มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย เช่น การเผา การนำไป
ทิ้งในที่สาธารณะ ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่มีการคัดแยก การเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยยังอยู่
ในระดับต่ำ ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชาชน การจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย ยังมีข้อจำกัดในด้านการบริหารบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ยานพาหนะ 
 นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยว่า ควร
รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งข้อเสนอแนะนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุกันยา บัวลาด (2560) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  โดยเสนอแนะว่า ควรมีการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาขยะมูลฝอย  รวมทั้งเสนอให้มีโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อเสนอแนะ
ที่ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ควรประชาสัมพันธ์วิธีการเพิ่มมูลค่าขยะ สร้างรายได้จากขยะอย่าง
จริงจัง สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในการศึกษาของ นันท์นภัส  คำแดง (2559) เรื่องการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนต้นแบบ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ได้เสนอว่า ควรนำ
หลักการบูรณาการร่วมกันของยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงด้านการเมือง การบริหาร มีการสอดแทรกกิจกรรมลดและคัดแยกขยะเข้าไปตามแนวทางการ
พัฒนาต่างๆ มีกิจกรรมรณรงค์ท่ีหลากหลาย เช่น ธนาคารขยะ ร้านค้าศูนย์บาท ขยะขายได้แลกไข่ เลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อกาจัดขยะเปียก ขยะออมบุญ ขยะขายไม่ได้แลกปุ๋ย เป็นต้น  ประเด็นสำคัญของการยกระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอยู่ในระดับ
น้อยให้เพิ่มสูงขึ้นได้ จำเป็นต้องจัดซื้อเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะใหม่ๆ  
ข้อเสนอแนะนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัชวาล พลายนันท์ (2553) ศึกษาเรื่อง ความสามารถใน
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้
เสนอแนะไว้ว่า ควรมีการนำอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมา
ใช้ในการปฏิบัติงานบริหารจัดกาขยะมูลฝอย 
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สรุปองค์ความรู้ 
 จากผลการวิจัย ค้นพบองค์ความรู้ที ่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 1. การกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง จำเป็นต้องส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอย 
โดยเฉพาะการส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
โดยมีการรณรงค์ต่อประชาชนร่วมรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมลดปริมาณ ควบคู่กับการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น และบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถแก่
พนักงานผู้รับผิดชอบ ให้เรียนรู้วิธีการกำจัดขยะแต่ละชนิดได้อย่างถูกหลักการ ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์มาใช้ให้เหมาะสม 
 2. การกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ควรกำหนดวิธีการเพิ่มมูลค่าขยะ 
อาทิ การสร้างรายได้จากขยะ จัดวิธีการจัดเก็บอย่างอย่างเป็นระบบ จัดซื้อเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้ง
จัดจ้างบบริษัทเอกชนในการกำจัดขยะ ตลอดจนทำการวิจัยให้เกิดนวัตกรรมเชิงบริหารและจัดการขยะ
มูลฝอย ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณสำหรับการ
จัดการขยะมูลฝอยท้ังระบบ   
 3. หากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ต้องการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ควรทำความเข้าใจปัจจัยส่วนบุคคลโดย
จำแนกให้ความรู้ตามเพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ขนาดครอบครัว ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 4. การแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง โดยการลด
ปริมาณขยะควรเริ ่มจากปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยคัดแยกขยะ ตามหลัก 3R+2 
(Reduce Recycle Reuse + Rethink และ Refill) ควบคู่กับการประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. การขจัดอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่ วนตำบลทุ่ง ควร
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท้ังระบบให้มีความคล่องตัว พัฒนากระบวนการการจัดเก็บ
ขยะให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นท่ีอบต.ทุ่ง อย่างเท่าทันต่อปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อม  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยเพื่อนำผลไปใช้ ทั้งในระดับการวางแผนพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยสำหรับอนาคต และระดับปฏิบัติ โดยเน้นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
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บริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอแนะการนำไปใช้
ตามลำดับดังนี้ 
 1. สร้างวินัยชุมชนให้เกิดการคัดแยก การทิ้งขยะในชุมชน อย่างเป็นระบบ โดย อบต.จัดหา
อุปกรณ์ที่มีรูปทรง สีสัน พิมพ์ข้อความคำแนะนำต่อการทิ้งขยะสำหรับบริการเฉพาะในชุมชน อีกทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ เป็นต้น  
 2. รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนในชุมชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย รณรงค์ให้เห็น
ประโยชน์จากการแยกขยะ และปฏิบัติตามแนวคิด 3R คือ Reduce Reuse Recycle เน้นความ สำคัญ
ภาคครัวเรือน  
 3. สร้างเสริมการพัฒนา R ที่ 4 คือ Rethink คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมต่อขยะ 
โดยเปลี่ยนความคิดการใช้วัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่เพิ่มปริมาณขยะ ตัวอย่างเช่น การใช้วัสดุบรรจุอาหาร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ พัฒนาแนวคิดการใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อทิ้งเป็นขยะเฉพาะที่ย่อยสลายได้ 
หรือขยะไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดยุทธวิธีหรือจัดทำ
โครงการเพิ่มมูลค่าขยะ ด้วยการสร้างรายได้จากขยะ ให้ความรู้ความเข้าแก่ประชาชนในชุมชน ให้เปลี่ยน
พฤติกรรมการทิ้งขยะอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ โดยอาศัยบทบาทของผู้นำชุมชน   
 5. มูลค่าขยะตามแนวคิด 3R + 1R หรือ R ทั้ง 4 อาจนำไปสร้างงานท่ีมีมูลค่าได้ ส่วนขยะต้อง
ทิ้ง ควรเพิ่มจำนวนคนงานคัดแยกขยะ อาชีพคนเก็บขยะขาย เพื่อนำขยะไปใช้ประโยชน์ ด้านเชื้อเพลิง 
ปุ๋ย ส่วนผสมไม้อัด อิฐมวลเบา ฯลฯ   
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการจัดการขยะ โดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ ่ง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การจัดการขยะ และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นระยะ 3 ปี เป็นต้น 
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจใช้มาตรการทา ง
กฎหมาย มาใช้บริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพื่อควบคุมปริมาณ และใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างสมดุล 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีสาระสำคัญที่ตอบวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อนำเสนอผลสะท้อนกลับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อเทศบาลนคร
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุมเขตพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ มหาชัย โกรกกราก และท่าฉลอม 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลขั ้นปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ผู้บริหาร
เทศบาลนครสมุทรสาคร เจ้าหน้าท่ีงานจัดการขยะมูลฝอย และประธานชุมชน 3 ตำบล ข้อมูลการวิจัยใช้
วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครสมุทรสาคร 
ในปี พ.ศ. 2563 เกิดขยะมูลฝอยชุมชนเพิ ่มข ึ ้นและปัญหาขยะตกค้าง ร ้อยละ 10 ก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม  ผลสะท้อนกลับเพื่อปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
คือ การกำหนดนโยบายเชิงรุก ด้วยการประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนเพื่อช่วยลดปริมาณขยะต้น
ทาง  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร คือ กำหนดนโยบายเชิงรุก 
ตัวชี้วัด และประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนเพ่ือนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ควบคู่กับ
การคัดเลือกเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ดำเนินการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาปรมิาณขยะ และ บังคับใช้กฎหมายการ
รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 
คำสำคัญ: การจัดการ, ขยะมูลฝอย, เทศบาลนครสมุทรสาคร  
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Abstract 
 This research article has important objectives to study the situation of 
community solid waste management in order to present the feedback on community 
solid waste management to the local development plan, as well as to make 
recommendations on the community solid waste management that is environmentally 
friendly to Samut Sakhon Municipality, Samut Sakhon Province covers 3 sub-districts, 
namely Mahachai, Krokrak and Tha Chalom. This is a qualitative research that collects 
primary data by interviewing key informants, namely Samut Sakhon municipal 
administrators. Solid waste management work and Chairman of the 3 sub-district 
communities the research data was used to analyze the content of the research. It was 
found that the situation of community solid waste management in Samut Sakhon 
municipality in the year 2020 caused an increase in community solid waste and the 
problem of residual waste by 10% causing the environment to deteriorate. The 
repercussions to adjust the local development plan for community solid waste 
management is to formulate proactive policies by collaborating with community leaders 
to help reduce the amount of source waste, community solid waste management 
guidelines in the municipality. Samut Sakhon is to formulate proactive policies, indicators, 
and coordinate with community leaders. For the policy to lead to serious practice in 
parallel with the selection of environmentally friendly solid waste disposal technology, 
as well as conducting research and development (R&D) to create new innovations for 
solving the problem of waste volume and enforcing the treatment law. Cleanliness and 
environment for    practical results 
 
Keyword: Management, Solid Waste, Samut Sakhon Municipality 
 

บทนำ 
 มูลฝอยหรือขยะมูลฝอยคือ สิ่งของเหลือใช้ อาทิ เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เศษ
อาหาร มูลสัตว์และซากสัตว์ (ราชกิจจานุเบกษา, 2535) สาเหตุหนึ่งที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงบวกกับการเพิ่มจำนวนประชากรใน
ท้องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ชุมชนมีการขยายตัวจากการเกิด การไหลเข้าของคนเพื่ออยู่อาศัย 
ร่วมกับการเข้ามาประกอบกิจการ การหางานทำในบริเวณเมือง การขยายตัวเป็นชุมชนขนาดใหญ่ การ
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อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น (Population density)  ผลจากการขยายตัวของชุมชนอย่างหนาแน่น ย่อม
เกิดผลตามมาคือ ความต้องการปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมและเป็นพิษเกิน
กว่าธรรมชาติสามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้น หรือยากต่อการบำบัดให้กลับคืนมาเหมือนเดิมได้ เกิดผล
กระทบต่อเนื่องในการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของคน  โดยที่ปรากฏการณ์เสื่อมโทรมนี้ส่วนใหญ่มาก
จากฝีมือมนุษย์ ผู้ทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคที่ฟุ่มเฟือย 
จากผลิตภัณฑ์และผลติผล อีกทั้งสินค้าท่ีบรรจุภัณฑ์จากวัตถุปนเปื้อนสารเคมี เกิดสิ่งของเหลือใช้ แล้วท้ิง
เป็นขยะมูลฝอยซึ่งหลายชนิดใช้เวลานานในการย่อยสลาย ประกอบกับการ ขาดการจัดการที่ดี เกิด
ปริมาณสั่งสมในธรรมชาติมาก เป็นระยะเวลายาวนานย่อมไปทำลายระบบนิเวศวิทยา ดังกรณีการเกิด
ภาวะเรือนกระจกโลกสาเหตุภาวะโลกร้อน   
 สถานการณ์ขยะมูลฝอยของโลก ตามที่ธนาคารโลก (World Bank, 2012) เผยแพร่รายงาน
การศึกษา What a Waste: a Global Review of Solid Waste Management  กล่าวถึงข้อมูลส่วน
หนึ่งว่า ในปี ค.ศ. 2025 คาดการณ์จำนวนประชากรเมืองในโลกน่าอาจเพิ่มจำนวนขึ้นประมาณ 4,300 
ล้านคน สามารถสร้างขยะมูลฝอยราว 1.42 กิโลกรัม/คน/วัน หรือราว 2,200 ล้านตัน/ปี (World Bank, 
2012: Executive summary) เป็นภารกิจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเมือง กลายเป็นบริการ
สาธารณะที ่ร ัฐบาลท้องถิ ่น (Municipal) ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายจำนวนมาก สอดคล้องกับ
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ มีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้นในทุกปี พบปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทย 27.06 ล้านตัน หรืออัตราเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัม/
คน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 
 จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า การจัดบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน ซึ่งมีลักษณะเชิง
บวกกับจำนวนประชากรในชุมชน ซึ่งเป็นภาระความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐส่วน
ท้องถิ่น เช่นเดียวกับเทศบาลนครสมุทรสาคร มีพื้นที่ปกครอง 3 ตำบล คือ มหาชัย โกรกกราก และท่า
ฉลอม ครอบคลุมพื้นที่ 10.33 ตารางกิโลเมตร ด้วยบริบทเชิงพื้นที่ที่มีลักษณะชุมชนเมือง ชุมชนชนบท 
ชุมชนเมืองกึ่งชนบท ผลการศึกษานี้มุ่งฉายภาพสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย และผลสะท้อนกลับ
ต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชม รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ท้องถิ่นมากที่สุด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 
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 2. เพื่อนำเสนอผลสะท้อนกลับด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
 3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิค 3 วิธีคือ  
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primarily 
Data) จากแหล่งข้อมูลเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติเทศบาล เอกสารเกี่ยวกับ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ และข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
เอกสารที่มีการวิเคราะห์หรือแสดงความคิดเห็นไว้ด้วย ได้แก่ บทความ วารสารทางวิชาการ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview)  เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบนำคำถามการสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Guideline Semi-Structural Form) และเครื ่องบันทึกเสียง โดยมีบุคคลผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ (Key Performants) ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร 1 คน นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครสมุทรสาคร 1 คน ปลัดเทศบาลนครผู้บริหารเทศ 1 คน หัวหน้างานฝ่ายช่างสุขาภิบาล 1 
คน และนักวิชาการงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด 5 คน 
 3. การสนทนากลุ่มย่อย (focus group) กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำชุมชนจาก 3 ตำบล 
 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยชมุชน 
 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย มุ่งสนองตอบต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) คือ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่
เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการจัดการขยะชุมชน  ขยะอิเล็กทรอนิก ของ
เสียอันตรายและขยะติดเชื้อ ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนด้วย
การคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด ส่งเสริมภาคเอกชนดำเนินธุรกิจขยะรีไซเคิล พัฒนาระบบรวบรวม คัด
แยก และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายให้ผู ้ประกอบการรับผิดชอบต่อซาก
ผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการใช้มาตรการทางภาษีอากร (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559)  กล่าวได้ว่า แนวทางของแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 12 ในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
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 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 ของกลุ่มพื้นที่ที่มีความสำคัญเร่งด่วน กำหนดให้
จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรในปี 2563 
 3. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณที่เกิดขึ้นในปี 2563 
 4. ของเสียอันตรายชุมชนต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของปริมาณที่เกิดขึ้นในปี 2563 
 5. มูลฝอยติดเชื้อต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของปริมาณที่เกิดขึ้นในปี 2563 
 6. ปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ต้องลดลงก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของปริมาณที่เกิดขึ้นในปี 2563 
 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเตรียมความพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน น้ำเสียจากชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ในปี 2563 
 ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 12 ยังกำหนดมาตรการเสริมเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ มีสาระสำคัญดังนี้ 
 1. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้หลายชุมชนใช้ร่วมกัน 
 2. ส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และนำขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ 
 3. สนับสนุนภาคเอกชนดำเนินธุรกิจด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
 4. นำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายให้ไปเป็นอย่างเสมอภาคและยุติธรรม 
 5. ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการเก็บขนส่งและกำจัด ให้
สอดคล้องกับค่าดำเนินการ 
 6. ปลูกฝังทัศนคติแก่เยาวชน ในระบบการศึกษา รวมทั้งรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือ ให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติมากขึ้น 
 7. เพิ่มพูนความรู้ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน 
 8. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ 
 เมื่อพิจารณานโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2559 
ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอยไว้ดังนี้ 
 1. ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน เฉลี่ยไม่เกิน 1 กิโลกรัม/คน/วัน 
 2. ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 
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 3. ทุกจังหวัดต้องจัดทำแผนจัดการขยะมูลฝอย และจัดหาระบบกำจัดที่ถูกสุขอนามัย ตาม
แนวทางปฏิบัติ 4 ด้าน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550) ได้แก่ 
  3.1 ด้านการจัดการ 
   3.1.1 ใช้หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” ทั้งประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เป็น
ผู้ผลิตมูลฝอยอย่างเหมาะสม 
   3.1.2 การจัดการมูลฝอยระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบวงจร 
   3.1.3 สนับสนุนเอกชนดำเนินธุรกิจการบริการด้านการจัดการมูลฝอย ทั้งในรูปของการ
ว่าจ้าง การร่วมลงทุน หรือให้สัมปทานรับจ้างควบคุมระบบกำจัดมูลฝอย 
   3.1.4 กำหนดองค์กรและหน้าที่ในการควบคุมกำกับ ดูแลการจัดการมูลฝอยของ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพ 
   3.1.5 ให้จังหวัดจัดเตรียมที่ดินสำหรับใช้กำจัดมูลฝอยให้เหมาะสมในระยะยาว รวมทั้ง
กำหนดพื้นที่ท่ีสงวนไว้เพื่อการกำจัดมูลฝอยไว้ในผังเมืองด้วย 
   3.1.6 นำระบบที่ผู้ผลิตต้องรับซื้อซากหรือบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วจากประชาชนเพื่อนำมา
หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำไปกำจัด รวมทั้งกำหนดประเภทผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ผลิต
ต้องนำกลับคืนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 
   3.1.7 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ
แหล่งกำเนิดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการมูลฝอยให้เป็นมาตรฐานให้มีความ
ทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 
  3.2 ด้านการลงทุน 
   3.2.1 ให้มีการลงทุนก่อสร้างสถานีกำจัดมูลฝอยที่ถูกสุขอนามัย จัดหาเครื่องจักรที่
เหมาะสม โดยการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือรัฐสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด หรือสมทบ
บางส่วนให้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติการ 
   3.2.2 ส่งเสริมการลงทุนและจูงใจภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจหรือองค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ท่ีทำงานด้านการจัดการมูลฝอยหรือนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
   3.2.3 จัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยส่วนกลางท่ีสามารถใช้ร่วมกันในหลายชุมชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน 
   3.2.4 ปรับปรุง ฟื้นฟูสถานีกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขอนามัยในชุมชนทั่วประเทศ 
ตามลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น 
  3.3 ด้านกฎหมาย 
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   3.3.1 ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียม
การจัดการมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมการลดและใช้ประโยชน์จากมูลฝอย 
   3.3.2 กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากสถานีกำจัดขยะมูลฝอย และกำหนดเป็น
แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการระบายของเสียตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
   3.3.3 กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกลไก
การเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย รวมทั้ง
มูลฝอยท่ีเกิดจากการก่อสร้าง 
   3.3.4 จัดดให้มีระบบติดตาม ตรวจสอบ การบันทึกภาวะมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ 
โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมมีบทบาทในการตรวจสอบมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในระบบติดตามตรวจสอบด้วย 
  3.4 ด้านการสนับสนุน 
   3.4.1 สนับสนุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้แก้ไข
ปัญหา สำหรับนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย 
   3.4.2 จัดการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการ และวิธีบริหาร
จัดการ แก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ประเด็นปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในท้องถิ่น มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองขนาด
ใหญ่หรือเมืองศูนย์กลางความเจริญในส่วนภูมิภาค เนื่องจากมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่
หน่วยงานรับผิดชอบยังไม่สามารถหาพื้นที่สำหรับกำจัดได้ในระยะยาว ประกอบกับการขาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเก็บ ขนย้าย รวมทั้งระบบและสถานีกำจัดขยะที่ถูกสุขอนามัย  หากไม่มีการแก้ไขให้ทัน
การณ์ อาจทำให้ปัญหาการกำจัดที่ไม่ถูกสุขอนามัยมีมากขึ้นและกระจายไปทั่ว  เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน การจัดการขยะที่ผ่านมาหลายท้องถิ่น สามารถ
บริหารจัดการ ลดขยะได้มากขึ้น ทำให้ปริมาณขยะตกค้างลงลด แต่ยังมีปัญหาการกำจัดขยะไม่ถูก
สุขอนามัยอีกมาก แม้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบกำจัดที่ถูกต้อง แต่ยังมีหลายพื้นที่ที่
ยังไม่ได้รับงบประมาณและท้องถิ่นหลายแห่งมีระบบแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินงานตามที่ออกแบบไว้ บาง
แห่งถูกคัดค้านจากสังคม บางแห่งถูกต่อต้านจากประชาชน  ทั้งนี้เนื่องจากที่ไม่มีการศึกษาข้อมูล การ
ก่อสร้างที่ปราศจากการเตรียมพร้อม ไม่คำนึงถึงการดำเนินงานในอนาคต ขาดความรู้ในการดูแลรักษา
ระบบได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและกระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจน ทำให้
สิ้นเปลืองงบประมาณ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลทำให้การจัดสรรงบประมาณมีจำกัดและไม่
ต่อเนื่อง 
 สาเหตุและปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ 
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 1. ส่วนองค์ประกอบของขยะมีความยากต่อการกำจัดมากข้ึน 
 2. รูปแบบ ขนาดของขยะยากต่อจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัด 
 3. ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
 4. งบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการ 
 5. การจัดสรรงบประมาณโดยตรงมีจำนวนน้อยมาก ในขณะที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 6. ขาดการวางแผนจัดการขยะเชิงบูรณาการ ไม่มีความร่วมมือกันระหว่างชุมชนที่อาจเกิด
ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ศูนย์หรือสถานีรวบรวมขยะ และระบบกำจัด  
 7. ขาดแคลนท่ีดินสำหรับใช้เป็นพื้นที่กำจัดขยะ 
 การพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลนคร ต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ 
การอนุรักษ์ฟื้นฟู รักษา สร้างภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อม ลดวิกฤตภาวะโลกร้อน ควบคุมมลพิษและสร้าง
ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสะอาด ถนนปลอด
ฝุ่น ปลอดขยะตกค้าง แม่น้ำลำคลองใสสะอาด พื้นที่สีเขียว ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้
ประโยชน์  ทั้งโดยการพัฒนาวิจัยระบบการจัดกเก็บ คัดแยกขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างครอบคลุม 
ทั่วถึงมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ และเผยแพร่ความรู้ ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการ
จัดการปัญหาขยะอีกด้วย  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่
 การปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง ภารกิจท่ีกำหนดขึ้น ควบคู่กับตำแหน่งทางสังคมในองค์กร ซึ่งบุคคล
ที่ดำรงตำแหน่งต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยที่บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งต้องนำความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมตามบทบาทหน้าท่ีกำหนดไว้ 
 อำนาจหน้าท่ีเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลนครสมุทรสาคร ตามกฎหมาย 2 ฉบับหลัก ดังนี ้
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดหน้าที่เทศบาลนคร มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล พอสรุปสาระสำคัญได้ว่า กิจการตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 53 เป็นการกำหนดหน้าท่ีของเทศบาลเมืองต้องทำคือ กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 เป็นการ
กำหนดหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ เช่น รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ 
รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งหน้าท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  
และบัญญัติในมาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทำกิจการอื่นๆ ตามมาตรา 54 (11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อม
โทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น  
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 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2542 ได้ระบุไว้ในหมวด 2 การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะมาตรา16 
กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นสอดรับ
กับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 56 และมาตรา 57 เฉพาะในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนคือ 1.การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ำเสีย 
 จากกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ กำหนดหน้าที่และพันธกิจให้เทศบาลนครสมุทรสาครต้องทำคือ 
การจัดทำแผนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการรักษาความสะอาด การ
กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และหน้าที่อ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น   
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 เทศบาลนครสมุทรสาคร (2560) ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบ โดยส่วนหนึ่งได้วางแผนการกำจัดขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
เทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งแบ่งพื้นที่การปกครองครอบคลุมรวม 3 ตำบล แต่ละตำบลจัดการดูแลชุมชน
ไว้คือ ตำบลมหาชัยมี 23 ชุมชน  ตำบลโกรกกรากมี 3 ชุมชน และตำบลท่าฉลอมมี 6 ชุมชน การดูแล
รักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชนในแต่ละวันมีปริมาณขยะราว 75-80 ตัน  จำนวนรถขน
ถ่ายสำหรับการจัดเก็บมีทั้งหมด 18 คัน เมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาปริมาณขยะ
ตกค้างเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเนื่องกับพื้นที่กำจัดขยะและเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนมีไม่พอเพียง อีกทั้งการจัดหาเทคโนโลยีหรือระบบการจัดการขยะยังมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้ง
ด้านงบประมาณ จำนวนบุคลากร ความรู้ทางวิชาการ พื้นที่สำหรับการจัดการ รวมทั้งความตระหนักของ
ประชาชนในชุมชนเรื่องการแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นต้น ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีมีสถิติดังนี้ 

ตารางแสดงสถิติปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบางนครสมุทรสาคร 
ปี พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน) เฉลี่ย (ตัน/วัน) 
2558 27,666.53 75.799 
2559 28,513.92 78.120 
2560 28,510.92 78.112 
2561 29,972.91 82.118 

ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรสาคร ณ 31 พฤษภาคม 2562 
 เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้กำหนดแนวทางการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัด แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับ
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แรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้
ได้อย่างเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย (เทศบาลนครสมุทรสาคร, 2560)   
 แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Service Public) 
 การบริการสาธารณะ เป็นการบริการที่จัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนรวมที่อยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครอง 
(อรทัย ก๊กผล, 2552) สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสังคมในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นหลักการสำคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง (นราธิป ศรีราม, 2557) การจัดทำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ อาจเป็นผู้จัดทำ
เองหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นจัดทำ นอกจากนี้แนวคิดพื้นฐานทั่วไปซึ่งเป็นสากลในการแบ่งการจัด
กิจกรรมสาธารณะระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่น (วุฒิสาร ตันไชย, 2557) คือ 
 1. หลักผลประโยชน์มหาชน (Public Interest) แบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่  
  1.1 ประโยชน์มหาชนของรัฐ คือ ประโยชน์ท่ีเป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของพลเมือง หรือ
ความต้องการของประชาชนส่วนรวมทั้งประเทศ จึงต้องอาศัยองค์กรผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือมอบให้ท้องถิ่น
ดำเนินการ รัฐเป็นผู้ควบคุมนโยบายเพื่อผลประโยชน์หรือความเป็นเอกภาพของรัฐ 
  1.2 ประโยชน์มหาชนของท้องถิ่น คือ ประโยชน์ของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น 
 2. ประสิทธิภาพการจัดการ คือ คุณภาพบริการสาธารณะที่จัดทำขึ้น กล่าวคือ การจัดบริการ
สาธารณะควรก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้เพราะภารกิจการจัดบริการสาธารณะ
บางอย่างจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่ แต่ภารกิจการจัดบริการสาธารณะ
บางอย่างเป็นกิจการที่ไม่สลับซับซ้อนหรือใช้เทคนิคมักนัก จึงต้องมีองค์กรที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้าน
การเงิน บุคลากร และความสามารถจัดทำบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  
 3. หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ (Accountability) กิจกรรมที ่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยชุมชนระดับใด ควรมอบให้หน่วยการปกครองระดับนั้นเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำาเนิน
การ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมนั้นสนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ดีที่สุด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบของชุมชนนั้น 
 4. หลักความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability) พื้นฐานของแนวคิดคือ การดำเนิน
กิจกรรมสาธารณะเป็นหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับล่างสุดเสมอ หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นระดับสูงขึ้นไปสามารถเลือกดำเนินกิจกรรมสาธารณะใดๆ ก็ต่อเมื่อท้องถิ่นระดับลา่งไม่มศีักยภาพ
ในการดำเนินการได้ หรือหากดำเนินการ แต่อาจเกิดผลกระทบต่อท้องถิ่นอื่นๆ หรือเป็นผลเสียหายต่อ
ประเทศชาติโดยรวม  
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 5. หลักการกำหนดหน่วยจัดบริการที่มีความรับผิดชอบ (Optimal accountability) หน่วย
จัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด หมายถึง หน่วยจัดบริการในระดับต่าง ๆ   
 กล่าวได้ว่า คุณสมบัติ 2 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะที่ดีมากที่สุด คือ  (1) 
เป็นหน่วยจัดบริการระดับล่างสุด มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมากที่สุด ความสามารถในการวางแผน 
จัดการผลิต และหารายได้มาใช้จ่ายในการจัดบริการได้อย่างสมบูรณ์  (2) เป็นหน่วยจัดบริการที่มีพื้นที่
ครอบคลุมประชากร และมีผลที ่ได้จากการให้บริการโดยสมบูรณ์ และประชาชนผู ้มีส่วนได้รับ  
ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดบริการสาธารณะทั้งหมดสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวาง  
แผนการผลิต และควบคุมตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยจัดบริการนั้นๆ ได้โดยตรงมากที่สุด 
 หลักเกณฑ์สำคัญสำรหับจัดบริการสาธารณะ  
 การจัดบริการสาธารณะ หน่วยงานภาครัฐที่จัดทำควรยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (นันทวัฒน์ บร
มานันท์, 2554)  
 1. หลักความเสมอภาค เป็นสำคัญที่วัตถุประสงค์การจัดบริการสาธารณะเพื่อผลประโยชน์ของ
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน โดย ประชาชน
ทุกคนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือผลประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคเท่าเทียม  
 2. ความต่อเนื ่อง บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่จำเป็นต่อประชาชน  ซึ่งควรจัดทำอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะหากหยุดชะงักประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อน 
 3. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบริการสาธารณะที่ดีต้องสามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา 
เพื่อให้การให้บริการสาธารณะมีคุณภาพและสนองตอบความต้องการของประชาชนที่ดีมากยิ่งขึ้น หรือ
เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
 รูปแบบและประเภทการบริการสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยทุกรูปแบบการก่อตั้งขึ้นต้องกำหนดรูปแบบ วิธีการ 
และประเภทบริการสาธารณะ ดังที ่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14 การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น บัญญัติให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองด้านรายได้ จำนวนและความหนาแน่นของประชากร  
และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน การกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดูแล
และกิจกรรมบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย  บัญญัติ 
การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นมีอำนาจ หน้าที่ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรค 4 และกฎหมาย
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ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไก และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ตลอดจนงบประมาณ
และบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
ในการจัดบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมดำเนินการร่วมกับ
เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้เอกชน ดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นก็ได้ 
รัฐต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีและจัดสรรภาษีที่เหมาะสม 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามวรรค 1 อย่างเพียงพอ ในระหว่าง
ที่ยังไม่อาจดำเนินการได้ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 
อย่างไรก็ตามควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดบริการสาธารณะ โดยที่รัฐกำกับ
ดูแลเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริต การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสม และความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมี  บทบัญญัติ
เกี ่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย ตามบัญญัติในมาตรา 250 วรรค 5 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 
 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการบริการสาธารณะแนวใหม่ อัน
นำไปสู่การประสานความร่วมมือ และการบูรณาการภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  จึงจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงศักยภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที ่ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที ่เปลี ่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 
 

ผลการวิจัย 
 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีข้อ
ค้นพบสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี ้
 1. สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ศึกษาใน 
ปีงบประมาณ 2563 พบว่า เทศบาลนครสมุทรสาครดูแลรับผิดชอบการรักษาความสะอาด ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนครอบคลุม 32 ชุมชน จำแนกแหล่งกำเนิดขยะ 3 แหล่งคือ บ้านพักอาศัย 
(จำนวน 18,825 ครัวเรือน ประชากร 68,381 คน)  ธุรกิจการค้า สถานที่ท่องเที่ยว เกิดปริมาณขยะ
เฉลี ่ย 88 ตัน/วัน จึงใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท/ปี  สำหรับดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชน 
(Outsourcing) ซึ่งผู้ประกอบการรับจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเก็บและขน
ถ่ายไปสถานที่กำจัดได้วันละ 80 ตัน/วัน มีขยะตกค้าง 8 ตัน/วัน กำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบเป็นหลัก 
นอกจากนี้ ได้พบปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้แก่ 
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(1) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ทิ้งขยะไม่เป็นท่ี จำกัดเองอย่างไม่ถูกวิธี  (2) การเก็บ
ขนใช้เวลามาก เนื่องจากท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ไม่ทิ้งตามรอบเวลาเก็บขน (3) มีประชากรแฝงนอกพ้ืนท่ีจำนวน
มากที่ขาดจิตสำนึกต่อการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม  (4) ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจำกัดทาง
กฎหมาย เป็นต้น 
 2. ผลสะท้อนกลับด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนคร
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จากการวิจัยพบปัญหาการจัดการขยะยังไม่ตอบสนองในประเด็นชุมชน
สะอาดปลอดขยะตกค้าง อันเนื่องมาจากยังไม่มีการสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาขยะ การจัดเก็บ คัดแยก และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึงอย่างจริงจัง ประกอบกับการขาดการ
นำเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งการขาดแคลน
บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสุขอนามัย 
 3. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มี
ประเด็นที่ควรกำหนดเป็นแผนการปฏิบัติใน 4 ประการ คือ (1) เน้นลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนโดย
นโยบายเชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนในชุมชนด้วยการให้ความรู้ระดับครัวเรือน จัดทำโครงการเพิ่มมูลคา่
ขยะ สร้างรายได้จากขยะอย่างจริงจัง  (2) ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนร่วมวางแผนพัฒนา
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย และรณรงค์คนในท้องถิ่นและประชากรแฝงมีส่วนร่วมปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอย  (3) พิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง 
ดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะ และ 
(4) บังคับใช้กฎหมายการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจ ัยแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร มีประเด็นที่น่าสังเกตคือ ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสมุทรสาครที่พบวา่ 
แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยชุมชนจากบ้านพักอาศัย จากธุรกิจการค้า และสถานที่ท่องเที่ยว  แหล่งสร้าง
ขยะมูลฝอยจำนวน 88 ตัน/วัน หรือเฉลี่ย 1.29 กิโลกรัม/คน/วัน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนใน
เทศบาลนครเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการเก็บขนไป
กำจัดได้เพียงวันละ 80 ตัน/วัน จึงมีขยะตกค้างไม่สามารถสนองตอบต่อนโยบายขยะมูลฝอยคงเหลือ
เป็นศูนย์ ผลการศึกษานี้เป็นเช่นเดียวกับท้องถิ่นอื่น ดังผลการศึกษาของ จักรกริช  กาญจนกิจ (2558) 
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน = 
1.56 กิโลกรัม/คน/วัน  เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการขยายตัวของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จากการ
อพยพย้ายถิ่นทำให้เกิดประชากรแฝงเพิ่มขึ้น และพบปัญหาสำคัญต่อปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ประชาชนขาด
ความตระหนักต่อการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
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การเก็บขนยังมีขยะมูลฝอยตกค้าง ฉะนั้นผลสะท้อนกลับต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน ด้วยการกำหนดนโยบายเชิงรุก และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชน และ
ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ รวมทั้งมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ นันท์นภัส คำแดง (2559) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต้นแบบ เทศบาล
ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ที่พบว่า แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยต้องการสร้าง
จิตสำนึกสาธารณะ เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ให้ทำงานร่วมกัน การบริหารงานแบบ
เชิงรุกเข้าถึงชุมชนทุกพื้นที่  ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากลักษณะภูมิศาสตร์ของเทศบาลนคร
สมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเชิงธุรกิจการค้า และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ที่มีขีด
ความสามารถรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การอยู่อาศัยเป็นแหล่งชุมชน จึงตามมาด้วยขยะจำนวน
มาก เนื่องจากพฤติกรรมประชาชนในชุมชนและประชาชนแฝงที่ดำเนินชีวิตในยุคสังคมวิถีใหม่ มีการ
อุปโภคบริโภคจากธุรกิจบริการ ที่สร้างขยะมูลฝอยจำนวนมากโดยปราศจากความร่วมมือทั้งด้านการคัด
แยกขยะ ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่ทิ้งในรอบเวลาที่กำหนด การจัดเก็บขนใช้เวลามาก เกิดขยะตกค้างจำนวน
มาก จึงเกิดปัญหาต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลนครสมุทรสาคร กำหนด
แนวทางการนำแผนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการรักษาความสะอาด ด้านการเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยจาก
ชุมชนในปกครอง  จากผลการวิจัยพบอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จึง
นำเสนอผลสะท้อนกลับด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลนคร
สมุทรสาคร เพื่อให้ปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะชุมชนยังไม่ปลอดขยะตกค้าง เนื่องมาจากยังขาดการ
สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะ การจัดเก็บ คัดแยก และกำจัดขยะมูลฝอย
อย่างทั่วถึงอย่างจริงจัง ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยวิชิต พลหลา (2559) 
เรื่องแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า สภาพชุมชนที่มี
ลักษณะสังคมเมือง แหล่งเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า รวมทั้งเป็นแหล่งการท่องเที่ยว ที่ทำให้มีประชากรแฝง
ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน อีกทั้งประชากรในท้องถิ่นและประชากรแฝง การจัดบริเวณพื้นที่สำหรับทิ้งน้อย ขยะมีปริมาณ
มากจนล้นออกนอกพื้นที่ทิ้ง จึงมีการเทกอง (จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม) พื้นที่เทกองสร้างปัญหา
มลพิษ กล่าวคือ ระบบการจัดเก็บ ขนส่งไม่สามารถรองรับปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างพอเพียง 
ในขณะที่การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย การประชาสัมพันธ์ลดปริมาณขยะ 
การสร้างคุณค่าเพิ่มขยะ ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากประชาชนเท่าที่ควร  อย่างไรก็ตาม เทศบาลนคร
สมุทรสาครพยายามแก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยก การสร้างมูลค่าเพิ่มขยะมูลฝอย  ศูนย์
จัดทำปุ๋ยหมัก เพิ่มรายได้จากขยะ  ร้านรับซื้อของเก่า เป็นต้น (การสัมภาษณ์บุคคล, 2560)  
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 ประเด็นที่เป็นแนวทางสำคัญที่ค้นพบจากการวิจัยนี้คือ ปัญหาจากบทบัญญัติทางกฎหมาย 
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ประพจน์  สังหมื่นเหม้า (2554)  เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และของ เบ็ญจภรณ์ บุระ (2552) เรื่อง 
รูปแบบในการจัดการขยะของเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรนำมาตรการทางกฎหมายหรือเทศบาลบัญญัติ เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยเฉพาะบ้านพักอาศัย  สถานท่ีท่องเที่ยว ธุรกิจการค้า ร้านอาหาร 
ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย มีเสนอแนะเชิงปฏิบัติ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ใน 3 ประการดังนี้ 
 (1) จัดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน จากบ้านพักอาศัยหรืออาคารชุดพักอาศัย 
รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนในชุมชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้เห็นประโยชน์จากการแยก
ขยะ ปฏิบัติตามแนวคิด 3R คือ Reduce Reuse Recycle ควบคู่กับการสร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 
ธนาคารขยะ ในขณะที่เทศบาลนครสมุทรสาครควรจัดจุดทิ้งและจัดหาวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่เพียงพอ 
มีข้อความคำแนะนำการปฏิบัติการแยกทิ้ง เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเป็นระเบียบ ภาพลักษณ์ และ
การจัดเก็บที่รวดเร็ว ขยะไม่ตกค้าง เป็นต้น  
 (2) จากผลสะท้อนกลับ เทศบาลนครสมุทรสาคร ควรกำหนดนโยบายเชิงรุก แนวทางการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ  โดยการเพิ่มเติมจากโครงการรักษาความ
สะอาด ด้วยการประสานความร่วมมือผู้นำชุมชนเพื่อช่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เข้ าถึงประชาชนที่
อาศัยในชุมชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ  สร้างรายได้
จากขยะ และเพิ่มแนวคิดจาก 3R เป็น 4 คือ Rethink เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อขยะมูลฝอย ด้วย
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที ่ช่วยลดสร้างปริมาณขยะ หรือบรรจุภัณฑ์คงทนนำมาใช้ได้อีก เป็นต้น  
นอกจากน้ีควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อให้ประชาชนร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการขยะมูลฝอย เป็นการสร้างทัศนคติและค่านิยมตามแนวคิดที่เกิดจากประชาชน 
 (3) อาจนำมาตรการทางกฎหมายมาในกรณีที่เหมาะสม เช่น ค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกิจ
การค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้โดยควรดำเนินการวิจัยและพัฒนา สำหรับประกอบบังคับใช้
กฎหมายการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อีกทั้งศึกษาการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในทุกด้าน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  และ
เปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)  ประชากรที่ใช้คือ ประชาชนที่อาศัยใน
เขตเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 380 คน 
ด้วยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.9 และผลการตรวจสอบความเชื่อมั่น 

(α) เท่ากับ 0.95  วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
สถิติทดสอบค่าที (t-test)  และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  โดยกำหนดค่า
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  เมื ่อพบค่าความแตกต่าง ทำการจำแนกเป็นรายคู ่ด้วยวิธี Least 
Significant Difference: LSD  
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) สามารถเรียงลำดับรายหลักจากมาก

ไปน้อย ได้ดังนี้ (1) หลักความรับผิดชอบ ( X= 3.88) ระดับมาก  (2) หลักนิติธรรม ( X= 3.69) ระดับ

มาก (3) หลักความคุ้มค่า ( X= 3.68) ระดับมาก  (4) หลักการมีส่วนร่วม ( X= 3.67) ระดับมาก (5) 

หลักคุณธรรม ( X= 3.66) ระดับมาก และหลักความโปร่งใส ( X= 3.36) ระดับปานกลาง ส่วนการ
เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อาชีพของประชาชน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วน เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ไม่ทำให้ความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลจันดี ควรนำหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม พัฒนาสู่ระดับมากท่ีสุด 
 
คำสำคัญ: การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, เทศบาลตำบลจันดี 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to study and compare the level of 
administration according to the principles of good governance of Chandi Subdistrict 
Municipality, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province, based on survey research. 
The population of the sample group consisted of 380 people living in Chandi Subdistrict 
Municipality, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province. A questionnaire was used 
as a data collection tool.  The quality of the tool was examined to determine the index 
of conformity to the objectives of each item, to find whether the IOC fulfilled the value 

of 0. 9 and the reliability (α)  fulfilled the value of 0. 95 Analysis was conducted with a 
packaged program to administer descriptive statistics and t- test as well as one way 
ANOVA. When a difference was found with reference to a significance level of .05, it was 
classified into two variances by Least Significant Difference (LSD) test. 
 The findings of the study revealed that the level of administration according to 
the principles of good governance of Chandi Subdistrict Municipality, Chawang District, 
Nakhon Si Thammarat Province was overall at a high level (  =  3. 66) .  The factors of 
administration according to the principles of good governance ranked from highest to 
lowest were (1) responsibility (=3.88), which was at a high level, (2) rule of law (=3.69), 
which was at a high level, ( 3)  value of money ( = 3. 68) , which was at a high level, ( 4) 
participation (=3.67), which was at a high level, (5) ethical conduct (=3.66), which was at 
a high level, and transparency (=3.36), which was at an intermediate level. The result of 
the comparison of administration according to the principles of good governance of 
Chandi Subdistrict Municipality according to the personal factors revealed that the 
occupation of the people had an effect on a difference in the opinions on administration 
according to the principles of good governance of Chandi Subdistrict Municipality with 
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reference to a statistical significance level of 0. 05.  Meanwhile, the gender, age, and 
educational level did not have an effect on a difference in the opinions on administration 
according to the principles of good governance of Chandi Subdistrict Municipality with 
reference to a statistical significance level of 0.05. A suggestion from the study is that the 
executives, civil servants and employees of Chandi Municipality should apply good 
governance to serve the people appropriately and develop their service to the highest 
level 
. 
Keywords: administration, good governance, Chandi Subdistrict Municipality 
 

บทนำ 
 หลักธรรมาภิบาล หรืออาจเรียกได้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐและบรรษัท
บาล ฯลฯ ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรมนั้นไม่ใช่
แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
ของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข 
สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 
การที่จะสร้างความแข็งแกร่งในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ จำเป็นต้องอาศัยการปฏิรูปการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธรรมาภิบาล หรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) เป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน จะทำให้สังคมมีความยุติธรรม มีความโปร่งใส และสร้าง
การมีส ่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ ์ศร ีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้จักสามัคคีและรวมกันเป็นพลัง
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อ
บรรเทาป้องกันหรือแก้ไข เยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตอย่างยั่งยืนจึงทำให้
องค์กรต่างประเทศท่ีให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งเอเชีย (ADB) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations) 
ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ และในการนำเงินไปใช้นั้นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสถานการณ์ที่
ได้กล่าวไปนี้ส่งผลให้การขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) นั้นไทยต้องนำ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ 
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โดยมีหลักการพื้นฐานท่ีสำคัญ คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความสำนึกรับผิดชอบ
และหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  แนวคิดธรรมาภิบาล มีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการ
นำแนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด มีการปรับลดขนาดของหน่วยงาน ปรับปรุงการบริหาร
ให้มีคุณภาพมีการบริการสาธารณะต่างๆ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลมีกำหนดไว้
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 คือ ด้ านหลักนิติธรรม 
ด้านหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสหลักการ มีส่วนร่วมด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความ
คุ้มค่า โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งกำหนดแผนโครงการเพื่อปรับปรุงในความรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถสรุปสาเหตุที่นักวิชาการและองค์กรทั้ง
ภายในและต่างประเทศนั้นให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาลได้ว่าเป็นเพราะในขณะนั้นสถานการณ์
บ้านเมืองของประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ส่วนใหญ่ประสบปัญหากับการบริหารกิจการบ้านเมอืง
ที่ไม่เป็นระบบและไม่มีความโปร่งใส เกิดการทุจริตคอรัปชั่นขึ ้น อีกทั้งผู ้บริหาร ทั้งองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน เกิดการเห็นแก่ตัว ตักตวงผลประโยชน์เข้าตัวเองจนทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น 
จึงนำมาสู่การหันมาให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นวิถีทางที่นำไปสู่ผลเชิงปฏิบัติในการช่วย
เสริมให้แนวทางของประชาธิปไตยสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนำไปสู่การปฏิรูประบบต่างๆ ของสังคม 
เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการยุติธรรมต่างๆ ขึ้นอันเนื่องจากหลักธรรมาภิบาลครอบคลุมถึงทุกๆ ด้าน
ของกระบวนการปฏิบัติทางสังคมทั้งในด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดิน  
 เทศบาลตำบลจันดี นับว่าเป็นเทศบาลหนึ่งที่ใหญ่จึงต้องมีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานมีความยุติธรรม โปร่งใส สร้างขวัญและ
กำลังใจให้พนักงานเทศบาลตำบล ส่วนสำคัญหนึ่งที่เทศบาลตำบลจันดี ยึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็น
แนวทางในการบริหารงานอยู่ขณะนี้ ดังนั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผลต่อการบริหารองค์การภายในมากน้อย
เพียงใด และมีผลต่อการบริการสาธารณะหรือไม่อย่างไร  เพื่อให้การวิจัยสามารถนำเสนอผลการวิจัย 
และแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสำหรับนำไปวางแผน
กำหนดนโยบายการบริหารในด้านต่างๆ ภายในองค์การให้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และ
สามารถเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขเป็นแนวทางสำคัญ ใน
การจัดระเบียบในสังคมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนจะทำให้สังคมมีความยุติธรรมมี
ความโปร่งใส และสร้างความมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยรวมถึงความสามัคคี และรวมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็น
ตวัอย่างท่ีดีแก่ตำบลอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 (2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ธรรมภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศรวมทั้งท้องถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 ส่วนของสังคม คือ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ตลอดจนมีการใช้อำนาจในการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
 ในการบริหารงานภาคราชการ ริเริ ่มสร้างธรรมาภิบาลขึ ้น กล่าวคือ ได้มีระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2542 ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันท่ี 11 
สิงหาคม  2542 เป็นต้นมา โดยระเบียบนี้กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารจัดการโดยยึด 
6 หลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความ
รับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า  โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้ 
 (1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย
และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ
เหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของตัวบุคคล 
 (2) หลักคุณธรรม (Morality) ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ 
 (3) หลักความโปร่งใส (Accountability) ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนใน
ชาติโดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
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 (4) หลักความมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรูแ้ละ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว ่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 
 (5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้ายอมรับผลจากการกระทำของตน 
 (6) หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy) ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของ
อย่างคุ ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการที ่ม ีคุณภาพสามารถแข่ง ขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน สำหรับในภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  การสร้างธรรมาภิบาล
ให้เกิดขึ้นนั้น ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งประชาชน ยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้
อย่างดีพอ จึงทำให้ยังขาดกลไกของการตรวจสอบ และการกำกับดูแลในทางปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดธรร
มาภิบาลขึ้น 
 กระแสโลกาภิวัฒน์กำลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อ
ทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ดังนั้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน จึงต้องสนับสนุนหลักทั้ง 6 ประการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
เพื่อร่วมกันปรับบทบาท ปรับวิธีการทำงานของแต่ละภาคส่วนให้สนับสนุนเกื้อกูลกัน ให้เกิดกำลังที่
สามารถตักตวงผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์เข้าสู่ประเทศไทย  
 อย่างไรก็ตามการสร้างธรรมาภิบาลจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นในทุกระดับ กล่าวคือ 
 - ระดับบุคคล คือ ประชาชนตระหนักว่าตนเองมีอำนาจ กล้าใช้อำนาจบนความรับผิดชอบ
และเป็นธรรม 
 - ระดับชุมชน คือ การประสานสิทธิอำนาจของชุมชนเข้ากับการปกครองท้องถิ่น 
 - ภาคธุรกิจเอกชน คือการบริหารการจัดการ ธุรกิจ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ให้ตรวจสอบได้ 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 - ภาคการเมืองและราชการ คือ การกระจาย ให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีการตรวจสอบ
ภายในและระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความรับผิดชอบต่อส่วนรวม   
 ดังนั้น การสร้างธรรมาภิบาลให้เข้มแข็งจำเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมกันท้ัง 3 ส่วนคือ รัฐ เอกชน 
ประชาชน ซึ่งในภาครัฐได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้ว แม้ว่าขณะนี้ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนัก คง
ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าระบบราชการมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสได้  สำหรับภาคเอกชนจำเป็นต้อง
เสริมสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้น  โดยควรมีการปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งและความ
สุจริต บทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจมุ่งแสวงหากำไรโดย
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ไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงควรสร้างกลไกการตรวจสอบและการกำกับดูแลภาคธุรกิจเอกชน  
สำหรับภาคประชาสังคมควรให้มีความเข้มแข็ง โดยให้มีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการประเทศมาก
ขึ้น เร่งรัดการก่อตั้งองค์กรภาคสังคมที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ได้ครบถ้วน เช่น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  เมื่อมีการส่งเสริมการรวมตวัของประชาชนเปน็
องค์กรต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนอื่น  ๆ ให้มีความเข้มแข็งแล้ว 
จึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจของรัฐ ในสังคมไทยพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง 
โดยมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งไม่ใช่หน่วยงานรัฐ  แต่เป็นการรวมตัวกันจากทุกภาคส่วนของสังคมคือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างธรรมาภิบาลที่แท้จริงให้เกิดในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  
 เสริม เกื้อสังข์ (2551: 62) กล่าวว่า การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาล มุ่งเน้นที่การ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ไม่ล้มละลาย ไม่เสี่ยงต่อองค์การว่าสามารถปฏิบัติงานในองค์การ มี
ความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากสังคม ปัจจุบันการบริหารงานในภาครัฐได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเป็นอย่างมากในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังนั้น การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
หน่วยงานของภาครัฐก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริต
คอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐจะลดลง ซึ่งสิ่งที่จำเป็นในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 1) 
ภาระรับผิดชอบตรวจสอบได้ 2) ความโปร่งใส 3) การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 4) 
การสร้างการมีส่วนร่วม 5) การสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 6) การตอบสนองที่ทัน
การ 7) ความเห็นชอบร่วมกัน 8) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 9) ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง  
 1. ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผู้ที่ทำหน้าที่ในการ
ตัดสินใจ ซึ่งหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการ
กระทำ กิจกรรมหรือการตัดสนิใจใด ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง 
การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคและตรวจสอบได้ โปร่งใส 
และดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย  
 2. ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการดำเนินการต่าง ๆ อยู่บนกฎระเบียบชัดเจน 
การดำเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นั้น สาธารณชนสามารถรับทราบและมีความมั่นใจได้ว่า 
การดำเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการดำเนินงานเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย  
 3. การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ การที่องค์การภาครัฐใช้อำนาจหน้าที่หรือการ
แสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัว เหล่านี้ถือเป็นการทุจริตและการประพฤติ มิชอบ ทั้งต่อองค์การ
ภาครัฐเองและองค์การในภาคเอกชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและการทำให้เกิดความ
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โปร่งใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการ จะเป็นเครื่องมือในการปราบปรามการฉ้อฉลและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล  
 4. การสร้างการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนหรือ ผู้ที่มีส่ วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจดำเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของ
สถาบัน การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องกรณีที ่เกิดความสงสัยใน
กระบวนการดำเนินงานของรัฐได้เป็นอย่างดี 
 5. การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง ธรรมาภิบาลมีพื้นฐานการดำเนินการอยู่บนกรอบของกฎหมาย 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการให้ความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีกฎหมายที่เข้มแข็ง มี
การระบุการลงโทษที่ชัดเจน และมีผลบังคับใช้ได้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการปกครองเพื่อป้องกัน
การละเมิดหรือฝ่าฝืน การมีระเบียบกฎหมายที่ดีจะส่งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม  
 6. การตอบสนองที่ทันการธรรมาภิบาล หมายถึง การให้การตอบสนองที ่ทันต่อผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเวลาที่ทันการ  
 7. ความเห็นชอบร่วมกันสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปธรรมาภิ
บาลจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความต้องการที่แตกต่างกันให้บนพื้นฐานของประโยชน์
ส่วนรวมและขององค์การเป็นหลัก  
 8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้น ต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า  
 9. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง หลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การ 
รู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักที่จะช่วย
สร้างความเติบโตให้กับหน่วยงาน 
 กล่าวโดยรวมได้ว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลสามารถทำให้องค์การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองค์การ
ภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์การ เพราะการสร้างธรร
มาภิบาลให้เกิดขึ ้นในองค์การเป็นการสร้างสำนึกที ่ดีในการบริหารงานและการทำงานในองค์การ 
จัดระบบสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามสำนึกที่ดี ทั ้งด้านการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
สิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต เกิดความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ส่วนใหญ่คือประชาชนท่ีมักได้รับผลกระทบโดยตรง 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ประชาชนที่
อาศัยในเขตเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 380 คน  
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ด้วยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เรื่อง การบริหารงานของเทศบาลตำบลจันดี 
ตามระบบบริหารจัดการที่ดีธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) 6 หลัก คือ 1) ด้านหลักนิติธรรม 2) 
ด้านหลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 5) ด้านหลักความรับผิดชอบและ 6) 
ด้านหลักความคุ้มค่า (สำนักงานข้าราชการพลเรือน 2554 หน้า 82-84)  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.9  และผลการ

ตรวจสอบความเชื่อมั ่น (α) เท่ากับ 0.95  วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติทดสอบค่าที (t-test)  และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One 
way ANOVA)  โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพบค่าความแตกต่าง ทำการจำแนก
เป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference: LSD 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลจัน

ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายหลัก สามารถเรียงลำดับจากมากไป

น้อย อันดับแรกคือ หลักความรับผิดชอบ ( X= 3.88) ระดับมาก หลักนิติธรรม ( X= 3.69) ระดับมาก  

หลักความคุ้มค่า ( X= 3.68) ระดับมาก หลักการมีส่วนร่วม ( X= 3.67) ระดับมาก หลักคุณธรรม ( X

= 3.66) ระดับมาก และหลักความโปร่งใส ( X= 3.36) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ  
 ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า อาชีพของประชาชน ทำให้มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลจันดีตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วน เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ไม่ทำให้มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานเทศบาลตำบลจันดี ให้บริการสาธารณะ ตอบสนองความต้องการ 
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อประชา
สังคมอย่างสมดุล เป็นสังเขป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สอดคล้องกับการศึกษาของ อมรารัตน์ บุญ
ทำนุก (2553) เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความคิดเหน็
ของประชาชนเป็นรายหลัก สามารถอภิปรายได้ตามลำดับดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เทศบาลตำบลจันดี ออกคำสั่ง 
ระเบียบ ข้อบังคับ โดยยึดหลักความยุติธรรม บริหารงานตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง 
ครอบคลุม ทันสมัย เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ใช้อำนาจออกคำสั่ง อนุมัติ ส่งต่อประชาชน อย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ว ม
ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายให้
ประชาชนทราบ ทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ อมรารัตน์ บุญ
ทำนุก (2553) เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมาก   
 2. หลักคุณธรรม ผลวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า เทศบาลตำบล
จันดี ยึดมั ่นความถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตนและเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่สังคม ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทนมีการ
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมอันดีงาม บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยความเป็นธรรม ดูแลทุกข์สุข แก้ไข
ปัญหา และตอบสนองให้ประชาชนอย่างเสมอภาค ทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ เบญจวรรณ วันดีศรี (2546)  ศึกษาเรื่องความเป็นธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีธรร
มาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมีประสิทธิภาพ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านนิติธรรม มีธรรมาภิบาลระดับสูง  โดยรวมทั้ง 6 หลักอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายหลักพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 หลักและระดับปานกลาง 2  คือหลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรมและหลักความคุ้มค่าตามลำดับ  
 3. หลักความโปร่งใส โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะ เทศบาลตำบลจันดี 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ประชาชนควรรู้ ได้แก่ ข้อบังคับงบประมาณ และดำเนินการงานว่าด้วย
เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นต้น  ในขณะที่กลไกในการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน โดยการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจันดี ยังไม่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม อีกทั้งช่องทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน อาจยังไม่ได้รับการปรับปรุงการทำงานให้มี
ความโปร่งใสมากนัก ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง  สอดคล้องกับการศึกษาของ พรทิพา สหกลจันทร์ (2547)  เรื่อง ศึกษาหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีในเทศบาลนครนนทบุรี : ความพร้อมในการนำมาใช้ ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน
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เทศบาลนครนนทบุรี มีความพร้อมในการนำ Good Governance มาใช้อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
ทั้งด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ด้ านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ และด้านหลักความคุ ้มค่า นอกจากนี ้ปัจจัยต่อไปนี ้ 1) กลยุทธเพื ่อการสร้าง Good 
Governance 2) แนวทางปฏิบัติเพื ่อให้เกิด  Good Governance และ 3) มาตรการเพื ่อให้บรรลุ
เป ้าหมายของการสร ้าง Good Governance ม ีความสัมพ ันธ ์ก ับความพร ้อมในการนำ Good 
Governance มาใช้ทั ้ง 6 ด้าน และผลการศึกษาของ  ธนิตา ฐิต ิภากร (2547) เร ื ่องการศึกษา
เปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัด
นครปฐม โดยศึกษาระดับความโปร่งใส พร้อมท้ังศึกษาเปรียบเทียบระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความโปร่งใสของ
เทศบาลตำบลอยู่ในระดับปานกลาง  
 4. หลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะเทศบาลตำบลจันดี เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา
ความต้องการของประชาชน และนำไปแก้ไขปัญหา อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
การประชุมสภา อีกทั้งมีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีการพัฒนาอาชีพ สร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันดี  จึงทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องการศึกษาของ พระอธิการวีระพันธ์ กลฺยาณธมฺโม (2553) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก 
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาปรากฏว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การส่วนตาบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหลักพบว่าอยู่ในระดับมาก 4 หลักเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่า 
 5. หลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเทศบาลตำบลจัน
ดี ใส่ใจเกี่ยวกับปัญหา และมีความกระตือรือร้น ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลได้นาปัญหาจากภาค
ประชาชนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องทุกข์ และแจ้งความเดือดร้อนได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีกิจกรรมให้บริการประชาชนนอกสถานที่หรือจัดเทศบาลเคลื่อนที่เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน มีการปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงทาให้ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
อรรถยา นรินทร์ (2552) ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าสภาพการดำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้าน 6 
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ด้านการดำเนินงานตามหลัก
นิติธรรม ด้านการดำเนินงานหลักความรับผิดชอบ ด้านการดำเนินงานตามหลักการมีส่วนร่วม ด้านการ
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ดำเนินงานตามหลักความคุ้มค่า ด้านการดำเนินงานตามหลักความโปร่งใส และด้านการดำเนินงานตาม
หลักคุณธรรม 
 6. หลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า เทศบาลตำบลจันดี มีการ
บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดการรณรงค์เพื่อจัดกิจกรรม
ในการบำรุงและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ เทศบาลตำบลจันดีนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามความจำเป็น  มีวินัยการเงินการคลัง
ในการแก้ไขปัญหาให้กับสาธารณะและประชาชน ทั้งในด้านการทำนุบำรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ -
เครื่องใช้ของเทศบาลตำบลที่ชำรุด ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังนั้นจึงทำให้ประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องการศึกษา ดวงกมล หยิบทรัพย์ (2554) เรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล 
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวม
ประชาชนเห็นว่ามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก แม้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด 
คือ ด้านหลักความคุ้มค่า แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก 
 

สรุปองค์ความรู้ 
 จากผลการวิจัย ค้นพบองค์ความรู้ที ่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นการเน้นย้ำว่าหลักธรรมาภิบาลเหมาะสำหรับการบริหารงานขององค์กรภาครัฐใน
ระดับท้องถิ่น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาสังคม สามารถช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน อีกทั้งยังทำให้ข้าราชการและพนักงานมีความสุขในการทำงาน เกิดเป็น
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่ง
ส่งผลดีโดยรวมกับการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต  
 2. ประชาชนยังเห็นว่า เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องพัฒนา
แนวทางการบริหารงานภาครัฐกิจภายใต้หลักความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการองค์กร
ท้องถิ่นเป็นการตัดสินใจโดยฝ่ายบริหารและผู้บริหาร สำหรับดำเนินงานสาธารณะประโยชน์ การจัด
ระบบงานและขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพพาะการมีหลักเกณฑ์ประเมิน หรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงไปตรงมา ด้วยความโปร่งใสซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และช่วย ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจ ซึ่งกัน
และกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ การเพิ่มมูลค่ากลไกการทำงานใหม้ี
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ความโปร่งใส ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต้องชัดเจน การใช้ภาษาถิ่นที่เข้าใจง่าย เพื่อ
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานได้ 
 3. การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ  ช่วยให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ ่น - เทศบาลตำบล สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสำเร็จ โดยมีเงื ่อนไข
ความสำเร็จคือ ทุกภาคในสังคม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องร่วมมือกัน
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสำคัญคือ ผู้นำ
และพนักงานเทศบาลทุกคน ต้องเข้าใจ มีจิตสำนึก เห็นความจำเป็น และความสำคัญของการดำเนิน
กระบวนการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีในสังคมใดๆ ข้ึนอยู่กับวิธีการใช้อำนาจ 
ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ผู้ใช้อำนาจและผู้ถูกใช้อำนาจหากทั้งสองฝ่ายพอใจในวิธีการบริหารกินการ
บ้านเมืองและสังคม 
 4. ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ทำให้การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มี
กลไกการมอบอำนาจ อีกทั ้งมีหลักการคานอำนาจ และระบบตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจเกิด
ประโยชน์ภายในองค์กรอย่างแท้จริง รวมทั้งการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากร การใช้จ่าย
งบประมาณ นอกจากความสมเหตุสมผล มีความคุ้มค่าอย่างแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโดยยึดธรรมาภิบาล อยู่ใน
ระดับมาก  โดยมีประเด็นย่อยที่ผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานเทศบาล เป็นบุคคลที่เป็นผู้นำมา
ประยุกต์ปฏิบัติในงานที่ได้รับมอบหมาย ฉะนั้นการที่ประชาชนสะท้อนความคิดเห็นคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลจันดี นำหลักธรรมาภิบาลมาดำเนินงานได้
เป็นอย่างดีแล้ว แต่เพื่อให้การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลจันดีอยู่ในระดับมากที่สุด 
ผู้วิจัยขอเสนอแนะบางประเด็นมีดังนี้  
 1. ด้านหลักนิติธรรม 
  เทศบาลตำบลจันดี ควรปรับปรุงกระบวนการให้ประชาชนสามารถติดต่อขอข้อมูล หรือ
เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ได้รับการช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม และมีการจัดระเบียบปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องเที่ยงธรรม และผู้ปฏิบัติงานมีความเช่ือฟังคำสั่งต่อคณะผู้บริหาร 
 2. ด้านหลักคุณธรรม 
  เทศบาลตำบลจันดี ควรปรับปรุงเรื่องผู้บริหารและผู้ปฏิบัติต้องยึดมั่นในความยุติธร รม 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้นแบบท่ีดีภายในองค์กรโดยผู้บริหารยอมรับบุคคลผูป้ฏิบัตงิานท่ี
มีความสามารถในปฏิบัติงานเปิดโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ในขณะที่
ภายนอกองค์กรควรให้ความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น  
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 3. ด้านหลักความโปร่งใส 
  เทศบาลตำบลจันดี ควรปรับปรุงเรื ่องการชี ้แจงงบประมาณรายรับ แสดงรายการ
งบประมาณรายจ่าย โดยประกาศข้อมูลข่าวสารทางราชการแก่ประชาชน ให้รับรู้ สามารถตรวจสอบการ
บริหารได้อย่างโปร่งใส เป็นไปด้วยความถูกต้องและสมดุล 
 4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
  เทศบาลตำบลจันดีควรปรับปรุงในแง่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
โครงการต่างๆ และเทศบาลต้องมีร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับประชาชน ในรูปแบบการรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระทั่งการตรวจสอบหรือประเมินผลงาน  
 5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
  เทศบาลตำบลจันดีควรปรับปรุงด้านความใสใจต่อหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบต่อความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลตำบล และ
ข้าราชการ พนักงานควรเอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา 
และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 
 6. ด้านหลักความคุ้มค่า 
  เทศบาลตำบลจันดีควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สมดลุกับรายรับ ใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินอย่างพอเพียง ประหยัด บริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงใช้นโยบายแบบสมดุล หรือเกินดุล  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้าน
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว และ 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทด้านการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  ประชากรเป้าหมายคือ ประชาชนตำบลนาแว  กำหนด
จำนวนตัวอย่าง 380 คน  ดำเนินการด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงผลด้วยจำนวน 
(n) ร้อยละ (%) และวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เสนอ

ผลด้วยคะแนนเฉลี่ย ( X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ด้วยสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) หากพบ
ความแตกต่างท่ีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงจำแนกความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD. 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

นาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X= 3.37 ) เมื่อ

เรียงลำดับเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ (1) ด้านการพัฒนาการบริหารทั่วไป ( X = 3.64) อยู่

ในระดับมาก (2) ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน ( X= 3.63) อยู่ในระดับมาก (3) ด้านการ

พัฒนาการบริหารจริยธรรม ( X = 3.57) อยู่ในระดับมาก (4) ด้านการพัฒนาการบริหารบุคคล ( X = 

2.90) อยู่ในระดับปานกลาง และ (5) ด้านการพัฒนาการบริหารงบประมาณ ( X= 2.71) อยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของตัวแทนประชาชน พบว่า ระดับการศึกษา 
และอาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อายุ และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ไม่ทำให้ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวแตกต่างกัน 
 
คำสำคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน, การพัฒนา, องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว 
 

Abstract 
 The purpose of this study is to 1.  investigate people’ s opinion forward roles in 
development of Naware Subdistrict Administrative Organization, Chawang District, Nakhon 
Si Thammarat Province and 2.  compare people’s opinion forward roles in development 
of Naware Subdistrict Administrative Organization, Chawang District, Nakhon Si Thammarat 
Province.  The sample group of this study were 380 Naware citizens selected by gender, 
age, educational level, occupation, and income.  The study was conducted by using 
quantitative method, descriptive statistics, percentage, and statistical analysis of people’s 
opinion forward roles in development of Naware Subdistrict Administrative Organization. 
The result was presented by mean and standard deviation (S.D.), and inferential statistics 
as t-test and F-test. The least significant difference (LSD) was used when significance level 
of .05 was indicated. 
 The overall result of the study showed that people’ s opinion forward roles in 
development of Naware Subdistrict Administrative Organization, Chawang District, Nakhon 

Si Thammarat Province was in the middle level ( X= 3.37) when sorting aspects of highly 
effective data to less effective data were as follows:  ( 1)  the development of general 

management was ( X =  3 .64 )  at the high level (2)  the development of public service  

( X= 3.63) was at the high level (3) the development of ethical management ( X = 3.57) 

was at the high level (4) the development of personnel management ( X = 2.90) was at 

the middle level and (5) the development of budget management ( X= 2.71) was at the 
middle level. The impact of personal factors revealed that the differences of educational 
level and occupation were significantly different at . 05 level, whereas gender, age and 
income were not significantly different. 
 
Keyword: People’s Opinion, Development, Naware Subdistrict Administrative  
Organization 
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บทนำ 
 จากแนวคิดในการจัดตั้งสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 ได้สะท้อนให้ เห็น
ถึงความพยายามที่จะให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับตำบลและหมู่บ้าน เป็นกลไกที่มีบทบาทและ
หน้าท่ีสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการคิดวางแผนและการทำงานของคน ในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านประสิทธิภาพ ต่อการพัฒนาและความ
พึงพอใจของประชาชนในผลการพัฒนา นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของ
องค์การแล้ว ปัจจัยด้านสมรรถนะขององค์การในการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการบริหารขององค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ก็เป็นปัจจัยที่ สำคัญประการหนึ่งด้วย ซึ่งในส่วนของปัจจัย
ด้านสมรรถนะขององค์การดังกล่าว สมาชิก สภา องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชนในการบริหารองค์กรและมีบทบาทที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลในการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่จะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาว่าจะพัฒนาอะไร จะพัฒนาใคร จะพัฒนา
อย่างไร และจะพัฒนาที่ไหน ดังนั้น จึงต้องการแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตำบล รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการกระทำบทบาทดังกล่าว ซึ่งจากลักษณะการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะสามารถทำให้ทราบถึงปัญหาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ประชาชนได้รับ
จากผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเพราะ
ประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาดีที่สุดกว่าบุคคลภายนอก เพราะปัญหาดังกล่าวประชาชนเป็นผู้ประสบ 
จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไร
ต่อการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในด้านต่างๆเพื่อจะได้นำผลการวิจัยไปปรับปรุงและกำหนดนโยบายในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาแว  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
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 การดำเนินการวิจัย ได้อาศัยทฤษฎีความคิดเห็น สำหรับใช้ในการกำหนดแนวทางการศึกษา
และสร้างเครื ่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยความคิดเห็นในการวิจัยนี ้หมายถึง การแสดงออกด้าน
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ที่แสดงออกทางคำพูด ปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพื่อให้ทราบได้ถึงความรู้สึกนึกคิดนั้น โดยไม่จำกัดการสื่อสารด้วยวิ ธีการใดก็ตาม ซึ่งเป็นการแสดง
ความคิดแบบเป็นประชาธิปไตย ที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เป็นปัจเจกบุคคล และไม่ได้เกิดจาก
การขู่บังคับ  
 เสกสรร ว ัฒนพงษ์  (2539: 44) ได ้อธ ิบายแนวค ิดของ Herbert C.  Kelman ถ ึงการ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็น โดยเชื่อว่า ความคิดเห็นอย่างเดียวกัน อาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธีที่ต่างกัน 
จากความคิดนี้ Kelman ได้แบ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1. การยินยอม (Compliance) เกิดได้เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตนเอง และมุ่งหวังให้
ได้รับความพอใจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น การที่บุคคลยอมกระทำตามสิ่งที่อยากให้
กระทำ ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วย แต่เป็นเพราะคาดหวังการได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากผู้อื่นจาก
การเห็นด้วยหรือกระทำตาม ดังนั้น ความพอใจที่ได้รับจากการยอมกระทำตาม เป็นผลจากอิทธิพลทาง
สังคมหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดการยอมรับนั้น กล่าวได้ว่า การยอมทำตามเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็น ซึ่งมีพลังผลักดันให้บุคคลยอมกระทำตามมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวน หรือความรุนแรงของ
รางวัลและการลงโทษ 
 2. การเลียนแบบ (Identification) เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น ซึ่งการยอมรับเป็น
ผลมาจากการที่บุคคลต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือที่พอใจระหว่างตนกับผู้อื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่น 
จากการเลียนแบบเป็น ความคิดเห็นของบุคคลที่อาจเปลี่ยนไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งเร้า  กล่าวได้ว่า 
การเลียนแบบเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น ซึ่งพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่
กับการโน้มน้าวของสิ่งเร้าที่มีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบจึงขึ้นอยู่กับพลัง (Power) ของผู้ส่งสาร หาก
บุคคลรับเอาบทบาททั้งหมดของคนอ่ืนมาเป็นของตน หรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจึงเช่ือ
ในสิ่งที่ตนเลียนแบบ ซึ่งไม่รวมเนื้อหาหรือรายละเอียดในการเลียนแบบ ความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงของ
บุคคล มักเปลี่ยนไปตามสิ่งเร้าทำให้เกิด 
 3. ความต้องการเปลี่ยน (Internalization) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มี
อิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายในค่านิยมตนเอง พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะเช่นนี้
สอดคล้องกับค่านิยมที่บุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจท่ีได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหารายละเอียดของพฤติกรรม การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวหากความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ถูกกระทบในระดับใดก็ตาม มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดทั้งสิ้น  ความคิดเห็นของบุคคลเมื่อเกิดขึ้นแล้ว อาจคงทนแต่เปลี่ยนแปลงได้
โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเช่ือ และสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการยอมรับในสิ่งใหม่ ซึ่งมี
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ความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้น นอกจากนี้อาจเกิดจากการยอมรับโดยการบังคับ เช่น กฎหมาย 
ข้อบังคับ ก็เป็นไปได้ 
 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2540: 44) อธิบายแนวคิดของ McGuire and Millman (1965) กล่าว
ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น จากอิทธิพลทางสังคมที่เชื่อว่า บุคคลสามารถพัฒนา
ความคิดเห็นของตนในลักษณะใด ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากผู้อื่นในสังคม โดยสิ่งที่มีอิทธิพลทางสังคม
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
 1. กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่เราใช้เป็นมาตรฐานสำหรับประเมิน
ความคิดเห็น ความสามารถของเรา หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป บุคคลใช้กลุ่มอ้างอิงเพื่อประเมิน
ความคิดเห็นของตน และตัดสินใจว่าความคิดเห็นของตนถูกต้อง เพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มมีความ
คิดเห็นเช่นเดียวกันกับตน 
 2. บุคคลอ้างอิง (Reference Individuals) หมายถึง บุคคลที่เราใช้เป็นมาตรฐาน เพื่อประเมิน
ความคิดเห็น ความสามารถของเรา หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อิทธิพลของผู้อื่นที่มีต่อความคิดเห็นของ
บุคคลตรงกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เรียกว่า การเลียนแบบ ( Indemnification) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่บุคคลรับเอาคุณสมบัติของผู้อื ่นมาเป็นของตน ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของความคิดเห็นในส่วนของการรับรู้เชิงแนวคิด (Cognitive Component) 
และเมื่อองค์ประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบส่วนอื่นมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง 
 ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ประภาเพ็ญ สุวรรณ ได้กล่าวว่า อายุ มี
ผลต่อเจตคติของบุคคล ส่วนใหญ่มักปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ยาก ซึ่งทำให้มี
ผลต่อเจตคติของเขาเอง นอกจากอายุแล้ว ยังมีตัวแปรอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ปฏิกิริยาของบุคคลต่อสิ่ง
เร้า ข่าวสาร เป็นต้น บุคคลที่แตกต่างกันมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกัน ผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
ความคิด ย่อมแตกต่างกันไปด้วย  ดังนั้น ความคิดเห็นของบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ
การยอมรับหรือปฏิเสธขึ้นอยู่กับสภาพประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งตัว
แปรเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็น 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรม (KAP) ให้ความสำคัญกับตัว
แปร 3 ตัว คือ ความรู้ (Knowledge) ความคิดเห็น (Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของ
ผู้รับสาร ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรม มี 4 ลักษณะ คือ การ
ปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งมักเป็นไปตามความคิด ความรู้ การปฏิบัติและ
การเกิดความรู้ใหม่ หรือทัศนคติใหม่ติดตามมา  ดังนั้นจากรูปแบบความสัมพันธ์ความรู้ ความคิดเห็น กับ
การปฏิบัติโดยทั่วไป เชื่อว่าถ้าบุคคลมีความรู้ดี ความคิดเห็นดี มักทำให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามไปด้วย 
เนื่องจากมีผลที่สืบเนื่องกัน 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา  
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 หลักการบริหารภาครฐั โดยเฉพาะการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพยายามนำหลักการ
ที่เกี่ยวกับการบริหาร โดยอ้างอิงหลักการที่มีลักษณะสากล เน้นหลักการบริหารสามารถใช้ได้ทั่วไป เช่น
แนวความคิดของ Ernest Dale (1968) กล่าวว่า การบริหาร เป็นกระบวนการจัดองค์การและการใช้
ทรัพยากร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อีกทั้งได้จำแนกนิยามความแตกต่างระหว่าง
การบริหารกับ การจัดการ ไว้ดังนี้ 
 Administration คือ การบริหารสำหรับใช้ในองค์การขนาดใหญ่ หรือบริหารราชการภาครัฐ 
 Management เป็นการจัดการในองค์การภาคธุรกิจ ซึ ่ง Newman and Summer (1964) 
เสนอว่า การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม ประกอบด้วยชุดกิจกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จต าม
เป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมมักเกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2555) กล่าวถึงความหมาย การบริหาร คือ การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมปัจจัยการบริหาร 9 ด้าน หรือ 9M ในการ
ดำเนินงาน  
 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2556) ได้รวบรวมคำนิยามศัพท์  “การบริหาร”  โดยนักวิชาการไทย 
เช่น สมาน รังสิโยกฤษฎ์ ให้ความหมายว่า การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ด้วยปัจจัย 
คน เงิน วัสดุ สิ ่งของ และวิธีการปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์ดำเนินงาน  ส่วน ชุบ กาญจนประ การ ให้
ความหมายว่า การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย 
 ดังนั้น การบริหาร สรุปความหมายได้ว่า กระบวนการวางแผนสู่การปฏิบัติ การนำ และการ
ควบคุมกิจกรรม หรืองาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยวิธีการ และใช้ปัจจัยทรัพยากร
ทางการบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส่ เกิดประโยชน์สูงสุด  
 การศึกษาการบริหารการพัฒนา สามารถศึกษาได้หลายลักษณะ เช่น ศึกษาเฉพาะกรณี หรือ
ศึกษาการบริหารภาครัฐ หรือศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ เช่น รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
หรืออาจศึกษาการจัดการภาคธุรกิจ (Management) ก็ได้  โดยมีคำเกี่ยวกับข้องกับการบริหาร เช่น การ
บริหารสาธารณะ การบริหารราชการ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารศาสตร์ เป็น
ต้น  ศัพท์ในภาษาอังกฤษ Administration, Public Administration และ Management มีคำที่นิยม 
เช่น Principles of Administration, Principles of Management, Administration Sciences และ 
Administrative Theory เป็นต้น  
 การบริหารการพัฒนาตามแนวคิดของ Gulick และ L.F.Urwick (1937)  บริหารงานโดย
มุ่งหวังผลงานเป็นหลัก (Task Centered) จึงมีแนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยมุ่งเน้น
ไปที่การทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร จึงได้นำเสนอหลักการบริหาร POSDCORB เป็นเทคนิคการบริหาร
องค์การ  มีสมมุติฐานว่า ความสำเร็จของงานขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารมากกว่าการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ 
และเชื่อว่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดจากการปฏิบัติงานด้วยการจากฝ่ายบริหาร 
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โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง  การบริหารการพัฒนาตามหลัก POSDCoRB ประกอบขึ้นจากตัวอักษร 7 
คำ เกี่ยวกับภาระหน้าที่การบริหารที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการบริหาร สามารถอธิบายได้
ดังนี ้
 P = Planning หมายถึง การวางแผนหรือโครงการ งานอะไรบ้างท่ีต้องปฏิบัติ การกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติ และวัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของโครงการเพื่อปฏิบัติงานให้สนองตอบตาม
สิ่งที่กำหนดไว้  
 O = Organizing หมายถึง การจัดโครงการองค์การ แบ่งอำนาจหน้าที่หน่วยงานแต่ละหน่วย
และแต่ละตำแหน่งในหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมกับกำหนดลักษณะและวิธีการติดต่องาน กำหนด
ความสัมพันธ์กันตามลำดับชั้นสูงต่ำของอำนาจหน้าที่ ลดหลั่นลงไป ตัวอย่างเช่น หน่วยงานระดับ
กระทรวงในส่วนกลาง ที ่ได ้กำหนดตำแหน่ อธิบดี รองอธิบดี ผ ู ้ช ่วยอธิบดี ผ ู ้อานวยการสำนัก 
ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เป็นลำดับ กรณีอยู่ในส่วนภูมิภาค มีผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
นายอำเภอ ปลัดอำเภอ โดยทุกตำแหน่งงานมีความสัมพันธ์กันในสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน 
 S = Staffing หมายถึง การบริหารอันเกี่ยวกับการจัดกลุ่มบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ ตลอดจน
บุคลากรทุกประเภทของหน่วยงาน การบริหารบุคคล เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้ามาทำงาน การบรรจุ
แต่งตั้ง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลที่บรรจุแต่งตั้งไว้แล้ว การบำรุงขวัญ การเลื่อนชั้น หรือการลดชั้น 
ปลดออก และไล่ออก เพื่อให้สภาพการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 D = Direction หมายถึง การอำนวยการตามโครงสร้างองค์การ การจัดเตรียมกำลังคน 
กำหนดรูปแบบงานท่ีต้องการ รวมทั้งการติดตามดูแลการปฏิบัติ การประเมินผล ว่าเป็นไปตามคำสั่งหรือ
ทิศทางที่มอบหมายไว้ 
 Co = Coordination หมายถึง การประสานงาน การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน ดังกล่าวไว้ใน Organizing ว่าการจัดแบ่งสายการบังคับบัญชา Coordinating จึงเป็นการ
ประสานงานในหน่วยงานดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ทำงานล่าช้า ซ้ำซ้อน 
หรือเกิดความขัดแย้งกัน ซึ่งการบริหารในลักษณะนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานประสานอย่างกลมเกลียว 
เพื่อวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานดังกล่าว 
 R = Reporting หมายถึง การเสนอผล หรือรายงานการทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ให้
ทราบตามสายงานการบริหาร ตัวอย่างเช่น การรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จังหวัดได้รับนโยบาย จากกรมไป เมื่อปฏิบัติงานแล้วรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจาก
จังหวัดไปยังกรม เป็นต้น  
 B = Budgeting หมายถึง การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย ถือเป็นการวางแผนสำหรับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดทำบัญชี การควบคุม เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ภายใต้
โดยกระบวนการบริหาร POSDCoRB ตามแนวคิดของ Gulick และ Urwick สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่ 1 กระบวนการบริหาร POSDCoRB ตามแนวคิดของ Gulick และ Urwick. ปรับปรุงจาก 
 bovisualize. wordpress.com/ทฤษฎี-กระบวนการบร ิหาร-posdcorb โดย Bovisualize, 
 2013, Management Tip. 
 บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ประยุกต์ตามหลักการ POSDCoRB 
 นักรัฐประศาสนศาสตร์ยุคศตวรรษที่ 21 เสนอความเห็นว่า POSDCoRB กระแสกดดันจาก
กระแสโลกาภิวัฒน์ ประกอบกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ส่งผลต่อกระบวนการ
บริการจัดการ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องปรับกระบวนทัศน์ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความได้เปรียบของ
ประเทศไทยด้านภูมิศาสตร ์การเป็นความศูนย์กลางการขนส่ง ทางทะเลฝั่งอ่าวไทย โดยหน่วยงานภาครฐั
ที่มีบทบาทบริหารจัดการบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ควรประยุกต์ตามหลัก POSDCoRB สำหรับกำหนด
แนวนโยบายและมาตรการ ดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้ 
 P = Policy & Planning + Process Management + Performance Management 
 เป็นที่ตระหนักแล้วว่า หน้าที่สำคัญของผู้บริหาร คือการวางแผน (Planning) หรือการกำหนด
นโยบาย (Policy) ผู้บริหารในยุคปัจจุบันยังต้องนำหน่วยงานมีความได้เปรียบคู่แข่งขัน อีกทั้งมีหน้าที่ 
ต้องสนใจต่อการวางแนวทางในการปฏิบัติและกระบวนการทำงานภายในหน่วยงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
และนโยบายที ่วางไว ้ จ ึงต ้องใช้ความสามารถด ้านการบร ิหารกระบวนการท ำงาน (Process 
Management) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ผู้บริหารยังมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ
ผลิตผลของงาน (Performance Management) อย่างรอบคอบ จึงต้องประเมินผลงานความสำเร็จของ
นโยบายและมาตรการ โดยการกำหนดดัชนีว ัดความสำเร ็จของงาน (Performance Indicators) 
ตลอดจนเครื่องมือสำหรับวัดผลงาน (Performance Measurement) เพื่อประเมินความสำเร็จของงาน 
ดังนั้นการกำหนดนโยบาย ผู้บริหารต้องคิดถึงมาตรการที่สนับสนุนให้การทำงานเกิดผลสำเร็จ อีกทั้งยัง
ต้องคิดเครื่องมือหรือวิธีการที่เหมาะสมสำหรับวัดประเมินผลงาน 
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 O = Organizing + Objective Awareness + Operation Information System 
 หน้าที่สำคัญของผู้บริหารลำดับถัดมา คือ การจัดองค์การ (Organizing)  และมอบหมายให้
หน่วยงานตามภารกิจไปปฏิบัต ิให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective Awareness) ตามที ่กำหนดไว้ 
นอกจากนี ้ส ิ ่งที ่หน่วยงานที ่ทันสมัยขาดไม่ได้เลยคือ ระบบข้อมูลสำหรับปฏิบัติการ (Operation 
Information System) เป็นหน้าที่ท่ีผู้บริหารต้องจัดการให้มีขึ้นและนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจ 
 S = Staffing + Shaping Corporate Culture + Symbol Leader 
 บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารระดับสูงในปัจจุบัน นอกจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) 
และวางบุคคลให้เหมาะสมกับงานอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถแล้ว ยังควรมีบทบาทในการ
เป็นผู้นำในการสร้างคนให้มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดี เนื่องจากปัจจุบันหน่วยภาครัฐและภาคธุรกิจให้
ความสนใจทัศนคติของคนมากขึ้น โดยสร้างกลไกหล่อหลอมความคดิและพฤติกรรมพนักงานให้เป็นไปใน
ทิศทางที่คาดหวัง พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์การ (Shaping Corporate culture) ซึ่งเป็นบทบาท
สำคัญประการหนึ่งของผู้บริหาร โดยแสดงเป็นวิสัยทัศน์ (Vision) และเป็นผู้นำการปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมองค์การเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร ผู้นำที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbol Leader) เพราะ
ผู้บริหารระดับสูงถือเป็นตัวแทน (Representative) หน่วยงาน 
 D = Directing + deployment + Development 
 การอำนวยการหรือสั่งการ (Directing) เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งที่ผู้บริหารหน่วยงานท่ี
ประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นองค์การที่ผู้บริหารกำหนดทิศทาง (Direction)ไว้ชัดเจน 
เพื่อให้พนักงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และรับรู้ทิศทางของหน่วยงาน (Deployment) จึงจำเป็นที่ผู้บริหาร
ต้องกระจายข้อมูลไปยังผู้บริหารและพนักงานระดับต่าง ๆ  เนื่องจากการทำงานในหน่วยงานยุคปัจจุบัน
ต้องแข่งขันกับเวลาและคู่แข่งทางธุรกิจ ไม่สามารถรอการตัดสินใจของผู้บริหารเพียงผู ้เดียวได้  ซึ่ง
หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ หลายแห่งใช้วิธีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 
ให้เกแก่พนักงานแต่ละระดับตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานด้วยว่า
สามารถตัดสินใจได้เพียงใด จึงเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องมีพัฒนา(Development) พนักงาน เพื่อให้
รับผิดชอบงาน และตัดสินใจในสิ่งที ่รับผิดชอบได้  Development ยังหมายถึง หน้าที่การพัฒนา
หน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย 
 Co = Coordinating + Communicating + Controlling 
 ตามแนวคิดของ Gulick และ Urwick ที ่ เสนอว่า ผ ู ้บร ิหารต้องทำหน้าที ่ประสานงาน 
(Coordinating) ระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน เพื่อให้การทำงานสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
องค์กร และมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด นอกจากทำหน้าที่ประสานงานแล้ว ผู้บริ หารระดับสูงต้องทำหน้าที่
ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผลประโยชน์  ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอืน่ 
ๆ เป็นต้น  ด้วยหน้าที่ของผู้บริหารในการประสานงาน บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถ
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ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communicating) เพราะต้องติดต่อและสื่อสารกับบุคคลทุกระดับ และทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในองค์การและระหว่างองค์การกับบุคคลภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจ ทั้งนี้เพื่อชว่ย
ให้การทำหน้าที่ควบคุม (Controlling) การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกำหนดไว้ 
 R = Reporting + Resources Management + Responsibility 
 การรายงาน (Reporting) ดังที่ Gulick และ Urwick เสนอว่า ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานให้ทุกฝ่ายในหน่วยงานทราบ ผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานผลการดำเนินงานใน
ส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ให้สังคมทราบด้วย แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส (Transparence) หน้าที่ที่
สำคัญอีกประการคือการบริหารทรัพยากร (Resources Management) ที่มีอยู่ในหน่วยงานให้คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลงาน ซึ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
เป็นของผู้บริหารระดับสูงอีกประการหนึ่งด้วย  
 B = Budgeting + Balance Satisfactions + Business Growth 
 การบริหารด้านงบประมาณ (Budgeting) ผู้บริหารระดับสูงยุคปัจจุบันต้องทำหน้าที่จัดทำขอ
อนุมัติ และควบคุมการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประเมินความสำเร็จของหน่วยงานจึงไม่
เพียงพิจารณาเฉพาะงบดุลการดำเนินงานเท่านั้น ผู้บริหารยังต้องพิจารณาประเด็นเรื่องความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ พนักงานในองค์การ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงยังมีหน้าที่
บริหารจัดการให้เกิดดุลยภาพความพึงพอใจ (Balance Satisfactions) ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร้างความ
เจริญเติบโตให้กับหน่วยงาน (Business Growth) นั้นด้วย  
 Dale Ernest (1968) เมื่อค้นคว้ากระบวนการบริหารซึ่งเป็นหน้าที่ผู้บริหาร พบว่า Ernest ไว้
เสนอกระบวนการบริหารหน่วยงานไว้ 7 ขั้นตอนคือ POSDCIR สรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีการบริหารทั้ง
หลัก POSDCoRB และหลัก POSDCIR เหมาะสำหรับใช้กับหน่วยงานภาครฐั ส่วนหลัก POSDCIR เหมาะ
สำหรับใช้กับหน่วยงานภาคธุรกิจ ด้วยเหตุผลในความหมาย B เป็นการจัดสรรงบประมาณ ส่วน R เป็น
การมุ่งแสวงหาผลกำไร 
 การบริหารเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  การบริหารท้องถิ่นมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนา
ท้องถิ่นหมายถึงการอยู่ดีกินดีและความมั่นคงปลอดภัย  การบริหารท้องถิ่นทำให้ผู้คนในท้องถิ่นมีชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างที่ตนเองต้องการ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ให้ดีขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งลักษณะการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  มีดังนี้ 
 1. การสนองความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย การได้รับความคุ้มครองป้องกันจากภัย
อันตรายในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าตนมีชีวิตที่ปลอดภัย 
 2. การสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐาน   อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้รวมถึงอากาศและน้ำ
เพราะในบางท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องอากาศและน้ำบริสุทธ์ิ 
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 3. การสนองความต้องการด้านศีลธรรม เป็นความต้องการทางจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึก
การมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีศีลธรรมและจริยธรรม 
 4. การสนองความต้องการ มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ซึ่งแล้วแต่ละท้องถิ่นมุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
การจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ  มุ ่งสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือเน้นความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี เป็นต้น 
  สรุปได้ว่า การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ คือ การตอบสนองนโยบายแห่งรัฐ การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  การนำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  และการพัฒนาท้องถิ่น 
 แนวคิดบทบาทการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ประหยัด หงส์ทองคำ (2549: 13-17) ได้กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมาย ดังน้ี 
 1. เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาด้านการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
หรือมีส่วนเข้ามาดำเนินการของท้องถิ่นด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง ทำมีส่วนในการเรียนรู้ถึงกระบวนการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง หลักการนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจที่สำคัญ
ประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย  คือการปกครองตนเองไม่ใช่ เป็นการปกครองที่เกิดจากคำสั่ง
บังคับบัญชาจากเบื้องบน การให้สิทธิ์ปกครองตนเองแก่ประชาชนนอกจากทำให้ประชาชนสำนึกใน
ความสำคัญของตนต่อท้องถิ่นแล้ว ประชาชนมีส่วนในการรับรู้ถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆในการทำงาน 
และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ความสำเร็จทีเกิดขึ้นย่อมสร้างความภูมิใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของหวงแหน ใครที่สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นของตนเองอยา่ง
เสียสละ 
 3. เพื่อให้องค์การปกครองท้องถิ่นสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นอย่างตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ อาชีพของ
ประชาชนทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ ความต้องการและปัญหาของท้องถิ่นก็ย่อมแตกต่างกันออกไปการ
ให้บริการหรือการแก้ปัญหาที่ถูกจุด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็น
อย่างดี ประชาชนท่ีอยู่ใกล้เหตุการณ์ย่อมรู้และเข้าใจปัญหา เมื่อประชุมปรึกษาหารือกันก็สามารถตัดสิน
ปัญหาได้ง่ายกว่า และดำเนินการได้ทันที เพราะไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งหรือคำอนุมัติจากเบื้องบน 
 4. เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาด้านการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
ไม่ว่าโดยการสมัครรับเลอืกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทำหน้าท่ีฝ่ายบริหาร หรือนิติบัญญัติ 
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การปฏิบัติหน้าที่ที ่แตกต่างกันนี ้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู ้ถึงกระบวนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติเป็นย่างดี 
 การทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้เข้าใจว่าประชาชนที่มี เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่ างกันสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ และยังทำให้เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วนในการรับรู้ถึงอุปสรรคและ
ปัญหาต่างๆในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทำให้การพัฒนาขององค์การ
บริหารตำบลนาแวตอบสนองความต้องการประชาชนในชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
เพราะประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาดีที่สุดกว่าบุคคลภายนอก เพราะปัญหาดังกล่าวประชาชนเป็นผู้
ประสบ จึงทำให้ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่างแท้จริง 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กำหนดประชากร
เป้าหมาย คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ประกอบด้วย 
12 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด 7,423 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Taro Yamane 
ได้จำนวนตัวอย่าง 380 คน  จัดทำแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื ่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) แต่ละข้อต้องมีค่าตั้งแต่ .5 ขึ้นไป และนำมาปรับปรุงให้มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1 
ทุกข้อ  นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลนาเขลียง จำนวน 30 ราย นำมาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถาม
ทั้งฉบับ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา ( -Coefficient) ของ Cronbach พบค่าความเชื ่อมั่น
แบบสอบถามทั ้งฉบับเท่ากับ .92  ใช้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม  จัดเตรียมข้อมูลด้วยการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  แสดงผลในรูปจำนวนความถี่ (n) ร้อยละ (%) และวิเคราะห์

ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เสนอผลด้วยคะแนนเฉลี่ย ( X) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐานที่ตั ้งไว้ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)  หากพบความแตกต่างที่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงจำแนกความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD. ในปัจจัยนั้น 

 
ผลการวิจัย 
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 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยปาน
กลาง = 3.37 เมื่อเรียงลำดับเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย ปรากฏผลดังนี้ (1) ด้านการพัฒนาการ
บริหารทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ย = 3.64 อยู่ในระดับมาก  (2) ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน มี
คะแนนเฉลี่ย = 3.63 อยู่ในระดับมาก  (3) ด้านการพัฒนาการบริหารจริยธรรม มีคะแนนเฉลี่ย = 3.57 
อยู่ในระดับมาก  (4) ด้านการพัฒนาการบริหารบุคคล คะแนนเฉลี่ย = 2.90  อยู่ในระดับปานกลาง  (5) 
ด้านการพัฒนาการบริหารงบประมาณ คะแนนเฉลี่ย = 2.71 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
 ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของตัวแทนประชาชน พบว่า 
ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาแวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  ส่วนเพศ อายุ และรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน ไม่
มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวให้แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว 
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อที่น่าสังเกตสามารถอภิปรายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ท่ี
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการพัฒนาการบริหารด้านต่างๆ ตามความ
คิดเห็นของประชาชนมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาการบริหารงบประมาณ 
และด้านการพัฒนาการบริหารบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ด้านการพัฒนาการบริหารทั่วไป 
ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน ด้านการพัฒนาการบริหารจริยธรรม อยู่ในระดับมาก ซึ่งทำให้
ภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ สมศักดิ์ ศรีนิ ่มนวล (2547) ได้ศึกษาเรื ่องความคิดเห็นของ
พนักงานปกครองท้องถิ่นที่มีต่อความพร้อมของการรับโอนภารกิจในการกระจายอำนาจของเทศบาลนคร
นนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
ปานกลาง 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของตัวแทนประชาชน พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มี
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ .05  สอดคล้องกับการศึกษาของ นงลักษณ์ สุขสงบ (2547) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการของสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลทำให้ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความแตกเห็นแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้ 
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อาจเป็นเพราะการศึกษาทำให้มีการพิจารณาและมุมมองที่ต่างกัน จึงทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
นั่นเอง 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของตัวแทนประชาชน พบว่า อาชีพที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ .05  สอดคล้องกับการศึกษาของ บูรณี ศุภศิลป์  (2547) เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อ
บทบาทขององค์กรบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยอาชีพมีผลต่อระดับความคาดหวัง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากรูปแบบอาชีพที่ต่างกัน
จึงทำให้การติดต่อประสานงานแตกต่างกันไปด้วย  
 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของตัวแทนประชาชน พบว่า เพศที่ต่างกัน ไม่ทำให้ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นงลักษณ์ สุขสงบ (2547) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการ
ของสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ของผู้มาใช้บริการสำนักงานเขตที่
แตกต่างกัน มีผลทำให้ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความคิดเห็นในการบริการที่ได้รับไม่แตกต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของตัวแทนประชาชน พบว่า อายุที่ต่างกัน ไม่ทำให้ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ บูรณี ศุภศิลป์ (2547) เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรบริหาร
ส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า อายุที่
ต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความคาดหวัง 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของตัวแทนประชาชน พบว่า รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ไม่
ทำให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ กำไล  ภูหาด (2548) เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเห่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา
พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะรายได้มิได้ทำให้ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวแตกต่างกัน 

 
สรุปองค์ความรู้ 
 จากผลการวิจัย ค้นพบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 1. บทบาทการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว มีการบริหารที่มาจากนักการเมือง
ท้องถิ่น ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการประสานงานความร่วมมือกับบุคคลภายนอก 



- 897 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

กำหนดกรอบนโยบายและวิสัยทัศน์ชัดเจน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ฯลฯ บทบาทเหล่านี้ทำให้ประชาชนรับรู้ถึงการบริหารการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ควรยกระดับบทบาทการพัฒนาด้านบริหารบุคคล ให้
สามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้เท่าทันต่อกระแสการพัฒนาภายนอกองค์การฯ 
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการบริหารงบประมาณ ให้เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามระเบียบ 
กฎหมาย และมาตรฐานสากล 
 3. การพัฒนาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ควรเน้นด้านผลประโยชน์สาธารณะ 
(Public Interest)  ความเป ็นประชาธิปไตย (Democratic)  ความร ับผ ิดชอบได ้ต ่อพลเม ือง 
(Accountability) การเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อสรุปกับชุมชน (Community) ทั ้งนี ้โดยการกระจาย
ประโยชน์สาธารณะสู่สังคมอย่างท่ัวถึงจริงจัง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยสำหรับนำไปปฏิบัติ 
 (1) การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21  รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในเขตปกครอง ตลอดจนรับฟังความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (2) พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว สู ่บร ิการสาธารณะแนวใหม่ (New Public 
Services) โดยส่งเสริมบทบาทการบริหารรัฐกิจภายใต้ระบบการบริหารปกครองที่ให้ความสำคญัต่อการ
บริหาร สร้างความสัมพันธ์ และให้ความสำคัญกับพลเมือง (Citizen First) ผลประโยชน์สาธารณะ 
(Public Interest) ความเป็นประชาธิปไตย (Democratic) ความสามารถในการรับผิดชอบได้ต่อพลเมอืง 
(Accountability) การเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อสรุป พันธสัญญาต่อพลเมือง ชุมชน (Community) เพื่อ
กระจายผลประโยชน์สาธารณะไปสู่สังคมอย่างแท้จริง  
 (3) ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management: NPM) ที่
เหมาะสมกับยุคปัจจุบันท่ีหน่วยงานภาครัฐมิได้ทำหน้าท่ีปกครองเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำหน้าที่เสมือน
ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่พลเมือง ให้ความสำคัญกับความเป็นพลเมือง ให้ความสำคัญต่อการเป็น
มนุษย์มากกว่าความเป็นผู้ประกอบการหรือผลผลิตที่ได้ 
 (4) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการตามยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ใน 6 ด้าน (1) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติดา้น
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
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เสมอภาคทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม และ (6) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นองค์กรที่มีการพัฒนา
ตลอดเวลา 
 (5) ด้านการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารบุคคล ควรมีการพัฒนา นำ
เทคนิคใหม่มาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ยกระดับความสามารถ (Competency) รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ มอบ
ทุนการศึกษาที่สูงขึ้น ทัศนศึกษาดูงาน สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้ในการทำงาน 
 (6) ด้านการพัฒนาการบริหารองค์กรภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) การพัฒนาระบบ
บริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาระดับขวัญและกำลังใจ  และเปรียบเทียบขวัญ และ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชจำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  ประชากรเป้าหมายคือ พนักงานเทศบาลตำบลจันดี จำนวนทั ้งสิ ้น 160 คน  
ดำเนินการด้วยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
แสดงผลด้วยจำนวน (n) และร้อยละ (%) และวิเคราะห์ระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลตำบลจันดี เสนอผลด้วยคะแนนเฉลี่ย (Mean: ) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: )  การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
คือ การทดสอบค่าที (t-test) เฉพาะตัวแปรอิสระที่แบ่งตัวแปรย่อยได้สองตัว และการทดสอบค่าเอฟ  
(F-test) สำหรับทดสอบตัวแปรอิสระที่แบ่งตัวแปรย่อยได้มากกว่าสองตัว หากพบความแตกต่างที่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงจำแนกความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD. 
 ผลการวิจัยพบว่า ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี ภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.22)  เมื่อเรียงลำดับเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยได้คือ (1) ด้านความ

มั่นคงในการทำงาน ( = 3.40) อยู่ในระดับมาก  (2) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( = 3.30) 

อยู่ในระดับปานกลาง  (3) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ( = 3.19) อยู่ในระดับปานกลาง  (4)  

ด้านความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ( = 3.13)  อยู่ในระดับปานกลาง และ (5) ด้านโอกาส/

ความก้าวหน้าในงาน ลำดับสุด้าย (= 3.09)  อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ  ส่วนการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี พบว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน มีผลทำให้ภาพรวมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี และ
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ขวัญกำลังใจในด้านโอกาสและความก้าวหน้าส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาเปรียบ ไม่ทำให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี แตกต่าง
กัน 
 
คำสำคัญ: ขวัญและกำลังใจ, การปฏิบัติงาน, เทศบาลตำบลจันดี 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to study the level of professional morale of 
the staff of Chandi Subdistrict Municipality, Chawang District, Nakhon Si Thammarat 
Province and to compare it according to the personal factors.  The target population 
consisted of 160 staff of Chandi Subdistrict Municipality, Chawang District, Nakhon Si 
Thammarat Province. Using the statistical instruments including descriptive statistics that 
show results with numbers (n) and percentage (%), the level of professional morale was 

analyzed with mean ( Mean:  )  and standard deviation ( Standard Deviation:  ) . 
Hypothetical test was also administered with inferential statistics, i. e. , t- test for testing 
independent variables that can be divided into two sub- variables only and F- test for 
testing independent variables that can be divided into more than two sub-variants, which 
is also called one-way analysis of variance (ANOVA) .  When a difference was found with 
reference to the statistical level of . 05, it was classified into two variances by Least 
Significant Difference (LSD) test. 
 The findings of this study revealed that the level of professional morale of the 
staff of Chandi Subdistrict Municipality, Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province 

was at a moderate level ( =  3. 22) .  The factors of professional morale ranked in 

descending order were ( 1)  job security ( =  3. 40) , which was at a high level, ( 2) 

relationship with coworkers ( = 3.30) , which was at a moderate level, (3) relationship 

with supervisors ( = 3.19) , which was at a moderate level, (4)  satisfaction in assigned 

work ( = 3.13) , which was at a moderate level, and (5)  opportunities and advance at 

work ( =  3. 09) , which was at a moderate level, respectively.  The result of the 
comparison of the professional morale of the staff of Chandi Subdistrict Municipality 
revealed that the years of service had an effect on a difference in the overall professional 
morale of the staff of Chandi Subdistrict Municipality and opportunity and advancement 
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at work, while the gender, age, education level, average monthly income and period of 
comparison did not have an effect on a difference in the professional morale of the staff 
of Chandi Subdistrict Municipality. 
 
Keywords: morale, work, Chandi Subdistrict Municipality 
 

บทนำ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ได้แบ่งการบริหารการปกครอง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติเจตนารมณ์ให้รัฐ
ต้องกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได ้ร ับการจ ัดต ั ้ งตามกฎกระทรวงแบ ่งส ่วนราชการกรมส ่งเสร ิมการปกครองส ่วนท ้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 จากผลการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่5) และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้แยกภารกิจการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครองมา
จัดตั้งเป็นกรมขึ้น โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจการบริหารราชการท้องถิ่นของกรมการปกครองมา
จัดตั้งเป็นกรมขึ้น  โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
และการบริหารการจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ 
 การบริหารงานของหน่วยงานสิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยที่สำคัญ
ในการบริหารงานให้บรรลุถึงเป้าหมายตรงตามนโยบายของหน่วยงานที่ได้กำกับไว้  นั้นทรัพยากรบุคคล
เป็นตัวจักรสำคัญที ่จะดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง องค์การหรือหน่วยงานมีทรัพยากรที ่มีความรู้
ความสามารถและความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองให้ดีที่สุด  
ผลงานท่ีออกมาจะประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้องค์การหรือหน่วยงาน
มีศักยภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับบุคคลภายนอก 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้บัญญัติในเรื่องการกระจายงบประมาณให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่ารายได้ของประเทศ
ในปี 2544 รัฐบาลต้องกระจายรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 และปี 
2549 รัฐบาลต้องกระจายรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.00  



- 903 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 เทศบาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพความพร้อมในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล เพื่อให้มีศักยภาพท่ีสามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และ
งบประมาณในอนาคต เพื่อใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นมาก
ที่สุด  ดังนั้นพนักงานเทศบาลตำบลจันดีในฐานะผู้ปฏิบัติงานเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้การดำเนินการของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งนับได้ว่าทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่สำคัญ
ที่สุดเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและภาระหน้าที่หลักของเทศบาล คือ  การให้บริการดูแลแก้ไข
ปัญหาสาธารณะ ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน  พนักงานเทศบาลตำบลจันดีที่มีความรู้ความสามารถ
จึงเป็นทรัพยากรที่เทศบาลตำบลต้องการ 
 ดังนั้น ผู้บริหารต้องคำนึงถึงวิธีการจะส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลตำบลจันดีมีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลจันดี ให้มีศักยภาพการส่งเสริม
ให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา ด้านฝึกอบรม ด้านสวัสดิการต่าง 
ๆ  ด้านรายได้  โบนัสประจำปี ทำงานเกินเวลาปฏิบัติงาน ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นผู้บังคับบัญชาไม่
สนับสนุนด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ตำแหน่งที่สูงกว่า เกิดความเกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
เกิดความแตกแยกระหว่างเพื่อนร่วมงาน  อีกทั้งปัญหาด้านอัตรากำลังบุคลากรไม่เพียงพอกับงาน และไม่
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่  ไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
เกิดความล่าช้าหรือไม่ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้มีภาระงานในหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เงินเดือนไม่เพียงพอ
ต่อค่าครองชีพ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันส่งผลกระทบให้พนักงานเทศบาลตำบล
จันดี ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จากปัญหาสำคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน พนักงานเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหรือไม่ ควรมีการ
ยกระดับขวัญและกำลังใจด้านใด มากน้อยเพียงใด  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี อำเภอ
ฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี 
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
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 ทฤษฎีองค์ประกอบสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ Frederick Herzberg (1959; อ้าง
ถึงใน ทิพย์ประภา ทองสี, 2551) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้วยมีปัจจัยสำคัญ  2 ปัจจัย ที่
สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล ดังปัจจัยดังนี้ (1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation 
Factor) และ (2) ปัจจัยค้ำจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) มีประเด็นสำคัญของแต่ละปัจจัย
ดงนี ้
 ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้ตนชอบและรักงานปฏิบัติเป็น
ตัวกระตุ้นทำให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพราะปัจจัยจูงใจสามารถสนองตอบความต้องการภายในของบุคคลด้วย ได้แก่  
 1. ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานได้สำเร็จสิ้นและ
ประสบความสำเร็จอย่างเต็มความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อ
ผลงานสำเร็จ จึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสำเร็จของงานนั้น ๆ 
 2. การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา 
จากเพื่อนร่วมงาน จากผู้มาขอรับคำปรึกษาหารือ จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้อาจอยู่ในรูปแบบ
ยกย่องชมเชยแสดงความยินดีให้กำลังใจ หรือการแสดงออกอื ่นใดที ่ส ่อให้เห็นถึ งการยอมรับใน
ความสามารถเมื่อได้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสำเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสำเร็จ
ในงานด้วย 
 3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ท้าทายให้ต้องลงมือทำ หรืองานท่ีมีลักษณะสามารถกระทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยลำพังแต่ผู้เดียว 
 4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใหม่ 
ๆ และมีอำนาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 
 5. ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์กร การได้มี
โอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม 
 ปัจจัยค้ำจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ำจุนให้แรงจูงใจในการทำงานของ
บุคคลที่มีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กรบุคคลในองค์กรจะเกิดความไม่
ชอบงานช้ินนี้ และปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ 
 1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นที่พอใจของ
บุคลากรที่ทำงาน 
 2. โอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากหมายถึง การที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อน
ตำแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะ
วิชาชีพด้วย 
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 3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะ
เป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดี สามารถทำงานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 4. สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพน้ันเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 5.  นโยบายและการบริหาร หมายถึง การจัดการและการบริหารขององค์กรติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์กร 
 6. สภาพการทำงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพภายในของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ 
ช่ัวโมงการทำงาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อม เช่น อุปกรณ์และเครื่องมืออีกด้วย 
 7. ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ของ
เขา เช่น การที่บุคคลต้องถูกย้ายไปทำงานในที่แห่งใหม่ ซึ่งห่างไกลจากครอบครัว ทำให้เขาไม่มีความสุข
และไม่พอใจกับการทำงานในท่ีแห่งใหม่ 
 8. ความมั่นคงในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทำงาน 
ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององค์กร 
 9. วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการดำเนินงาน
หรือความยุติธรรมในการบริหาร 
 โดยที่ Herzberg ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องค์ประกอบทางด้านการจูงใจต้องมีค่าเป็นบวก
เท่านั้น จึงทำให้บุคคลมีความพึงพอใจในงานขึ้นมาได้ แต่ถ้าค่าเป็นลบบุคคลมีความรู้สึกไม่พึงพอใจใน
งานแต่อย่างใด ส่วนองค์ประกอบทางด้านสุขอนามัยถ้ามีค่าเป็นลบ บุคคลไม่มีความรู้สึกไม่พึงพอใจใน
งานแต่อย่างใด เนื่องจากองค์ประกอบทางด้านสุขอนามัยมีหน้าที่ที่จะค้ำจุนหรือบำรุงรักษาบุคคลให้มี
ความพึงพอใจในงานเพิ่มมากขึ้น 
 ทฤษฎีองค์ประกอบสองปัจจัยของ Herzberg เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ทำให้ผู้บริหารได้ทราบว่า
ปัจจัยใดที่เป็นแรงจูงใจในการทำงานของบุคคล เพื่อท่ีจะให้บุคคลทำงานด้วยความมีประสิทธิภาพทำงาน
ให้องค์กรอย่างเต็มที่และทราบว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความพึ งพอใจในการทำงานเพื่อช่วยให้
บุคคลทำงานโดยไม่คิดลาออกอันเป็นการบำรุงรักษาขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่น่า
พอใจ  หากปัจจัยเหล่านี้ได้รับการยอมรับก็อาจส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น  อันทำ
ให้ผู้ปฏิบัติมีกำลังใจท่ีจะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถน่ันเอง  
 วิธีการวัดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ขวัญและกำลังใจเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและทัศนคติของบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่สามารถมองเห็น หรือวัดได้โดยตรงเหมือนวัดขนาด หรือปริมาณของสิ่งของ  
ฉะนั้นการที่จะวัดระดับขวัญและกำลังใจได้จึงต้องอาศัยวิธีทางอ้อม โดยการวัดเกี ่ยวกับความรู้สึก 
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่องาน หรือองค์การ เช่น สภาพการปฏิบัติงาน โอกาสความก้าวหน้า ความ
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เพียงพอของรายได้ สวัสดิการ ความมั่นคงในงาน เป็นต้น ดังที่เสนาะ ติเยาว์ (2527 อ้างถึงใน ทิพย์
ประภา ทองสี, 2551) ได้เสนอวิธีการวัดขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานมีวิธีท่ีสำคัญ 4 วิธี คือ 
 1. การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการที่ง่ายและใช้ได้ผลมากที่สุด ซึ่งผู้บริหารสามารถ
ปฏิบัติการได้อย่างกว้างขวาง เพราะผู้บังคับบัญชามีอำนาจปกครองบังคับบัญชาและควบคุมงานอยู่แล้ว 
การสังเกตอาจจะโดยอาศัย การร่วมสนทนา หรือสังเกตการณ์จากการปฏิบัติงาน ดูพฤติกรรมที่
แสดงออกแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จะทำให้ทราบถึงภาวะของขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานได้
อย่างแน่นอน แต่ข้อควรระวังก็คือ การแสดงออกหรือพฤติกรรมของคนบางคนอาจไม่แสดงออกมาจากใจ
จริง แต่เป็นการเสแสร้งทำ 
 2. การสัมภาษณ์ (Interviewing) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถวัดระดับขวัญและ
กำลังใจของคนงาน และเป็นเครื ่องมือของผู้บริการที ่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองได้มาก การ
สัมภาษณ์อาจจะทำเป็นแบบมาตรฐาน โดยมีแบบสอบถามหรือคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แบบฟอร์มที่ใช้การบันทึกการสัมภาษณ์ด้วย หรืออาจเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่ต้องมีแบบฟอร์ม แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นข้ึนอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม 
 3. การออกแบบสอบถาม (Questionnaires) วิธ ีน ี ้อาจเร ียกว่าเป็นการสำรวจทัศนคติ  
(Attitude survey) ของผู้ปฏิบัติงานโดยอาศัยแบบสอบถามที่กำหนดขึ้นมาล่วงหน้า เพื่อให้รู้ถึงท่าที
ของขวัญและกำลังใจของคนงาน  อาจมีทางเลือกทำได้ 2 ทาง คือ อาจจ้างผู้เช่ียวชาญภายนอกมาทำการ
สำรวจ หรืออาจทำเองโดยพนักงานในหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่นิยมทำกันควรมีการ
สำรวจปีละครั้ง  องค์กรประมาณ 2 ใน 3 จ้างผู ้เชี ่ยวชาญภายนอกมาทำการสำรวจเพราะผู ้ตอบ
แบบสอบถามเกิดความเชื ่อถือและไม่เกรงใจที่ตอบคำถามตามความเป็นจริง  เนื ่องจากความรู้สึก
ปลอดภัยว่าคำตอบถูกเก็บเป็นความลับ แต่ความยุ่งยากก็คือ การสร้างแบบสอบถามต้องให้ครอบคลุม
อย่างทั่วถึง และมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ตอบตอบอย่างไร แต่วิธีนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางวิธีหนึ่ง 
 4. การเก็บบันทึก (Record Keeping) การเก็บบันทึกจะอำนวยผลเป็นอย่างมาก ถ้ามีการเก็บ
ที่เป็นระเบียบ เพราะการเก็บบันทึก ได้แก่ การเก็บรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคนงานเกี่ยวกับ
ผลผลิต ต้นทุน บันทึกการขาดงาน การมาทำงานสาย การร้องทุกข์หรืออื่น ๆ  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวัด
ขวัญและกำลังใจของงานเพราะการบันทึกต่าง ๆ  จะแสดงให้เห็นถึงท่าที และความคิดเห็นที่มีต่องานและองค์กร 
 ในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
การปฏิบัติงานในหน้าที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ โดยขวัญและกำลังใจหมายถึง ลักษณะทาง
อารมณ์หรือทัศนคติหรือแรงผลักของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในกลุ่มที่ทำงานตามวัตถุประสงค์แห่งการ
ทำงานร่วมกันของกลุ่ม เพื่อต่อสู่กับปัญหาอุปสรรคในอันท่ีไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว ้
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดำเนินการวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงาน
เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลการ
เปรียบเทียบตามขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี ทั้งโดยรวม รายดา้น 
และรายข้อ ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA)   
 

ผลการวิจัย 
 ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1. เพื่อศึกษาระดับขวัญและกำลังใจของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี 
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 3.22)  เมื่อ
เรียงลำดับเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  
 (1) ด้านความมั่นคงในการทำงานอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย = 3.40) 
 (2) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 3.30) 
 (3) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 3.19) 
 (4) ด้านความพึงพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 3.13) 
 (5) ด้านโอกาส/ความก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 3.09) 
 วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน มีผลทำให้แตกต่างกันมีผลทำให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตำบลจันดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  ส่วนเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ไม่ทำให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตำบลจันดีแตกต่างกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี พิจารณาใน
บางประเด็น กรณีข้อค้นพบว่า พนักงานของเทศบาลตำบลจันดี โดยภาพรวมขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการวิจัยของ ทับเพชร  อามระดิษ (2542) ศึกษาเรื่องขวัญ
และกำลังใจของตำรวจสายตรวจ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีขวัญและกำลังใจโดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ วสันต์ พลั่วพันธ์  (2550) ศึกษาเรื่องขวัญกำลังใจในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านก็อยู่ในระดับปาน
กลางเช่นกัน 
 โดยมีปัจจัยประกอบคือ พนักงานเทศบาลตำบลจันดี มีโอกาสและความก้าวหน้าในงานมี
คะแนนเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ในขณะที่ด้านความมั่นคงในการทำงานเป็นขวัญและกำลังใจในระดับมาก 
ประกอบกับโอกาสและความก้าวหน้าในงาน อาจกล่าวได้ว่า เทศบาลตำบลจันดี เป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จึงมีสถานที่ทำงานที่ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
บริบทท้องถิ่น งานที่ปฏิบัติอยู่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจมากในองค์กร ปฏิบัติงานในสภาพแ วดล้อม
ค่อนข้างเคร่งครัด ในขณะที่เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการทำงาน มีการประสานการปฏิบัติในทุก
งานเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งของผลงานที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาคือเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย ไม่ทันยุคทันสมัย ไม่เพียงพอต่อการในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติ เนื ่องจาก
ลักษณะการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดีนั้น เป็นด้านการบริการประชาชนเป็นส่วนใหญ่ การ
ปฏิบัติงานตามเวลาราชการงานปกติ และต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในด้านต่ าง ๆ เป็น
ประจำ  ฉะนั้นระยะเวลาการทำงานจึงมีความสัมพันธ์ต่อการบริการประชาชน   การสร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลจันเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับรายได้ต่อเดือนที่
ได้รับ ถือว่าน้อยกว่าหน่วยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน และภาคหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่ให้เงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานท่ีต้องทุ่มเทเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า 
ด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้า การประปา ให้ใช้ได้พอเพียงกับความต้องการของประชาชนก็ถือว่าเป็น
พนักงานทุกมีความมุ่งมั่นท่ีต้องมอลบริการแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
จึงมีผลทำให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพย์ประภา ทองสี (2551) ศึกษาขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาล ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลคือ 
ระยะเวลาที่ทำงาน 
 

สรุปองค์ความรู้ 
 1. ขวัญและกำลังใจในการทำงานปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันดี มีความสำคัญยิ่ง
ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในผลผลิตของงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลจันดีจำเป็นต้องกำหนดแนวปฏิบัติ
และกระบวนการใน การประเมินผลที่พนักงานรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ เป้าหมายที่ชัดเจน ใช้ระบบการ
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สื่อสาร และกระบวนการไปสู่เป้าหมายให้พนักงานได้ทราบและเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานให้เกิดขึ้นในองค์กรได้รางวัลที่เหมาะสมและเพียงพอ 
 2. พบประเด็นสำคัญว่า ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน มีความสำคัญอย่างมากต่อขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความต้องการมีเสถียรภาพ การอยู่ในสถานะที่มีความรู้สึกปลอดภัย 
ได้รับการป้องกันจากภัยอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ สามารถมั่นใจได้ว่าตัวเองได้ใช้ชีวิตอยู่รอดได้อย่างปกติ
สุขและยั่งยืน นอกจากน้ีความมั่นคงในการทำงานยังประกอบด้วยการมีเงินเก็บออม รวมถึงการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่สนับสนุนความมั่นคงในการปฏิบัติงาน   
 3. โอกาส/ความก้าวหน้าในงาน และความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นขวัญและ
กำลังใจต่อพนักงานการปฏิบัติงาน เช่น การได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย งานที่ได้รับมอบหมายทำให้มี
โอกาสแสดงถึงขีดความสามารถ ที่ผู้นำควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นปัจจัยที่ส่งเสริม
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ช่วยให้บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร เกื้อกูลให้
พนักงานได้รับโอกาส การปรึกษาหารือ ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาจากผู้บังคับชาและเพื่อน
ร่วมงาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
  การวิจัยนี้พบประเด็นการได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างน้อย จึงขอเสนอแนะว่า ผู้บริหารเทศบาลตำบลจันดี ความกำหนดแนวทางปฏิบัติ 
3 แนวทางคือ  
  1.1 ก่อนการประเมินผล ควรกำหนดเกณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ และให้พนักงานทุกคนรับรู้
หลักเกณฑ์การประเมินผล เพื่อเกิดการยอมรับร่วมกัน ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทำให้พนักงานเกิดทัศนติ
ที่ดีต่อผู้บริหารและองค์กรได้ 
  1.2 ทุกการประเมิน ทุกคนควรรู้ข้อกำหนดร่วมกัน กำหนดรูปแบบการประเมินผลงาน
ประจำปีที่ชัดเจน และรูปแบบการประเมินที่วัดผลได้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพต่องานด้วย  
  1.3 แนวทางการประเมินผลควรสอดคล้องกับเป้าหมายของเทศบาลตำบล แต่ละ
เทศบาลหรือแต่ละระดับองค์กร ย่อมมีเป้าหมายต่างกัน ฉะนั้นการสร้างเครื่องมือสำหรับประเมินผลจึง
ต้องคำนึงถึงเป้าหมายองค์กรเป็นสำคัญ โดยกำหนดวิธีการประเมินผลที่มีรายละเอียดและบรรทัดฐาน
การประเมินด้วยตัวช้ีวัดที่สามารถประเมินผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ   
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  จากผลการวิจัยด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงาน พบว่า การส่งเสริมให้พนักงานศึกษา
ต่อเพื่อปรับปรุงวุฒิการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า เทศบาล
ตำบลจันดี ควรจัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถใน 3 แนวทางดังนี้ 
  2.1 การศึกษาดูงาน เป็นการเรียนรู้เชิงวิชาการด้วยการไปสัมผัส การสังเกตการณ์ สร้าง
เสริมประสบการณ์งานนอกสถานท่ี และรับทราบประเด็นการปฏิบัติงานเพิ่มเติมช่วยให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ สามารถนำมาริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
  2.2 การฝึกอบรม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับองค์การ
และพนักงานเทศบาลทุกคน เพิ ่มพูนความสามารถและทัศนคติที ่มีต่องาน การจัดฝึกอบรมที ่มี
ประสิทธิภาพ เน้นยกระดับ ความเข้าใจ มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ รวมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับยุคทักษะศตวรรษท่ี 21 
  2.3 การให้ทุนศึกษาต่อ เทศบาลตำบลควรจัดมอบทุนการศึกษาแก่พนักงานทุก
ปีงบประมาณ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานฯ ให้สูงขึ้น เป็นการสร้างทุนมนุษย์ให้แก่องค์กร
ต่อไป 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ จากผลการวิจัยด้านความพึงพอใจจากการได้รับมอบหมาย
งาน เป็นพนักงานของหน่วยราชการ โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ในท้องถิ่ นที่ตนรับผิดชอบอยู่ 
จากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล มีการเตรียมพร้อมเป็นส่วนกลางในการจัดงาน เพื่อให้ประชาชนได้มี
การทำกิจกรรมร่วมกันและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับพนักงานอีกด้วย การ
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานโดยการพิจารณาเพิ่มรายได้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภารกิจ
หน้าท่ีที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในยุคเศรษฐกิจท่ีมีค่าครองชีพที่สูงนั้น ได้เป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอีกทางหนึ่งและมีความทุ่มเทให้กับองค์การในการทำงานอย่าง
เต็มที่ เป็นการป้องกันมิให้พนักงานกระทำการทุจริตในหน้าท่ีอีกด้วย 
 ประกอบกับเนื่องจากพนักงานเทศบาลตำบลจันดี ที่มีอยู่ในการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกจ้างส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ ประชาชน จากสภาพปัญหาดังกล่าวพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเองจึงต้องปรับตัวโดยเฉพาะการดำรงชีพ พนักงานเองต้องมีอาชีพเสริมทำนอก
เวลาราชการทั้งนี้เพื่อให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ที่ สำคัญต้องยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติในการดำรงชีพได้ เห็นควรจัดทำ
โครงการอาชีพเสริมให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำโครงการเงินกู้เพ่ือสวัสดิการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานเทศบาลตำบลที่ต้องการกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนใน
การประกอบ  
 



- 911 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เอกสารอ้างอิง 
ตะวัน ศิลป์ประกอบ. (2551). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขององค์การ 
  บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองชลบุรี. ปัญหาพิเศษของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐ 
  ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ:  
  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ทับเพชร  อามระดิษ. (2542). ขวัญและกำลังใจของตำรวจสายตรวจ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร 
  มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ทิพย์ประภา ทองสี. (2551). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบล 
  เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐ 
  ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ:  
  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
วสันต์ พลั ่วพันธ์. (2550). การศึกษาขวัญกำลังใจพนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา : มูลนิธิ  
  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ. วิทยานิพนธ์อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
  จัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
อาคม ฉันทเจริญโชค. (2545).  ขวัญและกำลังใจของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซีพลาสอินเตอร์ เนช่ัน 
  แนล จำกัด.  ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ. บัณฑิต 
  วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
Davis, K. (1967). Human relation at work. New York: McGraw - Hill Book. 
Davis, Keith. (1972). Human behavior at work : human relation and organization behevior.  
  14th ed. New York: McGraw - Hill Co. 
 

 



 

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก  
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

WORK MOTIVATION OF THE STAFF OF MUEANG DONSAK MUNICIPALITY, 
DONSAK DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE 

 
ศิวรางค์  เอี่ยมคง 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์
Siwarang Eiumkong 

Southeast Asia University 
E-mail: isaree2519tukta@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล  ประชากรเป้าหมายคือ พนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ ้น 110 คน  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  แสดงผลด้วยจำนวน (n) และร้อยละ (%) และวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลเมืองดอนสักอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงคะแนนเฉลี่ย (Mean: ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: )  พร้อมทั้งทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ด้วยสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) คือ การทดสอบค่าที (t-test) เฉพาะตัวแปรอิสระที่แบ่งตัวแปรย่อยได้
สองตัว และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) สำหรับทดสอบตัวแปรอิสระที่แบ่งตัวแปรยอ่ยได้มากกว่าสองตวั 
เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) หากพบความแตกต่างท่ีมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดบั 
.05 จึงจำแนกความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไปด้วยวิธี LSD. 
 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อยู่ใน
ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย = 4.09  จัดลำดับเป็นรายด้านพบว่า (1) ด้านลักษณะงานความรับผิดชอบ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย = 4.22   (2) ด้านความสำเร็จของงาน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
= 4.07  (3) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู ่ในระดับมาก คะแนนเฉลี ่ย = 4.06  และด้าน
ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย = 4.03  ตามลำดับ  ผลการเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ 
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อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทตำแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน ไม่มีผล
ทำให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสักแตกต่างกัน  
 
คำสำคัญ: แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน, เทศบาลเมืองดอนสัก 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to study the level of work motivation of the 
staff of Mueang Donsak Municipality, Donsak District, Surat Thani Province and to compare 
it according to the personal factors.  The target population consisted of 110 staff of 
Mueang Donsak Municipality, Donsak District, Surat Thani Province.  Using statistical 
instruments including descriptive statistics that show results with numbers ( n)  and 

percentage (% ) , the level of work motivation was analyzed with mean ( Mean:  )  and 

standard deviation (Standard Deviation: ). Hypothetical test was also administered with 
inferential statistics, i.e., t-test for testing independent variables that can be divided into 
two sub- variables only and F- test for testing independent variables that can be divided 
into more than two sub- variants, which is also called one- way analysis of variance 
( ANOVA) .  When a difference was found with reference to the statistical level of . 05, it 
was classified into two variances by Least Significant Difference (LSD) test. 
 The findings of this study revealed that the level of work motivation of the staff 
of Mueang Donsak Municipality, Donsak District, Surat Thani Province was overall at a high 
level with an average score of 4.09. The factors of work motivation ranked in descending 
order were ( 1)  nature of work and responsibility, which was the highest level ( average 
score = 4.22) , (2) success in work, which was at a high level (average score = 4.07) , (3) 
being accepted and respected, which was at a high level ( average score =  4. 06) , and 
promotion, which was at a high level (average score = 4.03) , respectively.  The result of 
the comparison of the level of work motivation of the staff of Mueang Donsak 
Municipality revealed that the gender, age, education level, social status, average 
monthly income, and type of position did not have an effect on differences in work 
motivation of the staff of Mueang Donsak Municipality with reference to a statistical 
significance level of 0.05. 
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บทนำ 
 การบริหารงานองค์การในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและโดยทั่วไปก็เป็นที่
ยอมรับกันว่าทรัพยากรทางด้านกำลังคนและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการมีความสำคัญอย่างมาก 
การศึกษาแนวทางการบริหารงานจำเป็นต้องพิจารณาให้เห็นถึงความสำคัญของภารกิจในการจัดการแต่
ละชนิดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  องค์การ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน การให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจะบังเกิดผลดีได้ก็ตอ่เมื่อผู้บรหิารหรอืผู้บังคับบัญชาเข้าใจถึงความต้องการของ
มนุษย์ และสามารถเลือกใช้วิธีการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นคงและเกิดความรู้สึกที่จะอุทิศตนเพื่อ
งานและองค์การได้อย่างจริงใจ การสร้างแรงจูงใจ จึงเป็นภาระที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร  การจูงใจเป็น
งานท่ีเกี่ยวข้องกับคนโดยตรง  ซึ่งบุคคลแต่ละคนก็มีความคิดความต้องการแตกต่างกันออกไป ปัญหาใน
ด้านการทำงานขององค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ส่วนมากบุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน จึงทำให้
งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ และจากสาเหตุที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานขาดความสามารถ
ในการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมให้กับบุคลากรในหน่วยงานย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ บุคลากรจึงเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การมีประสิทธิภาพและนำพาไปสู่ความสำเร็จกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายและประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในองค์การราชการ คือ บุคลากร ปัญหาสำคัญคือ การที่
บุคลากรขององค์กรไม่มีโอกาสใช้ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มที่ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา
ระบบราชการ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน การ
แก้ปัญหาแรงจูงใจจึงถือได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาเกือบจะทุกระบบขององค์กร ถ้าบุคลากรมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานท่ีดี งานท่ีออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การ 
 ฉะนั ้น สิ ่งที ่องค์การต้องคำนึงถึงคือ การจูงใจให้บุคคลในองค์การเกิดความจงรักภักดี ใช้
ความสามารถที่มีอยู่ทำงานให้กับองค์การอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใน
การทำงาน เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองค์การที่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงกับตัวบุคคลที่
ปฏิบัติงานในองค์การ ผู้บริหารควรให้ความสนใจในการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน  เพราะเป็นเรื่อง
ที่ช่วยให้ทั้งองค์การและตัวบุคคลต่างๆ  ก็ได้รับความพึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันเป็นผลให้องค์การ
สามารถดำเนินกิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้  นอกจากความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแล้ว การสร้างแรงจูงใจทำให้บุคลากรมีความเต็มใจท่ีปฏิบัติงาน  ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน
ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้  ดังนั้น องค์การจึงควรให้ความสนใจ  เอาใจใส่  และให้
ความสำคัญแก่บุคลากร โดยการสร้างความรู้สึกอันดีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมกับ
องค์การตลอดจน ให้โอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานที่มีความสามารถ เพื่อให้บุคลากรรู้สึกว่าตน
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เป็นที่ต้องการขององค์การ มีความตั้งใจทำให้องค์การประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคง
ให้กับพนักงานเอง และเพื ่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน และความสำเร็จในการ
ดำเนินงานขององค์การได้ในที่สุด เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลเมืองที่มี
บทบาทสำคัญต่อการบริหารการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและท้องถิ่น 
 เทศบาลเมือง เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวง 
มหาดไทย มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 
ให้เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลพัฒนาท้องถิ่น รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้
มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และหน้าท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 ดังนั้น แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ จึงมีผลต่อความสำเร็จของงานและ
องค์การ องค์การใดก็ตามหากมีบุคลากรในองค์การไม่มีแรงจูงใจในการทำงานเป็นเหตุทำให้ผลการ
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง  มีการขาดงานหรืออาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมาได้แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์การมีบุคลากรที่มีความรู้สึกพอใจในการทำงาน มีความรู้สึกใน
ด้านดี  นอกจากนั้น  ความพอใจในการทำงานเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่ดี และ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้
ด้วยดีจะต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อโน้มน้าวจิตใจของบุคลากร ให้ทุ่มเทการทำงานเพิ่มขึ้น ใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ให้เห็นคุณค่าของตนที่มีต่อหน่วยงาน ผู้บริหารเป็นบุ คคลสำคัญที่จะต้องมี
ความสามารถในการบริหารงานบุคคล ต้องหาสิ่งจูงใจ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความเต็มใจ
ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ผู้บริหารต้องให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานเพื่อให้
เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 จากความสำคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื ่อนำผล
การศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในเทศบาลต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานโดยรวมของเทศบาลประสบความสำเร็จต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอน
สัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 การจูงใจ (Motive) เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับความสำเร็จ การจูงใจจึงเป็นความพยายาม
ชักชวนให้ผู้อื่นแสดงออกหรือปฏิบัติตามสิ่งจูงใจที่มีได้ทั้งภายในและภายนอกของบุคคล โดยมูลเหตุจูงใจ
คือความต้องการ ดังที่ สมพงษ์ เกษมสิน (2526: 75-76) ได้กล่าวถึงประเภทของสิ่งจูงใจที่กระตุ้นใหค้น
อยากปฏิบัติงาน มี 2 ประเภท คือ 
 1. สิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงิน ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจทางตรงและทางอ้อมได้ แรงจูงใจทางตรง 
ได้แก่  เงินเดือน และค่าจ้าง  แรงจูงใจทางอ้อม ได้แก่ บำเหน็จบำนาญ ค่ารักษาพยาบาล และ
ผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ  
 2. สิ่งจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นความต้องการด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ การยกย่อง
ชมเชย ได้รับการยอมรับการหมู่คณะ เป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ และความมั่นคงของงาน 
 สอดคล้องกับ พยอม วงศ์สารศรี (2534: 227) ที่แบ่งประเภทแรงจูงใจเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที ่มีความต้องการ
แสวงหา การจูงใจประเภทที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างด้วยจิตใจตนเองที่รักการแสวงหาการจูงใจ
ประเภทนี้ ได้แก่ ความสนใจ เจตคติ ความต้องการ การจูงใจประเภทนี้นับว่ามีคุณค่าต่อการทำงานเป็น
อย่างดี เพราะผู้บริหารไม่ต้องหากลวิธีมาชักจูงให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 
 2. การจูงใจแบบนิเสธ  (Negative Motivation) การจูงใจในแบบนี ้บางทีเรียกว่า Stick 
Approach เป็นการจูงใจให้บุคคลหรือผู้ร่วมงานโดยวิธีการขู่บังคับ และลงโทษเพื่อให้บุคคลเหล่านั้น
ปฏิบัติตาม โดยอาศัยความเกรงกลัวเป็นพื้นฐาน เช่น การลงโทษทางวินัย การโยกย้าย การตัดอัตรา
ค่าจ้าง และเงินเดือน 
 แรงจูงใจจึงแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในมี
คุณค่ากว่าแรงจูงใจภายนอก เพราะแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลที่มักเกิดจากการประสบความสำเร็จ 
 ซึ่งแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์การ ดังที่ 
สุพัตรา สุภาพ  (2536: 125-126) กล่าวไว้ดังน้ี 
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 1. เสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แต่ละบุคคลในองค์การและหมู่คณะเป็นการสร้าง
พลังงานร่วมกันของกลุ่ม 
 2. ส่งเสริมและเสริมสร้างสามัคคีธรรมในหมู่คณะเป็นการสร้างพลังดัวยความสามัคคี 
 3. สร้างกำลังขวัญและท่าทีที่ดีในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 
 4. ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ 
 5. ช่วยทำให้การควบคุมดำเนินไปด้วยความราบรื่นอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัยและมีศีลธรรม
อันดีงาม ลดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงาน 
 6. เกื ้อหนุนและจูงใจ ให้สมาชิกขององค์การ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ ใน
องค์การ เป็นการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์การ 
 7. ทำให้เกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ทำให้เกิดความสุขกายสุขใจ
ในการทำงานเพราะร่างกายที่แข็งแรงอยู่คู่กับหัวใจที่เป็นสุขเท่านั้น 
 8. แรงจูงใจก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  แรงจูงใจมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์การ เป็นหน้าที่โดยตรงของ
ผู้บริหารทุกระดับที่ต้องทำหน้าที่ชักจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ศักยภาพในการทำงานให้เต็มที่เต็ม
ความสามารถ  การเข้าใจแรงจูงใจของตนเองและคนอื่น ทำให้รู้วิธีสนองความต้องกา รของคน และ
กลายเป็นบุคคลที่รู้ใจคนอื่นได้ดี อันนำไปสู่การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดี การใช้แรงจูงใจที่
เหมาะสมเพื่อเป็นสิ่งจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นและพร้อมทุ่มเทการทำงานเพื่อพัฒนาองค์การ
และบรรลุเป้าหมายองค์การต่อไป 
 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’sTwo-Factors Theory)   
 เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2548: 339-340) กล่าวว่า ทฤษฎี 2 องค์ประกอบ ของ Herzberg เป็น
ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีศึกษาถึงสาเหตุจูงใจให้ทำงาน ซึ่งพบว่ามี 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจในการทำงาน 
ดังนี ้
 1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivator factors) ทำให้คนทำงานมีความรู้สึกพอใจในงาน มีความรู้สึกใน
ด้านดี  ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่โดยคนจะถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิต ปัจจัยกระตุ้น  
ได้แก่  ความสำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้า และลักษณะของงานท่ี
ทำ ถ้ามีปัจจัยเหล่านี้  คนทำงานก็จะเกิดความพอใจในการทำงานและเกิดแรงจูงใจ เพราะสามารถสนอง
ความต้องการสำเร็จในชีวิตได้ แต่ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ความพอใจในการทำงานและแรงจูงใจก็ไม่เกิดขึ้น 
 2. ปัจจัยค้ำจุน  (Hygiene factors)  เป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจในงานที่
ปฏิบัต ิอยู ่  เช่น  นโยบายของหน่วยงานและการบริหาร  การบังคับบัญชา  สภาพการทำงาน  
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  รายได้  ตำแหน่งและความมั่นคง  ถ้าปัจจัยเหล่านี้ขาดไปจะทำให้เกิดความ
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ความพึงพอใจในงาน  

(Job satisfaction) 

ความไมพ่ึงพอใจในงาน 
(Job dissatisfaction) 

ไม่พอใจในการทำงาน  แต่ถ้ามีอยู่ก็จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการทำงาน  แต่ก็
ไม่ได้เพิ่มความไม่พอใจในการทำงานหรือเพิ่มแรงจูงใจได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แนวคิดตามทฤษฎี 2 ปัจจัย ปัจจยักระตุ้นและปจัจัยค้ำจุน ของ Herzberg 
ที่มา : เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550: 340 

 ดังที ่ จ ุฑามาศ ทวีไพบูลย์ (2550) กล่าวถึง ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Frederick Herzberg 
ประกอบด้วย ปัจจัยอนามัยและปัจจัยจูงใจ  ปัจจัยอนามัย คือ สิ่งที่อยู่นอกตัวงาน เช่น สภาพแวดลอ้ม
ในการทำงาน เงินเดือน ค่าตอบแทนจูงใจ หากไม่เท่าเทียมกันพนักงานอาจไม่พอใจ  นายจ้างควรกำหนด
เนื้อหาของงานให้จูงใจพนักงานโดยการเพิ่มเนื้อหาของงานให้มีความท้าทายและสะท้อนผลลัพธ์ของงาน
ให้พนักงานรับรู้ ส่วนปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง กล่าวคือ การจูงใจปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับตัวงานโดยตรง ถ้ามีสิ่งจูงใจอยู่หรือทำให้เกิดความพึงพอใจในงาน ทำให้เกิดความชอบ รักในการ
ปฏิบัติงาน และทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทัศนคติทางบวก  
 1. ความสำเร็จในการทำงาน หมายถึง ความสำเร็จสมบูรณ์ของงาน ความสามารถในการ
แก้ปัญหาการมองเห็นผลงานความชัดเจนของงานเป็นความสำเร็จที่วัดได้จากการปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย ตามกำหนดเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและความพอใจในผลงาน
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยกระตุ้น (Motivator factors) 
1. ความเจริญเติบโต (Personal growth) 
2. ลักษณะงาน (Work content) 
3. ความสำเร็จ (Achievement) 
4. การยกย่อง (Recognition) 
5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
6. ความก้าวหน้า (Advancement) 

ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene factors) 
1. นโยบายของหน่วยงาน (Company policy) 
2. การบังคับบัญชา (Supervision) 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relations) 
4. สภาพการทำงาน (Working conditions) 
5. ความมั่นคงในงาน (Job security) 
6. ค่าตอบแทน (Pay) 
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 2. การยอมรับนับถือ หมายถึง การยอมรับหรือเห็นด้วยกับความสำเร็จ การได้รับการชมเชย 
ยกย่อง ชื ่นชม เชื ่อถ ือไว ้วางใจในผลงาน หร ือการดำเนินงานจากผู ้บ ังค ับบัญชา ผ ู ้ร ่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับ การยอมรับนับถือ ก็จะทำให้เกิดการไม่ยอมรับได้
รับคำตำหนิติเตียน หรือการกล่าวโทษ 
 3. ลักษณะงาน หมายถึง การลงมือกระทำหรือการทำงานเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งมีกำหนดเวลาหรือ
เป็นกิจวัตร หรือยืดหยุ่นได้ อาจมีการสร้างสรรค์งานไม่ว่าเป็นงานง่ายหรืองานยาก เป็นงานที่ชวนให้
ปฏิบัติไม่น่าเบื ่อเป็นงานที่ส่งเสริมต่อความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ เป็นงานที่มีคุณค่า รวมทั้งสามาร ถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ หรือทำงานให้สำเร็จในเวลาอันสั้น 
 4. ความรับผิดชอบ หมายถึง การจัดลำดับของการทำงานได้เอง ความตั้งใจ ความสำนึกใน
อำนาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนอิสระในการปฏิบัติงาน 
 5. ความก้าวหน้าในตำแหน่ง หมายถึง ผลหรือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลง ในภาพของบุคคล 
หรือตำแหน่ง ในสถานที่ทำงาน โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้นและมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เพ่ิมขึ้น ตลอดจนโอกาสการศึกษาต่อ อบรม ดูงาน 
 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล ตามแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก 
ทั้งองค์ประกอบปัจจัยจูงใจ  และองค์ประกอบปัจจัยค้ำจุน  มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความพึงพอใจ
ขององค์การ ถ้าองค์กรไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
ควรจะศึกษาถึงสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของบุคลากร เพื่อสร้างแรงจู งใจที่ดีทำให้บุคลากร
เกิดความพึงพอใจ มีความศรัทธาในงาน จงรักภักดีต่อองค์กร และตั ้งใจในการทำงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของ 
องค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก ดำเนินการตาม 
Herzberg’s Motivation-Hygiene Theory) ดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรเป้าหมาย คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
จำนวนทั้งสิ้น 110 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) = 1 และการทดลองใช้ (Try Out) แล้วนำมา

หาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ () ความเชื ่อมั ่น (Reliability)  = .956  วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อพิจารณาความแตกต่างคะแนน



- 920 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เฉลี่ยที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ย
วิธี LSD.   
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
ดอนสัก อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย = 4.09 จัดลำดับเป็นรายด้านพบว่า (1) ด้านลักษณะงานความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย = 4.22   (2) ด้านความสำเร็จของงาน อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย = 4.07 (3) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย = 4.06 และ
ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย = 4.03 ตามลำดับ 
 ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เมืองดอนสัก จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  และประเภทตำแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลทำให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลเมืองดอนสักแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลเมืองดอนสัก จำแนกตามประเภทตำแหน่งงาน ในประเด็นความก้าวหน้าในตำแหน่งงานเพียง
ประเด็นเดียวท่ีมีผลทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ปรากฏผลสรุปการวิจัยดังกล่าวไว้ข้างต้น สามารถอภิปรายผลประกอบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
 ผลการวิจัยที่พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อยู่
ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย = 4.09  เหตุผลที่การวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะพนักงานเทศบาลเมือง
ดอนสัก ได้รับแรงจูงใจจากความสำเร็จของงานในระดับมาก  และการได้รับความยอมรับนับถือ อยู่ ใน
ระดับมาก รวมทั้งมีความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานอยู่ในระดับมาก ตลอดจนลักษณะงานความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดล้องกับผลการวิจัยของ คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
(2553) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริกา ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ที่พบว่า ความสำเร็จของงาน การพัฒนาและความก้าวหน้า การ
ยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบและด้านค่าตอบแทน ทำให้ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบคุลากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความสำเร็จของงาน ด้านการพัฒนาและความก้าวหน้า  ด้านการยอมรับนับถือ  ด้านความ
รับผิดชอบและด้านค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณฑล รอยตระกูล 
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(2546) เรื่อง ระดับการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่สาขา พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความสำเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลเมืองดอนสัก จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทตำแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติจิแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก จำแนกตามประเภทตำแหน่งงาน ที่ต่างกัน 
มีแรงจูงใจด่านความก้าวหน้าในตำแหน่งงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 สามารถอภิปราย
ตามปัจจัยส่วนบุคคลได้ดังนี้ 
 เพศ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 
แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ทั้งบุคลากรเพศชายและเพศหญิงที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองดอนสัก ซึ่ง
มีหน้าที ่ตามตำแหน่งงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ ( Job Description) ได้ร ับแรงจูงใจจาก
ความสำเร็จของงาน และการได้รับความยอมรับนับถือ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ตลอดจน
ลักษณะงานความรับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสของพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของ
เทศบาลเมืองดอนสักทุกคน ทำให้ปัจจัยด้านเพศ ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้แรงจูงใจในการปฏิบัติแตกต่างกัน  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วราภรณ์ คำเพชรดี (2552)  ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบว่า เพศที่ต่างกัน มีความเห็นต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน   
 อายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 
แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า พนักงานที่มีอายุมากหรือน้อยต่างกันก็ตาม ทุกคนต่างได้
รับรู้ขอบเขตการทำงาน และภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับตั้งแต่เริ่มบรรจุและ
ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองดอนสัก ฉะนั้นอายุพนักงานที่ต่างกันจึงไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิริรักษ์ วรรธนะพินทุ (2548) เรื่อง แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ไม่พบว่าบุคลากรที่มี
อายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
 ระดับการศึกษาต่างกัน ไม่ทำให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 
แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า เทศบาลเมืองดอนสัก เป็นงานในรูปแบบการนำนโยบายมา
ปฏิบัติ ซึ ่งต้องอาศัยทักษะการทำงาน การฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาสาขาที่จบการศึกษาที่เป็นข้อกำหนดสำหรับใช้รับสมัครเข้าทำงานในเบื้องต้น ผลการวิจัยครั้งนี้
จึงสะท้อนให้เห็นว่า ระดับการศึกษาจึงไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธิดา สุขใจ (2549) เรื ่องแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ: ศึกษากรณีส่วนโรงงานฟอกย้อม 2 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ผล
การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การทำงานโดยรวม 
 สถานภาพที่ต่างกัน ไม่ทำให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 
แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี ้สามารถอธิบายได้ว่า พนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก สามารถดำเนินวิถี
ชีวิตประจำวัน กับการจัดสรรเวลาการทำงานได้อย่างเหมาะสม ของพนักงานที่มีสถานภาพทั้งที่สมรส
แล้ว และผ่านการสมรสแล้ว รวมทั้งเป็นโสด กระทั่งทำให้มีรูปแบบเป็นกิจวัตรประจำวัน สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ชะเอม พรมศักดิ์ (2551) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลปรากฏว่าการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลคือ 
สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน   
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ไม่ทำให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
ดอนสัก แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า เทศบาลเมืองดอนสัก เป็นหน่วยงานภาครัฐระดับ
ท้องถิ่นที่มีอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ อาทิ ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทางออกนอกพื้นที่ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าช่วยเหลือบุตร ฯลฯ  เป็นอัตราแน่นอนที่ถูกกำหนดตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างต่างๆ อีกทั้งมีระเบียบข้อบังคับการเบิกจ่ายที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร  ดั งนั้นรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก ล้วนได้รับเงินตามระดับการปฏิบัติงานของตน จึงทำให้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่ทำให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลดอนสัก
แตกต่างกันนั่นเอง  
 ประเภทตำแหน่งงานที่ต่างกัน ไม่ทำให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
ดอนสักแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้สามารถอธิบายได้ว่า การทำงานในหน่วยงานระดับองค์กรส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งตำแหน่งงานเป็นกรอบการทำงานเฉพาะ เป็นปัจจัยระบุความสำคัญของบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งนั้น แต่
ในทางปฏิบัติมีการบริหารสั่งการแบบแนวราบ ช่วงว่างระหว่างตำแหน่งไม่ห่างกันมานัก ด้วยเหตุนี้
ตำแหน่งงานจึงมิใช่เป็นปัจจัยต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสักให้เกิด
ความแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กวี แย้มกลีบ และคณะ (2550) เรื่องแรงจูงใจในการ
ทำงานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิโคราช (1995) จำกัด ที่พบว่า ภาพรวมปัจจัยแรงจูงใจ ไม่พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ตำแหน่งงานในประเด็นความก้าวหน้าในงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปองค์ความรู้ 
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 จากผลการวิจัย ค้นพบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอกสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก แสดงให้เห็นผล
จากปัจจัยกระตุ้น (Motivation) ที่มีต่อความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของผู้พนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg  ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรให้ความสำคัญ
และทำความเข้าใจต่อการจูงใจในการปฏิบัติงาน อาจโดยสำรวจหรือสักเกตพฤติกรรมพนักงานในองค์กร 
เพื่อหาสาเหตุเพราะเหตุใดพนักงานบางคนจึงอดทน เสียสละ ทำงานหนัก และกำหนดกลวิธีการ
มอบหมายงาน หรือบรรจุแต่งตั้งให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่พนักงานสนใจ เมื่อทำงานแล้วมีความสุข 
มีความมุ่งมั่น รวมถึงการใช้งานในความรับผิดชอบนั้นเป็น Career Path สำหรับอนาคตในงานได้ด้วย 
 2. การมอบหมายภารกิจในลักษณะงานความรับผิดชอบ เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีที่สุดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก ทั้งนี้พนักงานเมื่อมีความรู้สึกว่าตนปฏิบัติ งานได้สำเร็จ 
ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาก็ดี จากเพื่อนร่วมงานก็ดี หรือเป็นที่รับรู ้จากประชาชน
ผู้รับบริการก็ดี  ซึ่งเป็นแรงผลักให้พนักงานมีความรู้สึกว่า งานที่เขาทำมีความสำคัญ โดยเฉพาะงานใน
ความรับผิดชอบ กล่าวคือ พนักงานมีความรู้สึกว่าตนมี ศักยภาพ มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในงานตน หรือมี
โอกาสเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากงานที่ทำ เพื่อให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงาน ปัจจัยลักษณะงาน
ความรับผิดชอบ จึงควรนำมาสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานเป็นอันดับแรก 
 3. ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เมืองดอนสัก พบว่า ความแตกต่างในด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ชี้ให้เห็นได้ว่า แรงจูงใจด้าน
ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน มีความสัมพันธ์ต่อภารกิจหรือลักษณะงานความรับผิดชอบ และตำแหน่ง
งานครองอยู่ เนื่องจากพนักงานทุกคนต่างต้องการความก้าวหน้า ความมั่นคงดังแนวคิดของ Herzberg 
ที่กล่าวไว้ว่า พนักงานต้องการมีความรู้สึกมั่นคง ความปลอดภัยในงานท่ีปฏิบัติ และงานมีความมั่นคง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ผลการวิจัยที่พบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก เป็น
ปัจจัยสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก  ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ต่อผู้บริหารระดับสูง และระดับกลางของเทศบาลเมืองดอนสัก  เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับประยุกต์เป็น
แนวทางสำหรับปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ดังนี ้
  1.1 ภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อยู่ในระดับ
มาก จึงขอเสนอว่า คณะผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลเมืองควรกำหนดนโยบายและจัดให้มีสวัสดิการ
เพื่อเสริมทักษะ (Skill) และขีดความสามารถ (Competency) แก่พนักงานทุกคน สำหรับสร้างแรงจูงใจ 
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เช่น ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ตามแนวทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ด้วยการยึดหลัก “คนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา” 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาตน บนความก้าวหน้าที่เป็นไปได้ (Career 
Path) มีการฝึกฝนตนให้มีความรูเ้ชิงบริหารงาน บริหารเวลา เพื่อเป็นกำลังใจแก่พนักงานให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 ลักษณะงานความรับผิดชอบ เป็นปัจจัยจูงใจในระดับมากท่ีสุด จากผลการวิจัยที่เป็น
เช่นนี้ จึงขอเสนอว่า เทศบาลเมืองดอนสักควรปรับขอบเขตงาน (Job Description) แต่ละตำแหนง่ให้มี
ความชัดเจน โดยอาจนำระเบียบวิธี PDCA: Plan Do Check Act สำหรับส่งเสริมพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากน้ีควรมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีแผนการประเมินขีดความสามารถตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีเกณฑ์การประเมินและข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน ที่ทำให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในงานได้
อย่างแท้จริง   
  1.3 ความสำเร็จของงาน มีระดับแรงจูงใจในระดับมาก  ซึ่งสามารถใช้เป็นปัจจัยส่งเสริม
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลได้  จึงขอเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมพนักงานปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ทั้งงานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และงานบริการประชาชน  ท้ังนี้โดยดำเนินการควบคู่กับการ
จัดสภาพแวดล้อมองค์การ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และมีการจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาใช้ รวมทั้งนำนวัตกรรมการสื่อสารที่รวดเร็ว เป็นการเสริมแรงให้เกิดความสำเร็จในงาน เป็น
ต้น   
  1.4 การได้รับการยอมรับนับถือ เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมาก ดังนั้นผู้บริหาร
ควรนำแนวคิดธรรมาภิบาลตามหลักความรับผิดชอบต่อประชาสังคม (Accountability)  มีโอกาสพบปะ
ประชาชน หรือมีเวลาในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว องค์การทางสังคม พร้อม
ทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความสามัคคี การจัดรางวัลสำหรับ
พนักงานดีเด่นประจำปี เป็นต้น 
  1.5 ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน เป็นปัจจัยที่มีแรงจูงใจในระดับมาก จึงขอเสนอว่า 
ควรสร้างแรงจูงใจด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำงานของตนและร่วมมือกับเพื่อน
ร่วมงาน เปิดโอกาสให้เพิ่มพูนความรู้ หรือศึกษาต่อ หรือมอบหมายงานใหม่ที่ท้าทาย เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนได้รับการสอนงานจากหัวหน้า การเรียนรู้งานจากงานภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ 
ต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมพนักงานภายใน
องค์กรให้ความร่วมมือท้ังในเรื่องกระบวนการทำงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมขององค์กรที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมทั้งนำแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ท้าทายต่อความสามารถ สร้าง
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การยอมรับในความสามารถ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นที ่เกี ่ยวข้องกับเทศบาลเมืองดอนสัก เพื ่อเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานอันนำไปสู่
ความก้าวหน้าในงาน  
 3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  เพื่อเสริมแรงจูงใจให้พนักงานเทศบาลดอนสัก ผู้วิจัยขอเสนอว่า ผู้บริหารทุกระดับ ควร
จัดวัฒนธรรมเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา ต้นแบบการปฏิบัติงานท่ีดี เป็น
เสริมแรงด้านทักษะการบริหารงาน การวางแผนงาน การพัฒนาความรู้สู ่การปฏิบัติในภารกิจที่ ตน
รับผิดชอบ ซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความก้าวหน้า  ตลอดจนพัฒนาทักษะความรู้ที่ทันยุคสมัย มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตการทำงาน 
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บทคัดย่อ  
 วิชาพระพุทธศาสนานับเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นวิชาที่พัฒนาให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะพัฒนาทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 ใน 3 มิติ ประกอบด้วยมิติด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา มิติด้านครูผู้สอน และมิติด้านผู้เรียน 
  การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา, มโนทัศน์สำคัญในวิชาพระพุทธศาสนา, ทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
และผู้เรียน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลตอ่แนวทางการจัดการเรียนรูร้ายวิชาพระพุทธศาสนาในศตวรรษ
ที่ 21 และทำให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ: แนวทางการจัดการเรียนรู้, สังคมศึกษา, ศตวรรษที่ 21, วิชาพระพุทธศาสนา 
 
Abstract 
  Buddhism, one of the crucial subjects in the learning area of Social Studies, 

Religion, and Culture, has developed learners into complete human beings as it supports 

them physically, cognitively, emotionally, socially, and mentally. This article aims to 

analyze all the factors affecting learning management of Buddhism in the 21st century. 
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The 3 dimensions taken into account include school administrators, teachers, and 

learners. 

 An analysis of the objectives of Social Studies, the major concepts in Buddhism, 

the learners’ 21st century skills, learning materials, technology, and innovations in the 21st 

century as well as learning management supporting the learners’ 21st century skills and 

the roles of school administrators, teachers, and learners are all major factors impacting 

Buddhism learning management in the 21st century. These, consequently, would assist 

educational institutions in effectively developing their own learning management. 

 
Keywords: learning management, social studies, the 21st century, Buddhism 

 

บทนำ 
 สังคมศึกษาเป็นวิชาหนึ ่งที ่มีความสำคัญที ่ผ ู ้เร ียนจะต้องเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด เนื่องจากเป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีเป้าหมาย
สำคัญคือการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นพลเมืองดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เมื่อกล่าวถึงสาระ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หรือวิชาพระพุทธศาสนานั้น จะเห็นได้ว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากวิชา
หนึ่งที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดประโยชน์สงูสุด แต่ปัญหาที่ผู้เขียนพบ
ทั้งจากประสบการณ์ตรงและจากการศึกษาค้นคว้าจากบทความ ตำรา รวมถึงเอกสารต่าง ๆ พบว่า 
ผู้เรียนมักเกิดความเบื่อหน่ายในวิชาพระพุทธศาสนา สาเหตุสำคัญมาจากการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ที่ไม่ได้ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ โดยปัญหาที่พบส่วนมาก คือ ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจใน
จุดมุ่งหมายของรายวิชาอย่างถ่องแท้ ผนวกกับใช้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที ่มิได้เน้นผู ้เรียนเป็น
ศูนย์กลางแต่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายเป็นหลัก อ่านเนื้อหาตามหนังสือ
ให้ผู้เรียนฟัง มุ่งให้ผู้เรียนเน้นการท่องจำมากกว่าการที่จะได้แสดงความคิดเห็น ขาดการเชื่อมโยงเนื้อหา
สาระให้เข้ากับบริบทของโลกยุคปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 21) อีกทั้งหลักสูตรได้กำหนดเนื้อหาวิชาที่ให้เรยีน
ซึ่งมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก และในแต่ละระดับชั้นมีความซ้ำซ้อนกันของเนื้อหา ปัญหาเหล่านี้ล้ วนส่งผล
ต่อการเรียนรู้ในรายวิชาพระพุทธศาสนาโดยตรง (วิชัย วงศ์ใหญ่, 2542, สิริวรรณ ศรีพหล และวิภา
พรรณ พินลาและคณะ, 2564)  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้วางกรอบ เป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ 
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“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560) อาจกล่าวได้ว่าวิชาสังคมศึกษานั้นเป็นการนำความรู้จากสังคมศาสตร์และศาสตร์
อื่น ๆ มาศึกษา โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมด้วยความพยายามที่จะ
พัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพและศักยภาพ (นาตยา ปิลันธนานนท์, 2564) แต่การที่จะพัฒนาพลเมืองให้มี
คุณภาพและศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนในปัจจุบันนั้น เราจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ดังกล่าวได้ ท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์และโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ดังเช่นท่ี วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าว
ไว้ว่าทักษะของผู้เรียนในยุคนี้จะต้องประกอบไปด้วย 3Rs 8Cs 2Ls ซึ่งผู้ที่มีส่วนสำคัญและนับเป็นปัจจัย
สำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และทักษะดังกล่าวได้นั่นก็คือ “ผู้บริหาร” (ในฐานะผู้กำหนด
นโยบายและสนับสนุนครผูู้สอน) และ “ครูผู้สอน” (ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการเรยีนรู้ ผู้นำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ) อนึ่งการที่จะทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ศักยภาพ และการเป็นพลเมืองดีของสังคมได้นั้นจำเป็นต้อง
ได้รับการบ่มเพาะและขัดเกลาจากครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ฉะนั้น
วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ (2564) ที่ได้ใช้พุทธวิธีการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนซึ่งผลวิจัยพบว่าเมื่อใช้พุทธวิธีการสอนแล้วผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น  อีกประการหนึ่งที่ครูผู้สอน
จะต้องให้ความสำคัญก็คือทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของ
ครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชพร มั่งประเสริฐ (2565) ที่กล่าวว่า การที่ผู้บริหารสนับสนุนครูในการ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ครูสามารถจัดการเรียนรู ้ต่อผู ้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีนวัตกรรมเป็นตัวบ่งช้ีความสำเร็จ 
 ในช่วงตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช 2562 เป็นต้นมา สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวง
กว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา กล่าวคือสถานศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษา โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญเป็นลำดับแรกนั่นก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องใช้
ภาวะผู้นำทั้งในเชิงบริหารและเชิงวิชาการในการนำพาสถานศึกษาให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนรูปแบบการมาเรียนของผู้เรียนในแบบผสมผสาน 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบชั ้นเรียน (On-site) สลับกับการจัดการเรียนรู ้แบบออนไลน์ 
(Online) อีกทั้งครูผู้สอนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ของตนเอง มีการเลือกใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและวัยของผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียน เป้าหมายสำคัญของการเขียนบทความวิชาการในครั้งนี้ คือ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่
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ส่งผลต่อแนวทางการจัดการเร ียนรู ้รายวิชาพระพุทธศาสนา (ในบทความนี ้จะใช้คำว่ารายวิชา
พระพุทธศาสนาเป็นหลักเนื ่องจากต้องการเน้นความสำคัญในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีมิติที่เกี่ยวข้องใน 3 มิติ อันประกอบด้วย มิติด้านผู้บริหาร สถานศึกษา มิติด้าน
ครูผู้สอน และมิติด้านผู้เรียน โดยการประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
 บทความนี้นำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู ้รายวิชาพระพุทธศาสนาใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา, มโนทัศน์สำคัญในวิชาสังคมศึกษา สาระ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา), ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, สื่อ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21, วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน ซึ่งผู้เขียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าบทความวิชาการนี้จะเป็นประโยชน์รวมถึงเป็นแนวทางสำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู
ผู้สอน และผู้เรียน ในการนำองค์ความรู้ รวมถึงแนวคิดท่ีเกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการดำเนินการภายในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของตนเองที่
รับผิดชอบรวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันในการนำไปปรับใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของ
สถานศึกษารวมถึงเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาต่อไป 
 

จุดมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา  
 สังคมศึกษาเป็นการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีความมุ่ง
หมายในการช่วยให้เยาวชนสร้างตนเองให้มีความรอบรู้และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ในฐานะพลเมืองดีของสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมประชาธิปไตยในโลกที่พึ่งพา
อาศัยกัน (National Council for Social Studies (NCSS), 2010)  
 สังคมศึกษามุ่งเน้นสาระที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์พื้นฐานสำคัญ และมีคุณค่าแก่
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่รอบรู้และมีความรับผิดชอบ (ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล, 2555)  
 สังคมศึกษาเป็นการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถภาพความเป็นพลเมืองภายในสถานศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้ง 
3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (ให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระ และเกิดความคิดรวบยอด) ด้านทักษะและ
กระบวนการ (ทั้งทักษะวิชาการและทักษะทางสังคม) รวมถึงให้ผู้เรียนได้พัฒนาเจตคติและค่านิยม
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย์ (วิภาพรรณ พินลา และคณะ, 2564)  
 สังคมศึกษาเป็นการนำความรู้จากสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ มาศึกษา โดยมีเป้าหมาย
สำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมด้วยความพยายามที่จะพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพและ
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ศักยภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความตระหนักรู้ โดยที่ทั้งสังคมศาสตร์และสังคมศึกษานั้นมี
ปลายทางเดียวกันคือศาสตร์ที่ให้คุณค่าในการพัฒนามนุษย์และสังคม (นาตยา ปิลันธนานนท์, 2564)  
 กล่าวโดยสรุป สังคมศึกษาเป็นการนำความรู้ระหว่างสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มา
ทำการศึกษาแบบบูรณาการ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การมุ่งไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพการเป็น
พลเมืองดี  
  

มโนทัศน์สำคัญในวิชาพระพุทธศาสนา  
   สังคมศึกษาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความ
แตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มี
ความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสาระศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม นั้น ว่าด้วยแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำ
ความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ 
ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551)  
   สรุปสาระมโนทัศน์สำคัญในวิชาพระพุทธศาสนา ที่ครูผู้สอนควรพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังตารางต่อไปนี้  
 
มโนทัศน์สำคัญในวิชาพระพุทธศาสนา 
พระรัตนตรัย  
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  
- พุทธประวัติ  
- ชาดก  

- หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
- การบริหารจิตและเจรญิปญัญา  
- พระไตรปิฎก 
- พุทธศาสนสุภาษิต  

- พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
- วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
- หน้าท่ีชาวพุทธ  
- มรรยาทชาวพุทธ  
- ศาสนพิธี  

ตารางที่ 1 มโนทัศน์สำคัญในวิชาพระพุทธศาสนา 
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ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ที่ก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทักษะในยุค
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูมีหน้าที่เป็นเพียง
โค้ช (Coach) หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) ให้กับผู้เรียน ซึ่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่
ผู้เรียนพึงมี ประกอบด้วย 3Rs + 8Cs + 2Ls ดังต่อไปนี้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 3Rs ประกอบด้วย  
  1) Reading  
  2) (W) Riting และ  
  3) (A) Rithmetics  
 8Cs ประกอบด้วย  
  1) Critical Thinking & Problem Solving  
  2) Creativity & Innovation      
  3)Cross-Cultural Understanding  
  4) Collaboration, Teamwork & Leadership  
  5) Communication, Information & Media Literacy  
  6) Computing & ICT Literacy  
  7) Career & Learning Skills   
  8) Change    
 2Ls ประกอบด้วย  
  1) Learning Skills และ  
  2) Leadership 
 นอกจากการอ่านออกเขียนได้หรือรู้หนังสือ (Literacy) แล้ว ยังมีการขยายขอบเขตออกไป
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งดิจิทัลอีกด้วย ได้แก่  
  1) Media Literacy  
  2) Communication Literacy  
  3) Team Literacy   
  4) Social Literacy  
  5) Networking Literacy                 
   6) Environment/Earth Literacy  
  7) STEM Literacy  
  8) Aesthetic Literacy  และ  
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  9) Civic Literacy   
   

สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  การใช้สื่อกับการจัดการเรียนสังคมศึกษา จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
จัดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ในแต่ละระดับ ให้เหมาะสม
กับธรรมชาติของวิชาและช่วงวัยของผู้เรียน ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (วิภา
พรรณ พินลา และคณะ, 2564)  
 วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ (วิชาพระพุทธศาสนา) : เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการดำรงชีวิตอยู่
บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความซื่อสัตย์  ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
  ตัวอย่างสื่อ/ผลงาน/ชิ้นงาน : เรียงความ ภาพวาด แผ่นพับ นิทาน โคลงกลอน เกม ละคร 

ร้องเพลง บทบาทสมมติ การสร้างสถานการณ์จำลอง เป็นต้น  

  นอกจากนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราโดย
อาจกล่าวได้ว่าอาจนับเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญและถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย (สุ
กัญญา แช่มช้อย, 2561)    
  แท็บเล็ต (Tablet), กระดานอัจฉริยะ (Interactive Whiteboards), โครมบุ๊ก (Chromebook), 
เครื ่องถ่ายทอดภาพสามมิติ (Document Cameras), แอปเปิลทีวี (Apple TV), โมไบล์เทคโนโลยี 
(Mobile Technology), เนื้อหาสามมิติ (3-D Content), การประชุมทางไกล (Video Conferencing), 
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Course Ware), โรงเรียนเสมือน (Virtual Schooling), 
เว็บไซต์ 2.0 ในคลาวด์ (Web 2.0 Applications in Cloud) และเกม (Gaming) เป็นต้น  
  

วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
  กล่าวได้ว่าไม่มีวิธีการจัดการเรียนรู้ใดที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสมบรูณ์
ที่สุดในวิธีการจัดการเรียนรู้เพียงวิธีเดียว หากแต่วิธีการจัดการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
ด้านต่าง ๆ หรือผู้เรียนสามารถนำความรูไ้ปประยกุต์ใช้ได้ในสถานการณต์่าง ๆ  ที่แตกต่างกันออกไปอย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายที่สำคัญของวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จากการ
สังเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้ของผู้เขียนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ วิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยมีลักษณะและหลักการสำคัญ คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การ
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พัฒนาการเรียนรู ้ของผู้เรียนให้คิดเป็น ผู ้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้   
 วิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 อันประกอบไปด้วย 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้ อาชีพและชีวิต การเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น การคิดและการแก้ปัญหา มีดังต่อไปนี้ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2560 และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2564) 
 1) วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 2) ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 3) การใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  4) การแก้ปัญหา 5) โมเดลซิปปา 6) วัฏจักรการเรียนรู้  7) โครงงาน 8) กระบวนการวิจัย 9) 
สถานการณ์จำลอง 10) กรณีศึกษา 11) แบบร่วมมือ และ 12) การใช้เทคโนโลยี  
  การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) นั้น มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของพระพุทธศาสนา มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ตลอดจนสามารถนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตนเอง 
และสังคมในส่วนรวม ซึ่งความมุ่งหมายนี้ก็เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์นั่นเอง ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวพุทธ ประกอบไปดว้ย 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2544, สิริวรรณ ศรีพหล, 2552, ผกา สัตยธรรม, 2557 และกิตติชัย สุธา
สิโนบล, 2558)  
 1) ไตรสิกขา 2) ธรรมสากัจฉา 3) ปุจฉาวิสัชนา 4) อริยสัจสี่ 5) สืบสวน สอบสวนตามแนวพุทธ
ศาสตร์ 6) เบญจขันธ์ 7) หลักพหูสูต 8) กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และ 9) การจัดการเรียนรู้แบบ
พุทธะ  
 ความแตกต่างระหว่างจุดมุ่งหมายของการศึกษาในปัจจุบัน (การเรียนรู ้แบบสากล) กับ
การศึกษาตามแนวพุทธนั้น การศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่ยึด “วิชา” หรือ “ศาสตร์” เป็นตัวตั้ง แต่
ในขณะที่ การศึกษาตามแนวพุทธยึด “ความจริงของชีวิต” (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน) เป็นตัวตั้ง ในที่น้ีขอสรุปให้เห็นความแตกต่างของจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แบบสากล
กับการเรียนรู้แบบพุทธะ ดังตาราง  
 
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้แบบสากล จุดมุ่งหมายการเรียนรู้แบบพุทธะ 
ความรู้ 

ปัญญา 
ทักษะกระบวนการ 

คุณธรรมจริยธรรม 
จิตใจ 
ความประพฤติถูกต้อง / วินัย 

ตารางที่ 2 ความแตกต่างระหว่างจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แบบสากลกับการเรียนรู้แบบพุทธะ 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน  
  1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจำเป็นต้องนำสถานศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
และร ับผ ิดชอบต ่อผลการจ ัดการศ ึกษา ด ังต ่อไปน ี ้  (Yukl, 2002, New Zealand Ministry of 
Education, 2013 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) 
          1) ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน  
          2) ริเริ ่มเงื ่อนไขที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้  และการนำหลักสูตรไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล 
          3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ ICT และ E-Learning เพื่อสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม  
          4) สร้างเครือข่ายเพื ่อส่งสริมการเรียนรู ้และความสำเร็จทั ้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
          5) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาความมีภาวะผู้นำให้กับ
ผู้อื่น  
  2. บทบาทของครูผู้สอน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ได้กล่าว
ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ซึ่งผู้สอนควรมีบทบาท ดังต่อไปนี้ 
(Marc P, 2012, Janelle Cox, 2018, พิณสุดา สิริรังธศรี, 2557, วิจารณ์ พานิช, 2555, และชรินทร์ มั่ง
คั่ง, 2561) 
          1) ตื่นรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ อีกทั้งเป็นผู้อำนวยความสะดวก ผู้ร่วมให้ข้อมูล รวมถึง
การเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน  
          2) ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนเรียนทางวิชาชีพ (PLC) โดยนำประสบการณ์จริง
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  
          3) ยอมรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นแบบอย่างทางคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรม 
          4) วางแผนการเรียนรู ้ที ่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดยวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็น
รายบุคคล  
          5) กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  (ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คุณลักษณะ) 
          6) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  
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          7) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
          8) เลือกใช้สื่อให้เหมาะสม และมีความทันสมัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  
          9) ประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และวัยของ
ผู้เรียน  
          10) นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ พัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  3. บทบาทของผู้เรียน ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากผู้เรียนในอดีตอย่างสิ้นเชิง 
ไม่เฉพาะในเรื่องการดำเนินชีวิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแง่ของวิธีการเรียนรู้ การสื่อสารอีกด้วย ซึ่งบทบาท
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีดังต่อไปนี้ (วัชรา เล่าเรียนดี และคณะ, 2560 และชรินทร์ มั่งคั่ง, 2561) 
          1) กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง  
          2) แสวงหาความรู้ คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
          3) ศึกษาและสร้างสรรค์ ความกล้าเสี่ยงท่ีจะทดลองและปฏิบัติ 
          4) ลงมือปฏิบัติ สรุปสิ ่งที ่ได้เรียนรู ้ด้วยตนเอง และนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง  
          5) มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครูผู้สอน หรือบุคคลรอบข้าง รวมถึงการทำงานเป็นทีม   
          6) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กรณีศึกษา : วิชาพระพุทธศาสนา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านปัจจัยต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเร ียนรู้ รายวิชา
พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21  ทำให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 มิติ ดังต่อไปนี้  
  1. มิตด้ิานผู้บริหารสถานศึกษา  
    1) ต้องเป็นนักวางแผน กำหนดนโยบาย มีระบบชัดเจน มีการบริหารสถานศึกษาให้
สัมพันธ์กับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
แบบผสมผสาน ใช้หลักกัลยาณมิตรในการบริหารงาน พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทั้งแบบสากล
และแนวพุทธได้อย่างบูรณาการ ปูพื้นฐานผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น พัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครู เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังต่อตัวครูผู้สอนเอง 
ผู้เรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา  
  2) มีภาวะผู้นำทั้งภาวะผู้นำในเชิงวิชาการและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติด
กับกรอบแนวคิดเดิม ๆ หรือแนวคิดของตนเองเพียงอย่างเดียว ปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 ในฐานะที่เป็นผู้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
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ในเรื่องของหลักสูตร ต้องสามารถนำข้อมูลหรือนำองค์ความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ ประชุม ระดมความคิด
กับครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักสูตร รายวิชา รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน เช่น การกำหนดรายวิชาจริยธรรม รายวิชาการเป็นพลเมืองดี รายวิชาการมีจิตอาสาขึ้น 
ไม่เน้นเนื้อหาหรือการท่องจำ แต่เน้นการสอดแทรกทักษะหรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียน
เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการมีคุณลักษณะดังกล่าวผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมในรายวิชา 
  3) เป็นผู้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skills) และ ภาวะผู้นำ (Leadership) เช่น ทักษะการใช้เทคโนโลยี สามารถเป็นผู้นำในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การประชุมควรเป็นลักษณะที่ทันสมยั แทนท่ีจะเป็นการประชุม
ในห้องประชุมเพียงอย่างเดียว ฝ่ายบริหารและคุณครูสามารถแสดงความคิดเห็น นำเสนองาน ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในแต่ละห้องเรียน ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ในแต่ละห้องเรียนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น มีคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในห้องเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้น หรือการจัดทำห้องสมุดอัจฉริยะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้
ได้จากที่ใดก็ได้ ปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
  5) ปรับปรุงสถานท่ีหรือภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนในจุดต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น มีมุมคุณธรรม มุมความรู้ มุมเทคโนโลยี นอกจากน้ีควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน เช่น การเรียนรู้วิถีพุทธในสถานศึกษา การทำบุญตักบาตรอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ 
การเปิดเพลงธรรมะ หรือการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในเรื่ององค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา
หรือสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ท่ีช่วยจรรโลงหรือส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา  
  6) มีทักษะการช่างสังเกต ควรรู้ว่าคุณครูหรือนักเรียนคนใดมีความสามารถพิเศษ
หรือมีความโดดเด่นในเรื่องใดก็ส่งเสริมสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นให้เต็มที่ เสริมแรง  ให้กำลังใจ ผลักดัน
คุณครูหรือผู้เรียนที่ยังไม่สามารถค้นพบตนเองว่ามีความโดดเด่นในเรื่องใด ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
อาจใช้วิธีการจัดอบรม หรือจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ พัฒนาความสามารถ เช่น ผู้เรียนบางคนมีเสียง
ไพเราะอาจส่งเสริมให้คุณครูช่วยฝึกซ้อมการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ นอกจากนี้อาจส่งเสริมให้ผู้เรียน
จัดทำโครงงานคุณธรรมรายห้อง เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
  7) ควรสร้างเครือข่าย ทั้งในระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
ชุมชน ระดับสังคม ไปจนถึงระดับประเทศ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) การพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ ่งกันและกันเป็นประจำหรือบ่อยครั้งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์ โดยการนำข้อดีของแต่ละที่มาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาตน เช่น 
การใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกลเพื่อการประชุมประสานงาน การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
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โรงเรียนคุณธรรม การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องเรียนห้องพระพุทธศาสนาเพื่อการเรียนรู้ 
เป็นต้น  
 2. มิตด้ิานครูผู้สอน  
  1) ต้องศึกษาความมุ่งหมายของรายวิชาที่จะจัดการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจ เกิดมโน
ทัศน์ที่ถูกต้องก่อนนำไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ เช่น วิชาสังคมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองดี วิชาพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ฉะนั้นการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของรายวิชา  
  2) ต้องสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งการออกแบบที่ใช้ในห้องเรียน การ
ออกแบบแบบเน้นผลผลิต และการออกแบบเชิงระบบ ซึ ่งหากทำในลักษณะเชิงบูรณาการจะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่างมาก ต้องสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 3Rs 8Cs ให้ได้ เช่น 
ครูต้องออกแบบให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิตได้อย่าง
ถูกต้อง เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบนวัตกรรม เช่น โมเดลคำศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนา ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีทักษะในการสื่อสาร ยุติความขัดแย้งในการ
เปรียบเทียบความเชื่อในแต่ละศาสนา ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ  
  3) ต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ได้ ต้องเป็นบุคคลที่เรียนรู้ตลอดเวลา ต้องไม่มีข้ออ้างของเรื่องเวลา อายุ หรือความไม่พร้อม เนื่องจาก
เป็นยุคที่ทุกอย่างเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว ครูผู ้สอนจึงต้องมีการปรับตัว เรียนรู ้ และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกช่ัวขณะ โดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครูผู้สอนต้องสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับ
ผู้เรียน เช่น การสร้างบทเรียนออนไลน์วิชาพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในห้องเรียน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในเชิงผสมผสาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้มากที่สุด และควรบูรณาการ
ความรู้ในทุกรูปแบบไม่จำกัดเพียงแค่วิชาที่ตนเองสอนเพียงวิชาเดียว เช่น การสอดแทรกคำศัพท์ทาง
พระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  4) ดำรงไว้ซึ่งความเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีงามทางสังคม สอนให้ผู้เรี ยนเกิด
ความตระหนักรู้ ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ 
หรือพฤติกรรมตัวอย่างที่ไม่ดี หลีกเลี่ยงการใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การโพสต์ข้อความที่
ไม่สุภาพ หรือขึ้นรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เพราะอาจเป็นรอยเท้าดิจิทัลที่อาจส่งผลเสียต่อครูผู้สอนเองใน
อนาคตรวมถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของสถานศึกษาและการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้เรียน  
  5) ควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรยึดหลักท่ีว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ อาจช้าบ้างหรือเร็ว
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บ้างแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ครูผู้สอนควรหาวิธีการหรือรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ในแต่ละห้องเรียน แต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยกตัวอย่าง
เช่น ใช้พุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ผสมผสานกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบสากล เน้นพัฒนาการของผู้เรียนระหว่างทางมากกว่าการประเมินผลการเรียนรู้ในตอน
สุดท้ายเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้อาจมีการสอนเพิ่มเติมนอกเวลาหากผู้เรียนเหล่านั้นยังไม่สามารถที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เรียนรวมถึงดุลยพนิิจ
ของครูผู้สอน 
  6) จะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของวิชาที่ผู้เรียนกำลัง
ศึกษา โดยจะต้องปรับทัศนคติของผู้เรียนต่อรายวิชาให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และมีแนวคิดว่าทุกวชิา
ที่เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้ทั้งสิ้น แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการ
นำไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น วิชาพระพุทธศาสนามีหลักธรรมมากมาย ถ้าครูผู้สอนสอนโดยการให้ผู้เรียนนั่ง
ฟังหลักธรรม จำความหมาย เพียงอย่างเดียว ผู้เรียนจะรู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายเนื่องจากหลักธรรมมี
ความยากและซับซ้อนในตัวของเนื้อหาเป็นทุนเดิม แต่หากครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหรือให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงรวมถึงให้ผู้เรียนนึกถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนจะเกิด
ความเข้าใจและเกิดทัศนคติใหม่ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว เช่น ครูผู้สอนสอบถาม
ว่า “หากคนเราต้องการประสบความสำเร็จควรทำอย่างไร” ผู้เรียนหลาย ๆ คนมักจะตอบว่า “ควรใช้
ความพยายาม” ครูผู้สอนควรตอบหรือเสริมความรู้กลับไปว่า “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า จริง ๆ แล้วคำว่า
พยายาม ก็คือ “วิริยะ” ในทางพระพุทธศาสนา นั่นเอง” เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าจริง ๆ แล้วหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาล้วนแล้วแต่อยู่ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นเพียงแต่เราไม่ได้เห็นคุณค่าหรือเห็นความสำคัญ
ของการนำไปใช้ที่มากพอ เพราะฉะนั้นครูผู้สอนจึงควรพิจารณาและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อ
การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน  
  3. มิตด้ิานผู้เรียน  
  1) ผู้เรียนจะต้องวางใจเป็นกลางในการศึกษา ควรปรับทัศนคติของตนเองว่าทุกวิชา
ล้วนมีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น เช่น วิชาพระพุทธศาสนาสอนให้เรา
เป็นผู้มีจิตใจเมตตา และกรุณาต่อผู้อื่น การมีจิตมุทิตาพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือประสบความสำเร็จ 
ความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาปในการกระทำความผิด เป็นต้น  
  2) ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และรู้จักตนเองโดยการค้นหาตนเองให้พบว่าตนเองนั้นมี
ความถนัดในเรื่องใด มีทักษะใดที่โดดเด่นบ้างของทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยแสดงศักยภาพของ
ตนเองออกมาให้มากที่สุด อาจแสดงโดยการเข้าร่วมการแข่งขันการทำเว็บไซต์หรือคลิปวิดีโอเผยแพร่
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาตามเวทีประกวดต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น รวมถึงการ
สอนหรือถ่ายทอดทักษะที่ตนเองมีนั้นแก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือบุคคลที่ผู้เรียนมีความสนิทสนม 
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  3) ผู้เรียนจะต้องรู้จักการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การมีมนุษยสัมพันธ์ในการเข้าสังคม
เพื่อท่ีจะได้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  
บทสรุป  
  จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กรณีศึกษา : วิชาพระพุทธศาสนานั้น สามารถเขียนสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

เอกสารอ้างอิง  
กชพร มั่งประเสริฐ. (2565). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูยุค Thailand 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี  
 การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, 7(1), 78-88. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
 กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กิตติชัย สุธาสิโนบล. (2558). การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ
 นักเรียน. กรุงเทพมหานคร : คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย.  
จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ. (2564). พุทธวิธีการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับ
 มัธยมศึกษา. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, 6(3), 215-225. 
ชรินทร์ มั่งคั่ง. (2561). องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : 
 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2564). การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง. นนทบุรี : เอ็มดี ออล กราฟิก.  



- 941 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

นาตยา ปลิันธนานนท์. (2564). สังคมศึกษา : ยุคมาตรฐานกำกับ. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด         
 โรจนพริ้นท์ติ้ง.  
ผกา สัตยธรรม. (2557). การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2544). พุทธวิธีในการสอน. พิมพ์ครั้งท่ี 8. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก
 จำกัด.  
พิชาติ แก้วพวง. (2563). ศาสตร์การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิณสุดา สิริรังธศรี. (2557). การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21. เอกสารประกอบการประชุม
 วิชาการ “อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย”. วันท่ี 6-8 พฤษภาคม 2557. จัดโดย 
 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.). 
ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล. (2555). คู่มือฝึกอบรมสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร 
 : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
วัชรา เล่าเรียนดี และคณะ. (2560). กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับ
 คุณภาพการศึกษา. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.  
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสด
 ศรีสฤษกิ์วงศ์ 
วิชัย วงศ์ใหญ่. (2542). กระบวนทัศน์ใหม่ : การจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล .  
 กรุงเทพมหานคร : เอสอาร์ ปริ้นเตอร์.  
วิภาพรรณ พินลา และวิภาดา พินลา. (2564). พิมพ์ครั้งท่ี 2. การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษ
 ที่ 21. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21. 
 กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยวิสุทธ์ิ.  
สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพมหานคร 
 :  บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.  
สิริวรรณ ศรีพหล. (2552). การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
 วัฒนธรรม. นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุกัญญา แช่มช้อย. (2561). การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สุคนธ์ สินธพานนท์. (2560). ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษา 4.0. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์
 หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  



- 942 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

Janelle Cox. (2018). Characteristics of a 21st – Century Teacher. From  
 http://www.thoughtco.com/characteristics-of-a-21st-century-teacher-2081448. 
 April 2022, 2.  
Marc, P. (2012). Educational Technology for school Leaders. California, United States of  
 America.  
National Council for the Social Studies (NCSS), National Curriculum Standards for Social  
 Studies: A Framework for Teaching, Learning, and Assessment (Sliver Spring, MD:  
 NCSS, 2010).  
Yukl, G.A. (2002). Leadership in Organizations. (5th ed.) New Jersey: Prentice Hall, Upper 
 Saddle River.  

 



 

 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีผลต่อการปฏิรูปการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์  

GOVERNMENT ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE REFORM OF  
LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS. PHETCHABUN PROVINCE  

 
วิวัติ เถารัตระกุล1, ธนภาค บุ้งจันทร์ และ สรุกาญจน์ บญุกาวิน 

สถาบันรัชตภ์าคย ์
Wiwat Thaoruktrakul ,Thanaphak Bungchan and Surakan Boonkawin 

Rajapark Institute 
Email: nuttawutbungchanz@gmail.com1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการ
ปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์  2) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวั ด
เพชรบูรณ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,749 คนจากประชากร 57,000 คน 
โดยใช้สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ด ้วยโปรแกรมสำเร ็จร ูปทางสถิต ิ ได้แก่ การแจกแจงความถี่  
(Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี ่ย (Mean) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation)   
 ผลการวิจัยพบว่า   
 1) ระดับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ การวัดผลการปฏิบัติงาน 
การเลียนแบบการจัดการของภาคเอกชน การทบทวนบทบาทของภาครัฐ การกระจายอำนาจและการ
แบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกัน การ
แขง่ขัน การเน้นลูกค้า การทำงานในรูปความสัมพันธ์เชิงสัญญาหรือคล้ายสัญญา การปรับปรุงการจัดการ
ทางการเงินและบัญชี การมีภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของพลเมืองอยู่ในระดับมาก 
และการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการพัฒนาระบบราชการ การกำหนด
นโยบาย การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก   



- 944 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการปฏิรูปการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน   
 
คำสำคัญ: การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่, การปฏิรูปการบริหารงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) the new level of government 
administration and administrative reform of local government organizations. Phetchabun 
Province 2) The relationship between the new government management and 
administrative reforms of local government organizations Phetchabun Province The 
population used in this study consisted of civil servants, employees, employees and local 
politicians of the municipality. and the Sub-district Administrative Organization of 2,749 
people from a population of 57,000 people using a specific sampling method. is an 
exploratory research and tools used in research Data were collected as questionnaires 
and analyzed by statistical software packages such as frequency distribution, percentage, 
mean, standard deviation, and canonical correlation analysis ( Canonical Correlation) 
 The results showed that 
 1) New level of government management result-oriented performance 
measurement Imitating the management of the private sector Review of the role of 
government Decentralization and division into different departments to suit different 
public operating conditions, competition, customer focus. Working in a contractual or 
contractual relationship Improving financial and accounting management Accountability, 
transparency and civic participation were at a high level. and reform of the administration 
of local administrative organizations in the development of the bureaucratic system 
policy making The reduction in operational procedures, administration and performance 
appraisals were at a high level. and  
 2) administrative reforms of local government organizations result in the same 
direction 
 
Keywords: newgovernmentmanagement, administrative reform, localgovernment 
organization  
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บทนำ 
 กล่าวได้ว่า ในระยะสอง ทศวรรษท่ีผ่านมาเป็นยุคสมัยแห่ง “การปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ”  
ซึ่งเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก ในประเทศไทยเอง ระบบการบริหารงาน ภาครฐัก็ได้มี
ความพยายามในการปรับปรุงและทำการปฏิรูประบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการปรับรื้อ
แนวทาง (Approach) ในการบร ิหารงานภาคร ัฐท ี ่จากเด ิมจะเน ้นร ูปแบบของการปกครอง 
(Government Approach) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจในแนวตั้ง ยึดถือการ
สั่งการในแบบที่มอบให้รัฐเป็นผู้ทำหน้าที่ในการปกครอง กำหนดกฎเกณฑ์ ชี ้นำ  สั ่งการ หรือเข้า
แทรกแซงการดำเนินการในเรื ่องต่าง ๆ ได้ มาสู่รูปแบบในปัจจุบันในแนวทางที่เรียกว่า การจัดก าร
ปกครอง (Governance Approach) ที ่ ให ้ความสำค ัญก ับการจ ัดลำด ับความสำค ัญก ับการจัด
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจตามแนวนอน มีการกระจายอำนาจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  ส่งเสริมการ มีส่วน
ร่วมของประชาชน กลุ่มทางสังคม การลดบทบาทขององค์การภาครัฐ การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
เหตุผล  มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นก็คือ  การเปลี่ยนสมมติฐานในบทบาทของภาครัฐจากการให้ความสำคัญกับตัวองค์กรของรัฐ 
(Government) ในฐานะผู้บริหารปกครองและจัดทำบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่สำคัญของสังคม ไปสู่การ
ปรับบทบาทใหม่ท่ีให้ความสำคัญกับความหลากหลายในการจัดการกิจการสาธารณะ (Public Services) 
ซึ่งมีกลุ่มองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากมายในพื้นที่สาธารณะนั่นเอง  (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  2546 : 10) “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” ถือได้ว่าเป็นกรอบความคิดที่
ครอบคลุมทฤษฎีแนวคิด และเทคนิคทางการจัดการอย่างกว้างขวางและหลากหลาย จนนำไปสู่ความ
สับสนในความหมายและขอบข่ายเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ก็มีลักษณะร่วม
กันที่สำคัญ นั่นคือ   การสะท้อนถึงจิตวิญญาณของการมุ่งเน้น “การปฏิรูป”  การบริหารงานในภาครัฐ 
โดยมีจุดเน้นสำคัญคือ  การเน้นความสำคัญไปท่ีระบบการจัดการมากกว่าเรื่องนโยบาย (Management 
not Policy) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการปกครองท้องถิ ่นไทยมีอำนาจหน้าที ่ในการให้บริการ
ประชาชนในท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งนับเป็นเวลานานแล้วที่องค์การบริหารส่วนตำบลถูกจัดตั้งขึ้น 
และมีบทบาทหน้าท่ีในการให้บริการประชาชนมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งในการบริหารงานนั้นจะบริหารโดยมี
ผู้บริหาร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นท่ี นับตั้งแต่มีการประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บทบาท
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการเปลี ่ยนแปลงจากเดิมไปมาก 
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เนื่องจากรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความ
เป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
และมีอำนาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลยุคหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
ฉบับปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จึงมีบทบาทหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงทำหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ ่มมากขึ ้น โดย
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  4) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  5) ด้านบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (โกวิทย์  พวงงาม.,2549) 
 การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มีจุดหมายเพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าที่ให้บริการใน
ด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียมสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
แต่ละท้องถิ่น อย่างที่รัฐบาลกลางไม่อาจทำได้ดีเท่า แต่ในภาวะปัจจุบันกลับพบว่า องค์การบริหารส่วน
ตำบลหลายแห่งก็มีปัญหาเกิดขึ้น ดังนี้  
 1. จำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เป็น
ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีภาระค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร
สูงมากขึ้น เกิดปัญหาคนล้นงาน  
 2. ปัญหาด้านความโปร่งใส มีการทุจริตกันอย่างกว้างขวาง 
 3. การขาดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ซึ่งเห็นได้จากโครงการหลาย ๆ โครงการ
ของท้องถิ่นสร้างแล้วไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง หรือไม่มีการใช้ประโยชน์เลย  
 4. การให้บริการประชาชนยังมีความล่าช้าไม่มีความคล่องตัวอย่างที่ควรจะเป็น 
 5. ยังมีการยึดแนวปฏิบัติเดิม ๆ จากราชการส่วนกลางมาปฏิบัติงานในท้องถิ่น 
 6. การสรรหาพนักงานยังใช้ระบบอุปถัมภ์ทำให้ได้พนักงานที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่
เหมาะกับงานแต่ละประเภท  
 สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นผลมาจากระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยัง
ขาดความชัดเจน และขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารท้องถิ่นยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนทัศนคติและค่านิยมของบุคลากรภาครัฐท่ีไม่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน 
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และพัฒนาองค์กร ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีศักยภาพในการบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของ
ตนได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาชในปัจจุบันต้องทำให้เห็นว่ามีความร่วมมือกันอย่างแท้จริง (อรพิน  สบโชคชัย,  2543 : 24) 
 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) หรือเรียกว่า “การ
จัดการนิยม” (Managerialism) หรือ “การบริหารภาครัฐที่อาศัยระบบตลาด (Market-based Public 
Administration)” หรือ “รัฐบาลผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Government)” (เรืองวิทย์  เกษ
สุวรรณ.  2545) เป็นแนวคิดทางการบริหารที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์หลัก
เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย เนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันไม่
อาจตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ และ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเห็นว่าการบริหารงานภาครัฐแบบเดิมนั้น มีโครงสร้างที่ใหญ่โต 
เทอะทะ มีกฎระเบียบที่ยุ่งยากจุกจิกหลายขั้นตอนจนทำให้เกิดความล่าช้าของระบบราชการหรือที่
เรียกว่า เรดเทป (Red tape) ให้ความสำคัญกับปัจจัยนำเข้าและกระบวนการมากกว่าผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ไม่เหมาะสม ระบบการจ้างงานจนเกษียณ การ
ผูกขาดการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น เหล่านี้ไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
ปัจจุบันได้ จึงมีการเสนอแนวคิด/หลักการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ (New Public Management) 
ที่ให้ความสำคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการบริหารงาน การปรับโครงสร้างองค์กรให้เล็กลง ใน
ลักษณะงานจิ๋ว แจ๋ว กระจาย การบริหารงานบุคคลที่เน้นประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญ
กับตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานการลดภาระงานของภาครัฐที่ไม่จำเป็นโดยการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ 
หรือการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) การจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินงานในงานบางประเภท 
(Outsourcing) การเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ ซึ่งได้มีการนำ
แนวคิดนี้ไปใช้ในการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐหลายประเทศทั่วโลก (เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ ,  
2545 : 14) 
 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในด้านของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบันที่ยัง
มีภาพลักษณ์ของความด้อยในการบริหารจัดการ มีความจำเป็นอย่างมากที่องค์การบริหารส่วนตำบล
จะต้องพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมทั้งสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป็นรากฐานการพัฒนาท่ีสำคัญของประเทศ แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ได้รับความสนใจนำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง และพัฒนาของการบริหารงานภาครัฐในยุคปัจจุบัน แต่
การที่จะนำหลักการดังกล่าวมาใช้ในองค์กรหรือหน่วยงาน จะต้องคำนึงบริบทขององค์กรหรือหน่วยงาน
นั้น ๆ เป็นสำคัญ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจว่า มีความเป็นไปได้เพียงใดในการประยุกต์หลักการบริหาร
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จัดการของภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น เพื ่อให้การบริหารงานของท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของคนในท้องถิ่น 
รวมทั้งมีความยั่งยืนของการพัฒนาและหากมีความจำเป็นไปได้มีปัจจัยใดบ้างที่ควรคำนึงถึงในการ
ประยุกต์หลักการดังกล่าวมาใช้ในการบริหารของท้องถิ่นในภาพรวม องค์ความรู้ของการบริหารภาครัฐใน
ยุคเก่าได้ครอบงำแนวทางของการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทยมา
โดยตลอด ทำให้เกิดผลกระทบหลายประการ(โกวิทย์  พวงงาม,254) 
 1. ทำให้การบริหารของรัฐมีลักษณะผูกขาดไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนระหว่างผู้รับบริการและประชาชนผู้บริโภค ในทางลึก
แง่หนึ่งกลับเป็นการเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐและข้าราชการ ตลอดจนพนักงานของรัฐใช้บทบาท
การผูกขาดแสวงหาประโยชน์ให้หน่วยงานและสมาชิกของหน่วยงานเป็นหลักการบริหาร งาน ลักษณะขาด
ประสิทธิภาพสิ้นเปลือง ไม่ประหยัด ประชาชนขาดความสะดวกในการรับบริการและเป็นอุปสรรคขัดขวาง
ต่อการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในกิจกรรมของรัฐ เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีผลทำให้ความสามารถ
ของประเทศในการแข่งขันกับประชาคมโลกมีสมรรถนะต่ำ  
 2. ทำให้การบริหารงานของรัฐช่วยสร้างรูปแบบการปกครองรัฐให้เป็นการปกครองโดย
ข้าราชการอย่างมีความเป็นสถาบัน โดยเฉพาะลักษณะของการรวมอำนาจเข้าสู ่ส่วนกลางในทุก ๆ 
กิจกรรมของรัฐ มีผลทำให้แนวทางการบริหารไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย ความสามารถใน
การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วประเทศจึงมีต่ำ 
เพราะข้าราชการทุกระดับต้องฟังคำสั่งและนโยบายที่มาจากส่วนกลาง ความรวดเร็วในการสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีก็มักจะล่าช้าไม่ทันการณ์  
 3. ทำให้การบริหารงานโดยองค์กรของรัฐต้องเผชิญกับภาระในการประสานการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยงานด้วยกันเอง ทั้งในระดับแนวดิ่งลงล่างและในระดับแนวราบต่อแนวราบ เกิดความล่าช้า 
ความขัดแย้งความไม่สามารถในการประสานกิจกรรมร่วม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมของชาติ 
วัตถุประสงค์ที่บรรลุมักจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของกองมากกว่ากรม ของกรมมากกว่ากระทรวง และ
ของกระทรวงมากกว่าประเทศ โดยรวมยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลให้เกิดปัญหาในการนำนโยบายของรัฐไป
ปฏิบัติ รัฐมีการตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงนโยบาย แต่การนำนโยบายไปปฏิบัติมักจะล้มเหลวหรือล่าช้า ไม่
ทันการณ์มาโดยตลอด  
 4. การขยายตัวขององค์กรภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะของการขยายทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ยังทำ
ให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนในภารกิจ มีการทำงานที่เหลื่อมล้ำและขัดแย้งกัน มีการเพิ่มกำลังคนและ
งบประมาณในอัตราที่ก้าวหน้ามากยิ่ง ๆ ขึ้น เป็นภาระในระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศ เกิดงบผูกพัน
ด้านเงินเดือน และสวัสดิการ ผลประโยชน์ของข้าราชการถึง 2 ใน 3 ของงบประมาณแผ่นดินทำให้เหลือ
งบท่ีจะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศในอัตราที่น้อยมากในแต่ละปี  
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 5. การขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้เกิดความผิดหวังจากชุมชนสะสม ประชาชนขาด
ศรัทธาในรัฐและทำให้สร้างภาระการเผชิญหน้าระหว่างชุมชนกับรัฐบ่อยครั้ง และมีรูปแบบที่มีแนวโน้ม
ของความรุนแรงสะสมเพิ่มขึ้น  
 6. การที่หน่วยงานของรัฐมีการประเมินผลในระบบปิดเข้าข้างตนเอง ทำให้กระบวนการ
งบประมาณแผ่นดินของรัฐไม่สามารถสะท้อนการแก้ปัญหาของประเทศได้ ซึ่งการใช้งบประมาณเพิ่ มก็
เป็นการสร้างปัญหาเรื้อรังสะสมในหน่วยงานของรัฐในระบบราชการไทยมากยิ่งขึ้น การประเมินผลที่
ออกมาจึงเป็นการตอกย้ำให้มีการดำเนินงานในโครงการที่ไม่ได้ผลทำให้ทำต่อไปมากขึ้น ๆ อย่างไม่ จบ
สิ้น (ทศพร  ศิริสัมพันธ์ และคณะ,  2549 : 15) 
 จากกรอบแนวคิดดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงระบบบริหารงานภาครัฐของไทย ในปัจจุบันเราก็คง
พอจะมองเห็นถึงทิศทางของความเปลี่ยนแปลงได้บ้าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรภาครัฐมี
ภารกิจหลัก การจัดการระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ ่นของตนเอง ซึ ่งในอดีตที ่ผ่านมาการบริหารจากราชการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่หลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มี
เจตนารมณ์มุ ่งเน้นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ทำให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารและมีหน้าที่ของตนเอง 
โดยเฉพาะทั้งนี้ รัฐจะกำกับดูแลได้เท่าท่ีจำเป็น ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ของประชาชน
และประเทศ 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการปฏิรูปการบริหารงานขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  และการปฏิรูปการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 แนวทางการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) มีแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับประชากรเป้าหมาย ข้าราชการ เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยจะเลือกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 18 แห่ง เทศบาล 6 แห่งโดยเลือก
เทศบาลและอบต.ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป   
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
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 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน และนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 18 แห่ง และเทศบาล 6 แห่ง จำนวน 2,749 คนจากประชากร
จำนวน 57,000คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะ
คำถามปลายปิดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 1. แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของบุคคล ประกอบด้วย ระดับการศึกษา   ตำแหน่ง
งาน ระดับตำแหน่ง หน่วยงานท่ีสังกัดและประสบการณ์การทำงาน 
 2. แบบสอบถามที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  1) การมุ่งเน้นผลลัพธ์  2) การ
วัดผลการปฏิบัติงาน  3) การเลียนแบบการจัดการของภาคเอกชน  4) การทบทวนบทบาทของภาครัฐ  
5)  การกระจายอำนาจและการแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื ่อให้เหมาะกับสภาพการณ์
ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกัน  6) การแข่งขัน   7) การเน้นลูกค้า  8) การทำงานในรูปความสัมพันธ์เชิง
สัญญาหรือคล้ายสัญญา  9) การปรับปรุงการจัดการทางการเงินและบัญชี  10) การมีภาระรับผิดชอบ  
11) ความโปร่งใส และ 12) การมีส่วนร่วมของประชาชน  
 3. แบบสอบถามที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
พัฒนาระบบราชการ การกำหนดนโยบาย การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน การอำนวยการและการ
ประเมินผลการปฎิบัติงาน   
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลนั้นสามารถแยกอธิบายลักษณะการใช้สถิติต่าง ๆ ดังนี้  
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้เพื่อให้ทราบลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ร ้อยละ (Percent) ค ่าเฉล ี ่ย (Mean) และค ่าส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่และการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้สถิติการ
วิเคราะห์สหพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis)  
 

ผลการวิจัย 
 1.ระดับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  1.1  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์ พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านการดำเนินงานราชการของภาครัฐนั้นยึดถือวัตถุประสงค์และ
ผลสำเร็จของงานเป็นตัวตั้งมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกฎระเบียบปัจจัยนำเข้าทรัพยากรที่นำมาใช้ในการ
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ปฏิบัติงานของภาครัฐมีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของทางราชการ มิใช่เป็นเป้าหมายในตัวเอง 
ส่วนด้านมีการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของภาครัฐบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติราชการนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.2 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการวัดผลการปฏิบัติงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านมีการสร้างตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการกำกับให้
เจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงานตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านมีการประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างเหมาะสม ยุติธรรม ส่วนด้านมีการกําหนดสมรรถนะดานตาง ๆ 
ของเจาหนาที่รัฐ/หน่วยงานให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์นั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.3  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการเลียนแบบการจัดการของภาคเอกชนอยู่ใน
ระดับมาก เมื ่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านภาครัฐมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประกอบด้วยขั้นตอนระยะเวลางบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจอย่างชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดการและการดำเนินงานของ
ภาครัฐเน้นการมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานที่ชัดเจนเพื่อดูแลให้การดำเนินงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์
ของงานนั้น ๆ ส่วนด้านภาครัฐมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส ภัยคุกคาม/อุปสรรคต่อหน่วยงาน
เพื่อกำหนดพันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.4  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการทบทวนบทบาทของภาครัฐ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่า ด้านภาครัฐมีการทบทวนภารกิจว่าสมควรที่จะ
ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด  รองลงมาคือ ด้านภาครัฐถ่ายโอนงานให้เอกชน/หน่วยงานระดับรองลง
ไปดำเนินการแทนเพื่อประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า ส่วนด้านภาครัฐ/หน่วยงานมี
การตรวจสอบถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับและอยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อดำเนินการยกเลิก
ปรับปรุง จัดให้มีกฎหมายใหม่ที่ทันสมัยนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.5  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการกระจายอำนาจและการแบ่งแยกย่อยเป็น
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกัน พบว่าอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านมีการแยกองค์กรที่ทำหน้าที่ด้านนโยบาย/ประเมินผลนโยบาย
ออกจากองค์กรที่ทำหน้าที่แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านมีการจัดองค์การให้
สายบังคับบัญชาสั้นลงมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติ/หน่วยงานระดับล่างสามารถดำเนินการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้มากขึ้น ส่วนด้านมีการแยกองค์กรตามอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
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  1.6  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการแข่งขันพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านเปิดให้ประชาชนมีทางเลือกบริการสาธารณะของภาครัฐเพื่อให้เกิด
แรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านวางกติกาเพื่อให้มีการ
แข่งขันขึ้น โดยพยายามลดการผูกขาดหน่วยงานภาครัฐในการเป็นผู้ให้บริการสาธารณะเองลง ส่วนด้าน
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน/องค์กรพัฒนาไม่แสวงหากำไร/องค์กรประชาสังคมสามารถคัดค้านและเข้ามา
ดำเนินการแข่งขันได้นั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.7 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ดา้นการเน้นลูกค้าพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านภาครัฐมีการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะให้มีคุณภาพสูงขึ้น และทัน
ต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
ให้บริการแก่ประชาชนเสมือนเป็นลูกค้าซึ่งมีความต้องการได้รับบริการสาธารณะที่หลากหลายและมี
คุณภาพ ส่วนด้านข้าราชการ/พนักงานของรัฐให้บริการสาธารณะที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนได้
นั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.8 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการทำงานในรูปความสัมพันธ์เชิงสัญญาหรือ
คล้ายสัญญาพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านการเปลี่ยนแปลงสัญญา
ซึ่งให้อำนาจฝ่ายปกครองแก้ไขข้อสัญญาได้เพียงฝ่ายเดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบความต้องการของ
บริการสาธารณะมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเปลี่ยนแปลงสัญญาซึ่งให้อำนาจฝ่ายปกครองแก้ไขข้อสัญญา
ได้เพียงฝ่ายเดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบความต้องการของบริการสาธารณะ ส่วนด้านภาครัฐมีการ
สร้างข้อผูกพันที่ชัดเจนด้วยการลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นกรอบ
เป้าหมายแนวทางต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานน้ันน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.9 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการปรับปรุงการจัดการทางการเงินและบัญชีพบว่า
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านภาครัฐมีการจัดทำระบบงบประมาณแบบมุง่
ผลงานโดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป็นตัวกำหนดเป้าหมายการบริการที่รัฐต้องให้แก่ประชาชนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านภาครัฐมีการจัดทำระบบบัญชีท่ีทำให้เกิดการประหยัดการใช้จ่ายบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนด้านภาครัฐมีการจัดระบบการบริหารงานงบประมาณที่
โปร่งใส มีความยืดหยุ่นคล่องตัวมีการวัดผลการดำเนินงาน/การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนนั้นน้อยกว่า
ด้านอื่น ๆ   
  1.10 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการมีภาระรับผิดชอบพบว่าอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านภาครัฐมีการกำหนดกรอบแนวทางการทำงานของเจ้าหนา้ที่
รัฐที่ตอบสนองต่อประชาชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านภาครัฐมีการกระจายความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย และด้านภาครัฐมีการกำหนดกรอบการประเมินผลงานตามภาระ
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รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความคุ้มค่าใน
ภารกิจ ซึ่งทั้งสองด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
  1.11 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านความโปร่งใส พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชน 
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิได้อย่างถูกต้องมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจ
และการปฏิบัติงานของภาครัฐมีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ ส่วนด้านการ
ปรับปรุงกลไกระบบงานการบริการสาธารณะของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
และมีประสิทธิภาพนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ   
  1.12 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการมีส่วนร่วมของพลเมืองพบว่าอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า  ด้านภาครัฐมีการจัดวางระบบฟังความเห็นความต้องการ
และรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  รองลงมาคือ  ด้านภาครัฐเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ และด้านภาครัฐมีการวางระบบให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้บริการในระดับพื้นที่ซึ่ง
ทั้งสองด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
  1.13 การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการพัฒนาระบบ
ราชการพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
และวิธีการทำงานมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
ด้านการสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน ส่วนด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม
และค่านิยมนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.14  การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการกำหนดนโยบาย 
พบว่า อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบราชการ และ
ด้านการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่านั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.15 การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานพบว่า อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่า ด้านการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจโดยมุ่งผลการบริหารต่อประชาชนมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดตั้งศูนย์การบริการร่วม
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ส่วนด้านการทบทวน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการนั้น
น้อยกว่าด้านอื่น ๆ  
  1.16  การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการอำนวยการ   
พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านการอำนวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่ส ุด รองลงมาคือ ด้านการจัดระบบสารสนเทศ ระบบ
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เครือข่าย และการเชื่อมโยงข้อมูล  และด้านการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่าย ส่วนด้านการรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะความคิดเห็นและการออกกฎระเบียบข้อบังคับนั้น
น้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.17 การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพบว่า อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านประเมินผลวัดผลสัมฤทธ์ิ
ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและความคุ้มค่าในภารกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านประเมินผล
ประสิทธิภาพในการบังคับบัญชาทั้งเฉพาะตัวและเป็นทีมงาน ส่วนด้านกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยยึดเป้าหมายการปฏิบัติงานน้ันน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิรูปการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิรูปการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาระบบราชการด้านการสร้างระบบบริหารงานบุคคลและ
ค่าตอบแทนในระดับสูงมากด้านการเลียนแบบการจัดการของภาคเอกชนและด้านการกระจายอำนาจ
และการแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกันมี
ความสัมพันธ์ระดับสูง 
  2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิรูปการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการกำหนดนโยบายพบว่าตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพลมากที่สุดคือ
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าซึ่งได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านการ
ทำงานในรูปความสัมพันธ์เชิงสัญญาหรือคล้ายสัญญา รองลงมาคือ ด้านการเน้นลูกค้าด้านการวัดผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเลียนแบบการจัดการของภาคเอกชน และด้านความโปร่งใส ผลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า การ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ด้านการทำงานในรูปความสัมพันธ์เชิงส ัญญาหรือคล้ายสัญญามี
ความสัมพันธ์ต่อการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการกำหนดนโยบายใน
องค์ประกอบด้านการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนด้านการ
เน้นลูกค้าและด้านการวัดผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงในขณะด้านการเลียนแบบการ
จัดการของภาคเอกชนมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความโปร่งใสความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ต่ำ 
  2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิรูปการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานพบว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ ด้านการแข่งขันและด้านการทบทวน บทบาทของภาครัฐมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิรูปการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในองค์ประกอบการ
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กระจายอำนาจการตัดสินใจโดยมุ่งผลการบริหารต่อประชาชนอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนด้านการมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ ด้านการวัดผลการปฏิบัติงาน และด้านความโปร่งใสมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
  2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิรูปการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการอำนวยการ พบว่าด้านการกระจายอำนาจและการแบ่งแยกย่อย
เป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกัน และด้านการปรับปรุง
การจัดการทางการเงินและบัญชีมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการอำนวยการในองค์ประกอบด้านการจัดระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและการ
เชื่อมโยงข้อมูลอยู่ในระดับสูงมาก ในขณะที่ด้านการวัดผลการปฏิบัติงาน ด้านการแข่งขันและด้านการมี
ส่วนร่วมของพลเมืองมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
  2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการปฏิรูปการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่าด้านการทบทวนบทบาทของ
ภาครัฐ และด้านการมีส่วนร่วมของพลเมืองมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบด้านกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยยึด
เป้าหมายการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านการเลียนแบบการจัดการของภาคเอกชนมีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลาง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านความโปร่งใสส่งผล
ซึ่งกันและกันกับชุดตัวแปรตามการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการพัฒนา
ระบบราชการในองค์ประกอบการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงานและการเปิดระบบราชการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับสูงในลักษณะนี้หมายความว่าองค์ประกอบด้านความโปร่งใสของการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีแนวโน้มจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารปฏิรูปการบริหารงาน
ด้านการพัฒนาระบบราชการสูงกว่าองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาระบบ
ราชการจำเป็นอย่างยิ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิรูประบบราชการให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารงานและปรับเปลี ่ยนวิธีการทำงานและให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ในขณะที่ด้านการเน้นลูกค้า ด้านการกระจายอำนาจและการแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่าง 
ๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกันมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางส่วนด้าน
การแข่งขันด้านการมีภาระรับผิดชอบ และด้านการทำงานในรูปความสัมพันธ์เชิงสัญญาหรือคล้ายสัญญา มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำนั้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
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แบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงาน การกระจายอำนาจ เพื่อความมุ่งเน้นลูกค้าประชาชนไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของเรืองวิทย์  เกตุสุวรรณ (2547) 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการกำหนดนโยบาย โดยมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ด้านการกระจายอำนาจ
และการแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกัน  
และด้านการเลียนแบบการจัดการของภาคเอกชนส่งผลซึ่งกันและกันกับชุดตัวแปรตามการปฏิรูปการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการกำหนดนโยบายในองค์ประกอบการบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในระดับสูง
มาก ในลักษณะนี้หมายความว่าองค์ประกอบด้านการกระจายอำนาจและการแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกัน  และด้านการเลียนแบบการจัดการ
ของภาคเอกชนในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีแนวโน้มจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ปฏิรูปการบริหารงานด้านการกำหนดนโยบายสูงกว่าองค์ประกอบด้านอื่น ๆ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งต้องปฏิรูประบบราชการ การอำนวยการ เพื่อ
การตอบสนองความต้องการการของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของจุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์ (2547) 
ในขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมของพลเมืองมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงส่วนด้านการมีภาระรับผิดชอบ  
และด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์มีความสัมพันธ์อยู ่ในระดับต่ำ ทั ้งนี ้อาจเนื่องมาจาก  การมีส่วนร่วมของ
พลเมืองการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นให้ประชาชนมีส่วนในการ
บริหารงานตรวจสอบและในขณะเดียวกันความรับผิดชอบต่อประชาชน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสำนักงานการปฏิรูประบบราชการ (2547) 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการเลียนแบบ
การจัดการของภาคเอกชน และการกระจายอำนาจและการแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะ
กับสภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกันส่งผลซึ่งกันและกันกับชุดตัวแปรตามการปฏิรูปการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในองค์ประกอบด้านการ
ทบทวน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการและการกระจายอำนาจการตัดสินใจ โดยมุ่งผลการบริหารต่อ
ประชาชนในระดับสูง ในลักษณะนี้หมายความว่า องค์ประกอบด้านการเลียนแบบการจัดการของ
ภาคเอกชน  และการกระจายอำนาจและการแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับ
สภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกันของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีแนวโน้มจะทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิรูปการบริหารงานด้านการลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานสูงกว่า
องค์ประกอบด้านอื่น ๆ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การปฏิรูประบบราชการ การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงาน เพื่อให้เกิด
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ความคล่องตัว การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ ด้านการเน้นลูกค้า ด้านการ
กระจายอำนาจและการแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์ปฏิบัติงาน
สาธารณะที่ต่างกันมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การเน้นลูกค้ามารับบริการ หรือ
การบริการประชาชน โดยมีการกระจายอำนาจการบริหารงาน การแบ่งย่อยของหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน์ (2547) ส่วนด้านการปรับปรุงการ
จัดการทางการเงินและบัญชี ด้านการมีภาระรับผิดชอบและด้านการวัดผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์อยู่
ในระดับปานกลาง และด้านความโปร่งใสมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การปรับปรุง
การจัดการทางการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีความจำเป็นต้องปฏิรูปการ
บริหารงาน ทั้งนี้ความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีความเช่ือมั่น
ในการบริหารงาน  
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการอำนวยการโดยมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการกระจายอำนาจและการ
แบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกันส่งผลซึ่งกัน
และกันกับชุดตัวแปรตามการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการอำนวยการใน
องค์ประกอบด้านการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนและด้านการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายในระดับสูงมาก ในลักษณะนี้หมายความว่า  
องค์ประกอบด้านการกระจายอำนาจและการแบ่งแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับ
สภาพการณ์ปฏิบัติงานสาธารณะที่ต่างกันของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีแนวโน้มจะทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิรูปการบริหารงานด้านการอำนวยการสูงกว่าองค์ประกอบด้าน อื่น 
ๆ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การปฏิรูประบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารงาน การอำนวยการในด้านต่าง ๆ เกิดการบริหารงานแบบคล่องตัวสนองความ
ต้องการของประชาชน ในขณะที่ด้านการมีภาระรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วมของพลเมือง ด้านการ
ทำงานในรูปความสัมพันธ์เชิงสัญญาหรือคล้ายสัญญา และด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก การมีภาระรับผิดชอบของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นในรูปสัญญาและการมุ ่งเน้นผลลัพธ์กับประชาชนตอบสนองความต้องการของประชาชน 
สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานจัการภาครัฐแนวใหม่ของ Baston (1996) and Hood (1991)  
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการมุ่งเน้น
ผลลัพธ์และด้านความโปร่งใสส่งผลซึ่งกันและกันกับชุดตัวแปรตามการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบการประเมินผลประสิทธิภาพใน
การบังคับบัญชาทั้งเฉพาะตัวและเป็นทีมงานในระดับสูงมากในลักษณะนี้หมายความว่า องค์ประกอบ
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ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์และด้านความโปร่งใสของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีแนวโน้มจะทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการปฏิรูปการบริหารงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานสูงกว่า
องค์ประกอบด้านอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการทำให้การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ในขณะที่ด้านการเน้นลูกค้าและด้านการแข่งขันมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การ
ให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นลูกค้าบริการทำให้เกิดแข่งขันสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์  จุลจักร
วัฒน์ (2547)  
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการ
ปฏิรูปการบริหารงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเพื่อนำผลจากการศึกษา
การวิจัย มาปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีผลต่อการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังแผนภาพท่ี 1  
 

 
ภาพที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีผลต่อการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มา: ผู้วิจัย 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
1.  การมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
2.  การวัดผลการปฏิบัติงาน 
3.  การเลียนแบบการจัดการของภาคเอกชน 
4.  การทบทวนบทบาทของภาครัฐ 
5.  การกระจายอํานาจและการแบ่งแยกย่อย 
    เป็นหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสม 
6.  การแข่งขัน 
7.  การเป็นลูกค้า 
8.  การทํางานในรูปความสัมพันธ์เชิงสัญญา 
9. การปรับปรุงการจัดการทางการเงินและบัญชี 
10. การมีภาระรับผิดชอบ 
11. ความโปร่งใส 
12. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

การปฏิรูปบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  การพัฒนาระบบราชการ 
2.  การกําหนดนโยบาย 
3.  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.  การอํานวยการ 
5.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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 1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์การบริหารภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการปรับแนวคิดให้กับยุคสถานการณ ์
การตอบสนองงานขององค์การและเกิดประโยชน์กับประชาชน 
 2. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อการปฏิรูประบบราชการ และการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานใน
รูปแบบใหม่ เพื่อให้พนักงาน ข้าราชการ ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักการ
ให้บริการประชาชนจำเป็นอย่างยิ ่งต้องปฏิรูปการบริหารงานควบคู่กั ้บการปฏิรูประบบราชการทั้ง
โครงสร้างโดยไม่ยึดติดกับค่านิยมแบบเดิม ๆ ต้องมีความยืดหยุ่น ลดสายการบังคับบัญชาเพื่อนำพา
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 3) รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์การทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้  ได้แก่ ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวนทั้งสิ้น 2,110 คน แบบเจาะจง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ และเครื่องมือท่ีใช้เลือกในการวิจัย การเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  ได้แก่  การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ระดับการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร                 
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านวิธีดำเนินการ และด้านการสร้างเครื่องมือ หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
อยู ่ในระดับมาก และการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกรุงเทพมหานคร ด้าน
กระบวนการกำหนดนโยบาย  ด้านการแสวงหาทางเลือก ด้านการพัฒนาทางเลือก ด้านปัจจัย
สภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมือง  
ด้านปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝา่ยการเมอืง 
กับฝ่ายบริหาร อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีผลการทุจริตคอร์รัปช่ันเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  พบโมเคลลิสเรลองค์ประกอบด้านกระบวนการที่ค่าน้ำหนักมากที่สุด รองลงมา
ด้านบุคคล ด้านการสร้างเครื่องมือ หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ มีค่าน้ำหนักน้อย ด้านโมเคลลิสเรล
องค์ประกอบการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัย
สภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ มีค่าน้ำหนักมากที่สุด รองลงมาคือ 



- 961 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ด้านปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านการแสวงหาทางเลือกมีค่าน้ำหนักน้อยที่สุด 3) รูปแบบโครงส ร้าง
ความสัมพันธ์การทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  9 ด้าน
ปัจจัยเกี ่ยวกับวัฒนธรรมการเมือง  ร้อยละ 0.92 ด้านการพัฒนาทางเลือก 0.79 ด้านการแสวงหา
ทางเลือก ร้อยละ 0.75 ด้านปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมือง กับฝ่ายบริหาร ร้อยละ 
0.59 ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในระบบการเมอืงที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ ร้อยละ 0.44 และด้าน
ปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ร้อยละ 0.44 
 
คำสำคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การทุจริตคอร์รัปชั่น,  การกำหนดนโยบาย 
 

Abstract 
 This research aimed to study 1) the level of corruption policy of the local 
government organization. Bangkok 2) factors influence policy corruption affecting the 
policy making of the local government organization 3) Corruption and Corruption Policy 
Model of Local Government Organization, Bangkok The population used in this study was 
50 civil servants, employees and workers of the Bangkok Local Government Organization. 
The total number of 2,110 people was a survey research. And tools used in research Data 
collection is a questionnaire. The analysis was analyzed by statistical packages such as 
frequency distribution, percentage (Percent), Mean, standard deviation, and Lisrel Model 
analysis. 
           The research results were found that 
 1) The level of policy corruption of local government organizations Bangkok, 
Personnel, Process method of operation and the creation of tools or changing tools at a 
large level and policy formulation of local administrative organizations in Bangkok Policy 
formulation process in pursuit of alternatives Alternative development Environmental 
factors in the political system influencing public policy in terms of factors related to 
political culture Factors related to political participation and factors related to the 
relationship between political parties with the management 2) Factors affecting policy 
corruption of local administrative organizations in Bangkok The process component of 
the molecule was found at the highest tonnage. followed by personal tool making or 
change tools underweight On the part of Mochelis Rail, the elements of policy 
formulation of local administrative organizations in Bangkok. Environmental factors in the 
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political system influencing public policy with the most weight value, followed by cultural 
factors The aspect of seeking alternatives was the least weighted; 3) The relationship 
structure of corruption in the policy of the Bangkok Metropolitan Administration 
Organization 9 aspects of factors related to political culture 0.92%, the development of 
alternatives 0.79 aspects. seeking alternatives 0.75% on factors related to the relationship 
between political parties with the management 0.59 percent, the factor of the 
environment in the political system that influences public policy 0.44% and the factor 
about political participation 0.44%.  
 
 Keywords: local government organization ,Corruption, Policy Formulation 
 

บทนำ 
         ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอร์รัปช่ันได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่สุด
ปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์
จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และภาคประชาชน ที่
ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่าง
แท้จริงสำหรับประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาสำคัญลำดับ
ต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านาน จนฝังรากลึก
และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน หรือ
กล่าวได้ว่า เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  เมื่อปัญหาดังกล่าวผูกพันอยู่กับสังคมไทย จึงส่งผลให้
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ โดยมักจะใช้แนวคิดว่าผู้มีอำนาจ
ก็มักจะโกงกันทุกฝ่าย ดังนั้น หากใครโกงแล้วทำงานเก่งก็ถือว่าพอรับได้ จึงทำให้คนยินยอมที่จะเสียเงิน
เพื่อซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความรำคาญ แม้กระทั่งเกิดความคิดสีเทาประเภทกินตามน้ำ เข้า
เมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม ตัวเล็กกินไก่ตัวใหญ่ กินช้าง หรือคนโกงแต่เก่งดีกว่าคนซื่อที่ทำงานไม่เป็น ซึ่ง
การกระทำและความคิดเหล่านี้ ทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมคอร์รัปชั่นเกือบจะสมบูรณ์ และจาก
ผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละปี พ่อค้าและนักธุรกิจกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ต้องสูญเสียเงินให้กับการคอร์รัปช่ัน
เป็นจำนวนสูงถึงเกือบ 3 แสนล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ หากไม่ไปตกอยู่ในกระเป๋าคนเพียงไม่กี่คน ย่อม
สามารถอำนวยประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศได้ (ประภัสสร  เสวิกุล.  2554 : 49) ทำให้รัฐต้อง
จ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าที่เป็นจริง ทำให้ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งยัง

http://witayakornclub.wordpress.com/2008/04/22/corrupt/)%20จึง
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ทำให้นักลงทุนขาดความเช่ือมั่นในระบบราชการไทยท่ีมักจะมีการใช้อำนาจโดยมิชอบ และมักมีการเรียก
ผลประโยชน์จากนักลงทุน เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เอกชนดำเนินการในกิจการที่รัฐจะต้องทำ ซึ่งรัฐเอง
ก็ไม่สามารถตรวจสอบการกระทำดังกล่าวได้ (สังคิต  พิริยรังสรรค์ และผาสุก  พงษ์ไพจิตร.  2536 : 39) 
 สังคิต  พิริยรังสรรค์ (2549 : 41-42) ได้อธิบายถึงสาเหตุของการทุจริตไว้ว่า โดยทั่วไปสามารถ
อธิบายได้อย่างน้อยที่สุด 5 ทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ คือ ทฤษฏีด้านศีลธรรม (Moral approach) เป็น
การอธิบายสาเหตุมาจากความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลสาธารณะ ทฤษฏีด้ านโครงสร้างนิยม (Structural 
approach) เป็นการอธิบายสาเหตุมาจากเงื่อนไขและอิทธิพลของรัฐสังคม และชุมชน ทฤษฏีด้านหน้าที่
นิยม (Functional approach) เป็นการอธิบายสาเหตุมาจากความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากับการ
สร้างสังคมที่ทันสมัย และความสัมพันธ์ระหว่างระบบทุนนิยมกับระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนออกมา
ซึ่งความอ่อนแอของสถาบันการเมือง และความอ่อนแอของภาคประชาสังคม หรือการปรับตัวขององค์กร
ของรัฐที่ช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบธุรกิจ ทำให้นักการเมืองสามารถหาผลประโยชน์ได้ ทฤษฏีด้าน
สถาบันนิยม (Institutional approach) เป็นการอธิบายในแง่มุมของกฎหมาย การไม่แยกบทบาทของ
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการออกจากกันให้เด็ดขาด จะทำให้ระบบการตรวจสอบฝ่ายบริหารอ่อนแอ เป็น
ต้น และทฤษฎีด้านเศรษฐกิจการเมือง (Political economy approach) ซึ่งมองการทุจริตคอร์รัปช่ันว่า
มีความซับซ้อนและมีรูปแบบที ่หลากหลาย ซึ ่งสามารถทำความเข้าใจได้จากการใช้มุมมองทาง
ประวัติศาสตร์และปัจจัยทางการเมืองประกอบกันในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ Werner, 
Simcha B. (1984) ได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอ่การเกิดคอร์รปัช่ัน 9 ประการ ได้แก่  (1) ระบบ
อุปถัมภ์  (2) ความไม่เท่าเทียมกันของฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  (3) สังคมบริโภคนิยม ที่
มีช่องว่างระหว่างความต้องการกับความสามารถในการตอบสนองสินค้าและบริการ  (4) การมีอำนาจใน
การควบคุมและแทรกแซงที่มากหรือน้อยเกินไปของรัฐ  (5) การมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่มากหรือน้อย
เกินไป (6) การขยายขอบเขตของบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลและการขยายขอบเขตของโครงสร้าง
สวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมมากยิ ่งขึ ้น  (7) ภาวการณ์ขาดแคลนทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ (8) 
นักการเมืองที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต  (9) การมีระบบสืบสวนและการควบคุมการทุจริตที่ไม่เข้มแข็ง การไมใ่ห้
ความสนใจปัญหาคอร์รัปชั่นของผู้นำ และการมีความรู้ความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นของ
สาธารณชน  (สังคิต  พิริยะรังสรรค์.  2549 : 41-42) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองท้องถิ่น
อย่างยิ่ง แม้การทุจริตจะเป็นการกระทำของบุคคลผู้มีอำนาจและหน้าที่ซึ่งไม่ใช่การกระทำของตัวองค์กร 
และบางครั้งก็เกิดจากความสมยอมของประชาชนเพื่อซื้อความสะดวกจากเจ้าหน้าที่รัฐก็ตาม และแม้ว่า
ประเทศไทยจะมีกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายและมีองค์กรคอยกำกับตรวจสอบอยู่ก็ตาม แต่
กระบวนการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้พัฒนาไปด้วยวิธีการที่แยบยล ด้วยการหลีกเลี่ยง
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การปฏิบัติตามระเบียบทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือแม้ถูกตรวจสอบก็ไม่สามารถดำเนินการเอาผิด
ได้ (ชำนาญ  ปริบาล.  2546 : 1) ซึ่งสภาพการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบด้วย การ
ทุจริตในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การสมยอมราคา การเสนอราคาเอื้อประโยชน์
ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างบางราย การเผยแพร่ประกาศ การยื่นซองสอบราคา การพิจารณาผลการสอบราคา 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การตั้งบริษัทรับเหมาขึ้นมาแล้วให้บุคคลที่รู้จกักับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของบริษัท และสุดท้ายคือความไม่รู้ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และ
นอกจากนี้ยังมีการทุจริตในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี อันได้แก่ การจัดเก็บรายได้ 
การออกใบเสร็จรับเงิน การจัดทำบัญชีหรือรายงานสถานะทางการเงินไม่เป็นปัจจุบัน การจัดทำบัญชี
หรือรายงานสถานะทางการเงินไม่ถูกต้อง การเบิกจ่ายโดยไม่มีหลักฐานในการเบิกจ่าย การสั่งจ่ายหรือใช้
เช็คโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ นอกจากการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีรายการในข้อบังคับงบประมาณแล้ว 
สภาพการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังประกอบด้วยการรับเงินสินบนของเจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหาร การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง การแฝงการหาคะแนนเสียงทางการเมืองโดยใช้งบประมาณ
ของท้องถิ่น การประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมขององค์กร การปลอมแปลงเอกสารและ
รายงานเท็จ การนำของหลวงไปใช้ส่วนตัว และการปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมไปถึงการนำ
หัวคะแนนไปท่องเที่ยวเพื่อหาคะแนนเสียงทางการเมือง โดยอาศัยงบประมาณของทางราชการ (โกวิทย์  
พวงงาม.  2549 : 14) 
 จากสภาพปัญหาการทุจริตข้างต้น ทำให้เห็นได้ว ่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั้น 
ประกอบด้วยผลประโยชน์จำนวนมาก อันเนื่องมาจากงบประมาณที่ได้รับและทรัพยากรของท้องถิ่นที่มี
อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีคนจำนวนมากมุ่งหวังที่จะเข้ามามีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จนในบางครั้งเกิดความขัดแย้งจนถึงขนาดใช้กำลังเข้าทำร้ายเข่น
ฆ่าทำลายฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ได้เข้ามาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น และเมื่อเข้ามามีตำแหน่งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มักจะเริ่มบทบาท“ผู้รับเหมาก่อสร้าง” ที่ตามมาด้วยการ “ฮั้ว” ซึ่งการฮั้วนั้นมี 3 
รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การฮั้วแบบปกปิด คือ การใช้วิธีตัดซอยงานไม่ให้มีราคาที่สูงมากแล้วใช้วิธีการ
ตกลงราคาแล้วให้กลุ่มเดียวกันรับงาน รูปแบบที่ 2 การฮั้วแบบกีดกัน โดยจะมีการใช้อิทธิพลเพื่อกีดกัน
ผู้รับเหมารายอื่นไม่ให้สามารถเข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาได้ และรูปแบบที่ 3 คือ การฮั้วแบบเปดิเผย 
คือ การเสนอเงินให้กับคู่แข่งรายอื่นเพื่อให้ถอนตัวจากการเสนองานโดยการเสนอให้เงินตอบแทนร้อยละ 
10 ของราคากลาง และมีการให้เปอร์เซ็นต์กับเจ้าหน้าที่ ๆ ดำเนินการซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่  3 คน คือ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนการโยธา เพื่อเป็นการตอบแทนด้วย 
ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ลุกลามและแพร่ขยายหนักขึ้นทุกขณะ โดยมีการให้
สินบนกับนักการเมืองและข้าราชการในท้องถิ่นในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 20 ได้สะท้อนให้เห็นถึงการแผ่
รากฝังลึกที่จะกัดกร่อนสังคมไทยให้ตายไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและปราบปราม
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การคอร์รัปช่ัน คือ ค่านิยมของสังคม ของรัฐบาล ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้รักษากฎหมาย ที่มองว่า
การคอร์รัปช่ันไม่ใช่เรื่องเสียหาย สังคมยอมรับนับถือคนที่มีเงินและอำนาจโดยไม่เกี่ยงว่าจะได้มาด้วยวิธี
ใด หากไม่สามารถจะหยุดยั้งให้ทุเลาเบาบางลงไปได้ก็จะเป็นปัญหาสังคมในระยะยาว ซึ่งเป็นปัญหาที่
ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการประพฤติทุจริตแห่งชาติต้องเข้ามาจัดการแก้ไข 
และแม้หลายฝ่ายจะมองว่าการทุจริตในบางเรื่องเป็นคดีเล็ก ๆ แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจะพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นฐานการเมืองที่ทุจริตกันเป็นทอด ๆ จนไปสู่ระดับชาติ เพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นฐานเสียงของพรรคการเมือง ขณะที่การเมืองระดับชาติก็ให้การปกป้องคุ้มครององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน โดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งนักการเมือง
ท้องถิ่น เช่น นายกองค์กรปกครองส่วนจังหวัดก็จะมีพรรคการเมืองหนุนหลัง และกลายเป็นหัวคะแนน
ให้กับพรรคการเมืองเมื่อถึงคราวเลือกตั้งใหญ่ ถ้าหากหยุดยั้งการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ก็จะส่งผลไปสู่การลดการทุจริตในโครงการใหญ่ ๆ ไปได้มาก เพราะโครงการที่ดำเนินการอยู่ในท้องถิ่น
ส่วนหนึ่งจะเป็นงบประมาณมาจากโครงการที่เกิดขึ ้นจากนโยบายทางการเมืองของภาครัฐนั่นเอง 
(บริบูรณ์  รักษาดี.  2550 : 10) 
 อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาเห็นว่า สาเหตุพื้นฐานท่ีก่อให้เกิดการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นไม่ว่าจะอธิบายโดยอาศัยหลักทางทฤษฏีในแง่มุมใด นอกเหนือจากการขาดจิตสำนึกในตัวผู้ทุจริตเอง
แล้ว ส่วนสำคัญก็มาจากแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบีบคั้นใหค้น
ในสังคมแปรเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางดังกล่าว ประกอบกับการที่กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับกฎหมาย
เปิดช่องทางให้เกิดการทุจริต กล่าวคือ เพราะบังคับใช้ที่ไร้ประสิทธิภาพจึงทำให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้น 
ตลอดจนไม่มีมาตรการป้องกันปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น การ
ศึกษาวิจัยการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้เป็น
ภาพสะท้อนมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างจิตสำนึก ผู ้บริหาร พนักงาน บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นในการปฏิรูประบบราชการ   การปฏิบัติงานเป็นการตอบสนองนโยบายการ
ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ปัจจุบันที่บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             1. เพื ่อศึกษาระดับการทุจริตคอร์รัปชั ่นเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร 
             2. ปัจจัยที ่ม ีผลต่อการทุจร ิตคอร์ร ัปชั ่นเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร 
             3. เพื่อนำเสนอรูปแบบโครงสร้างการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและการกำหนดนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 
           แนวทางการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมอื
ในการเก็บข้อมูลกับประชากรเป้าหมาย ประชาชนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 แห่ง จำนวน 2,110 คน แบบเจาะจงจากประกรทั้งสิ้น 26,000คน 
 เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะ
คำถามปลายปิดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
                 1. แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของบุคคล ประกอบด้วย เพศ  อายุ  รายได้  ระดับ
การศึกษา และ อาชีพ 
                 2. แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นเชิงนโยบาย ได้แก่ 1) ด้านบุคคล  2) 
ด้านกระบวนการ 3) ด้านวิธีดำเนินการ 4) การสร้างเครื่องมือหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ 
                3. แบบสอบถามที่เกี ่ยวกับการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่                          
1) กระบวนการกำหนดนโยบาย   2) การแสวงหาทางเลือก 3) การพัฒนาทางเลือก  4) ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ 5) ปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
การเมือง 6) ปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  7) ปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย
การเมืองกับฝ่ายบริหาร 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลนั้นสามารถแยกอธิบายลักษณะการใช้สถิติต่าง ๆ ดังนี ้
                1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้เพื่อให้ทราบลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
                2. สถิติเชิงอนุมานใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติการวิเคราะห์
โมเดลลิสเรล (Lisrel Model) 
 

ผลการวิจัย 
         1.ระดับการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
                1.1 ระด ับการท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ั ่น เช ิ งนโยบายขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร ด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ เบียดบังทรัพย์สิน เวลา
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ของทางราชการ ส่วนผู้บังคับบัญชามีการคอร์รัปช่ันให้ข้าราชการช้ันผู้น้อยเห็นเป็นตัวอย่างน้ัน มีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
 1.2 ระด ับการท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ั ่นเช ิ งนโยบายขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบการกำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบการทุจริตได้อย่างจริงจัง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมา คือ การ
ทำลายระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ส่วนการปรับแก้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้ันตอนต่างๆ ที่ทำให้
มีข้อจำกัดในการตรวจสอบนั้น มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
 1.3 ระด ับการท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ั ่นเช ิ งนโยบาย ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร  ด้านวิธีดำเนินการจากการศึกษาข้อมูล พบว่า อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน็ราย
ข้อ พบว่า ขาดระบบการดำเนินการติดตามประเมินเพื่อนำมาใช้กับภารกิจที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ส่วน
ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว นั้น มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
 1.4 ระด ับการท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ั ่นเช ิ งนโยบายขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
กรุงเทพมหานคร  ด้านการสร้างเครื่องมือหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเป็นรายข้อจากการศึกษาข้อมูล 
พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แปลงนโยบายผลประโยชน์ซับซ้อนขึ้นมา เพื่อ
การคอร์รัปชั่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วน  
การแสวงหาโครงการที่จะได้ผลประโยชน์ หรือจัดตั้งโครงการใหม่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ นั้น มี
ค่าเฉลี่ย  น้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
 2. ระดับการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
 2.1 ระดับการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร   ด้าน
กระบวนการกำหนดนโยบายจากการศึกษาข้อมูล พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
การรวบรวม หาสาเหตุของปัญหา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดลำดับความสำคัญของปญัหา 
ส่วน การกำหนดเป้าหมาย แนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างชัดเจน นั้น มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
 2.2 ระดับการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  ด้านการ
แสวงหาทางเลือก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไข
ปัญหา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การจำแนกลำดับชั้นของทางเลือกแก้ไขปัญหา  ส่วน การ
พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม โดยการจัดเรียงลำดับนั้น มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ 
 2.3 ระดับการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  ด้านการ
พัฒนาทางเลือกจากการศึกษาข้อมูล พบว่า อยู่ในระดับมาก  เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของทางเลือกแต่ละทาง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ประเมินผล เพื่อ
หาจุดแข็งและจุดอ่อนของแนวทางที่เลือก ส่วน ทดลองใช้ทางเลือกที่ไดจัดลำดับไว้นั้น มีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่าข้ออื่นๆ 
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 2.4 ระดับการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร   ด้าน
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะจากการศึกษาข้อมูล อยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ นโยบายการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงาน ที่มีผลต่อส่วนรวม ส่วน 
การนำนโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานนั้น มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ 
 2.5 ระดับการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร   ด้าน
ปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมืองจากการศึกษาข้อมูล พบว่า อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ ่น มีค่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุด รองลงมาคือ 
วัฒนธรรม ค่านิยมในท้องถิ่น  ส่วน ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้อ
อื่นๆ 
 2.6 ระดับการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร   ด้าน
ปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากการศึกษาข้อมูล พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การแสดงออกทางการเมืองของคนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การร่วม
กิจกรรมของชุมชนของคนในท้องถิ่น ส่วน การจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองของคนในท้องถิ่นนั้น 
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
 2.7 ระดับการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหาร จากการศึกษาข้อมูล พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการกำหนดนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
ด้านปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหารอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า เทคนิคการนำนโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงาน  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การ
ตัดสินใจในระดับต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อการกำหนดนโยบาย ส่วน โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ 
 3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและการกำหนดนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
 3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรที่ 5 เบียดบังทรัพย์สิน เวลา ของทางราชการ มีน้ำหนักสูงสุด รองลงมา 
คือ ตัวแปรที่ 1 ผู้บังคับบัญชามีการคอรัปชั่นให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเห็นเป็นตัวอย่าง  และต่ำสุด คือ 
ความสัมพันธ์ของเจ้านายและลูกน้องสามารถแบ่งปันผลประโยชน์กันได้องค์ประกอบ ด้าน การปรับแก้
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือขั้นตอนต่างๆ ที่ทำให้มีข้อจำกัดในการตรวจสอบ  มีน้ำหนักสูงสุด รองลงมา คือ 
การทำลายระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และต่ำสุด คือ ระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ไม่
สามารถตรวจสอบการทุจริตได้อย่างจริงจังองค์ประกอบ ด้านวิธีดำเนินการ พบว่า ปรับเปลี่ยนการใช้เงิน
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งบประมาณเพื่อนำมาใช้กับภารกิจที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ มีน้ำหนักสูงสุด รองลงมา คือ  การสมยอม 
(การฮั้ว) การประมูลโดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และต่ำสุด คือ ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัวองค์ประกอบด้านการสร้างเครื่องมือหรือเปลี่ยนแปลง พบว่า สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ มีน้ำหนักสูงสุด รองลงมา คือ การใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง เพื่อการเรียกรับ
สินบน และต่ำสุด คือ  แปลงนโยบายผลประโยชน์ซับซ้อนข้ึนมาเพื่อการคอร์รัปช่ันโมเดลองค์ประกอบการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรุงเทพมหานครด้านกระบวนการมีค่า
น้ำหนักมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุคคล องค์ประกอบด้านการสร้างเครื่องมือหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ มี
ค่าน้ำหนักน้อย 
 3.2 ปัจจ ัยท ี ่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อการกำหนดนโยบายขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร องค์ประกอบ ด้านกระบวนการกำหนดนโยบาย พบว่า การวางแนวทางแก้ไขปัญหา มี
น้ำหนักสูงสุด รองลงมา การรวบรวม หาสาเหตุของปัญหา และต่ำสุด การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
ด้านการแสวงหาทางเลือก  การตรวจสอบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน  รองลงมา เลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไข และต่ำสุด การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม  ด้านการพัฒนาทางเลือก 
พบว่า การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของทางเลือกแต่ละทาง มีน้ำหนักสูงสุด รองลงมา คือ นำผลการ
ทดลองใช้มาหา และต่ำสุด คือ ประเมินผล เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของแนวทางที่เลือกองค์ประกอบ 
ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ พบว่า นโยบายการจัดสรร
ผลประโยชน์ของหน่วยงาน ที่มีผลต่อส่วนรวม มีน้ำหนักสูงสุด รองลงมา คือ การนำนโยบายไปปฏิบัติของ
หน่วยงาน  และต่ำสุด คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างฝา่ยนิตบิัญญัตแิละฝ่ายบริหารองคป์ระกอบ 
ด้านปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมือง พบว่า  วัฒนธรรม ค่านิยมในท้องถิ่น มีน้ำหนักสูงสุด รองลงมา คือ 
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในท้องถิ่น  และต่ำสุด คือ จารีตประเพณีในท้องถิ่น พบว่า  การใช้สิทธิ
เลือกตั้งของประชาชน มีน้ำหนักสูงสุด รองลงมา คือ  การแสดงออกทางการเมืองของคนในท้องถิ่น และ
ต่ำสุด คือ การร่วมกิจกรรมของชุมชนของคนในท้องถิ่นโมเดลองค์ประกอบการกำหนดนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพลต่อนโยบาย
สาธารณะมีค่าน้ำหนักมาก รองลงมาคือ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมือง ส่วนองค์ประกอบด้านการ
แสวงหาทางเลือกมีค่าน้ำหนักน้อยที่สุด 
 4. รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและการกำหนด
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวก ด้านปัจจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหาร กับ การกำหนดนโยบายสาธารณะ รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการกำหนดนโยบาย กับ การกำหนดนโยบายสาธารณะ ส่วน ด้านกระบวนการ กับ ด้านกระบวนการ 
มีค่าความสัมพันธ์ต่ำสุด โดยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายมากที่สุด คือ ตัวแปรด้านกระบวนการ มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ 



- 970 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ด้านกระบวนการกำหนดนโยบาย มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการกำหนดนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  ด้านปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหาร 
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
ด้านวิธีดำเนินการ และ ตัวแปรด้านบุคคล มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  ด้านปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง ตัวแปรด้านการพัฒนาทางเลือก ตัว
แปรด้านการสร้างเครื่องมือหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการกำหนด
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ด้านการแสวงหาทางเลือก มอีิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อม ต่อการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกรุงเทพมหานคร   ด้านปัจจัย
สภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ และตัวแปรด้านปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง การทุจริตคอร์รัปช่ันเชิงนโยบายที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  ที่นำมาศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวนการกำหนด
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 71  และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
ของตัวแปรภายในแต่ละตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ด้านกระบวนการกำหนดนโยบาย  ด้าน
ปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง  ด้านการพัฒนาทางเลือก  ด้านการแสวงหาทางเลือก  ด้านปัจจัย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหาร  ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มี
อิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้ร้อยละ1.19, 0.92, 
0.79, 0.75, 0.59, 0.44, 0.44 ตามลำดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
          1.ระดับการทุจริตคอร์รัปชั ่นเชิงนโยบายและการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับการทุจริตคอร์รัปช่ันเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยรวม
ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี ่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสร้างเครื ่องมือหรือเปลี่ยนแปลงเครื ่องมือ ด้าน
วิธีดำเนินการ ด้านบุคคล และ ด้านกระบวนการ ตามลำดับ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 ด้านการสร้างเครื ่องมือหรือเปลี่ยนแปลงเครื ่องมือ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที ่สุดอาจเป็น
เพราะว่า การสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือนั้น เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องสามารถทำได้โดยให้เหตุผลว่าเพื่อ
ทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งที่โดยความเป็นจริงแล้วเป็นการเอื้อผลประโยชน์ ให้กับ
ตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะเป็น การสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ การแสวงหาโครงการที่
จะได้ผลประโยชน ์หรือจัดตั้งโครงการใหม่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การแปลงนโยบายผลประโยชน์ซับซ้อนข้ึนมา
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เพื ่อการคอร์รัปชั ่นหรือแม้แต่การใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง เพื ่อการเรียกรับสินบนได้ สอดคล้อง
งานวิจัยของ สังคิต  พิริยรังสรรค์ และผาสุก  พงษ์ไพจิตร  (2536) 
 ด้านกระบวนการ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย แต่ก็ยังถือว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
อาจเป็นเพราะว่าคำถามในด้านนี้ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบการทุจริตได้อย่างจริงจังการแทรกแซง หรือไม่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลกับองค์กรหรือเครือข่ายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปรับแก้ระเบียบข้อบังคับ หรือ
ขั้นตอนต่างๆที่ทำให้มีข้อจำกัดในการตรวจสอบการทำลายระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานซึ่งในการ
กระทำดังกล่าวส่วนมากจะไม่กระทำโดยเปิดเผยจะทราบเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นจึงทำให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้สอดคล้องงานวิจัยของ สังคิต  พิริยรังสรรค์ (2549 ) 
 ระดับการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 7 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพลต่อนโยบาย
สาธารณะ ด้านการพัฒนาทางเลือก ด้านบุคคล ด้านกระบวนการกำหนดนโยบาย ด้านปัจจัยเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหาร  ด้านปัจจัย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมือง และด้านการแสวงหาทางเลือก ตามลำดับ 
 ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ เป็นด้านที่มี
ค ่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุดอาจเป็นเพราะว่าในการกำหนดนโยบายนั ้นจะต้องมีการให้ความสำค ัญกับ
สภาพแวดล้อมในระบบการเมือง เพราะถือว่ามีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงาน ที่มีผลต่อส่วนรวม  การนำนโยบายไปปฏิบัติของ
หน่วยงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ถือว่า
มีความจำเป็นท่ีสุดในการกำหนดนโยบายสอดคล้องงานวิจัยของโกวิทย์  พวงงาม (2549)  
 ด้านการแสวงหาทางเลือก เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ก็ยังอยู่ในระดับมากอาจเป็น
เพราะว่า ด้านการแสวงหาทางเลือกมีลักษณะใกล้เคียงกับการพัฒนาทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นการจำแนก
ลำดับชั้นของทางเลือกแก้ไขปัญหา การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม โดยการจัดเรียงลำดับการเลือก
ทางเลือกที่ดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหา หรือการตรวจสอบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและการกำหนดนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นกรุงเทพมหานคร โมเดลองค์ประกอบการทุจริตคอร์รัปชั ่นเชิงนโยบาย  มี 4 
องค์ประกอบ จำนวน 18 ตัวแปร โดยองค์ประกอบด้านกระบวนการมีค่าน้ำหนักมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านบุคคล ด้านวิธีดำเนินการ ส่วนองค์ประกอบด้านการสร้างเครื่องมือหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ  มี
ค่าน้ำหนักน้อยที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
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 ด้านกระบวนการ มีค่าน้ำหนักมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใน
การทำงาน ถ้ามีกระบวนการที่ด ีการปฏิบัติหรือการทำงานก็จะสำเรจ็ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในด้านนี้ส่วนใหญ่จะ
เน้นในเรื่องของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบ
การทุจริตได้อย่างจริงจังการแทรกแซงหรือไม่ให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมูลกับองค์กรหรือเครือข่ายที่ทำ
หน้าที่ตรวจสอบการปรับแก้ระเบียบข้อบังคับ หรือขั้นตอนต่างๆที่ทำให้มีข้อจำกัดในการตรวจสอบการ
ทำลายระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานสอดคล้องงานวิจัยของ บริบูรณ์  รักษาดี (2550 : 10) 
 ด้านการสร้างเครื่องมือหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ  เป็นด้านที่มีค่าน้ำหนักเป็นอันดับสุดท้าย 
อาจเป็นเพราะว่าการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือนั้น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถทำได้โดยให้
เหตุผลว่าเพื่อทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งที ่โดยความเป็นจริ งแล้วเป็นการเอื้อ
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะเป็น การสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ 
การแสวงหาโครงการที่จะได้ผลประโยชน์ หรือจัดตั้งโครงการใหม่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การแปลงนโยบาย
ผลประโยชนซ์ับซ้อนข้ึนมาเพื่อการคอร์รัปช่ัน หรือแม้แต่การใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง เพื่อการเรียกรับ
สินบน จึงทำให้การให้ความสำคัญกับด้านนี้น้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
 โมเดลองค์ประกอบการกำหนดนโยบายมี 7 องค์ประกอบ จำนวน 27 ตัวแปร โดย
องค์ประกอบด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะมีค่าน้ำหนักมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมือง และ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองด้านการพัฒนาทางเลือก และ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับ ฝ่ายบริหารด้าน
กระบวนการกำหนดนโยบาย ส่วนองค์ประกอบด้านการแสวงหาทางเลือกมีค่าน้ำหนักน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงขออภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะมีค่าน้ำหนักมาก
ที่สุด อาจเป็นเพราะว่า ในการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การเมืองต้องถือได้ว่ามี
อิทธิพลเป็นอันดับต้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดสรรผลประโยชน์ของหน่วยงาน ที่มีผลต่อส่วนรวม 
การนำนโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงาน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางการเมอืงระหว่างฝ่ายนิติบัญญตัิและ
ฝ่ายบริหาร ดังนั้นในการกำหนดนโยบายสาธารณะนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
ระบบการเมืองเป็นอย่างยิ่งสอดคล้องงานวิจัยของ ชำนาญ  ปริบาล (2546)  
 ด้านการแสวงหาทางเลอืก เป็นด้านที่มีค่าน้ำหนักเป็นอันดับสุดท้าย อาจเป็นเพราะว่าการแสวงหา
ทางเลือกนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับการพัฒนาทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นการจำแนกลำดับชั้นของทางเลือก
แก้ไขปัญหา การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม โดยการจัดเรียงลำดับการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
แก้ไขปัญหา หรือการตรวจสอบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนสอดคล้องงานวิจัยของ ประภัสสร  
เสวิกุล (2554) 
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 3. รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและการกำหนด
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
 ตัวแปรที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีทั้งหมด 11 ด้าน เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าอิทธิพลรวมมากที่สุด ได้แก่ ตัว
แปรด้านกระบวนการ รองลงมาคือ  ตัวแปรด้านกระบวนการกำหนดนโยบาย  ตัวแปรด้านปัจจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหาร ตัวแปรด้านบุคคล ตัวแปรด้านวิธีดำเนินการ ตัวแปร
ด้านการสร้างเครื่องมือหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ ตัวแปรด้านการพัฒนาทางเลือก ตัวแปรด้านปัจจัย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง  
 ตัวแปรด้านการแสวงหาทางเลือก ตัวแปรด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มีอิทธิพล
ต่อนโยบายสาธารณะ ตัวแปรด้านปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์  
ของโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง การทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ที่นำมาศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวนการ
กำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 71  และค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ ของตัวแปรภายในแต่ละตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ด้านกระบวนการกำหนดนโยบาย  
ด้านปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง  ด้านการพัฒนาทางเลือก  ด้านการแสวงหาทางเลือก  ด้านปัจจัย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายบริหาร  ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในระบบการเมืองที่มี
อิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้ร้อยละ  1.19, 0.92, 
0.79, 0.75, 0.59, 0.44, 0.44 ผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 ตัวแปรด้านกระบวนการเป็นด้านที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มากที่สุดเพราะการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นการแสวงหาประโยชน์หรือการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องอย่างเป็นกระบวนการ  โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายหรือการ
ตีความโดยใช้กฎระเบียบต่าง ๆ จากผิดเป็นถูก ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นภายใต้ช่องโหว่ของ
กฎหมาย และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมและขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดี  นอกจากนั้น การ
ทุจริตเชิงนโยบายยังมีลักษณะซับซ้อนและแยบยล โดยผู้กระทำการทุจริตจะเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง กลุ่มทุนธุรกิจซึ ่งเป็นเครือญาติ และพวกพ้องของนักการเมืองและกลุ่มข้าราชการ โดยมี
นักการเมืองซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเป็นตัวการสำคัญ
ในการกำหนดนโยบายที่ให้ความเห็นชอบอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการลงทุนของรั ฐ
ขนาดใหญ่ (Mega Project) และโครงการของรัฐบาลที่ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก 
ทั้งนี้ โดยมีเจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง การทุจริตเชิงนโยบายเป็นการทุจริตที่ถูก
สร้างขึ้นมาให้เสมือนว่ามีความชอบธรรม ผ่านกระบวนการกำหนดนโยบายที่มีความสมเหตุผล โดยการ
นำเอาข้อมูลหลักฐานหรือเหตุผลทางวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างความน่าเชื่อถือ หรือความชอบ
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ธรรมของนโยบาย โดยการสร้างกฎหมายขึ้นมารองรับเพื่อให้นโยบายนั้น ๆ มีความถูกต้องหรือความชอบ
ด้วยกฎหมาย ดังนั้นในการกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นจะต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนด
มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต  เชิงนโยบาย เพื่อให้การ
ปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายได้ผลและมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง จึงควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตหรือการ
กระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ ควรกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใน
กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสา
นักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของสมาชิกรัฐสภาในแต่ละขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพิ่มบทลงโทษกรณีการสมคบคิดกนัทุจริต  
โดยกำหนดให้เป็นความผิดตามแนวทางของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เพื่อให้สามารถใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีการสมคบคิดกันทุจริตได้ ทางด้าน
จริยธรรมของนักการเมือง ควรกำหนดให้มีองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ หากอาศัยเกณฑ์เฉพาะความผิดในทางกฎหมาย
อาญาเพียงอย่างเดียวมาใช้จะทำให้กระบวนการในการพิจารณา  และการรวบรวมพยานหลักฐาน มี
ข้อจำกัดในการเอาผิดต่อฝ่ายการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง และควรส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง 
ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงานผลสู่สาธารณะ รวมทั้งการร่วมสร้างค่านิยม
และทัศนคติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตสอดคล้องงานวิจัยของ โกวิทย์  พวงงาม  (2549).   
สรุปเป็นโมเดล Risrel  โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและ
การกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 1 โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและการ
กำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร   
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องค์ความรู้จากการวิจัย   
              ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี การทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและการกำหนดนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แผนภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
    

 
 

 ภาพที่ 2 การทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายและการกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
               จากการศึกษาวิจัยการทุจริตคอร์รัปชั ่นเชิงนโยบายและการกำหนดนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พบว่าตัวแปรด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อการการกำหนด
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  มากที่สุด แต่ในตัวแปรด้านนี้ตัวแปรที่มี
คะแนนเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ มากที่สุดคือ ระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบการ
ทุจริตได้อย่างจริงจัง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ควรที่จะต้องมีจัดระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็น
รูปแบบที่ชัดเจน และมีการชี้แจงระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  ให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่หรือเกี่ยวข้อง
เข้าใจในวิธีการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหารจะต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ช้ินนี้ต้องการนำเสนอการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของภาครัฐและเอกชนผู้เขียน
บทความใช้ตำราต่างประเทศในการเรียบเรียงผสมผสานเนื้อหาเพื่อมาประยุกต์ใช้ในองค์ภาครัฐและ
เอกชนของสังคมไทย หวังว่าบทความชิ้นนี้คงเป็นประโยชน์  ในเชิงวิชาการในภาวะกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงจำเป็นอย่างยิ่งภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับตัว
สร้างองค์กรให้เข้มแข้งเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเลิศอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
คำสำคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้, การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้   
 
Abstract   
             This article would like to present the creation of a learning organization of the 
public and private sectors, the author of the article uses foreign textbooks in composing 
and combining content for application in the public and private organizations of Thai 
society. I hope you find this article helpful. Academically, in the current state of change 
in the highly competitive Thai society, it is imperative that the public and private sectors 
have to adapt to build the organization to strengthen the learning process in order to 
develop the organization towards sustainable excellence. Go 
 
Keywords: learning organization, development of learning organization 
 



- 978 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

บทนำ  
 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ และผู้เขียนบทความเห็นว่ามีความจำเป็นในกระแส
การเปลี ่ยนแปลงของสังคมทั ้งภาครัฐและภาคเอกองค์การ องค์การที ่มีประสิทธิภาพ ( Effective 
Organization) จำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งแรงกดดันที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการ
จัดรูปแบบขององค์การมีการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาภายใต้แรงกดขององค์การเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในการแข่งขันที่ไม่หยุดยั้งท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้แรงกดดันที่มาจาก 1) แรงกดดัน
ที่เกิดจากทิศทางขององค์การ (Direction) ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) เป้าหมาย (goals) และ
พันธกิจขององค์การ (mission) แรงกดดันนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารขององค์การกำหนดทิศทางเชิงกล
ยุทธ์ขององค์การออกมาในรูปพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ และโครงสร้างขององค์การที่สอดรับกับ
แรงกดดันประเภทนี้มากที่สุดคือ การจัดรูปองค์การแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Form) 2) 
แรงกดดันที่เกิดจากประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency) ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการประหยดัและ
เพิ่มประโยชน์ให้แก่องค์การ โครงสร้างขององค์การซึ่งเป็นที่รู ้จักกันว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ
โครงสร้างขององค์การขนาดใหญ่ที่เป็นระบบปิด (The Machine Bureaucracy) ที่มีจุดเน้นอยู่ที่การ
สร้างความเป็นเหตุผล (rationalization) และการสร้างมาตรฐานในการทำงาน (standardization  3) 
แรงกดดันที่เกิดจากความเชี่ยวชาญในการทำงาน (Proficiency) เป็นการทำงานท่ีบุคลากรใช้ความรู้และ
ทักษะระดับสูงซึ่งจะปรากฏในองค์การที่จัดโครงสร้างแบบวิชาชีพ (Professional Bureaucracy) ที่มี
การบรรจุบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทางวิชาชีพช้ันสูงเข้าไปปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จได้อย่าง
ยอดเยี ่ยม 4) แรงกดดันที ่เกิดจากนวัตกรรม ( Innovation) เป็นการพิจารณาถึงแรงกดดันจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อความพยายามที่จะทำให้องค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆออกสู่ตลาดเพื่อการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การที่รองรับกับแรงกดดัน
ประเภทนี้ได้ดีที่สุดคือการจัดโครงสร้างขององค์การแบบชั่วคราว (Adhocracy) 5)แรงกดดันที่เกิดจาก
การมุ่งเน้น (Concentration) เป็นแรงกดดันที่ทำให้องค์การมุ่งใช้ความพยายามเฉพาะด้านที่จะเจาะ
เข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มโดยมีกิจกรรมที่สำคัญเป็นการเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทหรือเฉพาะ
ตลาดเป้าหมายซึ ่งสอดรับกับการจัดโครงสร้างแบบแผนก (Divisional Organization) (Duncan, 
Robert 1979) 
 การทำความเข้าใจแรงกดดันและการออกแบบโครงสร้างขององค์การประเภทต่างๆจะช่วยทำ
ให้สามารถกำหนดผลลัพธ์ในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้นำก็จะสามารถสร้างสรรค์ให้
หน่วยงานของตนเองเป็นองค์การที่ทรงประสิทธิภาพและสอดรับกับการบริหารงานในยุคใหม่ที่องค์การ
จำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนไปในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจำเป็นที่
นักบริหารและนักวิเคราะห์องค์การจะต้องศึกษาและเรียนรู้สาระสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Definition) 
 นักวิชาการคนสำคัญด้านทฤษฎีองค์การได้นิยามความหมายของ “องค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization)” ในระยะแรก ๆ ได้ใช้คำว่า “การเรียนรู ้ขององค์การ (Organizational 
Learning)” นัยของการนิยามความหมายนั้นผู ้เขียนจะนำเสนอโดยเรียงลำดับตามวิวัฒนาการของ
ช่วงเวลาดังนี ้
 Cyert and March (1963) นิยามว่าองค์การแห่งการเรียนรู้หมายถึงเป็นพฤติกรรมการปรับตัว
ขององค์การตลอดเวลา (adaptive behavior) 
 Tjosvold V. and  C. Wong.  (1992) นิยามว่าองค์การแห่งการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการที่
องค์การได้ใช้ฐานความรู้เข้าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาขององค์การซึ่งต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมขององค์การ 
 Griffin (1995) นิยามว่าองค์การแห่งการเรียนรู ้หมายถึงรูปแบบที ่องค์การให้สมาชิกของ
องค์การสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าขึ้นในองค์การเช่นนวัตกรรม ( innovations) ประสิทธิภาพการทำงาน 
(efficiency) ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 Levitt and March (1988) น ิยามว ่าองค ์การแห ่งการเร ียนร ู ้หมายถ ึ งการปร ับปรุ ง
ประวัติศาสตร์การทำงานขององค์การให้ปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมการทำงานประจำขององค์การ  
(routine behavior) 
 Peter Senge (1990) นิยามว่าองค์การแห่งการเรียนรู้หมายถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ประเภทหนึ่งที ่ผู ้บริหารต้องช่วยเหลือให้องค์การเกิดการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในอันที่จะเพิ ่มขีด
ความสามารถให้องค์การขับเคลื่อนไปในสถานการณ์โลกท่ีกำลังเปลี่ยนแปลง 
 Weick and Robert (1993) นิยามว่าองค์การแห่งการเรียนรู้หมายถึงปฏิสัมพันธ์แห่งการที่
ปัจเจกบุคคลได้เฝ้าระวังการทำงานในองค์การแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้สัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจ 
 Richard L. Daft (2001) นิยามว่าองค์การแห่งการเรียนรู้หมายถึงองค์การที่ส่งเสริมให้มีการ
สื่อสาร (communication) และการให้ความร่วมมือ (collaboration) จากบุคลากรทุกคนในองค์การทั้ง
ในด้านการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาร่วมกันการดำเนินการเพื ่อให้องค์การเกิดการเร ียนรู ้ใน
ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องอีกทั้งให้ดำเนินการปรับปรุง (improve) และการเพิ่มขีดความสามารถ 
(capacity) ขององค์การอย่างต่อเนื่อง 
 โดยสรุปองค์การแห่งการเรียนรู ้หมายถึงระบบการจัดการองค์การที่ระดมสรรพกำลังจาก
บุคลากรทุกคนในองค์การในการร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการการกำหนดเป้าหมายร่วมกันแสวงหา
วิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา อนึ่งเป็นที่เข้าใจตรงกันแน่ชัดว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัวทั้งนี้
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ขึ ้นอยู ่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การที ่จะปรับเปลี ่ยนตัวเองเพื ่อแสวงหาจุดต่างที ่นำไปสู่
ความสำเร็จของตนเอง 
 

ความสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 เป็นที่ยอมรับว่าการวิเคราะห์ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันขององค์การในอดีตพิจารณาจาก
ความได้เปรียบที่สำคัญ 3 ด้าน คือความสามารถทางด้านการเงินขององค์การ (financial capability) 
โดยประเมินจากประสิทธิภาพทางการเงินที่องค์การมีความสามารถในเชิงการตัดสินใจและการพจิารณา
จากผลกำไรที่ตกถึงผู้ถือหุ้นด้านที่สองพิจารณาจากความสามารถทางการตลาด (marketing capability) 
ที่องค์การมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ตรงตามความต้องการของลูกค้ามีความใกลชิ้ด
กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาและมีสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพที่ส่งต่อถึงลูกค้าได้ตลอดเวลาและด้านท่ี
สามพิจารณาจากความสามารถทางเทคโนโลยี (technology capability) เป็นความได้เปรียบในแง่ของ
การมีนวัตกรรมใหม่ๆการวิจัยและพัฒนาการมีผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา (up-to-date production technologies)  
 การเปลี่ยนแปลงของโลกจากการจัดการองค์การระบบเดิมที่เป็นระบบปิด (machine) เป็น
องค์การที่พ่ึงพาการใช้ความคิด (ideas) ซึ่งองค์การในระบบใหม่จำเป็นต้องเป็นองค์การที่มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ (Organizational Learning Capability) ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 15องค์การแห่งการเรียนรู้
มีองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในด้านการเงินการตลาดและเทคโนโลยีนำไปสูก่าร
เปลี่ยนแปลงความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นเพราะบุคคลากรจำเป็นต้องร่วมกันแก้ปัญหาที่จะนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงองค์การกล่าวคือยิ่งความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การมากขึ้นเท่าไรยิ่งนำไปสู่การ
ปรับตัวและความสำเร็จขององค์การยิ่งขึ้น 
 ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การไม่ได้หมายความว่าเป็นความสามารถในการเรียนรู้
ทางด้านบัญชีหรือการตลาดแต่หมายความว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การและบุคลากรใน
การปฏิบัติการด้านต่างๆซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้ในอดีตความรู้ดังกล่าวไม่ใช่ว่าจะมาจากตำราเพียงอย่าง
เดียวแต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทดลองกระทำจากประสบการณ์ใหม่หรือแม้บางครั้งอาจเกิดจากการ
ลองผิดลองถูกก็ได้อาทิเช่นนักบัญชีอาจจะเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยในการทำงานจน
นำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง ในขณะที่นักการตลาดอาจจะ
แสวงหาวิธีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้
ตลอดเวลาการเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการทำงานตามนัยดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับการหัดขับ
จักรยานจนสามารถขับขี่ได้ด้วยความชำนาญหรอืคล้ายกับการฝึกเรยีนรู้วิธีการวาดภาพจนกลายเป็นผู้ทีม่ี
ฝีมือยอดเยี่ยมในงานศิลปะ 
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วิวัฒนาการขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 วิวัฒนาการขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Evolution of Learning Organization) เป็นการฉาย
ภาพให้เห็นการเปลี่ยนผ่านขององค์การจากการจัดโครงสร้างขององค์การแบบสายการบังคับบัญชา
ดั้งเดิม (Traditional Hierarchy) เป็นองค์การในแนวนอน (Horizontal Organization) และก้าวเข้าสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) แม้ว่าแนวความคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้จะ
ไม่ได้มีการกำหนดนิยามไว้ได้แน่นอนแต่จากแผนภูมิที ่ 16ได้สะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการของการ
เปลี่ยนแปลงองค์การแบบดั้งเดิมไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้กล่าวคือองค์การแบบดั้งเดิมผู ้บริหาร
ระดับสูง (Top Executive) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การโดยตรงอีกทั้งยัง
รับผิดชอบและทำหน้าที่เป็นผู้คิดและผู้กำหนดกลยุทธ์ขององค์การในขณะที่พนักงานหรือบุคลากรของ
องค์การเป็นเพียงปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพและถูกมอบหมายให้ทำงานประจำ (routine tasks) ที่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนองค์การในแนวราบเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ได้มีการสร้างพลังอำนาจให้แก่
บุคลากรโดยให้บุคลากรได้รู้จักคิดและดำเนินการต่างๆในนามขององค์การแม้กระนั้นผู้บริหารระดับสูง
ขององค์การยังเป็นผู้ช้ีนำในเชิงกลยุทธ์ส่วนบุคลากรมีบทบาทในการทำตามกลยุทธ์แต่บางครั้งก็สามารถ
ที่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน 
 สำหรับองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะพบว่าบุคลากรเป็นผู้ที่ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ
ที่ยังไม่เคยดำเนินการให้สำเร็จได้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันสะสมมาในรูปแบบของทีมงานเพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั ้นองค์การแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนร่วมกันกำหนดกลยุทธ์เพื่อพิชิตเป้าหมายที่องค์การไม่เคยทำสำเร็จมาก่อนให้สามารถ
ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้โดยพนักงานร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการกำหนด
กลยุทธ์ในอันที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลยุทธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ขององค์การ
เพื่อการก้าวสู่อนาคตทุกมิติที ่สมาชิกขององค์การได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกันและนำไปสู่
นวัตกรรมการทำงานและการปรับปรุงการทำงานขององค์การองค์การแห่งการเรียนรู้สร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงกลไกทุกส่วนในองค์การเพื่อร้อยรัดอนูของความหลากหลายขององค์การให้เป็นทิศทางที่เด่นชัด
ร่วมกันในอันที่นำไปสู่การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีอิสระของทุกกลไกและขณะเดียวกั นก็
จะต้องเป็นการสนับสนุนพันธกิจขององค์การ (mission) ไปพร้อมๆ กัน องค์การแห่งการเรียนรู้นั้น
พนักงานต้องรับผิดชอบทั้งในด้านวิธีการแห่งการสำเร็จ (means) และการบรรลุเป้าหมาย (ends) และ
ปรัชญาของการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (the shift to learning organization) จะต้อง
สัมพันธ์กับภาวะผู้นำด้านจิตใจการมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันอย่างกว้างขาง 
และมีระบบของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์การซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอในลำดับต่อไป 
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องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
 โครงสร้างขององค์การแห่งการเรียนรู้เป็นลักษณะของการจัดโครงสร้างขององค์การในระบบ
เปิดที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์การได้มีส่วนร่วมในการนำพาองค์การไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความสำเร็จในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการคิดค้นความรู้ใหม่ๆการให้ข้อเสนอแนะการเข้าร่วมในการทำ
กิจกรรมทุกอย่างขององค์การโดยผู้เขียนเห็นว่าเป็นหลักคิดที่เรียกว่า “ทุกคนมีชีวิตแห่งการทำงานเพื่อ
องค์การ (All for Organization)” และ “องค์การเป็นสมบัติของสมาชิกทุกคน (Organization for All)”  
 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้มีความสำคัญยิ่งที่นักออกแบบขององค์การจำเป็น
จะต้องศึกษาเพื ่อการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์การเพื ่อการเปลี ่ยนแปลง
องค์ประกอบท่ีสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้พิจารณาได้จากแผนภูมิที่1 

 
แผนภูมิที ่1 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู ้

ที่มา : Richard L. Daft, Organization Theory and Design, 6thed.  NJ: South-Western, 1998: 565 
  Daft (1998:565) ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้และได้เสนอแนะว่า
การที่องค์การใดๆจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ
ดังนี ้
 1. เป็นองค์การที่มีภาวะผู้นำที่สนใจองค์การ (Mindful Leadership) องค์การแห่งการเรียนรู้
จะต้องมีภาวะผู้นำที่สนใจองค์การกล่าวคือองค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องเริ่มจากความสนใจของผู้นำท่ี
ต้องการให้เกิดองค์การประเภทนี้ขึ้นโดยผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ (understand) วิธีการของ
องค์การแห่งการเรียนรู้และมีความสามารถที่จะช่วยเหลือสมาชิกขององค์การในการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จ (can help other people succeed) โดยผู้นำจะต้องมีบทบาทที่โดดเด่นอยู่ 3 ประการคือ 
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 1) บทบาทในการออกแบบโครงสร ้างทางส ังคมขององค์การ (Design the Social 
Architecture) เป็นแนวความคิดที่สำคัญที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรในองค์การซึ่งถือ
ว่าเป็นภารกิจสำคัญประการแรกที่ผู้บริหารจะต้องออกแบบเชิงความคิดเพื่อกำหนดเป้าหมายพันธกิจ
และค่านิยมหลัก (core values) ขององค์การในอันที่จะใช้เป็นแนวทางในการชี้นำสมาชิกในองค์การ
ประการที่สองเป็นการกำหนดนโยบายกลยุทธ์และโครงสร้างใหม่ขึ้นในองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็น
การเสริมแรงให้เกิดพฤติกรรมใหม่ขึ ้นในองค์การและประการที ่สามผู ้บริหารจะต้องสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกคนเกิดความเข้าใจในความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ของ
ผู้นำ 
 2) บทบาทในการร่วมกันสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ (Create a Shared Vision) เป็นบทบาทที่
สำคัญที่จะทำให้บุคลากรทุกคนมองเห็นภาพขององค์การในอนาคตในเชิงอุดมการณ์ซึ่งริเริ่มขึ้นจากผู้นำ
หรือจากสมาชิกขององค์การได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามจำเป็นที่จะต้องให้
สมาชิกขององค์การได้รับรู้และเข้าใจอย่างแพร่หลายโดยตลอดทั้งองค์การอย่างไรก็ตามถ้าปราศจากการ
ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ในลักษณะของการสร้างสมานฉันท์และความเป็นเอกภาพแห่งจิตวิญญาณแล้ว
การปฏิบัติงานของพนักงานย่อมไม่สอบรับกลับภาพรวมขององค์การได้และจะทำให้พนักงานแบ่งกันเป็น
ก๊กเป็นเหล่า (fragment) อีกทั้ง ทำงานไปคนละทิศคนละทาง (move in different direction) 
 3) บทบาทการมีภาวะผู้นำในการให้บริการ (Servant Leadership) องค์การแห่งการ
เรียนรู ้จะเกิดขึ ้นได้จะต้องมีผู ้นำที่เป็นผู้เสียสละ (devote) ให้ผู ้อื ่นและเพื่อการก้าวไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การถ้าองค์การใดมีภาวะผู้นำเพื่อความก้าวหน้าเฉพาะตนเองแล้วย่อมไม่อาจจะก้าวไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ผู้นำจำนวนมากที่อุทิศตนเองเพื่อองค์การและเพื่อผู้อื่นจึงจะสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ 
 ตัวอย่างของผู้นำที่อุทิศตนเป็นผู้ให้บริการผู้อื่นคือประธานของบริษัทSpartan Motors แห่ง
สหรัฐอเมริกา ชื่อ George Sztykiel ที่สะท้อนออกมาในคราวที่เขากล่าวต้อนรับพนักงานของบริษัทว่า 
“ขอต้อนรับทุกท่านสู่บริษัทของพวกเราพวกเราคิดว่าบริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทที่ดีที่สุดโดยเราทำธุรกิจเฉก
เช่นกับธุรกิจของครอบครัวของพวกเรา เพราะพวกเราคิดว่าวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการที่
พวกเราจะต้องทำงานร่วมกัน” และเขายังกล่าวต่อไปว่า “ผมไม่ใช่นายจ้างของพวกท่านแต่ผมเป็นผู้รับใช้
หมายเลขหนึ ่งของบร ิษ ัทแห ่งน ี ้  ( I am not the boss. I am the number one servant of this 
corporation)” และที่บริษัทแห่งนี้จะให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2. บุคลากรเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจ (Empowered Employees) โอกาสแห่งการเรียนรู้จะต้องใช้
บุคลากรผู้มีพลังอำนาจมากกว่าปกติบุคลากรจะต้องทำงานร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกันผู้นำจะต้องตระหนักและรับรู้ว่าบุคลากรขององค์การเป็นผู้ที่มีความอยากรู้อยากเห็น 
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(curiosity) และมีประสบการณ์แห่งความพร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้ในองค์การซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา
วิธีการสร้างแรงจูงใจที่นำไปสู่การปรับปรุงการทำงานตัวอย่างเช่นบริษัท Monosanto แห่งเมือง 
Pensacola มลรัฐ Florida ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์และไนลอนโดยบริษัทได้มอบหมายให้ทีมต่างๆใน
องค์การทำหน้าท่ีจัดจ้างพนักงานจัดซื้อ และเป็นผู้มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานในองค์การจนทำ
ให้กำไรเพิ่มมากขึ้นและความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนที่บริษัท AES Corporation ซึ่ง
เป็นบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าที่มลรัฐ Connecticut จะไม่จัดแบ่งโครงสร้างขององค์การใดๆเลยทั้งนี้
เพราะบริษัทนำแนวความคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้เข้าไปประยุกต์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของฝ่ าย
การเงินฝ่ายผลิตฝ่ายจัดซื้อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงตกเป็นหน้าที่ของพนักงานใน
ทีมงานซึ ่งเป็นอาสาสมัครของโรงงานและเป็นผู ้ที ่เรียนรู ้ทักษะการทำงานในหน้าที ่ที ่ตนเองเป็น
อาสาสมัครในแต่ละงานท้ังนี้เพราะผู้บริหารระดับสูงมีความเช่ือว่าความต้องการของพนักงานที่จะเรียนรู้
งานและต้องการความก้าวหน้าเป็นวิธีที ่ดีที ่สุดที่จะปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื ่อง Continuous 
Improvement) 
 3. การพัฒนากลยุทธ์ใหม่ (Emergent Strategy) กลยุทธ์ของธุรกิจเกิดขึ้นทั้งจากบุคลากรและ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ (Bottom up as well as top down) ทั้งนี้เพราะว่าบุคลากรส่วนใหญ่
ขององค์การมักจะสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า (customers) คู่ค้า (suppliers) และเทคโนโลยีใหม่ๆ (new 
technologies) อยู่เป็นประจำจึงสามารถวิเคราะห์ความต้องการและแก้ปัญหาให้กับองค์การได้ความ
ต้องการของลูกค้า (customer needs)  จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ (new products) ซึ่งก็คือกลยุทธ์
ขององค์การนั่นเองฉะนั้นบุคลากรขององค์การทั้งในระดับบนและระดับล่างจะทำหน้าท่ีประดุจกับเรดาร์
ที่คอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตลาดและเทคโนโลยีโดยจะพยายามตอบสนองทั้งสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการในปัจจุบันและความต้องการของลูกค้าในอนาคต 
 4. การสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งขึ ้นในองค์การ (Strong Culture) การสร้างวัฒนธรรมที่
เข้มแข็งขึ้นในองค์การถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในส่วนขององค์การแห่งการเรียนรู้นั้นบริษัทที่จะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้จะต้องมีค่านิยมที่สำคัญดังนี้ 
 1) องค์การที่เป็นองค์รวมถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าส่วนย่อย(The Whole is More 
Valuable) กล่าวคือองค์การแห่งการเรียนรู้จะพิจารณาให้คำนึงถึงบริษัทในเชิงของระบบใหญ่เพราะจะ
นำไปสู่การสร้างความสำเร็จให้กับองค์การตามนัยแห่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังเช่นกรณีของบริษัท
General Electric ที่ Welch ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกล่าวกับพนักงานว่า “บริษัทจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานเพื่อสร้างผลิตภาพให้ส่งขึ้นโดยการปรับโครงสรา้ง (restructuring) ลด
ขั ้นตอนที ่ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ( removing bureaucracy) ลดขนาดขององค์การ
(downsizing) แต่การจัดทำให้บริษัทสามารถดำรงผลิตภาพในการทำงานให้สูงได้ต่อไปนั้นจำเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานให้สอดรับกัน” การที่Welch กล่าวเช่นนั้นเพื่อต้องการทลายกำแพง
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วัฒนธรรมการทำงานของแบบเดิมที่ติดอยู่ในแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายซึ่งมักจะเป็นตัวขวางกั้นระหวา่ง
แผนกฝ่ายและสภาพแวดล้อมภายนอก 
 2) วัฒนธรรมเป็นคุณค่าของความรู้สึกแห่งชุมชนและความเห็นอกเห็นใจตลอดจนการดูแล
เอาใจใส่ผู้อื่น (Compassion and Caring for One Another) บุคลากรขององค์การแห่งการเรียนรู้ต้อง
มีความรู้สึกแห่งการเป็นเจ้าของร่วมกันและร่วมกันสร้างเครือข่ายการทำงานในองค์การประดุจกับการ
เป็นสมาชิกในชุมชนซึ่งสมาชิกจะทดลองทำงานร่วมกันในทีมงานและทำงานในชุมชนขององค์การที่ มี
ขนาดใหญ่ขึ้น 
 วัฒนธรรมขององค์การแห่งการเรียนรู ้จะขจัดกลไกลขององค์การที่จะทำให้เกิดความ
แตกต่างกันระหว่างสมาชิกขององค์การอาทิเช่นที่บริษัท Intel Corporation พนักงานแต่ละคนจะมีที่
ทำงานเป็นบูทขนาดเล็กที่เปิดโลกให้เห็นกันได้และสามารถสื่อสารถึงกันได้ในระบบเปิดแม้แต่ผู้บริหาร
ระดับสูงที่เป็นCEO ขององค์การก็จัดระบบห้องทำงานเช่นกันอีกท้ังจะต้องขจัดสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความ
แตกต่างเชิงสถานภาพของบุคลากรในองค์การออกไปกล่าวคือองค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องยกเลิกระบบ
ที่จอดรถของผู้บริหารห้องอาหารสำหรับผู้บริหารหรือแม้แต่ที่ออกกำลังกายเฉพาะผู้บริหาร 
 5. การแลกเปลี่ยนสารสนเทศแบบระบบเปิดในองค์การ (Shared Information) องค์การแห่ง
การเรียนรู้จะต้องมีข้อมูลอย่างเพียงพอในการทำงานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการเงินรายรับรายจ่าย
งบประมาณและผลกำไรของแผนกฝ่ายและองค์การจะต้องเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาการแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์การบุคลากรแต่ละคนมีอิสระในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ผู้บริหารจะต้องมีความเชื่อว่าการมีข้อมูลที่มากจะดีกว่ามีเพียง
เล็กน้อยและพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของตนเอง 
 องค์การแห่งการเรียนรู ้จะต้องส่งเสริมให้บุคลากรสื่อสารกันด้วยระบบที่เปิดเผยตลอดทั้ง
องค์การเช่นกรณีของบริษัทDanish Company Oticonจะถ่ายสำเนาจดหมายทุกฉบับที่เข้ามาถึงบริษัท
แล้วนำไปจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และบุคลากรในองค์การสามารถเข้าไปอ่านจดหมายของพนักงานคน
อื่นได้เกือบทุกรายการและแม้แต่ข้อมูลทางการเงินพนักงานของบริษัทก็สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา 
 6. การจัดโครงสร้างขององค์การในแนวราบ (Horizontal Structure) ในองค์การแห่งการ
เรียนรู้จะต้องทำให้โครงสร้างในแนวดิ่งลดลงหรือยกเลิกไป (disbanded) และนำระบบการทำงานเป็น
ทีมเข้ามาทดแทนเพื่อจะทำให้สมาชิกทุกคนร่วมกันทำงานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการที่จะส่ง
ต่อไปถึงลูกค้าอย่างมีคุณภาพองค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องตัดระบบเจ้านาย (Bosses) ออกไปสมาชิก
ของทีมงานมีศักยภาพในการเข้าไปรับผิดชอบภารกิจต่างๆขององค์การโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม
การจัดระบบความปลอดภัยการจัดซื ้อวัตถุดิบและการตัดสินใจเกี ่ยวกับการทำงานและการจ่าย
ค่าตอบแทนบุคลากร 
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 ระบบการจูงใจจะต้องเปลี่ยนไปในองค์การแห่งการเรียนรู ้เพราะผลงานวิจัยของStephen 
Wood ได้ชี้ให้เห็นว่าระบบการจ่ายค่าจ้างจะสัมพันธ์กับการทุ่มเทให้กับการทำงาน (commitment) 
และการปฏิบัติงาน (performance) กล่าวคือระบบการจ่ายค่าจ้างแบบจงใจ ( incentive systems) 
ส่งผลต่อการที่จะทำให้พนักงานของบริษัทร่วมมือกันหรือแข่งขันกันอย่างรุนแรง องค์การแห่งการเรียนรู้
จะส่งเสริมให้ใช้ตัวแบบแห่งความร่วมมือกันในการทำงาน (Cooperative Model) เพื่อให้บุคลากรได้รับ
ความก้าวหน้าในการทำงานและเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นที่บริษัทSolar Press จะเปลี่ยนแปลง
ระบบการจ่ายค่าจ้างแบบจูงใจในทีมงาน เป็นระบบการจ่ายโบนัสจากผลกำไร (Profit-sharing 
bonuses) ให้กับบุคลากรทุกคนในองค์การตามฐานของการทำงานและในระบบนี้จะมีจุดเน้นอยู่ที่การ
ทำงานเป็นทีม (teamwork) และการให้ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ( interdepartmental 
coordination) 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ใช้ความพยายามทุกรูปแบบที่จะแสวงหาวิธีการทำงานร่วมกันในทุก
ระดับขององค์การและมักจะบริหารงานโดยลดช่องว่างทางสถานภาพของบุคลากรให้มากที่สุดเช่นกรณี
บริษัทSpartan Motors จะจัดสรรโบนัสจากผลกำไรของบริษัทให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรมกล่าวคือ
แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทก็ได้รับโบนัสไม่เกิน 4 เทา่ของพนักงานในระดับล่างสุดส่วนที่บริษัท
Springfield Remanufacturing กำหนดกลยุทธ์การจูงใจบุคลากรไว้ว่าถ้าบริษัทสามารถร่วมกันทำงาน
ให้บรรลุเป้าหมายได้บุคลากรจะได้รับโบนัสเป็นร้อยละ 10 ของผลกำไรและหาพนักงานสามารถเสนอ
ความคิดใหม่ๆในการทำงานและได้รับการยอมรับในการปฏิบัติ พนักงานผู้นั้นจะได้รับเงินสดทันที 500 
ดอลลาร์ (ประมาณ 20,000 บาท) และมีพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแห่งนี้ที่เสนอความคิดที่เป็นที่ช่ืน
ชอบของฝ่ายบริหารมากจนเขาได้รับเงินรางวัลจากความคิดของเขามากถึง 7,500 ดอลลาร์ (ประมาณ 
30,000 บาท) บางบริษัทเรียกระบบการจูงใจแบบนี ้ว่า“ระบบการจ่ายค่าจ้างตามความรู้pay for 
knowledge)” เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรู้วิธีการทำงานแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา 
 อย่างไรก็ตามแนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้มีลักษณะเป็นพลวัตร (dynamics) แม้แต่นัก
ออกแบบองค์การที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากเช่นRichard L. Daft ก็สะท้อนให้เห็นว่าแนวความคิดของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เขาเคยได้ประมวลไว้ในหนังสือOrganization Theory and Design พิมพ์ครั้งที่ 
6 พ.ศ. 2541 และพิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2544 ก็มีการปรับกรอบความคิดในการนำเสนอเรื่ององค์การแห่ง
การเรียนรู้เช่นกัน 
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แผนภูมิที่ 2 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ตามทัศนะของDaft พ.ศ.2541 

ทีม่า : Richard L. Daft, Organization Theory and Design, 6thed,  
(NJ: South-Western, 1998 : 565 

 เมื่อเปรียบเทียบกรอบความคิดเชิงวิเคราะห์ของRichard L. Daft ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากจะ
พบว่าในกรอบความคิดเดิมมีตัวแปรขององค์การแห่งการเรียนรู้ 6 ตัวแปรส่วนกรอบความคิดใหม่มีเพียง 
5 ตัวแปรโดยเขาตัดตัวแปรภาวะผู ้นำที ่สนใจองค์การ (Mindful Leadership) ออกไปแต่ก็ยังเป็น
สาระสำคัญที่แทรกอยู่ในทุกส่วนขององค์ประกอบแห่งการเรียนรู้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่Daft ได้
นำเสนอไว้ก็คือเขาพยายามผนวกแนวความคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้แทรกไว้ทุกส่วนในงานเขียน
ครั้งล่าสุดของเขาเมื ่อปีพ.ศ.2544ในขณะที่งานเขียนเมื่อปีพ.ศ.2541 เขาได้แยกออกมาเป็นบทหนึ่ง
ต่างหากคือบทที่ 15 ชื่อบทว่า “Toward the Learning Organization” ส่วนสาเหตุที่เขาผนวกสาระ
ขององค์การแห่งการเรียนรู ้แทรกไว้ในบทต่างๆเนื่องจากเพราะกระบวนทัศน์ของการจัดองค์การ
เปลี่ยนไปฉะนั้นเมื่อวิเคราะห์และออกแบบองค์การจำเป็นจะต้องพิจารณาตามนัยขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ 
 Daft (1998 : 565)ได้พยายามประมวลองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในงานเขียนที่
เขาปรับปรุงเมื่อปี1998 สรุปดังนี้ 
 1. องค์การแห่งการเรียนรู้เปลี่ยนจากโครงสร้างในแนวดิ่งเป็นโครงสร้างในแนวนอน (From 
Vertical to Horizontal Structure)กล่าวคือโครงสร้างขององค์การแบบดั้งเดิมนั้นผู้บริหารระดับสูงไม่
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้เสียโอกาสในการแข่งขันได้ในขณะที่องค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งปรับโครงสร้างในแนวราบนั้นอาศัย
การทำงานแบบทีมงานและในบางบริษัทเช่นกรณีบริษัทของชาวสเปนในประเทศสหรัฐอเมริกาช่ือ 
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Oticon Holding A/S ถือว่าเป็นบริษัทระบบดิจิตอลแห่งแรกของโลกที ่ไม่มีแผนภูมิโครงสร้างของ
องค์การ (noorganization charts) ไม่มีการแบ่งงานเป็นฝ่าย (no departments) ไม่มีการกำหนด
หน้าท่ีในการทำงาน (no functions) และไม่มีช่ืองาน (no titles) เป็นบริษัทท่ีไม่มีร่องรอยของโครงสรา้ง
ในแนวดิ่งเหลือไว้เลยพนักงานทั้งหมด 150 คนจะทำงานในรูปของทีมงานโยการฟอร์มทีมขึ้นมาทำงาน 
และควบคุมกันเองภายในทีมงานเพื่อร่วมกันทำงานในแต่ละโครงการที่ทีมได้พัฒนาขึ้นมา 
 2. องค์การแห่งการเรียนรู้เปลี่ยนจากภาระงานประจำเป็นการสร้างบทบาทเชิงพลังอำนาจ
ให้บุคลากร (From Foutine Tasks to Empowered Roles) กล่าวคือองค์การแบบดั้งเดิมจะเน้นการ
แบ่งงานตามความชำนาญและจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตามความชำนาญในขณะที่องค์การแห่งการ
เรียนรู้จะกำหนดภาระงานไว้แบบกว้าง ๆ (narrowly defined piecesof work) ส่วนการปฏิบัติงานถือ
ว่าเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของงานโดยใช้ศักยภาพความสามารถและ
ดุลยพินิจ (discretion) ของแต่ละคนในอันจะทำงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ยอมรับแนวคิดที่ว่าการพิชิตเป้าหมายของความสำเร็จในงานใดๆมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
การเรียนรู้และความถนัดของแต่ละบุคคลและจะต้องคำนึงถึงทิศทางของทีมงานและองค์การไปพร้อม ๆ 
กัน องค์การแห่งการเรียนรู้จะไม่ให้ความสำคัญในด้านการควบคุมจากผู้บริหารระดับสูงแต่จะถือว่า
พนักงาน ทีมงานในระดับปฏิบัติการจะต้องควบคุมตนเองโดยบุคลากรขององค์การทำงานใกล้ชิดกับ
ทีมงานของตนเองอีกทั้งแก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 3. องค์การแห่งการเรียนรู้เปลี่ยนจากระบบการควบคุมที่เป็นทางการเป็นการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศระหว่างกัน (From Format Control Systems to Shared Information) กล่าวคือ องค์การ
แบบดั้งเดิมจะเน้นการควบคุมแบบเป็นทางการเพื่อให้การดำเนินการใดๆเป็นไปตามมาตรฐานและการ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ในองค์การแห่งการเรียนรู้จะสารสนเทศจะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ
ทำงานขององค์การได้หลากหลายกล่าวคือบุคลากรจะแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันเพื่อการทำงานในระดับ
ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นในองค์การบุคลากรทุกคนจะสามารถเข้าถึงสารสนเทศขององค์การเพื่อ
การทำงานได้ทุกอย่างและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทั้งความคิดและสารสนเทศจะมีการแลกเปลี่ยนกันตลอด
ทั่วองค์การ (throughout the company) ขณะเดียวกันผู้บริหารจะแสวงหาช่องทางเพื่อให้การสื่อสาร
ทางความคิดของพนักงานส่งถึงผู้บริหารและทีมงานได้อย่างกว้างขวางมากกว่าจะไปทำหน้าท่ีควบคุมการ
ทำงานของบุคลากรตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนความคิดและสารสนเทศร่วมกันปรากฏให้เห็นชัดเจนใน
บริษัท Buckman Laboratories ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นระบบเครือข่ายความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
(computerized knowledge network) และเขาเรียกระบบนี ้ว่า “K’ Netrix” โดยเชื ่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ากับพนักงานจำนวนพัน 1,200 คน ที่กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ 80 ประเทศ  ซึ่งบริษัท
ก็ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทุกอย่างแก่ลูกค้าของบริษัทแต่ละคนอย่างเปิดเผย (bear) (Daft 1998 : 
565) 
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 4. องค์การแห่งการเรียนรู้เปลี่ยนจากระบบกลยุทธ์การแข่งขันเป็นกลยุทธ์แห่งการให้ความ
ร่วมมือ (From Competitive to Collaborative Strategies) กล่าวคือองค์การแบบดั้งเดิมจะกำหนด
กลยุทธ์จากผู้บริหารระดับสูงขององค์การแต่องค์การแห่งการเรียนรูจ้ะให้โอกาสบุคลากรทุกคนมีสว่นร่วม
ในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การเพราะยึดหลักการบริหารที่ว่าผู้ปฏิบัติย่อมรู้ซึ้งถึงปัญหาสาเหตุของ
ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาได้ดีที่สุดฉะนั้นบุคลากรจึงควรมีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การได้ดี
ที ่สุดและขณะเดียวกันกลยุทธ์ของการทำงานร่วมกับองค์การอื่นก็ควรเป็นกลยุทธ์แห่งการร่วมมือ
มากกว่ากลยุทธ์ของการแข่งขันเช่นกรณีของบริษัท Honkworm International ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับ
ธุรกิจบันเทิงแบบออนไลน์โดยมี CEO ที่มีอายุเพียง 34 ปีชื่อJohan Liedgrenโดยเขาได้ใช้กลยุทธ์แห่ง
การร่วมมือมากกว่าการแข่งขันเพราะ Liedgrenได้เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นอีก 7 บริษัทใน
ขณะที่ CEO ของบริษัทอื่นก็เข้ามานั่งเป็นกรรมการในบริษัทของเขาด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจ
เหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในการประกอบธุรกิจของบริษัทอื่นทั้งในด้านการพยากรณ์
ตลาดการทำแผนธุรกิจการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกัน 
 5. องค์การแห่งการเรียนรู้เปลี่ยนจากการยึดมั่นในวัฒนธรรมแบบเคร่งครัดเป็นวัฒนธรรม
แห่งการปรับตัว(From Rigid to Adaptive Culture) กล่าวคือองค์การแบบดั้งเดิมที่ประสบผลสำเร็จใน
การดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพจะมีวัฒนธรรมของการทำงานที่เด่นชัดมีความเป็น
รูปธรรมและสัมผัสได้แตใ่นทางกลับกันความสำเร็จของบริษัทหรือองค์การดังกล่าวจะกลายเป็นเหยื่อของ
ตนเองเนื ่องจากการยึดมั ่นถือมั ่นในค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิมเมื ่อสถานการณ์ที่
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในองค์การแห่งการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้เกิดความเท่า
เทียมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งความเสมอภาคให้อิสระและเสรีภาพแก่บุคลากรในการเรียนรู้วิธีการทำงาน
คิดค้นแสวงหาหรือแม้แต่การเสี่ยงและการลองผิดลองถูกก็เป็นเรื่องจำเป็นในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง 
 โดยสรุป นัยขององค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นสิ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าแนวความคิดเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการทำงานจะต้องมีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและจะต้องพร้อมท่ีจะเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆอยู่เสมอ 
 

การเปลี่ยนแปลงองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Transformation) 
 ในภาวะปัจจุบันองค์การเกือบทุกแห่งต้องต่อเผชิญกับปัญหาการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในการ
ปรับตัวในสถานการณ์ของสังคมยุคโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่ขาดเสถียรภาพ
ความพยายามในการปรับตัวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่กระทำได้โดยง่ายทั้งในเทคนิ ควิธีและ
กระบวนการบางองค์การก็ไม่เข้าใจปรัชญาขององค์การแห่งการเรียนรู้บางองค์การก็ขาดความรู้ในการ
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เปลี่ยนแปลงบางองค์การผู้บริหารระดับสูงก็พยายามหาทางแก้ปัญหาด้านการลดต้นทุนและการปรับลด
ขนาดขององค์การจึงเป็นภาวะแห่งความยุ่งยากในช่วงของการเปลี่ยนแปลง (Daft (2004 : 565) 
 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “...โศกนาฏกรรมที่น่า
สลดใจยิ่งของการบริหารงานในระดับสูงของบริษัทคือการดำรงรักษาสถานภาพที่เป็นอยู่ของบริษัทได้
อย่างไรแม้คุณจะรู้อยู่แก่ใจว่ามันกำลังจะล้มละลายมากกว่าที่จะคิดถึงการ เปลี่ยนแปลงเพราะคุณไม่
อาจจะมั่นใจได้ว่าความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นจะประสบผลสำเร็จหรือไม่” จากคำกล่าวข้างต้น
สะท้อนให้เห็นว่าความวิตกกังวลและความยุ่งยากใจของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมายหรือ
แม้แต่ความจำเป็นที่ต้องประคับประคองให้องค์การอยู่รอดองค์การในยุคปัจจุบันจึงเผชิญกับปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการคุกคามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วและยังต้องเผชิญ
กับ  “ความสับสนวุ ่นวายในการเปลี่ยนแปลง (Chaos of Constant Change)” เพื ่อเอาตัวรอดใน
สถานการณ์ของสภาพแวดล้อมท่ีผกผันอยู่ตลอดเวลา 
 Duncan (1979) ได้กล่าวถึงช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากองค์การระบบเดิมไปสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้มี 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที ่ 1 องค์การประสบกับวิกฤตการณ์ (Crisis Phase) ระยะที ่องค์การเผชิญกับ
วิกฤตการณ์เป็นช่วงที่ผู้บริหารตระหนักดีว่า แม้จะได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์การแล้วก็ตามแต่องค์การก็
ยังไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้จำเป็นที่จะต้องลดขนาดขององค์การ (downsize) โดยการลดพนักงาน
ลง ยุบสายงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จ หรือที่มีปัญหามากและลดต้นทุนการผลิตลงขายสินทรัพย์บางส่วน
ออกไปผู้บริหารจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้องค์การอยู่รอดขณะเดียวกันผู้นำก็เริ่มกลับไปทบทวนว่า
จะริเริ่มวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์การเพื่ออนาคตได้อย่างไร 
 ระยะที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การขึ้นมาใหม่ (Reinvest Organizational 
Capability Phase)ระยะที่องค์การเริ่มปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะควบคุมรายจ่ายได้
ขนาดขององค์การลดลงและองค์การมีเสถียรภาพมากขึ้นผู้นำสามารถดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ใหม่ได้
โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์การสะท้อนให้เห็นพันธกิจและเป้าหมายใหม่ขององค์การผู้นำสามารถ
ตัดสินใจลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆได้มากขึ้นมีการปรับปรุงทางด้านการตลาดและ
การจัดการทางการเงินจนนำไปสู่การประกอบการที่มีกำไรจุดเน้นสำคัญในระยะนี้คือการลงทุนในปจัจัย
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การให้สูงขึ ้น ด้วยวิธีการเปิดใจและ
ร่วมกันคิดเพื่อการทำงานการสร้างพลังอำนาจให้บุคลากรการเพิ่มขีดความสามารถต่ างๆเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตขององค์การ 
 ระยะที ่  3 การสร ้างเสถียรภาพให้ก ับองค์การ (Rebuilding Phase)องค์การมีการ
เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นมีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการทำงานและ
ขยายกิจการมากขึ้นเรื่อยๆมีการสร้างค่านิยมเชิงวัฒนธรรมการทำงานให้แข็งแกร่งขึ้นแบบแผนการ
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ทำงานตามทิศทางขององค์การแห่งการเรียนรู ้ปรากฏอย่างเด่นชัดองค์การยังมีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนำขององค์การพยายามหาช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดจนอาจจะ
ต้องลดราคาผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะตลาดให้ได้ ขณะเดียวกันองค์การก็จะขยายตัวออกไปเรื่อยๆมีการจัดจ้าง
บุคลากรใหม่เข้ามาร่วมงานในองค์การพร้อมกับการเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนา ( research and 
development or R&D) และองค์การหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อย่างไรก็
ตามแต่ละองค์การจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองซึ่งการจะมีนัยที่สะท้อนรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนข้างต้นแตกต่างกันออกไป 

 
ภาวะผู้นำสำหรับองค์การแห่งการเรียนรู้  (Transformational Leadership) 
 ภาวะผู้นำถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดสำหรับการปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เพราะเป็นกลไกท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนหรอืเพิกเฉยตอ่การปรับเปลี่ยนองค์การไปสูเ่ป้าหมายที่ตัง้ไว้  (Daft 
(1998 : 56ภาวะผู้นำสำหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Transformational Leadership) หมายถึงวิธีการ
ที่ผู้นำของหน่วยงานหรือองค์การนำมาใช้เพื่อการนำพาองค์การไปสู่เป้าหมายภายใต้สถานการณ์และ
สภาพแวดล ้อมท ี ่ ไม ่แน ่นอนซ ึ ่ งม ีความเช ื ่อมโยงก ับผ ู ้นำสำหร ับองค ์การแห ่งการเร ียนรู้  
(Transformational Leaders) ที ่เป็นผู ้นำซึ ่งมีความสามารถในการนำการเปลี ่ยนแปลงมีการใช้
นว ัตกรรมและม ีล ักษณะการเป ็นผ ู ้ประกอบการ อน ึ ่ งผ ู ้นำสำหร ับองค ์การแห ่งการเร ียนรู้  
(Transformational Leaders) เป็นผู้นำที่มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อในวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง
องค์การการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นและสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง
องค์การในเชิงสถาบันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผู้นำสำหรับองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสำคญัและ
เป็นจำเป็นยิ่งในสถานการณ์วิกฤตหรือในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและลักษณะผู้นำ
สำหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่จะประสบผลสำเร็จต้องมีลักษณะกิจกรรมที่สำคัญ 3 ประการดังนี้ 
 1. การสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ใหม่ขององค์การ (Creation of a new vision) ผู ้นำของ
องค์การต้องมีความสามารถสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ใหม่และสร้างการยอมรับให้เกิดขึ ้นทั่วทั ้งองค์การ
ตัวอย่างเช่นกรณีของบริษัทAT&T ที่ดำเนินกิจการมาถึงปีค.ศ.1984 พบว่าการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อ
เชิญกับปัญหาวิสัยทัศน์ของบริษัทล้าหลังจนถูกเรียกว่าเป็นไดโนเสาร์จนกระทั่งRobert Allen ถูกจ้างเข้า
มาเป็น CEO ของบริษัทและAllen ได้ใช้ความพยายามที่จะสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ขึ้นมาในบริษัทโดยเขามี
เป้าหมายพื้นฐานท่ีสำคัญในการสร้างวิสัยทัศน์คือ “บริษัทจะต้องช่วยเหลือบุคลากรให้เรียนรู้วิธีการที่จะ
เอาชนะอีกครั้ง (helping our people learn how to win again) 
 2. การระดมสรรพกำล ังเพ ื ่อสร ้างความผู กพ ันข ึ ้นในองค ์การ (Mobilization of 
commitment)การสร้างการยอมรับในพันธกิจใหม่และวิสัยทัศน์ใหม่ต้องทำอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์การ
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เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งเช่นกรณีของบริษัทGeneral Motors ในยุคของRoger Smith ที่
เป็นผู้บริหารของบริษัทได้นำผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำนวน 900 คนเข้าร่วมอบรมและอภิปรายเพื่อ
ทำความเข้าใจในพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การเป็นระยะเวลา 5 วันอันท่ีจะสร้างการยอมรับท่ีเกิดขึ้น
ในเกิดขึ้นในตลอดทั้งองค์การ 
 3. การสร้างสถาบันในการเปลี่ยนแปลง (Institutionalization of change) การดำเนินการ
การกระทำและการสร้างค่านิยมใหม่ขึ้นในองค์การอย่างถาวรกล่าวคือทรัพยากรบุคคลขององค์การ
จะต้องอุทิศตนเองเพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนวิสยัทัศน์ขององค์การและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการ
ทำงานในระบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะเกี ่ยวข้องกับเทคนิคการเงินระบบการตลาด
ตลอดจนโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมซึ่งการเปลี่ยนแปลงตามนัยที่กล่าวถึงนี้จะต้องมีการ
ดำรงอยู่อย่างถาวร 
 สรุป องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นทางเลือกขององค์การสมัยใหม่ที ่จะปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์
เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าจำเป็นที่จะต้องเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมที่จะ
ปรับตัวเองและนำองค์การให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้สูงการติดยึดกับวิธีการและรูปแบบเก่าๆในการ
ทำงานถือว่าเป็นจุดอ่อนขององค์การในยุคปัจจุบันเพราะเหลี่ยมมุมของการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
จำเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีจึงจะทำให้องค์การมีความก้าวหน้านำองค์การอื่นอยู่
เสมอ (Daft (2004 : 565) 
 

องค์ความรู้จากการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  
 ผู้เขียนได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาองค์การแห่งการ
เรียนรู้ จากบทความนักวิชาการต่างประเทศของ แผนภาพท่ี3 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การแห่งการเรยีนรู ้

ขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
ที่มา: สรุปจากบทความทิศทางการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

ขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ความสัมพันธ์มาตรการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,819 คน การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย การเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามและมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ คาโนนิคอล (Canonical Correlation) 
 ผลการวิจัย 
 1) ระดับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการทุจริตคอร์รัปชั่นด้านบุคคลช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย
การขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
อำนาจบารมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก  ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดา้น
หลักนิติธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบความคุ้มค่า การมีส่วนร่วมและหลักคุณธรรมอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน  
 2) ความสัมพันธ์มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครด้านหลักนิติธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบความคุ้มค่า
การมีส่วนร่วมและหลักคุณธรรมส่งผลต่อมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากที่สุด 
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Abstract 
 The purpose of this research is to study 1) the level of anti-corruption measures 
affecting the efficiency of the administration of the local administrative organization 2)the 
relationship of the anti-corruption measures and The administrative efficiency of the local 
government organization The population used in this study Local administrators, civil 
servants, staff and personnel of the local government organization in Bangkok The 
number of myh’lbho 1 ,8 1 9  people. Specific sampling was a survey research. Research 
tools Data were collected as a questionnaire and analyzed using statistical software 
packages such as Frequency Distribution, Percent, Mean, Standard Deviation and 
Canonical Analysis. Correlation. 
 The findings of the study were indicated:  
 1) Level of measures to prevent corruption and administrative efficiency of the 
local government organization in Bangkok Personal corruption Gaps of regulations and laws 
Lack of public relations to let the public know Lack of knowledge and understanding And 
lacking morality and ethics The power, prestige and influence are at a high level. The 
administrative efficiency of the local government organization Regarding the rule of law, 
transparency, accountability, worthiness, participation and moral principles are at the same 
high level. 
  2) The relationship anti-corruption measures and the administrative efficiency of 
the local government organization in Bangkok Regarding the rule of law, transparency, 
responsibility, worthiness, participation, and moral principles have the most effect on the 
anti-corruption measures of the local government organization. 
 
Keywords:  Corruption, Management Efficiency, local government organization    
 

บทนำ 
          การทุจริตเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากปัญหา
ดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านาน จนฝังรากลึกและพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของ
คนในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้วเมื่อปัญหา
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ดังกล่าวผูกพันอยู่กับสังคมไทย จึงส่งผลให้คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติและ
ยอมรับได้โดยมักจะใช้แนวคิดว่าผู้มีอำนาจก็มักจะโกงกันทุกฝ่ายดังนั้นหากใครโกงแล้วทำงานเก่งก็ถือว่า
พอรับได้จึงทำให้คนยินยอมที่จะเสียเงินเพื่อซื้อความสะดวกสิทธิพิเศษหรือตัดความรำคาญ แม้กระทั่ง
เกิดความคิดสีเทาประเภทกินตามน้ำ เข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม ตัวเล็กกินไก่ตัวใหญ่ กินช้างหรือคน
โกงแต่เก่งดีกว่าคนซื่อที่ทำงานไม่เป็นซึ่งการกระทำและความคิดเหล่านี้ ทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคม
คอร์รัปชั่นเกือบจะสมบูรณ์และจากผลการวิจัยพบว่าในแต่ละปีพ่อค้าและนักธุรกิจกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
ต้องสูญเสียเงินให้กับการคอร์รัปชั่นเป็นจำนวนสูงถึงเกือบ 3 แสนล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้หากไม่ไปตก
อยู่ในกระเป๋าคนเพียงไม่กี่คนย่อมสามารถอำนวยประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศได้ทำให้รัฐต้อ ง
จ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าที่เป็นจริงทำให้ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพอีกทั้งยังทำ
ให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในระบบราชการไทยที่มักจะมีการใช้อำนาจโดยมิชอบและมักมีการเรียก
ผลประโยชน์จากนักลงทุน เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เอกชนดำเนินการในกิจการที่รัฐจะต้องทำซึ่งรัฐเอง
ก็ไม่สามารถตรวจสอบการกระทำดังกล่าวได้ (สังคิต  พิริยรังสรรค์ และผาสุก  พงษ์ไพจิตร.  2536 : 39) 
 สังคิต  พิริยรังสรรค์ (2549 : 41-42) ได้อธิบายถึงสาเหตุของการทุจริตไว้ว่าโดยทั่วไปสามารถ
อธิบายได้อย่างน้อยที่สุด5ทฤษฏีทางสังคมศาสตร์คือทฤษฏีด้านศีลธรรม (Moral approach) เป็นการ
อธิบายสาเหตุมาจากความไม่ซื ่อสัตย์ของบุคคลสาธารณะทฤษฏีด้านโครงสร้างนิยม (Structural 
approach) เป็นการอธิบายสาเหตุมาจากเงื่อนไขและอิทธิพลของรัฐสังคมและชุมชนทฤษฏีด้านหน้าที่
นิยม (Functional approach) เป็นการอธิบายสาเหตุมาจากความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากับการ
สร้างสังคมที่ทันสมัยและความสัมพันธ์ระหว่างระบบทุนนิยมกับระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนออกมาซึ่ง
ความอ่อนแอของสถาบันการเมืองและความอ่อนแอของภาคประชาสังคมหรือการปรับตัวขององค์กรของ
รัฐที่ช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบธุรกิจทำให้นักการเมืองสามารถหาผลประโยชน์ได้ทฤษฏีด้าน
สถาบันนิยม (Institutional approach) เป็นการอธิบายในแง่มุมของกฎหมาย การไม่แยกบทบาทของ
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการออกจากกันให้เด็ดขาดจะทำให้ระบบการตรวจสอบฝ่ายบริหารอ่อนแอ เป็น
ต้นและทฤษฎีด้านเศรษฐกิจการเมือง (Political economy approach) ซึ่งมองการทุจริตคอร์รัปชั่นว่า
มีความซับซ้อนและมีร ูปแบบที ่หลากหลายซึ ่งสามารถทำความเข้าใจได้จากการใช้มุมมองทาง
ประวัติศาสตร์และปัจจัยทางการเมืองประกอบกัน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองท้องถิ่น
อย่างยิ่งแม้การทุจริตจะเป็นการกระทำของบุคคลผู้มีอำนาจและหน้าที่ซึ่งไม่ใช่การกระทำของตัวองค์กร 
และบางครั้งก็เกิดจากความสมยอมของประชาชนเพื่อซื้อความสะดวกจากเจ้าหน้าที่รัฐก็ตาม และแม้ว่า
ประเทศไทยจะมีกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายและมีองค์กรคอยกำกับตรวจสอบอยู่ก็ตามแต่
กระบวนการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้พัฒนาไปด้วยวิธีการที่แยบยลด้วยการหลีกเลี่ยงการ

http://witayakornclub.wordpress.com/2008/04/22/corrupt/)%20จึง
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ปฏิบัติตามระเบียบทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้หรือแม้ถูกตรวจสอบก็ไม่สามารถดำเนินการเอาผิดได้ซึ่ง
สภาพการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบด้วย การทุจริตในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การสมยอมราคา การเสนอราคาเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างบางราย การ
เผยแพร่ประกาศ การยื่นซองสอบราคา การพิจารณาผลการสอบราคา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การตั้ง
บริษัทรับเหมาขึ้นมาแล้วให้บุคคลที่รู้จักกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของบริษัทและ
สุดท้ายคือความไม่รู ้ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและนอกจากนี้ยังมีการทุจร ิตใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีอันได้แก่ การจัดเก็บรายได้ การออกใบเสร็จรับเงิน การ
จัดทำบัญชีหรือรายงานสถานะทางการเงินไม่เป็นปัจจุบัน การจัดทำบัญชีหรือรายงานสถานะทางการเงิน
ไม่ถูกต้องการเบิกจ่ายโดยไม่มีหลักฐานในการเบิกจ่าย การสั่งจ่ายหรือใช้เช็คโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
นอกจากการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีรายการในข้อบังคับงบประมาณแล้วสภาพการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังประกอบด้วยการรับเงินสินบนของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
การแฝงการหาคะแนนเสียงทางการเมืองโดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น การประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไป
ตามจริยธรรมขององค์กรการปลอมแปลงเอกสารและรายงานเท็จ การนำของหลวงไปใช้ส่วนตัวและการ
ปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนรวมไปถึงการนำหัวคะแนนไปท่องเที่ยวเพื่อหาคะแนนเสียงทาง
การเมือง โดยอาศัยงบประมาณของทางราชการ (โกวิทย์  พวงงาม.  2549 : 14) 
 จากสภาพปัญหาการทุจริตข้างต้นทำให้เห ็นได้ว ่าในองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นนั้น
ประกอบด้วยผลประโยชน์จำนวนมากอันเนื่องมาจากงบประมาณที่ได้รับและทรพัยากรของท้องถิ่นที่มีอยู่
เป็นจำนวนมากทำให้มีคนจำนวนมากมุ่งหวังที่จะเข้ามามีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะ
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จนในบางครั้งเกิดความขัดแย้งจนถึงขนาดใช้กำลังเข้าทำร้ายเข่นฆ่า
ทำลายฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ได้เข้ามาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและเมื่อเข้ามามีตำแหน่งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก็มักจะเริ่มบทบาท “ผู้รับเหมาก่อสร้าง” ที่ตามมาด้วยการ “ฮั้ว” ซึ่งการฮั้วนั้นมี 3 รูปแบบ
คือ รูปแบบที่1การฮั้วแบบปกปิดคือการใช้วิธีตัดซอยงานไม่ให้มีราคาที่สูงมากแล้วใช้วิธีการตกลงราคา
แล้วให้กลุ่มเดียวกันรับงานรูปแบบที่ 2 การฮั้วแบบกีดกัน โดยจะมีการใช้อิทธิพลเพื่อกีดกันผู้รับเหมาราย
อื่นไม่ให้สามารถเข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาได้และรูปแบบท่ี 3 คือการฮั้วแบบเปิดเผย คือการเสนอเงิน
ให้กับคู่แข่งรายอื่นเพื่อให้ถอนตัวจากการเสนองานโดยการเสนอให้เงินตอบแทนร้อยละ 10 ของราคา
กลางและมีการให้เปอร์เซ็นต์กับเจ้าหน้าที่ๆ ดำเนินการซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 คนคือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการคลังและหัวหน้าส่วนการโยธาเพื่อเป็นการตอบแทนด้วยปัญหาการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ลุกลามและแพร่ขยายหนักขึ้นทุกขณะโดยมีการให้สินบนกับนักการเมือง
และข้าราชการในท้องถิ่นในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ20ได้สะท้อนให้เห็นถึงการแผ่รากฝังลึกที่จะกัดกร่อน
สังคมไทยให้ตายไปพร้อมๆกัน ซึ่งอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั ่น คือ 
ค่านิยมของสังคม ของรัฐบาล ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้รักษากฎหมาย ที่มองว่าการคอร์รัปช่ันไม่ใช่
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เรื่องเสียหาย สังคมยอมรับนับถือคนที่มีเงินและอำนาจโดยไม่เกี่ยงว่าจะได้มาด้วยวิธีใด หากไม่สามารถ
จะหยุดยั้งให้ทุเลาเบาบางลงไปได้ก็จะเป็นปัญหาสังคมในระยะยาว ซึ ่งเป็นปัญหาที่ทางสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการประพฤติทุจริตแห่งชาติต้องเข้ามาจัดการแก้ไข และแม้หลาย
ฝ่ายจะมองว่าการทุจริตในบางเรื่องเป็นคดีเล็กๆแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจะพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นฐานการเมืองที่ทุจริตกันเป็นทอดๆจนไปสู่ระดับชาติเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นฐานเสียงของพรรคการเมือง ขณะที่การเมืองระดับชาติก็ให้การปกป้องคุ้มครององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน โดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่ น เช่น 
นายกองค์กรปกครองส่วนจังหวัดก็จะมีพรรคการเมืองหนุนหลังและกลายเป็นหัวคะแนนให้กับพรรค
การเมืองเมื่อถึงคราวเลือกตั้งใหญ่ ถ้าหากหยุดยั้งการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก็จะส่งผล
ไปสู่การลดการทุจริตในโครงการใหญ่ๆไปได้มากเพราะโครงการที่ดำเนินการอยู่ในท้องถิ่นส่วนหนึ่งจะ
เป็นงบประมาณมาจากโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายทางการเมืองของภาครัฐนั่นเอง (บริบูรณ์  รักษาดี.  
2550 : 10) 
 อย่างไรก็ดีผู้ศึกษาเห็นว่าสาเหตุพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นไม่ว่าจะอธิบายโดยอาศัยหลักทางทฤษฏีในแง่มุมใดนอกเหนือจากการขาดจิตสำนึกในตัวผู้ทุจริตเอง
แล้วส่วนสำคัญก็มาจากแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบีบคั้นให้คนใน
สังคมแปรเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางดังกล่าวประกอบกับการที่กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับกฎหมายเปิด
ช่องทางให้เกิดการทุจริตกล่าวคือเพราะบังคับใช้ที่ไร้ประสิทธิภาพจึงทำให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นตลอดจน
ไม่มีมาตรการป้องกันปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการศึกษาวิจัยมาตรการ
ป้องกันการทุจริตและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรงเทพมหานครครั้ง
นี ้เป็นภาพสะท้อนการป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำหลักธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารงานเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นการป้องกันการทุจริตสนองนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่บรรจุเป็น
วาระแห่งชาติ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับมาตรการป้องกันการทุจริตและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์มาตรการป้องกันการทุจริตและประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
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 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,819 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จาก
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,666,264 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะคำถามปลายปิดแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน 
 1. แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ตำแหน่งงาน รายได้ ระดับ
การศึกษา และหน่วยงานท่ีสังกัด 
 2. แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้แก่การทุจริตด้านงบประมาณการทำบัญชีการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง การทุจริตด้านบุคคล การทุจริตช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย การ
ทุจริตที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์  การทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม
และการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพล 
 3. แบบสอบถามที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่
หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าหลักการมีส่วนร่วมและหลัก
คุณธรรม   
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลนั้นสามารถแยกอธิบายลักษณะการใช้สถิติต่าง ๆ ดังนี ้
 1. สถิติเชิงพรรณนาใช้เพื่อให้ทราบลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(frequency) ร ้อยละ (percent) ค ่าเฉล ี ่ย (mean) และค ่าส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 
 2. สถิติเชิงอนุมานใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้
สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ระดับการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร 
  1.1 การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง 
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยไม่ปฏิบัติหรือไมท่ำตามระเบียบข้อบังคับอันเป็นผลก่อให้เกิดการ
ทุจริตนั้นมากที่สุด รองลงมาคือการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุไม่แต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือผู้แทน
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ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่วนการทำหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุการลงบัญชี
รายรับรายจ่ายการทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายไม่เป็นปัจจุบันนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ   
   1.2 การทุจริตด้านบุคคล พบว่า ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรท้องถิ่นใช้ตำแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องนั้นมากที่สุดรองลงมาคือผู้บริหาร พนักงาน 
บุคลากรท้องถิ่นที่เกี ่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการคลังเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานส่วนผู้บริหาร
พนักงานบุคลากรท้องถิ่นปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนนั้นน้อยกว่าด้านอ่ืนๆในสังคมอย่างกว้างขวาง
เพื่ออ้างความชอบธรรมเหนือสังคมส่วนรวมส่วนการขัดแย้งในระบบการเมืองที่มีคู่ขัดแย้งหลากหลาย
กลุ่มจึงมีมิติของความแตกต่างระหว่างคู่ขัดแย้งท่ีคลุมเครือนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ  
  1.3 การทุจริตช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย พบว่า ระบบการตรวจสอบของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ทั่วถึงนั้นมากที่สุดรองลงมาคือ กฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็งไม่มีการถ่วงดุลความเข้มแข็งเป็น
ช่องทางเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ  
  1.4 การทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบพบว่าการไม่
ช้ีแจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบนั้นมาก
ที่สุดรองลงมาคือ การปิดบังข้อมูลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนการไม่เปิดโอกาสหรือช่องว่างให้ประชาชนสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.5 การทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมพบว่า 
ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรมจริยธรรม
อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายในการทุจริตนั้นมากที่สุดรองลงมาคือ ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่นเป็นผลทำให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระเบียบต่างๆผิดพลาดได้ส่วนผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรม
แสวงหาผลประโยชน์นั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  1.6 การทุจริตที ่เกิดจากอำนาจบารมี อิทธิพล พบว่าการนับถือผู ้มีบารมีและ
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองระดับประเทศกับนักการเมืองและข้าราชการระดับท้องถิ่น
นั้นมากที่สุดรองลงมาคือการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสนอราคาการบีบบังคับให้ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องตรวจ
รับงานโครงการต่างๆส่วนอำนาจอิทธิพลของฝ่ายการเมืองที่ครอบงำสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหนา้ที่
หรือข้าราชการท้องถิ่นนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
 2. ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
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  2.1 หลักนิติธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธภิาพ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักนิติธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดับมากเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบรายด้าน พบว่า ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆมีการปฏิรูปอย่างสม่ำเสมอนั้นมาก
ที่สุดรองลงมาคือด้านประชาชนตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของตนเองเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆและมี
ส่วนร่วมในกรณีต่างๆส่วนด้านผู้การดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้นั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  2.2 หลักความโปร่งใส พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความโปร่งใสในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้านพบว่า ด้านจำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนสอบสวนเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจากผู้ใช้บริการภาครัฐนั้นมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการกำหนดเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจของส่วน
ราชการมีความชัดเจนเป็นท่ียอมรับของประชาชน ส่วนด้านส่วนราชการมีกำหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานที่
เป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  2.3 หลักความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความรับผิดชอบในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่าด้านจำนวนความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ ้นจากการ
ปฏิบัติงานและจำนวนการร้องเรียนหรือการกล่าวหาที่ได้รับนั้นมากที่สุดรองลงมาคือด้านการได้รับการ
ยอมรับและความพอใจจากผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องส่วนด้านการดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ของงานท่ีปฏิบัตินั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  2.4 หลักความคุ ้มค่า พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความคุ้มค่าในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่าด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของ
ส่วนราชการนั้นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความมีประสิทธิภาพการดำเนินงานของส่วนราชการทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพส่วนด้านความมีประสิทธิผลการดำเนินงานของส่วนราชการทั้งทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
  2.5 หลักการมีส่วนร่วม พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่าด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบนั้นมากท่ีสุดรองลงมาคือ ด้านจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรอืจำนวนข้อเสนอแนะหรอื
ข้อคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการเรื ่องต่าง ส่วนด้านคุณภาพของการเข้ามามีส่ว นร่วมของ
ประชาชนในการดำเนินการเรื่องต่างๆนั้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ  
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  2.6 หลักคุณธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักคุณธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่าด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมดีขึ้นสังคมมีเสถียรภาพอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขนั้นมากที่สุดรองลงมาคือด้านส่วนราชการมีการบริการจัดการและใช้ทรัพยากรใน
ชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดส่วนด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆทั้งในและนอก
องค์กรลดลงนั้นน้อยกว่าด้านอื่นๆ 
 3. ความสัมพันธ์การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
  3.1 การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักนิติธรรมพบว่าตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพลมากที่สุดคือประชาชน
ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของตนเองเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆและมีส่วนร่วมในกรณีต่างๆรองลงมาคือ
กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆมีการปฏิรูปอย่างสม่ำเสมอส่วนตัวแปรอิสระของการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อชุดตัวแปรตามดังกล่าวสูงกว่าตัวแปรอื่นในทางกลับกัน
ได้แก่การทุจริตช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย รองลงมาคือการทุจริตที่เกิดการขาดความรูค้วามเข้าใจ
และขาดคุณธรรมจรยิธรรมและการทุจรติดา้นงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการ
คลัง ตามลำดับผลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการทุจริต
ช่องว่างของระเบียบและกฎหมายนั้นมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับสูงหมายความว่าการทุจริตโดยใช้ช่องว่างของระเบียบและ
กฎหมายในการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักนิติธรรมในองค์ประกอบด้านประชาชนตระหนักถึง
สิทธิเสรีภาพหน้าที่ของตนเองเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆและมีส่วนร่วมในกรณีต่างๆและองค์ประกอบด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆมีการปฏิรูปอย่างสม่ำเสมอนั้นสูงกว่าการทุจริตด้านอื่นๆส่วนการทุจริต
ที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลางและการทุจริตด้าน
งบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังมีอยู่ในระดับต่ำ 
  3.2 การทุจริตคอร์รัปชั ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพลมาก
ที่สุดคือ ส่วนราชการมีกำหนดตัวช้ีวัดการปฏบิัติงานท่ีเป็นรปูธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ รองลงมาคือ 
จำนวนเรื่องกล่าวหาของรัฐจากผู้ใช้บริการภาครัฐ และส่วนราชการมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มา
ร้องเรียน สอบสวนเจ้าหน้าที่ใช้บริการของภาครัฐ ตามลำดับ ส่วนชุดตัวแปรอิสระของการทุจริต
คอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อชุดตัวแปรตามดังกล่าวสูงกว่าตัวแปรอื่นในทาง
กลับกัน  ได้แก่ การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลงั มีรองลงมา
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ในทางกลับกันเช่นกันคือ การทุจริตช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย การทุจริตด้านบุคคล การทุจรติที่
เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพล 
ตามลำดับ ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริต
ช่องว่างของระเบียบและกฎหมายนั้นมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านหลักความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง หมายความว่า การทุจริตโดยใช้ช่องว่างของระเบียบ
และกฎหมายในการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักความโปร่งใสในองค์ประกอบด้านประชาชน
ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าที ่ของตนเอง เข้าใจกฎเกณฑ์ต่างและมีส่วนร่วมในกรณีต่างๆและ
องค์ประกอบด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีการปฏิรูปอย่างสม่ำเสมอนั้นสูงกว่าการทุจริตด้าน
อื่นๆ ส่วนการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง และการทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังอยู่ใน
ระดับต่ำ 
  3.3 การทุจริตคอร์รัปชั ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพล
มากที่สุดคือจำนวนความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจำนวนการร้องเรียนหรือการ
กล่าวหาที่ได้รับรองลงมาคือ การได้รับการยอมรับและความพอใจจากผู้รับบรกิารและผู้เกี่ยวข้องและการ
ดำเนินงานเกิดคุณภาพของงานท้ังด้านปริมาณความถูกต้องครบถ้วนตามลำดับส่วนตัวแปรอิสระของการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อชุดตัวแปรตามดังกล่าวสูงกว่าตัวแปรอื่น
ในทางกลับกัน  ได้แก่การทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมรองลงมา
ในทางกลับกันเช่นกันคือ การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง
และการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพล ตามลำดับผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
นั้นมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับสูง หมายความว่า การทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรมในการทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักความรับผิดชอบในองค์ประกอบด้านจำนวนความ
ผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและจำนวนการร้องเรียนหรือการกล่าวหาที่ได้รับองค์ประกอบ
ด้านการได้รับการยอมรับและความพอใจจากผู้รับบริการและผู้เกี ่ยวข้องและองค์ประกอบด้าน การ
ดำเนินงานเกิดคุณภาพของงานทั้งด้านปริมาณ ความถูกต้องครบถ้วนนั้นสูงกว่าการทุจริตด้านอื่นๆส่วน
การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง และการทุจริตที่เกิดจาก
อำนาจบารมีอิทธิพลอยู่ในระดับต่ำ 
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  3.4 การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ความพึง
พอใจของผู ้ร ับบริการต่อการดำเนินงานของส่วนราชการ รองลงมาคือ ความมีประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของส่วนราชการทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพส่วนตัวแปรอิสระของการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อชุดตัวแปรตามดังกล่าวสูงกว่าตัวแปรอื่น ได้แก่ การทุจริตที่
เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือการทุจริตที่เกิดจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการทุจริตด้านบุคคลและการทุจริตช่องว่างของระเบียบและ
กฎหมาย ตามลำดับ ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตที่
เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมนั้นมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับสูงหมายความว่า การทุจริตที่เกิดการขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมในการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ด้านหลักความคุ ้มค่าใน
องค์ประกอบด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์ประกอบด้าน
ความมีประสิทธิภาพการดำเนินงานของส่วนราชการทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพสูงกว่าการทุจริต
ด้านอื่นๆส่วนการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตที่เกิดจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการทุจริตด้านบุคคลและการทุจริตช่องว่างของระเบียบและ
กฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.5 การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักการมีส่วนร่วมพบว่า ตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพลมากที่สุดคือความ
สัมฤทธ์ิผลของโครงการต่างๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ รองลงมาคือคุณภาพของการเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบตามลำดับส่วนตัวแปรอิสระของการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อชุดตัว
แปรตามดังกล่าวสูงกว่าตัวแปรอื่นในทางกลับกันได้แก่การทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบ รองลงมาในทางกลับกันเช่นกันคือการทุจริตช่องว่างของระเบียบและกฎหมายการ
ทุจริตด้านบุคคลและการทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง 
ตามลำดับ ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริ ตที่
เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบนั้นมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางในลักษณะนี้หมายความว่า 
การทุจริตโดยใช้ช่องว่างของระเบียบและกฎหมายในการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้ม
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักการมีส่วนร่วมใน
องค์ประกอบด้านความสัมฤทธ์ิผลของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณองค์ประกอบด้าน



- 1005 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

คุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ และองค์ประกอบด้านความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องหรือผู ้ได้รับผลกระทบนั้นสูงกว่าการทุจริตด้านอื่นๆส่วนการทุจริต
คอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตช่องว่างของระเบียบและกฎหมายการทุจริตด้าน
บุคคลและการทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังอยู่ในระดับต่ำ 
  3.6 การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักคุณธรรม พบว่า ตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพลมากที่สุดคือ การ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ทั้งในและนอกองค์กรลดลง รองลงมาคือ คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในสังคมดีขึ้น สังคมมีเสถียรภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและส่วนราชการมีการบริการ
จัดการและใช้ทรัพยากรในชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดส่วนตัวแปรอิสระของการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อชุดตัวแปรตามดังกล่าวสูงกว่าตัวแปรอื่นได้แก่การทุจริตที่เกิด
การขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ การทุจริตด้านงบประมาณ การทำ
บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง และการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพล  ตามลำดับ ผล
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตที่เกิดการขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักคุณธรรมอยู่ในระดับสูง หมายความว่า การทุจริตที่เกิดการขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมในการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักคุณธรรมในองค์ประกอบ
ด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆทั้งในและนอกองค์กรลดลงองค์ประกอบด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมดีขึ้น สังคมมีเสถียรภาพอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี และองค์ประกอบ
ด้านส่วนราชการมีการบริการจัดการและใช้ทรัพยากรในชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนั้นสูงกว่าการ
ทุจริตด้านอ่ืน ๆส่วนการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตด้านงบประมาณ 
การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง และการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพลอยู่ใน
ระดับต่ำ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนั้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจในการนำมาอภิปรายผลดังนี ้
 1. การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักนิติธรรม 
 การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย การทุจริตด้านงบประมาณ การทำ
บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง การทุจริตด้านบุคคล การทุจริตช่องว่างของระเบียบและ
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กฎหมายการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ การทุจริตที่เกิดการขาด
ความรู ้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตที ่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพลกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักนิติธรรมซึ่งประกอบด้วย กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ มีความเป็นธรรมกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆมีการปฏิรูปอย่างสม่ำเสมอการ
ดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้และประชาชนตระหนัก
ถึงสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของตนเอเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างและมีส่วนร่วมในกรณีต่างๆ ด้วยและการวิเคราะห์
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตช่องว่างของระเบียบและกฎหมายนั้นมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับสูงในลักษณะ
นี้หมายความว่า การทุจริตโดยใช้ช่องว่างของระเบียบและกฎหมายในการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านหลักนิติธรรมในองค์ประกอบด้านประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของตนเอง เข้าใจ
กฎเกณฑ์ต่าง และมีส่วนร่วมในกรณีต่างๆ และองค์ประกอบด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีการ
ปฏิรูปอย่างสม่ำเสมอนั้นสูงกว่าการทุจริตด้านอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการนำหลักนิติกรรมมาปรับใช้
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเห็นได้จากพนักงาน ข้าราชการตระหนักถึงกฎหมาย
ข้อระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่างมาก ส่วนการทุจริตที่
เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และการ
ทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังมีผลอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง พนักงาน ข้าราชการขาดความรู้ ความ
เข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิทย์  พวง
งาม (2549) และธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (2553)  
 2. การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความโปร่งใส 
 การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย การทุจริตด้านงบประมาณ การทำ
บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง การทุจริตด้านบุคคล การทุจริ ตช่องว่างของระเบียบและ
กฎหมายการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ การทุจริตที่เกิดการขาด
ความรู ้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตที ่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพลกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความโปร่งใสซึ่งประกอบด้วย ส่วน
ราชการมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของภาครัฐ จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนสอบสวน
เจ้าหน้าที่ของรัฐจากผู้ใช้บริการภาครัฐ การกำหนดเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจของส่วนราชการมีความ
ชัดเจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและส่วนราชการมีกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและ
เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยและการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตช่องว่างของ
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ระเบียบและกฎหมายนั้นมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลัก
ความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง ในลักษณะนี้หมายความว่า การทุจริตโดยใช้ช่องว่างของระเบียบและ
กฎหมายในการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักความโปร่งใสในองค์ประกอบด้านประชาชน
ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าที ่ของตนเองเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆและมีส่วน ร่วมในกรณีต่างๆและ
องค์ประกอบด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปฏิรูปอย่างสม่ำเสมอนั้นสูงกว่าการทุจริตดา้น
อื่นๆทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักความโปร่งใส การบริหารงานขององค์กำปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน ข้าราชการ เข้าใจในกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีการประยุกต์ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รปัช่ันส่วนการทุจรติที่เกิดการขาดความรูค้วาม
เข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางและการทุจริตด้านงบประมาณ 
การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาด
คุณธรรมจริยธรรม การจัดทำงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง มีช่องให้เกิดมีการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิทย์  พวงงาม (2549) และภานุ  เสวิ
กุล (2555)  
 3. การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความรับผิดชอบ 
 การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย การทุจริตด้านงบประมาณ การทำ
บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง การทุจริตด้านบุคคล การทุจริตช่องว่างของระเบียบ และ
กฎหมายการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ การทุจริตที่เกิดการขาด
ความรู ้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม และการทุจริตที ่เกิดจากอำนาจบา รมีอิทธิพลกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความรับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย 
การได้รับการยอมรับและความพอใจจากผู ้รับบริการและผู้เกี ่ยวข้องการดำเนินงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของงานที่ปฏิบัติ  การดำเนินงานเกิดคุณภาพของงานทั้งด้านปริมาณ ความ
ถูกต้องครบถ้วนจำนวนความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจำนวนการร้องเรียนหรือการ
กล่าวหาที่ได้รับสูงสุด โดยการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตที่เกิดการ
ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูง หมายความว่า การทุจริตที่เกิดการ
ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมในการทุจริตคอรร์ัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีแนวโน้มจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักความ
รับผิดชอบในองค์ประกอบด้านจำนวนความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและจำนวนการ
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ร้องเรียนหรือการกล่าวหาที่ได้รับองค์ประกอบด้านการได้รับการยอมรับและความพอใจจากผู้รับบริการ
และผู้เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบด้านการดำเนินงานเกิดคุณภาพของงานทั้งด้านปริมาณ ความถูกต้อง
ครบถ้วนนั้นสูงกว่าการทุจริตด้านอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทำให้เกิดมีการร้องเรียนจากประชาชน ส่วนการทุจริตด้านงบประมาณ  การทำบัญชี การ
จัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง และการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับต่ำทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การใช้อำนาจอิทธิพลในการจัดทำงบประมาณ  การทำบัญชี การจัดซื้อจัด
จ้างและการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีผลต่อการบริหารงาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อนุสร  ลิ่มมณี (2547) และสินธ์  กีรติยาคม (2554)  
 4. การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความคุ้มค่า 
 การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยการทุจริตด้านงบประมาณ การทำ
บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง การทุจริตด้านบุคคล การทุจริตช่องว่างของระเบียบและ
กฎหมายการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ การทุจริตที่เกิดการขาด
ความรู ้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม และการทุจริตที ่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพลกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความคุ้มค่า ซึ่งประกอบด้วยความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของส่วนราชการ ความมีประสิทธิภาพการดำเนินงานของส่วน
ราชการทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพและความมีประสิทธิผลการดำเนินงานของส่วนราชการทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพด้วย การทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจรติที่
เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับสูง ในลักษณะนี้หมายความ
ว่าการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมในการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านหลักความคุ้มค่าในองค์ประกอบด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของ
ส่วนราชการและองค์ประกอบด้านความมีประสิทธิภาพการดำเนินงานของส่วนราชการทั้งทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพสูงกว่าการทุจริตด้านอื่นๆทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การคำนึงถึงหลักความคุ้มค่ามาปรับ
ใช้ในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ประชาชนผู้รับบริการเกิด
ประโยชน์สูงสุด ส่วนการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตที่เกิดจากขาด
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการทุจริตด้านบุคคลและการทุจริตช่องว่างของระเบียบและ
กฎหมายมีความสัมพันธ์อยู ่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พนักงาน มีช่องว่าง
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ระเบียบและกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปช่ัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิทย์  พวงงาม (2549) และจิรา
ภรณ์  พรหมเทพ (2557) 
 5. การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักการมีส่วนร่วม 
 การทุจริตคอร์รัปชั ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นซึ ่งประกอบด้วย การทุจริตด้าน
งบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง การทุจริตด้านบุคคล การทุจริตช่องวา่ง
ของระเบียบและกฎหมายการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ การทุจริตที่
เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม และการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพล
กับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักการมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วย 
ความสัมฤทธ์ิผลของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้ได้รับผลกระทบ จำนวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจำนวนข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของ
ประชาชนในการดำเนินการเรื่องต่างๆ คุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ
เรื่องต่างๆด้วย การทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตที่เกิดจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบนั้นมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านหลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางในลักษณะนี้หมายความว่าการทุจริต
โดยใช้ช่องว่างของระเบียบและกฎหมายในการทุจริตคอร์รัปชั ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แนวโน้มจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม
ในองค์ประกอบด้านความสัมฤทธิ์ผลของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณองค์ประกอบ
ด้านคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการเรื่องต่างๆและองค์ประกอบด้าน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องหรือผู ้ได้รับผลกระทบนั้นสูงกว่าการทุจริตด้านอื่นๆทั้งนี ้อาจ
เนื่องมาจากการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดอัตรา
การเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นอย่างมาก ส่วนการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
การทุจริตช่องว่างของระเบียบและกฎหมายการทุจริตด้านบุคคลและการทุจริตด้านงบประมาณ การทำ
บัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดทำ
งบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการ นำ
ช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้เกิดมีการทุจริตคอร์รัปช่ัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิทย์  พวงงาม (2549) และพรศักดิ์  ผ่องแผ้ว (2544) 
 6. การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักคุณธรรม 
 การทุจริตคอร์รัปชั ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นซึ ่งประกอบด้วย การทุจริตด้าน
งบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง การทุจริตด้านบุคคลการทุจริตช่องว่าง
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ของระเบียบและกฎหมายการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ การทุจริตที่
เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม และการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีอิทธิพล
กับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย การ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ในการดำเนินการในเรื ่องต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กรลดลง คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในสังคมดีขึ้น สังคมมีเสถียรภาพอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่วนราชการมีการบริการจัดการและ
ใช้ทรัพยากรในชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย การทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านหลักคุณธรรมอยู่ในระดับสูง ใน
ลักษณะนี้หมายความว่า การทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหลักคุณธรรมในองค์ประกอบด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ในการ
ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรลดลงองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม
ดีขึ้น สังคมมีเสถียรภาพอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี และองค์ประกอบด้านส่วนราชการมีการบริการจัดการ
และใช้ทรัพยากรในชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนั้นสูงกว่าการทุจริตด้านอื่นๆทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การ
นำหลักคุณธรรมมาปรบัใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดลดอัตราการทุจรติ
คอร์รัปชั่นเป็นอย่างมากส่วนการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการทุจริตด้า น
งบประมาณ การทำบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังและการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมี
อิทธิพลมีความ สัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน
การคลัง ไม่ส่งผลต่อการใช้อำนาจบารมี อิทธิพลที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
โกวิทย์  พวงงาม (2549) และผาสุก  พงษ์ไพจิตรและคณะ (2554) 
 ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องมาตรการป้องกันการทุจร ิตและ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเพื่อนำ
ผลจากการศึกษาการวิจัย ปรับปรุงการบริหารงานมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่กรุงเทพมหานคร แผนภาพท่ี 1 
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ภาพที1่ มาตรการป้องกันการทุจริตและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของกรุงเทพมหานคร ที่มา: ผู้วิจัย 

 
ข้อเสนอแนะจากวิจัย   
 1. การป้องกันการทุจริตที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี การทุจริตและประสิทธิภาพการบริหารงาน ตัวแปรที่มีผลต่อการทุจริต 
กฎหมาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ตัว
บุคคลเกรงกลัวในการทุจริตการสำนึกในระบบคุณธรรม จริยธรรม หลักความคุ้มค่าของการจัดทำ
งบประมาณ การบัญชี และการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และถ้าเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงหลักความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 

เอกสารอ้างอิง 
โกวิทย์  พวงงาม. (2549). รายงานการวิจัยประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้าน  
  ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มิสเตอร์ก็อบปี้. 
ธีรภัทร์  เสรีร ังสรรค์. (2553). นักการเมืองไทย จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อนการคอร์รัปชั ่น.  
  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน. 

 ประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักนิต ิธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบ หลักความ
คุ้มค่าหลักการมีส่วนร่วมและหลัก
คุณธรรม  

 

     มาตรการป้องกันการทุจริต 

การทุจริตด้านงบประมาณการทำ
บัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง และการเงิน
การคลัง การทุจริตด้านบุคคล การ
ทุจร ิตช ่องว ่างของระเบ ียบและ
กฎหมาย การทุจริตที่เกิดจากการ
ขาดประชาสัมพันธ์  การทุจริตที่เกิด
การขาดความรู้ ความเข้าใจ  

 
มาตรการป้องกันการทุจรติและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน    

ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 



- 1012 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

บริบูรณ์  รักษาดี. (2550). ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนผู ้บริหารท้องถิ่น.  
  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
ประภสัสร  เสวิกุล. (2554). คอร์รัปช่ัน. สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2556. จาก http://www.psevikul. 
  com/ index.php?lay=show&ac=article&id=539310860&Ntype=5. 
พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว. (2544). ดัชนีคอร์รัปช่ันของไทย: การสร้างและการตรวจสอบความเช่ือถือได้. รายงาน 
  ผลการวิจัย เสนอต่อมูลนิธิเอเชียและสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ภานุ  ลวกุล. (2555). สถานการณ์การคอร์รัปช่ันของประเทศไทย. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 2 (1) :  
  มกราคม-มิถุนายน 2555. 
สังคิต  พิริยรังสรรค์ และผาสุก  พงษ์ไพจิตร. (2549). คอร์รัปชั่นกับประชาธิปไตย. ศูนย์เศรษฐศาสตร์ 
  การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. 
สินธ์  กีรติยาดม. (2554). รายงานวิจัยเรื่อง ทัศนะและรูปแบบการคอร์รัปช่ันในสำนักงานการศึกษาแห่ง 
  หนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี. สืบคน้เมื่อ 25 มีนาคม 2554. จาก http://www. 
  thaiedresearch.org/thaied/  
 

 



 

 

ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์กับชุมชนในพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
THE RELATIONSHIP OF THE MONKS AND THE COMMUNITY 

IN THE FOREST RESOURCE CONSERVATION AREA 
 

ณัฐนนท์ จิรกิจนิมติ 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Nadthanon Chirakitnimit 
Social Research Institute, Chiang Mai University 

Email: nadthanon199@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  
 ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยเห็นชัดว่าอัตราการทำลายป่าในประเทศนั้นสูง จากปัญหาการ
บุกรุกป่า จับจองพื้นที่ทำการเกษตร การลักลอบตัดต้นไม้ การจับสัตว์ป่า และปัญหาไฟไหม้ป่า ฉะนั้น
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงแต่เป็นบทบาทหน้าท่ีภาครัฐเท่านั้นที่จะต้องคอยดูแลพิทักษ์
ป่าไม้ แต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ 
ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีพระสงฆ์หลายรูปที่มีบทบาทโดดเด่นในการเป็นผู้นำในการสร้างป่าไปพรอ้ม 
ๆ กับการอนุรักษ์ไว้จากการถูกทำลาย เมื่อย้อนไปสมัยพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าพระกับป่านั้นเป็นของคู่กัน
มาตลอด จึงไม่แปลกท่ีพระสงฆ์ทุกวันนี้จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญในการดูแลและรักษาป่าให้คงไว้ในยุค
ปัจจุบัน โดยอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่ต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ และการจัดการป่าไม้ชุมชน โดยอาศัยพลัง ของภาคส่วนราชการ, ภาคส่วนเอกชน, ภาคประชาชน, 
วัด/พระสงฆ์ และหน่วยงานอิสระต่าง ๆ เป็นกลไกสำคัญในการวางแผน การดำเนินการ และการดูแล
รักษาป่าชุมชน ด้วยการดำเนินการ 1) การจัดการเชิงอนุรักษ์เช่น กิจกรรมการทำความดีในวันพระราช
พิธีต่าง ๆ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ หรือแม้แต่การส่งเสริมปลูกป่าสามอย่าง เพื่อประโยชน์สี่อย่าง 
โดยอาศัยและทำมาหากินในป่าและบริเวณใกล้ป่า ปลูกแล้วจะได้ประโยชน์อย่างพอเพียง และ 2) การ
จัดการเชิงพัฒนา เช่น การบวชต้นไม้ ทำให้ต้นไม้ใหญ่อยู่คู่ชุมชน โดยสมาชิกให้คำปฏิญาณร่วมกันว่าจะ
ไม่ตัดต้นไม้ที่ผ่านการบวช ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตเหล่าเทวดา ทำให้ต้นไม้มีโอกาส
เติบโต และสายน้ำที่เกิดจากป่าต้นน้ำ ก็จะฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งลดปัญหาดินถล่ม  นอกจากนี้
พิธีกรรมการบวชต้นไม้ยังช่วยเสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่บ้านอีกด้วย  
 
คำสำคัญ:  บทบาทพระสงฆ์, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
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Abstract 
 Forest resources in Thailand are evident that the rate of deforestation in the 
country is high. from the problem of forest encroachment Reservation of farming areas 
illegally cut down trees catching wild animals and forest fire problems Consequently, the 
conservation and restoration of natural resources is not only the role of the government 
sector to take care of forest protection. But it is the duty of all sectors to participate in 
the rehabilitation. abundant forest resources Over the past several decades, a number of 
monks have played a prominent role in leading the way in rebuilding the forest while 
preserving it from destruction. When going back to the Buddha's time, one can see that 
the monk and the forest have always been a couple. Therefore, it is not surprising that 
monks today are one of the key cogs in the care and preservation of the forest in the 
present era. By relying on Buddhism as a great base for community participation in forest 
conservation and community forest management by using the power of the government 
sector, the private sector, the people sector, temples/priests, and other independent 
agencies as an important mechanism for planning, implementing and preserving 
community forests. By implementing 1) conservation management such as Activities to 
do good deeds on the days of various royal ceremonies. Planting trees in honor of His 
Majesty the King. or even promoting the planting of three forests for four benefits by 
living and making a living in the forest and near the forest and 2) developmental 
management, such as ordination of trees, causing large trees to coexist with the 
community The members vowed together not to cut down trees that had been ordained. 
which is like a sacred object that resides with the angels giving trees a chance to grow 
and rivers that arise from the forest upstream will resurrect again including reducing 
landslide problems In addition, the tree ordination ritual also helps to strengthen love 
and unity in the village.  
 
Keywords: Role of monks, community involvement, forest resource conservation. 
 

บทนำ 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดันให้มี
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในทุกจังหวัดของประเทศไทยด้วยการประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพื่อเพิ่ม
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พื้นที่ป่าไม้ ทั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทย ปัจจุบัน
พื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2561 – 2562 จำนวน 102,484,072.71ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.68 
ของประเทศ ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2560 – 2561 จำนวน 4,229.48 ไร่ หากพูดถึงนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ที่กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ 40% ของพื้นที่ประเทศไทย ที่ออกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% และพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจและป่าชุมชน 15% โดยพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 25% หรือ 81 ล้านไร่ ส่วนท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธ์ุพืช ดูแล ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ประมาณ 73 ล้านไร่ (22.6 %) ของพื้นที่ประเทศ และ
ส่วนที่ยังขาดอีก 7.75 ล้านไร่ (2.4%) อยู่ในกระบวนการรับมอบพื้นที่จากกรมป่าไม้ที่มีอยู่ประมาณ 7.7 
ล้านไร่ ซึ่งจะได้ครบตามเป้า 25% ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2569 ส่วนป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน 15% 
หรือ 48 ล้านไร่ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,ออนไลน์) 
 หากย้อนไปดูสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยในช่วงมากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คงปฏิเสธไม่ได้
ว่า พื้นที่ป่าของประเทศอยู่ในสถานการณ์วิกฤตและมีพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการต่าง ๆ ท่ี
คุกคามผืนป่าและสัตว์ป่าก็ปรากฎตามสื่อต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี 2558-2563 อัตราการ
ตัดไม้ทำลายป่าอยู่ที่ประมาณ 62.5 ล้านไร่/ปี ลดลงจาก 100 ล้านไร่/ปีในปี 2533 พื้นที่ป่าหลักทั่วโลก
ลดลงกว่า 500 ล้านไร่ ตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งการขยายตัวทางการเกษตรยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้มีการตัด
ไม้ทำลายป่า ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของป่า และทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ของป่าไม้ การเกษตรเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะการเลี้ยงปศุสัตว์ การปลูกถั่วเหลืองและปาล์ม
น้ำมัน) คิดเป็นสัดส่วน 40% ของการตัดไม้ทำลายป่าในเขตร้อนระหว่างปี 2543-2553 และเกษตรกรรม
เพื่อการยังชีพในท้องถิ่นคิดเป็น 33% ของการกระทำดังกล่าว (salika knowledge sharing space, 
ออนไลน์) แม้จะมีมาตรการต่าง ๆ จากทางการ แต่ก็ยังเกิดปัญหากับผืนป่าและป่าต้นน้ำของไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งจากไฟไหม้ป่า (ที่นอกจากจะทำให้สูญเสียป่าไม้จำนวนมหาศาลในแต่ละปีแล้ว ยังก่อเกิดฝุ่น
ควัน PM2.5) การบุกรุกทำลายทั้งเพื่อการเพาะปลูกไร่เลื่อนลอย และการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไม้ไป
ขาย เหล่านี้คือ ความท้าทายของทุกภาคส่วนท่ีจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่หยั่งรากลึกนี้อย่างจริงจัง เพื่อ
รักษาพ้ืนท่ีป่าเดิมและเพิ่มพ้ืนท่ีป่าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  พระสงฆ์ถือเป็นบุคคลหนึ่งในการนําเอาหลักคําสอนของพุทธองค์มาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ
สร้างความตระหนักในเรื่องการดูแลรักษาธรรมชาติให้แก่พุทธบริษัท ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าพระสงฆ์กับ
ป่านั้นมีความเป็นมาตั้งแต่พุทธกาล ป่าไม้นั้นสร้างความ ชุ่มชื้น พื้นดิน ทำให้ฝนตก เมื่อฝนตกป่าไม้ก็ช่วย
อุ้มน้ำไว้ไม่ให้น้ำท่วมฉับพลัน เป็นกลไกทางธรรมชาติ ที่มีความสัมพันธ์กัน ถ้าขาดป่าไม้ฝนก็จะแล้ง พืช
พรรณก็ไม่เกิด ถ้าฝนตกมาน้ำก็จะท่วม ถ้าไม่มีป่า สัตว์ก็อยู่ไม่ได้ เพราะในสมัยโบราณ ถือว่าพระสงฆ์เป็น
ที่เคารพนับถือแต่ชาวบ้าน เสมือนเป็นผู้นำของชุมชน มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ทำให้วัด
เป็นเสมือนศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่รวมจิตใจของชุมชน ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมครบทุกรูปแบบ โดย
มีฐานะเป็นผู้นำทางจิตใจและสังคม จนได้รับความเคารพนับถือ บูชา มีความน่าเชื่อถือ (ประเวศ วะสี , 
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2554, หน้า 44-51) พุทธศาสนาโดยพระสงฆ์จึงถือว่ามีความสำคัญต่อการช่วยทำให้สภาพป่าไม้ให้คงอยู่
ตลอด ทั้งช่วยในการส่งเสริมให้ชุมชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนป่าไม้ในชุมชนโดยการเทศนาบอกกล่าว
ช้ีให้เห็นคุณเห็นโทษและประโยชน์ของการมีป่า 
 โดยบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าไม้ในประเทศไทยนั้น จึงมีอยู่หลายวัด แต่ละวัดก็มี
วิธีการดำเนินการที่แตกต่างกัน ในการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารของแหล่งธรรมชาติ ที่จุดกำเนิด
ของความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต เมื่อสั่งคมไทยยังยึดติดความเชื่อในพระสงฆ์และในสิ่งที่พระสงฆ์นำ
ปฏิบัติทำให้ชุมชนมีความยำเกรง และกลัวต่อบาปกรรมที่จะเกิดขึ้น จึงไม่กล้าที่ทำลายสิ่งของที่อยู่ในเขต
วัดที่ธรณีสงฆ์หรือเขตที่มีพระสงฆ์อยู่อาศัย แม้ในป่าที่มีพระสงฆ์อยู่อาศัยชาวบ้านได้นำเอาพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการรักษาสิง่แวดล้อม ธรรมชาติ โดยเฉพาะการรักษาป่าไม ้โดยชาวบา้น
ส่วนใหญ่เชื่อว่าผืนป่าที่ผ่านพิธีบวชเปรียบเสมือนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ ไม่ว่าผู้ใดก็ห้ามตัด ห้ามทำลาย 
แสดงความเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น ว่าเป็นสิ่งที่คอยปกป้องรักษาให้ตนเองและทุกคนอยู่อย่างมี
ความสุข เช่นเดียวกับศิราพร ณ ถลาง กล่าวว่า การประกอบพิธีกรรมในประเพณีต่าง ๆ จะประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาด้วยการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากกลุ่มคนท่ีมีความเช่ือระหว่างศาสนาพุทธกับความ
เชื้อพื้นบ้าน นำมาผสมผสานการประกอบพิธีกรรม ศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมของบรรพบุรุษใน
การเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเรื่องบุญ บาป ความดี ความเชื่อ นรก สวรรค์ จึงใช้หลักศาสนานี้เป็น
แนวทางในการดำรงชีวิตให้คงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 
(ศิราพร ณ ถลาง 2552, หน้า 320) และพระมหาธีระวุฒิ ธีรธมฺโม (โสมเกษตรินทร์) ได้วิจัยเรื ่อง 
“บทบาทของพระสงฆ์ สื่อบุคคลในการชี้นำและปลูกจิตสำนึกประชาชนชนบทเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้: ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสจังหวัดอุบลราชธานี” ได้มี
ความคิดเห็นคล้อยตาม กล่าวว่า บทบาทในการชี้นำและปลูกจิตสำนึกประชาชนชนบทเห็นด้วยอย่างยิ่ง
กับบทบาทของพระสงฆ์ในการเข้ามามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมีความพร้อมใน
บทบาทดังกล่าว พระสงฆ์ควรจะให้ความสนใจติดตามข่าวสารการอนุรักษทรัพยากรป่าไม้จากสื่อมวลชน 
ต่าง ๆ เพื่อนำข่าวสารที่ได้รับและหลักธรรมต่าง ๆ ไปใช้แนะนำหรือเทศน์สอนประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (พระมหาธีระวุฒิ ธีรธมฺโม โสมเกษตรินทร์, 2543)  
 จะเห็นได้ว่า บทบาทพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จึง
เป็นแนวทางที่ช่วยในการจัดการป่า ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ จากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน 
ความโลภ ความเอาเปรียบของมนุษย์นั่นเอง สิ่งใดก็ตาม หากต้องการให้มีความยั่งยืนจะต้องมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี เมื่อมนุษย์รู้จักการใช้ป่ามากเท่าไหร่ ก็ต้องรู้จักกับการจัดการป่าให้เกิดอุดมสมบูรณ์
ด้วย ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลและองค์กรหลายฝ่าย โดยการนำแนวคิดและ
วิธีการที่หลากหลายมาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทั้งตามหลักวิชาการและหลักความเชื่อทาง
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยผนวกเข้ากับความเชื ่อทางวัฒนธรรมและ
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ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามวิถีการดำเนินชีวิ ตเพื่อจะ
สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้คงอยู่ตลอดไป 
 

พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 การพูดถึงพระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้ ก็เพื่อที่จะได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ แนะนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของทรัพยากรป่า
ไม้ที่ถูกทำลาย จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าพระพุทธศาสนามีทัศนคติอย่างไรต่อธรรมชาติ 
เพราะคุณธรรมเบื้องต้นของประชาชนชาวพุทธนั้น เกิดจากรากฐานที่มาจากความรักความกตัญญูที่ชาว
พุทธพึงมีต่อธรรมชาติ แล้วจึงจะนำไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
บรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ ตามที่พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ความเห็นว่า พระพุทธศาสนา
มองธรรมชาติ ว่าโดยสาระสำคัญแล้ว มีอยู่ 3 ประการ คือ (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2546, 
หน้า 197) 
 1) มองเห็นธรรมชาติเป็นสิ่งรื่นรมย์ชื่นชมความงาม มีความสุขกับธรรมชาติ 
 2) เห็นพืชพันธุ์ มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในธรรมชาติเป็นเพื่อนร่วมกฎของธรรมชาติอัน
เดียวกันกับตน จะต้องมีเมตตาไมตรีต่อกัน 
 3) มองธรรมชาติเป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณค่าเกื้อกูล ต่อการพัฒนาตนของมนุษย์ 
 ตามคติในทางพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่ง คือให้มองธรรมชาติเป็นสภาพแวดล้อมที่งดงามน่า
รื่นรมย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข เพราะธรรมชาติถือเป็น
องค์ประกอบในการฝึกฝนพัฒนาตนเองของมนุษย์ หมายความว่า พระพุทธศาสนามองธรรมชาติเป็น
อุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ตนเอง (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546, หน้า 20-23) ตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงหลักธรรมชาติว่ามีความเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กันอย่างไรตามที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น แท้ที่จริงแล้วพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มองทุกอย่างทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะเกิด หรือ
ยังไม่เกิด ว่าเป็นสภาวะที่มีเกิดมีดับตามกาลเวลา จำเป็นที่มนุษย์ พืช สัตว์ ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน และหลักคำสอนต่าง ๆ ของศาสนาก็มีการสอดแทรกเรื่องธรรมชาติไว้ เช่น เรื่องธรรมนิยาม ที่
กล่าวถึง ทุกสิ่งมีการเป็นไปตามเหตุและผล แม้แต่การปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนถ้าปรารถนามุ่งให้เกิด
ความวิเวกก็ต้องพึ่งพาอาศัยความเป็นธรรมชาติ 
  พระพุทธศาสนามีพระภิกษุสงฆ์เป็นเสมือนผู้ถือประทีปส่องทางชีวิต ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
ความการสร้างความพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับระบบธรรมชาติ
มากที่สุด พระภิกษุอาศัยความบริสุทธิ ์และการประพฤติปฏิบัติที ่ดีงามเป็นแบบอย่างแล้วสั ่งสอน
ประชาชนให้ละเว้นจากความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดีด้วยจิตเมตตา โดยชี้คุณโทษและประโยชน์แก่สงัคม 
และแนะนำวิธ ีครองชีว ิตให้ได ้ร ับผลดีและความสุข ในการอนุร ักษ์ ธรรมชาติและสิ ่งแวดล ้อม 
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พระพุทธศาสนาได้ใช้วิธีการปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดขึ้น ตระหนักในคุณค่า ให้ซาบซึ้งในบาปบุญคุณโทษ
แห่งการกระทำท่ีผิดและถูก ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักของศีล เช่น ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ ไม่ให้ลัก
ทรัพย์ ไม่ให้ผิดในกาม ไม่ให้พูดเท็จและไม่ให้ประมาท เป็นต้น เป็นการห้ามมิให้ทำลายและเบียดเบียน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตัวมนุษย์ด้วย ในพระสุตตันตปิฎกได้กล่าวไว้ในวนโรปสูตรว่า พระองค์
ตรัสว่า การปลูกป่าและการรักษาต้นน้ำลำธารเป็นบุญกุศล (สงฺ.ส. (ไทย) 15/47/61) เป็นการสร้าง
ความรู้สึกว่า ธรรมชาติแวดล้อมเป็นสิ่งมีบุญคุณต่อมนุษย์ จึงสอนกันสืบมาว่า มนุษย์อยู่กับต้นไม้ใด อย่า
หักรานกิ่งของต้นไม้นั ้น เพราะมันมีบุญคุณต่อเรา โดยให้ร่มเงาแก่เรา ในด้านจริยวัตรพระพุทธเจ้า 
นอกจากทรงเป็นตัวอย่างในการเกี่ยวข้องกับป่าไม้ ต้นไม้แล้วยังตรัสให้พระภิกษุสงฆ์ที่ถือธุดงค์ ปฏิบัติ
ธรรมในป่าหรืออยู่ใต้โคนต้นไม้ เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมและได้ตรัสยกย่องภิกษุเป็นตัวอย่าง คือ พระ
มหากัสสปเถระว่าทรงคุณธรรมเครื่องดำเนินชีวิตเสมอด้วยพระพุทธเจ้า คือ การปฏิบัติธุดงค์อยู่ป่าเป็น
วัตร เนื่องจากพระพุทธศาสนาสอนการอนุรักษ์ป่าไม้ ด้วยวิธีการปลูกฝังจิตสำนึกให้ตะหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญของธรรมชาติแวดล้อม ด้วยหลกัธรรมกตัญญูกตเวทีนี้เอง จึงเกิดมีคติในการสร้างพระพุทธรปู 
“ปางถวายเนตร” เพื่อเป็นการระลึกเหตุการณ์ตอนท่ีพระพุทธองค์ได้ประทับยืนเอาพระหัตถ์ขวาทาบบน
พระพักต์ซ้าย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นมหาโพธิ์ ลืมพระเนตรเพ่งดูต้นมหาโพธิ์ โดยมิได้
กระพริบเป็นเวลา 7 วัน พระพุทธเจ้าทรงรำลึกถึงคุณของต้นมหาโพธิ์ที่ให้ร่มเงาแก่พระองค์ จนได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ขุ.ธ. (ไทย) 25/30/229)  
 ซึ่งพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ 
แม่น้ำ ลำธาร รวมทั้งชีวิตสัตว์ ในคัมภีร์ของพุทธศาสนาได้พรรณนาความงดงามของสิ่งแวดล้อมไว้อย่าง
มากมาย ซึ่งเป็นการแสดงถึงอุดมคติของพุทธศาสนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการปล่อยให้สรรพสิ่งเป็นไป
ตามธรรมชาติ การเสนอแนวความคิดดังกล่าว ไม่มีการตีความเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากจะชี้ให้เห็นว่า 
พระพุทธศาสนาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมากเพียงไร การทำลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมิใช่นำประโยชน์สุขมาให้แก่มนุษย์อย่างที่เคยเข้าใจกัน แต่จะนำความหายนะและความทุกข์
มาสู่มนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็พากันให้ความสนใจต่อปัญหานี้มากขึ้นเป็นพิเศษ ในศตวรรษที่ 20 นี้ 
ทำให้มนุษย์กลับมาเยี่ยวยาโลกและถนอมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังในบทความของ Leopold เรื่อง 
“The Land Ethics” ที่เน้นถึงจริยธรรมซึ่งครอบคลุมทั้งมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ คือ 
(Leopold, 1970, p. 47) 
 1. จริยธรรมระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ 
 2. จริยธรรมระหว่างมนุษย์ต่อสังคม 
 3. จริยธรรมระหว่างมนุษย์ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของมนุษย์เอง ซึ่งยังไม่ได้
พัฒนา และขาดหายไปหรือถูกละเลย 
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  จะเห็นได้ว่า มนุษย์เริ่มที่จะให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติที่
บริสุทธ์ิอย่างมีความสุขด้วยหลักการว่ามนุษย์ต้องเคารพในธรรมชาติด้วย เมื่อหันกลับมามองหลักการอยู่
ร่วมกับธรรมชาติในพระพุทธศาสนาแล้วจะเห็นว่าไม่ได้ครอบคลุมเพียงแต่มนุษย์ต่อมนุษย์ มนุษย์ต่อ
สังคมแต่รวมไปถึงมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตามทัศนะของพุทธศาสนาที่มองสรรพสิ่งมีลักษณะ 
2 อย่างคือ (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2550, หน้า 80) 
 1. มองลักษณะทางกายภาพ เป็นการมองลักษณะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของระบบจักรวาลที่มนุษย์
ควรรู้เท่าทันและอยู่อาศัยเพื่อดำรงชีวิตและเผ่าพันธุ์  
 2. การมองทางด้านจิตภาพเป็นการมองด้านในคือ สภาพจิตใจของมนุษย์ที่จะต้องดำรงตน
อย่างพอเหมาะพอดีกับธรรมชาติภายนอก ไม่ให้ความโลภ โกรธ หลง ครอบงำจนไปทำลายในด้าน
กายภาพหรือสิ่งแวดล้อม โดยมนุษย์ต้องเรียนรู้และมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งด้วยความรู้ที่
เท่าทัน เพื่อไม่ให้จิตใจหว่ันไหวไปตามกระแสแห่งความเปลีย่นแปลง จนก่อให้เกิดทุกข์อันเกิดจากการดิ้น
รน เพื่อไม่ให้ตนเสื่อมสลายไป  
 สำหรับทัศนะของพุทธศาสนาจึงเน้นให้มนุษย์อยู่กับโลกอย่างพึ่งพา มองสรรพสัตว์ว่าเป็น
เหมือนเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ ทำให้มนุษย์มองเห็นคุณค่าของชีวิตทุกชีวิต พระพุทธเจ้าทรงใช้ชีวิตใกล้ชิด
กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในป่าทั้งนั้น คือ ประสูติที่สวน
ลุมพินีวัน ซึ่งเป็นอุทยานที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติ ทรงมีพระทัยเมตตาต่อสัตว์และสนใจกับ
สภาพแวดล้อมตามป่าไม้ตลอดมาและเมือ่ผ่านประสบการณแ์ห่งชีวิตมาจนได้ข้อสรุปว่า ความสุขทางโลก
ที่พระองค์ได้รับอยู่นั้น มิใช่ความสุขท่ีแท้จริง จึงตัดสินพระทัยเสด็จออกบรรพชา ก็ทรงมุ่งหน้าสู่สถานที่ที่
สงบร่มรื่นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำอโนมา ซึ่งมีสภาพแวดล้อมเป็นป่าไม้ที ่สมบูรณ์ หลังจากนั้นก็แสวงหา
สถานที่บำเพ็ญเพียรทางจิต พระองค์ทรงเลือกสถานที่อันร่มรื่นและสงบร่มเย็น ของตำบลอุรุเวลาเสนา
นิคม ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา จนในท่ีสุดก็ได้ตรัสรู้ ณ สถานท่ีนี่เอง  
  ดังนั้น หลักธรรมและคำสอนของพระองค์ ทรงแสดงให้เห็นถึงความรักในสรรพสัตว์ ธรรมชาติ 
และสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วยังมีพุทธบัญญัติเพื่อปลูกฝังความรักสัตว์ ธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม เช่น การห้ามภิกษุฆ่าสัตว์ทุกชนิด แม้สัตว์จะตัวเล็กตัวน้อยก็ตาม รวมไปถึงการห้าม
ดื่มน้ำที่มีตัวสัตว์เล็ก ๆ เจือปนอยู่ และพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ว่า ย่อม
กลัวเจ็บ กลัวตาย เหมือนกับมนุษย์เราเหมือนกัน จึงไม่ควรเบียดเบียนทำร้ายกัน นอกจากสัตว์แล้วพระ
พุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทไม่ให้พระภิกษุถอน โค่น ตัด หรือทำให้พืชตายด้วยวิธีใดก็ตาม และในด้าน
การรักษาสภาพแวดล้อม มีข้อห้ามพระภิกษุที่ไม่อาพาธ ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนน้ำลายลงบน
ของสดเขียวหรือในน้ำ พระพุทธองค์ทรงประสงค์ไม่ให้ภิกษุเบียดเบียนทุกสิ ่งทุกอย่างที ่มีอยู ่ใน
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ การที่ทรงบัญญัติสิกขาบท ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุเอาเปรียบธรรมชาติ ซึ่ง
มีปรากฏในพระวินัยปิฎกอยู่หลายแห่ง บ้างก็มีมูลเหตุมาจากการที่ภิกษุตัดต้นไม้เพื่อต้องการสร้างกุฏิ 
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วิหาร บ้างก็มีมูลเหตุมาจากการเหยียบย่ำนาข้าว บ้างก็มีมูลเหตุมาจากการตัดไม้ทำเครื่องใช้ไม้สอย
บางอย่างก็ทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุใช้พันธุ์ไม้เป็นต้น (พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, 2556, หน้า 7-10) 
นอกจากน้ันแล้วยังมีพุทธานุญาตเพื่อให้ภิกษุอาศัยกับป่าไม้ แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมีปรากฏหลาย
แห่งไม่ว่าจะในอุโปสถขันธกะ สีมานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตสีมา คือประกาศเขตแดน โดยให้กำหนด
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น ๆ เป็นเครื่องหมายเขตแดนไว้ รวมทั้งต้นไม้ ป่าไม้ด้วย (วิ.ม. (ไทย) 
4/138/215.) 
 พระพุทธเจ้าได้ทรงให้ความสำคัญต่อธรรมชาติของป่าไม้ ซึ่งทรงแสดงออกให้เห็นชัดในลักษณะ
ของการนำธรรมชาติมาเป็นสื่อการสอนธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่ออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบ ทำให้เกิด
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังเช่นข้อความตอนหนึ่งกล่าวไว้ในมหาสาโรปมสูตรว่า “บุคคลเปรียบเหมือน
ต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม 
แม้บริษัทของเขาก็เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทรามเช่นกัน บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อน แต่มีต้นไม้
เนื้อแข็งแวดล้อม คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม แต่บริษัทของเขาเป็นผู้มีศีล 
ม ีก ัลยาณธรรม” (อง ฺ .จต ุก ฺก . (ไทย) 21/109/165 -167) เป ็นการช ี ้ ให ้ เห ็นถ ึงค ุณค ่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ไม่ให้มีการทำลาย มีการนำธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นไม้ มาใช้เปรียบเทียบ 
อุปมาอุปไมยในการแสดงธรรมให้เข้าใจง่ายขึ้น ทรงแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เห็นถึงการอนุรักษ์  
ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ ของพระองค์ล้วนส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดีและมีส่วนร่วม ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แทบท้ังสิ้น 
 

บริบทของพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 พระสงฆ์คือผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวบ้าน เพราะพระสงฆ์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การดำเนินชีวิต คือเป็นผู้สั่งสอนชาวบ้านให้รู้จักผิดชอบช่ัวดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือให้ละความช่ัว ตั้ง
ตนอยู่ในคุณงามความดี และพัฒนาจิตของตนให้สงบสุข นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังมีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอีกด้วย ดังนั้น เมื่อพระสงฆ์เข้ามามีบทบาทในการจัดการ
ป่าชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจะได้เห็นการนำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับการทำงานเกี่ยวกับการ
จัดการป่าชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้แบบผสมผสานระหว่างศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะหลักการของพระพุทธศาสนาจะอำนวยประโยชน์ในระยะยาวไม่มีผลกระทบเหมือนกับแนวคิด
หรือหลักการตามศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยการปลูกฝังจิตสำนึกคนให้มีความกตัญญูต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดยบทบาทของพระสงฆ์เป็นทั้งผู้นำ
และผู้สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน พระสงฆ์สามารถดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้ามาทำงานด้านการ
อนุรักษ์ร่วมกันผ่านการเทศน์ การอบรมสั่งสอน การบรรยายธรรม โดยใช้หลักธรรมเข้ามาประยุกต์
เช่ือมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดีแก่ชุมชน ตลอดจนสร้างคุณค่า และแสดง
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ให้เห็นถึงประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้อาศัย ความเชื่อ พิธีกรรมทางศาสนา เข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่ง
ระยะหลังจะมีพระสงฆ์จำนวนมากที่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้กระตุ้นชักชวนให้ชุมชนรวมกลุ่มกันจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยพระสงฆ์จะทำหน้าที่ที่ปรึกษา ให้ข้อคิดความเห็นในการทำงาน ช่วย
ประสานให้เกิดความสามัคคี เราเรียกว่า กลุ่มนี้ว่า พระนักพัฒนา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางของคนใน
ชุมชน ทำงานพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมชาวบ้านทำกิจกรรมตา่ง ๆ ของชุมชน เช่นเดียวกับ พระ
มหาจรรยา สุทฺธิญาโณ กล่าวว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมและแก้ไข โดยให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้การศึกษา อบรม สั่งสอน ศาสนิกชนให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, 2549, หน้า 42) 
 ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่า ด้วยเรื ่องธรรมชาติกฎของธรรมชาติการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของธรรมชาติและผลที่ได้จากการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ มนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ เพราะฉะนั ้นจึงปรากฏหลักธรรมมากมาย แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความรัก ความเมตตา มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักอิทัปปัจยตากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท 
เป็นหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าแสดง เกี่ยวกับกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่ตามกฎธรรมชาติ 
หลักการนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงกฎธรรมชาติอย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกสิ่ง เมื่อจะนำมา
ประยุกต์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Somporn Thepsithar. 1994) 
 ดังนั้น พุทธศาสนาจึงได้สร้างระบบจริยธรรม ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงโลกุตรธรรม ทำให้มนุษย์มอง
สิ่งแวดล้อม มองสรรพสัตว์ว่าเป็นเหมือนเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ ทำให้มนุษย์มองเห็นคุณค่าของชีวิตทุก
ชีวิต ทัศนะของพุทธศาสนาจึง เน้นให้มนุษย์อยู่กับโลกอย่างพ่ึงพา นอกจากเรื่องการผดุงรักษาต้นไม้แล้ว 
พระพุทธศาสนายังส่งเสริมให้มนุษย์ปลูกต้นไม้อีกด้วย  
 

รูปแบบการจัดการป่าไม้ชุมชน 
 ด้วยเหตุที่สังคมท้ังหลายในโลกมีความแตกต่างกันทางสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ใน
พื้นฐานสั่งสม ภูมิปัญญาใหม่ที่รับเข้ามา จึงมิอาจแทนที่ภูมิปัญญาสั่งสม หรือภูมิปัญญาเดิม  เมื่อได้ตั้ง
หลักแหล่งในการทำมาหากินอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมใดเป็นเวลานานหลายชั่วคน ย่อมเรี ยนรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมแห่ง พื้นภูมินั้น มีการปรับตัวและสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีพในสภาพแวดล้อมนั้น ดังนั ้นกระบวนการเรียนรู ้ประสบการณ์โลกทัศน์ชีวทัศน์ ความเช่ือ 
พิธีกรรม และวิถีชีวิต อันสืบเนื่องจากการปรับตัวที่ได้มีการสั่งสมสืบสานและปรบัเปลีย่นต่อเนื่องกันมาใน
กลุ่มชน รุ่นต่อ ๆ มา รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตนในวัฒนธรรมอื่นที่ได้ไปมาหาสู่กันตลอด
มา ในธรรมชาติของวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนย่อมมีความหลากหลายตามสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติและลักษณะสงัคมที่แตกตา่งกัน ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม จึงเป็นความมั่งคั่งทางปัญญา
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ที่จะเป็นพลังในการรับ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาสังคมให้สมดุลสอดคลอ้งกับธรรมชาติแวดล้อม วัฒนธรรม 
และประสบการณ์สั่งสมของ กลุ่มชนนั้น ๆ ความพยายามใดที่จะทำลายความหลากหลายเป็นการบั่น
ทอนพลังตามธรรมชาติ และก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ได้ เช่น องค์ความรู้ (body of knowledge) วิถี
ชาวบ้าน (folklore) ฯลฯ ซึ่งทำให้เป้าหมายของภูมิปัญญาเริ่มที่จะมีการใช้แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มหรือ
องค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมต่างกัน โดยเฉพาะภูมิปัญญาที่ใช้โดยภาครัฐ กับภูมิปัญญาที่ใช้โดย
องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชากรรและองค์กรชาวบ้าน (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540, หน้า 56-60) 
  ป่าชุมชน ถือเป็นรูปแบบของการจัดการป่าไม้ที่นำเอาความต้องการพึ่งพาพึ่งป่าของประชาชน
มาเป็นวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดการป่านั้น และให้ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้กำหนดแผนการ 
และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อผลประโยชน์ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
ตามความต้องการของชุมชน ป่าชุมชนเป็น การอนุรักษ์และการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า
ไม้โดยชุมชน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและเพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ในท้องถิ่น ซึ่ง
จะเป็นพื้นฐานรองรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายต่อชุมชนในระยะยาว ป่าชุมชนเป็นแนวคิดที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของป่าไม้กับชุมชน ในลักษณะที่ว่าการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนต้อง
พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้เพราะป่าไม้เป็นแหล่งอาหารสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรค คนใน
ชุมชนได้อาศัยไม้จากป่าเพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การทำลายป่าย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นจึงเป็นการเน้นให้เห็นบทบาทของคนในชุมชนต่อการจัดการการใช้
ประโยชน์จากป่า เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชน (โกมล แพรกทอง, 2550, หน้า 15)  
 โดยการจัดการป่าอาศัยพลัง ของภาคส่วนราชการ , ภาคส่วนเอกชน, ภาคประชาชน, วัด/
พระสงฆ์ และหน่วยงานอิสระต่าง ๆ เป็นกลไกสำคัญในการวางแผน การดำเนินการ และการดูแลรักษา
ป่าชุมชน เป้าหมายในการจัดการป่าชุมชนในรูปแบบการจัดการเชิงอนุรักษ์และการจัดการเชิงพัฒนา 
ตามที่ ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การกระบวนการและรูปแบบการจัดการป่า  ชุมชนให้เอื ้อต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืนบ้านกาด (ตลาด) ขี้เหล็ก ตบลำแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ป่าชุมชนบ้านกาดขี้เหล็กได้เผชิญกับสภาพการถูกบุกรุกทำลาย ทั้งโดยนโยบายของรัฐ
ในการเปิดสัมปทาน การลักลอบตัดไม้ของคนในพื้นที่ และการบุกรุกพื้นที่เพื่อครอบครอง จนเกิดสภาพ
เสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ระบบการผลิตทางการเกษตร  แหล่งอาหารเพื่อการบริโภค แหล่ง
สมุนไพร ความหลากหลายของพันธุ์พืชสัตว์ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมความแห้งแล้ง น้ำ
ท่วม จนกระทั่งชาวบ้านต้องรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหา โดยร่วมกันจัดตั้งกลุ่มรักษาป่าเรียกว่า กลุ่ม
อาสาพิทักษ์ป่า มีการกำหนดระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่า และการลงโทษผู้ลักลอบทำลาย การปลูก
ป่า การทำแนวกันไฟป่า โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการ ดำเนินงาน ประกอบกับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐด้านการให้ความรู้ในการจัดการป่า การร่วมพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกฎระเบียบของรัฐ การ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ป่าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ สามารถตอบสนองเอื้อ
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ต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน ทั้งเรื่อง เศรษฐกิจ อาหาร การศึกษา การฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม ความ
เชื่อต่าง ๆ นอกจากน้ียังเกิดการรวมกลุ่มกับชุมชนภายนอกสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ชุมชนได้ วางแผนการจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยคำนึงความมั่นคงยั่งยืนและแผน
แม่บทการพัฒนาชุมชนกาดขี้เหล็กดังน้ี (มนูญ เทศน์นา และคณะ, 2555) 
 1. การจัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวนศาสตร์ชุมชน  
 2. การจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติมี  
มัคคุเทศก์ชุมชนบริการนำเที่ยว  
 3. พัฒนาศักยภาพของชุมชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถใน การ
จัดการทุนหรือปัจจัยการผลิต ผลผลิตของชุมชนเพื่อใช้สอยระดับครอบครัวและพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจได้
อย่างเป็นระบบโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร การ
อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่  
 โดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
วัด/พระสงฆ์ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ กำหนด
วิธีการแก้ไขปัญหา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนิเวศ ด้วยสัมพันธ์ในเชิงกายภาพ สังคม และ
ชีวภาพ จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจัดการป่าชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ด้วยกิจกรรมการทำความดีในวันพระราชพิธีต่าง ๆ การปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติในวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ หรือแม้แต่การส่งเสริมปลูกป่าสามอย่าง เพื่อประโยชน์สี่อย่าง 
คือ 1) ไม้ใช้สอย 2) ไม้กินได้ 3) ไม้เศรษฐกิจ โดยอาศัยและทำมาหากินในป่าและบรเิวณใกลป้่า ปลูกแล้ว
จะได้ประโยชน์อย่างพอเพียง ดังนี้ 
 (1) พออยู่ หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัย และจำหน่าย 
 (2) พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 
 (3) พอใช้ หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ 
 (4) ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่า 
 ซึ่งเป็นการจัดโครงสร้าง พันธุ์ไม้ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความสมดุล
ของระบบนิเวศ โดยให้มีชั้นเรือนยอด 3 ชั้น ได้แก่ เรือนยอดชั้นบน เรือนยอดชั้นกลาง เรือนยอดชั้น
ล่าง เป็นการช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธาร ตามที่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2523 "...การ
ปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้
ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 
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ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย ..." (รวมพลังตามรอยพ่อของ
แผ่นดิน,ออนไลน์) 
 2) การอนุรักษ์ป่าไม้ ด้วยการบวชป่า เป็นกิจกรรมที่นิยมทำกับป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็น
อุบายเพื่อการป้องกันลักลอบตัดต้นไม้ เพราะสัญลักษณ์ของผ้าเหลืองจะช่วยเตือนใจให้คนทำผิดรู้สึก
ละอายใจหรือเกรงกลัวต่อบาปกรรม นับเป็นการนำความเชื ่อทางพุทธศาสนามาใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้วิธีการห่มจีวรให้กับต้นไม้เช่นเดียวกับการบวชพระ การบวชต้นไม้เป็นการต่อ
อายุสืบชะตาต้นไม้ให้คงอยู่คู่ชุมชน และควรทำอย่างต่อเนื่องทั้งการดูแลต้นไม้ ผ้าจีวร หรือสำรวจต้นไมท้ี่
จะเข้าร่วมบวชเพิ่มทุก ๆ 5 ปีก็น่าจะทำให้พิธีกรรมนี้เกิดผลที่ยั่งยืนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นไม้ของป่า
ต้นไม้ได้ เป็นพิธีกรรมที่ใช้ความเชื่อเพื่อยับยั้งการทำลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ป่าอย่างหลากหลายอาทิ การทำแนวกันไฟ การเพาะกล้าไม้ การปลูกป่า การ
สร้างฝายต้นน้ำ (ฝายแม้ว) เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
 3) การให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ความสำคัญนำคณะมาเรียนรู้สภาพ
ความเป็นจริง ร่วมปลูกป่าบ้าง วัดได้ให้ความรู้เรื่องป่ากับชุมชนในลักษณะการจัดอบรมปฏิบัติธรรม และ
มีพระภิกษุในวัดที่นำคณะเดินสำรวจป่า เป็นการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เกิดความรัก 
ความหวงแหนทรัพยากรของชาติในชุมชนของตน หรือแม่แต่การให้ความรู้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 
 จากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพระสงฆ์ชี้ให้เห็นว่า พระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาทด้านการ
เผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนให้ชุมชนได้เข้าใจสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ยังมีบทบาทที่สำคัญอีก
บทบาทคือ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่สามารถนำหลักธรรมอันเป็นวิถีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดย
ยึดความเข้าใจธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนการดำรงชีวิตซึ่งกันและกัน นอกจากจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ใน
พื้นที่พุทธอุทยานให้มีความสมดุลแล้ว ยังทำให้ชุมชนเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขและได้รับผลกระทบน้อย
ที่สุดการดำเนินการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปกป้อง ทรัพยากรป่าไม้อันเป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่ และใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ให้เกิดผลมากที่สุด ด้วยพลังแห่งความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อชาติ ดังนั้น จึงช้ีให้เห็นว่า
มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวโยงกันจะขาดระบบใดระบบหนึ่งไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ รัฐ ชุมชน และพระสงฆ์
จึงเป็นบทบาทหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะช่วยให้พื้นที่บริเวณป่าไม้ให้กลับมาฟื้นฟูอยู่ร่วมกันระหว่าง
มนุษย์และป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

บทสรุปองค์ความรู้ 
 การจัดการป่าชุมชนของชาวบ้านนั ้น มีทั ้งการอาศัยระบบความเชื ่ออันเป็นพื ้นฐานทาง
วัฒนธรรมของชุมชน และพลังของกลุ ่มในรูปของคณะกรรมการ เป็นกลไกสำคัญในการกำหนด
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมตาม ธรรมชาติไม่
ว่าชุมชนจะจัดการป่าชุมชน โดยอาศัยกลไกใดก็ตามล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ
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ชุมชนในการจัดการสัมพันธ์ของคนในชุมชนได้อย่างเป็นระบบระเบียบและภายใต้ระบบการจัดการ ทำให้
ชุมชนได้รับการตอบสนองความต้องการและสามารถดำรงไว้ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักพระวินัย
ตั้งอยู่บนรากฐานของความถูกต้อง (ธรรม) อิทัปปัจจยตา เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับกฎธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น
ตั้งอยู่และสลายไปโดยความอาศัยกันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกัน มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็น
ลูกโซ่ ทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะสัมพันธ์และมีเง่ือนไขต่อกัน 
 เมื่อทุกสิ่งต้องอาศัยกันในลักษณะเช่นนี้ จึงทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนเกิด
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อขึ้นมา ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1: องค์ความรู้บทความเรื่องความสัมพันธ์ของพระสงฆ์กับชุมชน 
ในพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 
 โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านความเชื่อ ชุมชนมีความเชื่อว่า สิ่งต่าง ๆ ล้วนมีจิตวิญญาณและมี
เจ้าของ ต้นไม้ใหญ่ในป่าล้วนมีเทพารักษ์สิงสถิต จึงไม่ตัดต้นไม้ใหญ่หากจำเป็นตอ้งทำพิธีขอขมาและปลกู
ต้นไม้ทดแทน เช่นเดียวกับ พื้นที่หลายแห่งในบริเวณป่าล้วนมีผีหรือวิญญาณสิ่งสถิตอยู่ จึงมีการกำหนด
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บางส่วนในบริเวณป่าว่า เป็นที่สิงสถิตของเจ้าที่ ทำให้ป่าไม้มีระบบนิเวศน์สมบูรณ์ แท้ที่
จริงแล้วพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มองทุกอย่างทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะเกิด หรือยังไม่เกิด ว่า
เป็นสภาวะที่มีเกิดมีดับตามกาลเวลา จำเป็นที่มนุษย์ พืช สัตว์ ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ
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หลักคำสอนต่าง ๆ ของศาสนาก็มีการสอดแทรกเรื่องธรรมชาติไว้ เช่น เรื่องธรรมนิยาม ที่กล่าวถึง ทุกสิ่ง
มีการเป็นไปตามเหตุและผลแม้แต่การปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนถ้าปรารถนามุ่งให้เกิดความวิเวกก็ต้อง
พึ่งพาอาศัยความเป็นธรรมชาติ โดยป่า วัด และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถือว่ามีความสัมพันธ์กันมา
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล วัดในพุทธศาสนาล้วนมีความสัมพันธ์กับป่าหรือต้นไม้อย่างมาก วัดส่วนใหญ่ไม่ว่าจะ
อยู่ในชุมชน หรือชนบทห่างไกลจะมีต้นไม้ใหญ่ ๆ มีความร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธ
ศาสนา ซึ่งมีหลักการถือธุดงค์ท่ีมุ่งให้พระภิกษุสงฆ์อยู่โคนต้นไม้เป็นวัตรในการประพฤติปฏิบัติธรรมชำระ
กิเลสภายในใจ ดังนั้น พระสงฆ์กับป่าไม้จึงถือเป็นสิ่งคู่กัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ตามคติความเชื่อที่ถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมา ด้วยหลักธรรม ความเชื่อ การเผยแพร่พระธรรม คำสอนเป็นการชี้ให้เห็นถึงคณุค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ไม่ให้มีการทำลาย มีการนำธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นไม้ มาใช้เปรียบเทียบ 
อุปมาอุปไมยในการแสดงธรรมให้เข้าใจง่ายขึ้น ทรงแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เห็นถึงการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ ของพระองค์ล้วนส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดีและมีส่วนร่วม ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แทบท้ังสิ้น 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ 
ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 1) กระบวนการ 2) ประสิทธิผล 3) แนวทางการพัฒนา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสานวิธี โดยการสำรวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปี 2560 – 2562 จำนวน 93 คน ผู้บังคับบัญชา จำนวน 37 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
พรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารหลักสูตร และวิทยากร รวมจำนวน 6 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปเชิงอุปนัย  
              ผลการวิจัยพบว่า  
 1) กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย วิเคราะห์ความต้องการจากผู้
เข้ารับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาที่เคยส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม รวมทั้งศึกษาแนวโน้มการประชาสัมพันธ์  
ณ เวลานั้น ด้านเนื้อหาหลักสูตรพบว่า  มีประโยชน์นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเจ้าหนา้ที่  
มีความรู้ในงานที่ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านวิทยากร นำความรู้และเทคนิคที่ทันสมัยมาถ่ายทอดได้อย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสถานที่จัดฝึกอบรม เอื้ออำนวยต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
ระยะเวลา ต้องการฝึกอบรมสัปดาห์ละ 3 วัน 
  2) ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น ส่วนของผู้สำเร็จการฝึกอบรมพบว่า มีความคิดสร้างสรรค์  ถ่ายทอดงานไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ชัดเจน  ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม วางแผนงานได้อย่างรอบคอบ ขณะที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่า 
ผู้สำเร็จการฝึกอบรม บริหารงานอย่างเป็นระบบ คิดนโยบายและวางแผนการประชาสัมพันธ์ได้  
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 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ควรมีการสำรวจสภาวการณ์ประชาสัมพันธ์ก่อนเปิดหลักสูตร เพื่อ
ศึกษาแนวโน้มการประชาสัมพันธ์  เพิ ่มชั ่วโมงวิชาประชาสัมพันธ์ คัดเลือกวิทยากรที ่ม ีช ื ่อเสียงและ 
ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ  มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ และควรให้ความสำคัญกิจกรรมสร้างเครือข่าย 
 
คำสำคัญ :  การประเมิน  การพัฒนาศักยภาพ  นักบริหารงานประชาสัมพันธ์  สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
 

Abstract 
 This research aims to study the process and effectiveness of competency 
development of public relations executives through the training program of Public 
Relations Institute and to suggest approaches for development. This  was a mixed method 
research. For the quantitative portion, a survey was done using a questionnaire to gather 
data from a sample population consisting of 93 people who had passed training programs 
in 2017-2019 and 37 of their supervisors. The data were analyzed using descriptive 
statistics of percentage, mean and standard deviation. For the qualitative portion, in-
depth interviews were held with 6 key informants comprising administrators of the Public 
Relations Institute, curriculum managers, and qualified experts. Data were analyzed 
deductively. 
 The findings were as follows:  
 1) The process of competency development started with analyzing the demands 
of the trainees and supervisors who had previously sent their personnel to train, as well 
as studying the current trends in public relations work. The content in the training 
curriculum was found useful for working at the highest level. As for the speakers, they 
could convey their knowledge and modern techniques appropriately at the highest level. 
The training place was the most conducive at the highest level. In terms of duration, they 
had the highest demand for training 3 days a week.  
 2) The effectiveness of training:  the participants gained good creativity and ability 
to communicate their work to their superiors, good teamwork, and cooperation to plan 
their work carefully. While the supervisors said they could manage work systematically, 
think up good policies, and plan PR work well.  
 3) Approaches for development: the organizers should survey the public 
relations situation before starting the program to study future trends, add hours of public 
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relations classes, and select famous and successful resource persons who have 
interesting presentation techniques and focus on networking activities. 
 
Keywords: Assessment, Competency development, Public relations executives, Public 
Relations Institute 

 
บทนำ  
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 ทำให้เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและตลอดเวลา ซึ่งความก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทและมีผลกระทบอย่างยิ ่งต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนิน
ชีวิตและการดำเนินงานของบุคลากรและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกคนให้มีคุณภาพอย่างรอบรู้ มีความสามารถใน
การแกป้ัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง ดังนั้นทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ ในภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยการเสริมสร้างทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  การมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจอย่างเต็มที่ ตลอดจนการสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสให้เข้า
รับการฝึกอบรม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  นับว่า
เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่แพร่หลายในแทบทุกองค์กร  
  การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นหนึ่งแขนงที่หลายองค์กรให้ความสำคัญใช้เป็น
เครื่องมือเพื่ออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค์และการดำเนินงาน ชี้แจงให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจ
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การดำเนินงานต่าง ๆ  เพราะเชื่อว่าพลังของการประชาสัมพันธ์จะเป็น
เครื่องมือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน และ
เพื่อสร้างการยอมรับจากประชาชน ตลอดจนเพื่อบอกเล่าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในองค์กรสู่
ประชาชน  สถาบัน  การประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ เป็นสถาบันที่มีบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ดำเนินภารกิจในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของกรม
ประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนท่ัวไป  ให้มีความรู้ ทักษะ 
ด้านการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธร์ะดับสูง 
เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะขั้นสูงด้านการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรระดับบริหารทั้งจากภาครัฐและ
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ภาคเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็น
หลักสูตรหลักของสถาบันการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือในแวดวงวิชาชีพด้านการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนมามากกว่า 50 ปี  การฝึกอบรมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์นอกจาก
จะได้เรียนรู้วิชาด้านการประชาสัมพันธ์ใหม่ ๆ แล้วยังได้สร้างเครือข่ายการทำงานกับผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน
ด้วย และในระยะเวลา 3 ปีที ่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ได้จัด
ฝึกอบรมไปทั้งหมด 100 หลักสูตร จำนวน 130 รุ่น มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น 5,631 คน (สรุปผลการ
ดำเนินงานการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2562) ทั้งนี้เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วควรมี
การติดตามประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีการพัฒนาศักยภาพขึ้นอย่างไร และหลังจากสำเร็จ
การฝึกอบรมได้นำเอาความรู้หรือสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
อย่างไร รวมถึงค้นหาจุดดี และจุดที่ควรแก้ไข หรือควรปรับปรุงของหลักสูตรจากการฝึกอบรม 
 การประเมินการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนานักบริหารให้เป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ จึงจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูงของสถาบันการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรนักบริหาร            
งานประชาสัมพันธ์ระดับสูงของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรนักบริหาร       
งานประชาสัมพันธ์ระดับสูงของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
 3. เพื ่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรนักบริหาร                  
งานประชาสัมพันธ์ระดับสูงของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยเรื่อง การประเมินการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ ์ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการศึกษา 
ดังนี้  
 1. แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
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 5. หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูงของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธีโดย 1) การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสำรวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรซึ่งเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่าง ปี 2560 – 2562 จำนวน 93 คน และ
ผู้บังคับบัญชา จำนวน  37 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผู ้อำนวยการสถาบันการ
ประชาสัมพันธ ์ผู้บริหารหลักสูตร และวิทยากร รวมจำนวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปเชิงอุปนัย 
 

ผลการวิจัย 
 1. กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ เริ่มจาก (1) วิเคราะห์ความต้องการ
ฝึกอบรม รวมถึงศึกษาวิวัฒนาการ และแนวโน้มด้านการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลานั้น (2) หลักสูตรและ
เนื้อหา พบว่า หลักสูตรมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (3) ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า  การบริการของผู้จัดโครงการมีความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด(4) ด้านวิทยากร พบว่าวิทยากรนำความรู้ และเทคนิคที่ทันสมัยมาถ่ายทอดได้อย่าง
เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด (5) ด้านสถานที่จัดฝกึอบรม พบว่าสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยตอ่การ
ฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับ   มากที่สุด (6) ด้านการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่าคัดเลือก
คุณสมบัติได้เหมาะสมกับงาน ร้อยละ 67.57  (7) ด้านระยะเวา พบว่าพึงพอใจเวลาฝึกอบรมสัปดาห์ละ 
3 วัน จำนวน 10 สัปดาห์ เพราะมีเวลากลับไปทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ (8) การติดตามประเมินผลการ
ฝึกอบรม วัดผลจากการนำไปใช้กับการทำงาน และการนำเสนอผลงานในหลักสูตร  
 2. ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังสำเรจ็การฝกึอบรม (1) ความรู้และทักษะที่ได้รับ ผู้สำเร็จการฝึกอบรม
พบว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการถ่ายทอดงานไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่าง
ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ในขณะที่ผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมี
ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาความรู้
และทักษะที่เกิดขึ้นกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม และสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่น
ต่อไปได้รับการพัฒนา พบว่า หมวดการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีความเห็นว่า 
ตนเองสามารถส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาต้องการให้รุ่นต่อไปมีความสามารถในด้านบริหารงานอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 
40.55 หมวดการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีความเห็นว่า ตนเองสามารถวางแผน
และดำเนินงานได้อย่างรอบคอบ ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาต้องการให้รุ่น
ต่อไปได้รับการพัฒนาด้านการวางแผนนโยบายการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 54.05 หมวดการเสริมสร้าง
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ทักษะนักบริหาร พบว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรม มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับ 
ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาต้องการให้รุ่นต่อไปได้รับการพัฒนาด้านการคิดเชิงนโยบาย ร้อยละ 48.65   (2) 
การนำไปใช้ประโยชน์ พบว่าผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และถ่ายทอดงานไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจนและเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ในขณะที่ผู ้บังคับบัญชามีความเห็นว่า ผู ้สำเร็จการฝึกอบรมมีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ก่อน เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
คาดหวังต่อกระบวนการฝึกอบรมค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อเข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด  
  3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานประชาสัมพันธ์  (1) ก่อนการเปิดหลักสูตร
ฝึกอบรมควรสำรวจสภาวการณ์ประชาสัมพันธ์ที ่ได ้ร ับความนิยมในปัจจุบันและแนวโน้มการ
ประชาสัมพันธ์ในอนาคต(2) ควรเพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมวิชาการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น (3) คัดเลือก
วิทยากรจากผู้ที ่มีชื ่อเสียงประสบความสำเร็จในวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะ และมีเทคนิคการนำเสนอที่
น่าสนใจ (4) ควรให้ความสำคัญกับกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เพราะจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ใน
การฝึกอบรม เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  งานวิจัยนี้พบว่า 
  1. กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรนักบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ระดับสูงของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
 1) วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม พบว่า ผู ้จ ัดหลักสูตรได้ศึกษาแนวโน้มด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลจากการหารือกับวิทยากร  
ผลการสัมภาษณ์ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ นำมาใช้วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้จัดหลักสูตรได้มีการหา
ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตร สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมของ ชูชัย  
สมิทธิไกร (อ้างถึงใน อุไร  อภิชาตบันลือ, 2551) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม
เป็นขั้นตอนแรกของการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้ทราบข้อมูลที่จำเป็น
สำหรับการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) 
เรื่อง การประเมินการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (หลักสูตร 44 วัน) : 
ศึกษากรณีศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มีข้อเสนอแนะว่า หลักสูตร
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ฝึกอบรมควรมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเหมาะสมกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ในสังคมปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที ่หลากหลาย การจัด
หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในระดับบริหารยิ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะการบริหารงานประชาสัมพันธ์
จำเป็นต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเริ่มต้นจากการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ซึ่งต้องคำนึงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคคล
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกิดความเช่ือถือ ศรัทธาในองค์กร 
 2) หลักสูตรและเนื้อหา พบว่า หลักสูตรมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ได้จริง
และมีความสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ จัดลำดับเนื้อหาความรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นที่สลับซับซ้อน
ยิ่งขึ้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมกลุ่มมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้า
รับการฝึกอบรมด้วยกัน ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมุมมองที่เพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า ได้มีการออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาโดยคำนึงถึงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมของ Carnevale, Gainer, & Meltzer, 1990 (อ้างถึงในชูชัย 
สมิทธิไกร, 2544) ที่กล่าวว่า การกำหนดเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม คือ สาระความรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมควรจะได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง การจัดลำดับเนื้อหาเริ่มจากความรู้พื้นฐานที่เป็น
หลักไปสู่ความรู้ที่สลบัซับซ้อน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัสวดี  ลีบ่อน้อย (2557)  เรื่อง การติดตามผลการ
ฝึกอบรม หลักสูตรวิศวกรรมงานทางระดับสูง กรมทางหลวง  ผลการวิจัยพบว่า สายงานที่แตกต่างกันมีระดับการ
นำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน โดยมีข้อเสนอแนะว่าการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไปผู้จัดโครงการควรมีการวางแผน
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิด สอดแทรกกิจกรรมที่ลดความแตกต่างของบุคคล 
 การฝึกอบรมจะประสบความสำเร็จนั้น เนื้อหาวิชาต้องสอดคล้องกับสภาพการทำงานจริง 
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด นอกจากนี้ควรออกแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่ายให้เกิดความรู้สึกผูกพันกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ส่งผลให้การทำงานใน
วิชาชีพมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 3) การติดตามประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า การประเมินผลสำเร็จของหลักสูตรประเมิน
จากการนำความรู้ไปปรับใช้กับงานวิจัยรายบุคคล ใช้แบบสอบถามรายวิชา แบบสอบถามท้ายหลักสูตร  
การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประเมินจากกิจกรรม Focus group หลังการฝึกอบรมทุกวัน 
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้จัดหลักสูตรมีการประเมินผลการฝึกอบรมเฉพาะในช่วงเวลาการ
จัดฝึกอบรมเท่านั้น ถือว่าไม่สอดคล้องกับแนวคิดการติดตามผลการฝึกอบรมของชาญ สวัสดิ์สาลี ที่กล่าว
ว่าการติดตามผลเป็นหัวใจของการฝึกอบรม ฉะนั้นหลังจากเสร็จสิ ้นการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงควรมีการติดตามประเมินผล ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลใน
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การพิจารณาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จากงานวิจัยของอุไร  อภิชาตบรรลือ (2550) เรื่อง การ
พัฒนากระบวนการประเมินผลการฝึกอบรม กล่าวว่าการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต้องเริ่มจากขึ้นตอนการ
วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการและตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ แต่หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วไม่ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ที่สำเร็จ
การฝึกอบรมว่าสามารถนำความรู้ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่ ทำ
ให้ไม่สามารถสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกอบรมได้ 
 การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญของการฝึกอบรม เพราะ
เป็นการตามไปประเมินผลภายหลังสำเร็จการฝึกอบรม เมื่อกลับไปทำงานแล้วมีการเปลี่ยนแปลง หรือ
พัฒนา    การทำงานหรือนำเอาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อย
อย่างไร  ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูงของสถาบันการประชาสัมพันธ์ไม่มี
การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมมาก่อนจึงทำให้ไม่สามารถสรปุผลลัพธ์ท่ีได้จากการฝกึอบรมได้ ผู้วิจัย
จึงมีความเห็นว่าควรจะมีการติดตามประเมินผลหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง เพื่อ
ปรับปรุงจุดด้อยและพัฒนาจุดเด่นของหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ประสิทธิผลจากการพัฒนาศักยภาพนักบริหารประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตรนักบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
 1) ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม พบว่า หลังจากสำเร็จการฝึกอบรม ผู้อบรมมี
ความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น มีส่วนส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าขององค์กร มีความสามารถในการวางแผนและดำเนินงานอย่างรอบคอบ  รับผิดชอบ และตรงต่อ
เวลา ในขณะที่ผู้บังคับบัญชามีความต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นต่อไปได้รับการพัฒนาในเชิงกล
ยุทธ์ให้มีทักษะในการบังคับบัญชา สามารถบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีภาวะผู้นำ และควรได้รับการเสริมสร้าง
ทักษะด้านการคิด   เชิงนโยบายควบคู่ไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิดการประเมินประสิทธิผลของ กิบสันและคณะ 
(Gibson Others 1982)  ได้กล่าวถึงประสิทธิผลไว้ว่า การกระทำใด ๆ  ที่มีความมุ่งหมายเพื่อจะได้รับผลสัก
อย่างให้เกิดขึ้น การกระทำหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูง หรือต่ำเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าผลที่ได้รับ
นั้น ตรง ครบถ้วน ทั้งเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติศักดิ์  บุญชะโด, 
ดวงดาว  วงษ์พระลับ (2554) เรื่องการติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาของผู้ผา่นการอบรมหลกัสตูร
ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2554 งานวิจัยดังกล่าวมีการติดตามประสิทธิผลที่
เกิดขึ้นหลังจากสำเร็จการฝึกอบรม มีการศึกษาความคิดเห็นของผู้สำเร็จการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา 
และผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ต่อเนื้อหาสาระของหลักสูตรว่ามีประโยชน์และมีคุณค่าสามารถนำไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างไร 
 การฝึกอบรมเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในรู ปแบบ 
ของการเติมเต็มความรู้สำหรับผู้มีความรู้เดิมอยู่แล้ว และการต่อยอดความรู้และทักษะใหม่จะมีคุณค่า
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มากขึ้นเมื่อมีการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจาการฝึกอบรมนั้นไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านสังคมและด้านเทคโนโลยี อีกทั้ งยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือเปลี่ยนสายงานก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ตำแหน่งหน้าที่ใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ รอบคอบ เพื่อ
สร้างความก้าวหน้าขององค์กร  
 2) การนำไปใช้ประโยชน์  พบว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร สามารถถ่ายทอดงานไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจนและเข้าใจ
มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่มีความคิดสร้างสรรค์    
สิ่งใหม่ ๆ โดยการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีความ รู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความเห็นว่าสามารถบริหารงานอย่างเป็นระบบ และสามารถสื่อสาร 
ช้ีแจง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายได้ สอดคล้องกับแนวคิด
เกี ่ยวกับการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมของปรีชา พงษ์พัฒนะ (2544) ที ่กล่าวถึงการติดตาม
ประเมินผลการฝึกอบรมไว้ว่า    เป็นการคอยชี้แนวทางและสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมนำความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง ๆ และเพื่อตรวจทบทวนดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างการ
ฝึกอบรมกับการปฏิบัติงานจริง ๆ ได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อย แค่ไหน นำไปใช้อย่างไร 
และสอดคล้องรายงานการศึกษาวิจัยโครงการของ บรรจบ  จันทรัตน์ (2563) เรื่องประเมินผลการ
ฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ข้าราชการ ที่สำเร็จการฝึกอบรมมีการนำความรู้ความ
เข้าใจด้านอำนาจหน้าที่ สมรรถนะ แนวคิด วิสัยทัศน์และด้านทัศนคติที่ดีต่อตำแหน่งหน้าที่ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานครบทุกด้าน ในขณะที่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีการนำความรู้ความเข้าใจไปใช้กับการปฏิบัติ
บางส่วน เนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงจึงนำความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่นแทน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรม การนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถสร้างสรรค์ผลงาน บริหารงานอย่างเป็นระบบ สามารถถ่ายทอดงานไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ที่ต้องมีความรู้รอบด้าน สามารถประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มี
ทักษะการบริหาร คน งาน เงินและเวลา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยประสบการณ์ การให้ความรู้ด้วยการ
ฝึกอบรม แต่ทั้งนี้การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเลือกผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสม คื อ เป็นผู้ที่มี
หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านนั้น เพื่อจะได้นำความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
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 3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักบริหารประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสู ตรนักบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
 1) วิทยากร พบว่า การคัดเลือกวิทยากรจะคัดเลือกจากหัวข้อวิชาเป็นหลัก และคัดเลือก
จากผู้มีช่ือเสียงประสบความสำเร็จและเกี่ยวข้องหัวข้อวิชานั้นโดยตรง มีเทคนิคในการนำเสนอที่น่าสนใจ 
สามารถกระตุ้นความคิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเปิดโอกาสให้สอบถาม เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศร
มณี, 2563) กล่าวสรุปไว้ว่า การเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานอื ่น (Networking) เป็นวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ประสบการณ์ เครื่องมือและสื่อ
ซึ ่งเป็นการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ให้แก่กันเป็นการเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับสมาชิก
เครือข่าย ส่งผลให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ ้นนำไปสู่การทำงานร่วมกันเพื ่อประโยชน์ของทุกฝ่าย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสิปปวัสน์  โมระกรานต์ (2561) ที่ได้จัดทำวิจัยเรื ่องแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับนายทหารชั้นประทวน กรณีศึกษาสำนักจิตวิทยา 
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ผลการศึกษาพบว่า ควรที่จะมีการพัฒนาทักษะความสามารถด้วยการ
ฝ ึ ก อบ ร ม จ า ก ผ ู ้ เ ช ี ่ ย ว ช า ญ ภ า ย น อก  เ น ื ่ อ ง จ า ก ก ำ ล ั ง พล ม ี ค ว า ม เ ช ื ่ อ ว ่ า ห า ก ไ ด ้ รั บ 
การถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญเฉพาะโดยตรงจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่ายขึ้น และจะทำ
ให้ตนเองพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 การคัดเลือกวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะเลือกวิทยากร 
จากผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในเนื้อหาความรู้ มีช่ือเสียงเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชานั้นโดยตรงที่
สำคัญต้องมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย อธิบายได้ชัดเจน น่าสนใจและรู้กาลเทศะในการใช้
คำพูดได้เหมาะสมกับโอกาสสร้างบรรยากาศให้ไม่น่าเบื่อ ทั้งนี้ยังรวมถึงสามารถกระตุ้นและเปิดโอกาสให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ให้แก่กันด้วย 
 2) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ พบว่า พบว่า กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ ควรให้ผู ้เข้า 
รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาของกิจกรรมร่วมกัน  ท้ังนี้ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงาน
ร่วมกันเป็นเครือข่าย สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม Siberman, 1998 (อ้างถึงใน 
นภาวรรณ จ้อยชารัตน์, 2558) ที่ว่ากิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ควรให้ความสำคัญคือ 
วิทยากรต้องมีความรู้ มีทักษะการสื่อสารที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ สนุกสนาน  สามารถดึงศักยภาพของแต่ละ
บุคคลออกมาได้ สอดแทรกเนื้อหาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
ทำงานในหน้าที่ของตนเอง การมีกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเพิ่มทักษะความ
ชำนาญได้ หรือการนำความรู้ ทักษะ ความชำนาญของตนเองไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนก็เป็นอีกแนวทางใน
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การเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะความชำนาญ สอดคล้องกับงานวิจัยของชวิศา  สุขมั่น (2560) ที่ได้ทำการวิจัย
เรื่อง ชุมชนคนสร้างทาง : เครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงผลการศึกษาพบว่า  การสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  โดยนำแนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐ ในรูปแบบเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ ให้สามารถประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในระดับพื้นที่ ด้วยการใช้เครื่องมือด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การฝึกอบรมควรให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายโดยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทำเป็นการกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มทักษะ
ความชำนาญ โดยสามารถนำความรู้ ทักษะ หรือความชำนาญของตนเองไปแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
ฝึกอบรมได้ ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เนื่องจากอาจจะต้องมีการประสาน
ร่วมมือการทำงานในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย 
  1) สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมอย่างจริงจัง เพื่อนำมาออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้
เหมาะสม และภายหลังจากการฝึกอบรมควรมีการติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาและปรับปรุงการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 
  2) ควรมีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ปรับรูปแบบหลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมให้น่าสนใจ สอดคล้องกับงาน
และสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านทักษะการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายดา้น 
การประชาสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ในหลักสูตร 
  3) ผ ู ้ม ีอำนาจหรือผู ้บ ังค ับบัญชาควรให้การสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าของผู ้สำเร็จ 
การฝึกอบรมอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่พัฒนาตนเอง โดยใช้ประกอบการแต่งตั้ง 
ในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือเปลี่ยนสายงาน โดยเป็นตำแหน่งที่ต้องนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้  
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1) ควรทำการศึกษาวิจัยเจาะลึกด้านเนื้อหาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก
การเป็นนักบริหารงานประชาสัมพันธ์จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างรอบด้าน จึง
จำเป็นต้องวิเคราะห์เนื้อหาว่ามีความเหมาะสม ทันต่อยุคสมัยหรือไม่ เพื่อนำผลการวิจัยมาปรับปรุง
หัวข้อวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
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  2) ควรทำการวิจัยประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ภายหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อ
ติดตามผลด้านการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 
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บทคัดย่อ 
 บทความทางวิชาการนี้ ผู้เขียนจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ1) ย้อนอดีตสู่ยุคบรรพกาลที่เรียกกัน
ว่า”ทวารวดี”2) แก่นของพุทธศาสนาคืออะไร 3) หลักฐานที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ทวารวดีเป็นยุคทองของ
พุทธศาสนา4) สิ ่งที ่น่าชื ่นชมของปัญญาชนในยุคทวารวดีในการเชิดชูแก่นพุทธศาสนา5) ข้อที่ควร
ตระหนักของคนในยุคของเรากับการลืมเลือนแก่นธรรม  องค์ความรู้จากบทความนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาจารึกอันสำคัญยิ่งของปัญญาชนในยุคทวารวดี  เพื่อช่วยให้พวกเราตระหนักได้ว่า ปัจจุบันนี้เรา
ภูมิใจกับการศึกษา เศรษฐกิจ และไลฟ์สไตล์ของโลกสมัยใหม่อย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่กลับลืมเลือนแก่น
ธรรมอันเป็นสาระของชีวิตและเป็นเครื่องชี้นำจิตวิญญาณมนุษย์อย่างแท้จริง  เรากำลังอยู่ในยุคอารยะ
หรือหายนะกันแน ่
 

Abstract 
 In this academic article, the author will present the content on 1) going back to 
the primitive era known as "Dvaravati" 2) What is Buddhism's essence? 3) evidence that 
Dvaravati represents the Golden Age of Buddhism 4) Valuable contributions made by 
intellectuals during the Dvaravati era in extolling the essence of Buddhism 5) Things that 
people should be aware of in our day and age without losing sight of the core Dharma, 
The knowledge from this article will be useful in studying the important inscriptions of 
intellectuals in the Dvaravati period. To help us realize that we are now proud of the 
education, economy, and lifestyle of the modern world like never before. But has 
forgotten the essence of life and truly guides the human spirit. Are we living in a civilized 
or disastrous era? 
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บทนำ 
 เมื่อได้ศึกษาจารึกต่าง ๆ ในยุคทวารวดี ก็ต้องอุทานในใจว่า ว้าว ! อะไรกันนี่ รู้สึกประหลาดใจ
และรู้สึกมหัศจรรย์ใจในจิตวิญญาณและปณิธานของคนในยุคนั้นไม่ได้ มันเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้คนในยุค
ทวารวดี ที่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 หรือประมาณ 900 – 1300 ปีมาแล้วเข้าใจพุทธศาสนาใน
ระดับที่เป็นหัวใจหรือระดับแก่นของพุทธศาสนาได้ขนาดนั้น  และจารึกในลักษณะแบบน้ีไม่ใช่มีอยู่ทั่วไป
ในที่แห่งเดียว แต่กระจัดกระจายครอบคลุมบริเวณที่เรียกว่าทวารดีเต็มไปหมดเป็นระยะเวลายาวนานถึง 
400 – 500 ปี 
 ในบทความนี้ผู้เขียนต้องการจะนำเสนอตั้งแต่ต้นว่า ความเป็นทวารดีนั้นคืออะไร อยู่ที่ไหน ใน
ห้วงเวลานั้น  อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าแก่นพุทธศาสนา มีหลักฐานอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคนในยุคทวารดี
เข้าใจพุทธ-ศาสนาในระดับที่เป็นหัวใจหรือแก่นของพุทธศาสนา ข้อดีของการเชิดชูแก่นของพุทธศาสนา
ในยุคทวารดี และผลเสียของการให้ความสำคัญในด้านวัตถุมากกว่าจิตใจของคนในยุคปัจจุบัน  ผลของ
การศึกษาจารึกในยุคทวารวดีอาจจะทำให้พวกเราหวนคิดถึงการพัฒนาและวางนโยบายในระดับชาตวิ่า
ถูกต้องแล้วหรือยัง เราลืมเลือนสิ่งสำคัญอันเป็นสารัตถะต่อชีวิตของมวลมนุษยชาติไปหรือไม่ 
 

ย้อนอดีตสู่ยุคบรรพกาลที่เรียกกันว่า  “ทวารวดี” 
 ที่มาของคำว่า “ทวารวดี” 
 คำว่า “ทวารวดี” มาจากคำว่า ทวารกะ (Dvaraka)อันมีความหมายว่า ปากประตู หรือประตู
การค้า  ในมหากาพย์ของอินเดียมีคำว่า ทวารา (Dvara) แปลว่าประตูนอก หรือปากประตู  นอกจากนี้
คำว่า ทวารดี ยังเป็นนามของเมืองของพระกฤษณะ พระกฤษณะคือวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ ใน
ตำนานวีรบุรุษของอินเดีย คือตำนานพระกฤษณะได้กล่าวถึงว่า พระองค์เป็นผู้สร้างเมืองชื่อว่าทวารวดี 
อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นคุชราต (Gujarat) (ดร.ธิดา สาระยา : 2545)  
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงใช้คำว่า “ทวารวดี” (Dvaravati) 
มาใช้กำหนดอายุโบราณวัตถุและโบราณสถาน ซึ่งเป็นศิลปะสมัยคุปตะ (Gupta) อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 10 – 11, ศิลปะสมัยหลังคุปตะ (Post Gupta) อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13, และศิลปะสมัยปา
ละเสนะ (Pala – Sena) อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 – 17 (กรมศิลปากร : 2529) 
  คำว่า “ทวารวดี” เป็นคำที่ถือว่าเป็นสิริมงคล มักนำมาต่อท้ายชื่อเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร 
บวรทวารวดี.. หรือ กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา  ผู้นำทั้งของไทยและกัมพูชาต่างตั้งชื่อเมืองว่าทวารวดี
เป็นเรื่องที่พบเห็นกันได้ทั่วไป 
  อาณาเขตของทวารวดี 
  อาณาจักรทวารวดีดำรงอยู่ในช่วงระยะเวลาพุทธศตวรรษที่  11 – 16 หลวงจีนอี้จิง หรือ
พระภิกษุอีจิ๋น และหลวงจีนเฮียนจัง (ยวนฉ่าง) ในพุทธศตวรรษ 1150 ได้กล่าวไว้ในจดหมายเหตุว่า มี



- 1043 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

อาณาจักรอันใหญ่โตอาณาจักรหนึ่ง อยู่ในระหว่างเมืองศรีเกษตร (พม่า) และอิสาณปุระ (เขมร) ช่ือ โคโล
โปตี้ (ทวารวดี) กินเนื ้อที ่ตั ้งแต่นครปฐมและแถบเมืองที่ตั ้งอยู ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เรื ่อยไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงนครราชสีมาและบุรีรัมย์ 
  ตามประวัติกล่าวว่า ในสมัยก่อนศตวรรษที่ 11  อาณาจักรสุวรรณภูมิได้ปกครองโดยแคว้นอิ
สาณปุระของอาณาจักรฟูนัน (ฟูนาน) และอาณาจักรเจนละ (หรือเจินละ)  เมื่ออาณาจักรฟูนันสลายตัว
ลง ได้มีชนชาติหนึ่งที่แตกต่างจากชาวเจนละเข้ามาครอบครอง  ประชากรของชาวทวารวดีประกอบไป
ด้วยชนหลากหลายเผ่าพันธุ์ (ดร.ธิดา สาระยา : 2545) 
  อาณาจักรทวารวดี กินเนื้อที่เป็นบริเวณกว้างขวางครอบคลุมภาคต่าง ๆ ดังนี้ 
  ภาคกลางมักอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นลุ่มแม่น้ำต่าง ๆ 
  นครปฐม : เมืองนครชัยศรี สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรลุ่มแม่น้ำท่าจีน 
  สุพรรณบุรี : เมืองอู่ทอง อยู่ในลุ่มแม่น้ำท่าจีน 
  กาญจนบุรี : เมืองพงตึก อยู่ในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 
  ลพบุรี : เมืองละโว้ อยู่ในลุ่มแม่น้ำลพบุรี 
  ราชบุรี : เมืองคูบัว อยู่ในลุ่มแม่น้ำอู่ตะเภา 
  ชัยนาท : บ้านอู่ตะเภา อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และเมืองซับจำปา อยู่ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก 
  สระบุรี : เมืองขีดขิน 
  เพชรบุรี : บ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย 
  ลพบุรี : เขตอำเภอบ้านหมี่ และโคกสำโรง 
 เพชรบูรณ์ : เมืองศรีเทพ อยู่ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก 
 ภาคเหนือ มีอาณาบริเวณที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
 อุทัยธานี : เมืองบ้านด้าย ต.หนองเต่า อ.เมือง และเมืองบึงโคกช้าง อยู่ในลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง 
 นครสวรรค์ : เมืองจันเสน อ.ตาคลี อยู่ในลุ่มแม่น้ำลพบุรี, เมืองบน อ.พยุหคีรี อยู่ในลุ่มแม่น้ำ
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 
 ลำพูน : เมืองหริภุญชัย อยู่ในลุ่มแม่น้ำแม่ปิง 
 ภาคตะวันออก มีอาณาบริเวณที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
 ชลบุรี : เมืองพระรถ ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม เป็นเมืองท่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 
18, เมืองศรีพะโล ต.หนองไม้แดง อ.เมือง 
 ปราจีนบุรี : เมืองศรีมโหสถ อ.โคกปีบ 
 นครนายก : เมืองดงละคร 
 ฉะเชิงเทรา : บ้านคูเมือง 
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการขุดค้นพบโบราณวัตถุอยู่ในทุกจังหวัด ในแต่ละจังหวัดพบ
มากกว่า 1 แห่งขึ้นไป บางจังหวัดพบว่ามีมากกว่า 7 แห่ง และมีการค้นพบมากข้ึนเรื่อย ๆ เช่น 
 อำนาจเจริญ : วัดดงเฒ่าเก่า บ้านหนองเรือ อ.เมือง 
 กาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง อ.กมลาไสย 
 ชัยภูมิ : เมืองคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ 
 ขอแก่น : เมืองโนนเมือง อ.ชุมแพ 
 เพื่อให้เห็นภาพอาณาจักรทวารดีให้ชัดยิ่งขึ้น โปรดดูแผนท่ีประกอบ 

 
รูปภาพท่ี 1 แสดงแผนที่แสดงอาณาจักรทวารทวด ี

(commons.wikipedia.org/wiki/File:DvaravatiMapThailand.png) 
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แก่นของพุทธศาสนาคืออะไร 
  ก่อนท่ีจะไปรู้จักว่าในยุคทวารวดีนั้น มีหลักฐานอะไรที่เป็นข้อบ่งช้ีว่าเป็นยุคทองของแก่นธรรม 
ลองมาทำความรู้จักกับคำว่า “แก่นธรรม” ซึ่งก็คือแก่นของพุทธศาสนานั่นเองก่อน 
  ทุกสิ่งจะมีแก่นของตัวเองหรือมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน เช่น คำว่า “ประชาธิปไตย” หัวใจ
ของประชาธิปไตย คือความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคและเสรีภาพ เมื่อนำหัวใจของประชาธิปไตยมา
สู่การปกครองจึงมีคำกล่าวว่า การปกครองระบบประชาธิปไตยคือ รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน 
และเพื่อประชาชน 
  คำว่า “แก่น” คือสิ่งท่ีดีที่สุด ลึกท่ีสุด  ถ้าพูดถึงต้นไม้ ส่วนท่ีอยู่เปลือกนอกคือเปลือก ช้ันถัดไป
คือกระพี้ และส่วนท่ีอยู่ในสุดซึ่งเป็นช้ันไม้ที่แข็งที่สุดก็คือแก่น คำสอนที่ถือว่าเป็นแก่นของพุทธศาสนาจึง
ควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. เป็นคำสอนที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางของพุทธศาสนา จุดหมายของพุทธศาสนาคือการ
ดับทุกข์ ซึ่งก็คือพระนิพพานนั่นเอง จะเห็นได้จากการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งเป็นการ
อุปสมบทท่ีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานให้ พระองค์จะตรัสว่า “เอหิ ภิกฺขุ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จร พฺรหฺมจรยิํ 
สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาย แปลว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติ
พรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกข์โดยชอบเถิด” คำว่า ทำที่สุดแห่งกองทุกข์ ก็คือการทำให้ทุกขห์มด
ไป ซึ่งก็ได้แก่พระนิพพานนั่นเอง(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : 2539)และจากอนุราธสูตรที่พระองค์ได้
ตรัสไว้ตอนหนึ่งว่า “ดีละ ดีละ อนุราธะ ทั้งในกาลก่อนและในบัดนี้ เราย่อมบัญญัติทุกข์และความดับ
ทุกข์เท่านั้น”(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : 2539) 
 2. เป็นคำสอนที่สรุปพระพุทธวจนะได้ตรงตามพุทธประสงค์ ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามได้แล้วก็
เป็นการปฏิบัติได้ครบถ้วน และได้ผลเต็มมิได้ขาดสิ่งใดไป ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ในสีสปาสูตร ว่าสิ่งที่
พระองค์ตรัสรู้นั้นเปรียบเสมือนใบไม้ทั้งป่า แต่ที่พระองค์นำมาสอนนั้นเป็นเพียงใบไม้กำมือเดียว ซึ่งก็คือ 
ทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ (สมุทัย) การดับทุกข์ (ทุกขนิโรธ) และการปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ (ทุกขนิโรธ
คามินีฏิปทา) เพราะสิ่งที่นำมาสอนนั้นประกอบด้วยประโยชน์ มีพรหมจรรย์เบื้องต้น เป็นไปเพื่ อความ
หน่าย ความคลายกำหนัด ความดับ ความสงบ ความรู ้ยิ ่ง ความตรัสรู ้ และนิพพาน นอกนั ้นไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ ... มิใช่เพื่อความตรัสรู้ และนิพพาน(มหาจุฬาลง-กรณราชวิทยาลัย : 2539) 
 3. เป็นคำสอนที่แสดงให้ผู้ฟังเข้าใจถึงภาพรวมของพุทธศาสนาคือทำให้ผู้ฟังเข้าใจถึง
จดุหมายปลายทางที่เช่ือมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่
ต้องการ (วิสัยทัศน์) หรือกล่าวได้ว่าทำให้เห็นภาพรวมของพุทธศาสนาได้ถูกตอ้ง เช่น โอวาท-ปาฏิโมกข์ท่ี
แสดงถึงหลักการ 3ได้แก่ 1) การไม่ทำบาปทั้งปวง 2) การทำกุศลให้ถึงพร้อม และ 3)การทำจิตใจให้
บริสุทธิ์, อุดมการณ์ 4ได้แก่ 1) ความอดทนอดกลั้น เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ2) การมุ่งให้ถึงพระ
นิพพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวช มิใช่สิ่งอื่นนอกจากพระนิพพาน3) พระภิกษุและบรรพชิตไม่พึง
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ทำผู้อื่นให้ลำบากด้วยการทำความทุกข์กายหรือทุกข์ทางใจไม่ ว่าจะในกรณีใดๆ4) พระภิกษุตลอดจน
บรรพชิตต้องขอแก่ทายกด้วยอาการที่ไม่เบียดเบียน, วิธีการ 6 ได้แก่ 1) การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น 2) การไม่
เบียดเบียนผู้อื ่น 3) ความสำรวมในปาติโมกข์4) ความเป็นผู้รู ้จักประมาณในอาหาร  5) การอยู่ใน
เสนาสนะที่สงัด 6) การประกอบความเพียรในอธิจิต(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : 2539) 
 4. เป็นคำสอนที่ลัดตรงเข้าสู่แก่นของพุทธศาสนาเป็นหลักการปฏิบัติที่สรุปเป็นประโยค
สั้น ๆ ดังพุทธพจน์ที่ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น (สพฺเพ ธมฺมา นาลงฺ อภินิเวสาย) และ
พระองค์ได้ตรัสย้ำลงไปว่า ถ้าใครได้ฟังความข้อนี้ก็คือได้ฟังทั้งหมดในพุทธศาสนา ถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้กค็ือ
ได้ปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา ถ้าได้รับผลจากการปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้รับผลทั้งหมดในพุทธศาสนา ซึ่ง
เป็นทั้งเรื่องวิชชา เป็นทั้งเรื่องปฏิบัติ และเป็นท้ังเรื่องผลของการปฏิบัติ (ปฏิเวธ) (พุทธทาส อินทปัญโญ : 
2558) 
 

หลักฐานที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ทวารวดีเป็นยุคทองของพุทธศาสนา 
 เมื่อเรารู้ว่าคำสอนที่เป็นแก่นของพุทธศาสนาเป็นเช่นไรแล้ว ทีนี้ก็มาดูว่ามีจารึกใดในยุคทวาร
วดีที่ถือว่าเป็นแก่นของพุทธศาสนาได้บ้าง  จารึกท่ีพบว่ายุคทวารวดีประชาชนเข้าใจพุทธศาสนาได้ลึกซึ้ง
มี ดังน้ี 
 1) จารึก เย ธมฺมา ... 
 จารึก เย ธมฺมา ...พบหลายแห่งเช่น ศาลเจ้าหน้าพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดยี์ จังหวัดนครปฐม, 
บนสถูปศิลา วัดพระปฐมเจดีย์, ระเบียงด้านขวาพระปฐมเจดีย์, จารึกที่พบด้านหลังของพระพมิพ์ดินเผา 
จากเมืองโบราณ และจารึกบนแผ่นดินเผาและฐานพระพุทธรูปบริเวณเมืองเก่าอู ่ทอง อ.อู ่ทอง จ.
สุพรรณบุรี, บนแผ่นอิฐ พบที่บ้านท่าม่วง ต.จระเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, จารึกซับจำปา จ.
ลพบุรี, จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 2 ต.หนองกรด อ.เมือง นครสวรรค์, บนฐานพระพุทธรูป เมืองศรี
เทพ จ.เพชรบูรณ์ (ดร.กังวล คัชชิมา : 2565) 
 คำเต็มของศิลาจารึก เย ธมฺมา .. คือ 
 เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา (ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ) 
 เตสํ เหตุงตถาคโต    (พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น) 
 เตสญฺจ โย นิโรโธ จ   (และความดับของธรรมเหล่านั้น) 
 เอวํ วาที มหาสมโณ   (พระมหาสมณะมีปกติตรัสสอนอย่างนี้) 
 คาถาบทนี้มีที่มาจากเรื่อง พระอัสสชิซึ่งเป็นหน่ึงในปัญจวัคคีย์ได้แสดงธรรมแก่อุปติสสะซึ่งก็คือ
พระ สารีบุตรนั่นเอง เรื่องเดิมจากพระไตรปิฎกมีความว่า สญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในพระนครราชคฤห์ 
พร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ จำนวน ๒๕๐ คน อุปติสสะ (พระสารีบุตร) และโกลิตะ (พระโมคคัล
ลานะ) ก็ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักสญชัยปริพาชกท่านทั้งสองได้ทำกติกากันไว้ว่า ผู้ใดบรรลุอมต
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ธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่อีกคนหนึ่ง ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า ท่านพระอัสสชินุ่งอันตรวาสกแล้ว ถือบาตร
จีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห์ มีมรรยาทก้าวไป ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขน เหยียดแขนน่า
เลื่อมใส มีนัยน์ตาทอดลง ถึงพร้อมด้วยอิริยาบถอุปติสสปาริพาชกได้เห็นท่านพระอัสสชิกำลังเที ่ยว
บิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ มีมรรยาทก้าวไป ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขนเหยียดแขน น่าเลื่อมใส มี
นัยน์ตาทอดลง ถึงพร้อมด้วยอิริยาบถ ครั้นแล้วได้มีความดำริว่าบรรดาพระอรหันต์ หรือท่านผู้ได้บรรลุ
พระอรหัตมรรคที่มีอยู่ในโลก ภิกษุรูปนี้คงเป็นพระอรหันต์ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นแน่ถ้ากระไร เราพึงเข้าไปหา
ภิกษุรูปนี้ แล้วค่อยถามท่าน แล้วได้ดำริต่อไปว่า ยังเป็นกาลไม่สมควรจะถามภิกษุรูปนี้ เพราะท่านกำลัง
เข้าละแวกบ้านเที่ยวบิณฑบาต ฉะนั้น เราพึงติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังพลางๆ ก่อนเมื่อพระอัสสชิเที่ยว
บิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ ถือบิณฑบาตกลับไปอุปติสสะปริพาชกจึงเข้าไปหาท่านพระอัสสชิ แล้วได้
พูดปราศรัยกับท่านพระอัสสชิ ครั้นผ่านการพูดปราศรัยพอให้เป็นพิธีแล้วได้กล่าวคำนี้กะท่านพระอัสสชิ
ว่า  
 “อินทรีย์ของท่านผ่องใส ผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่อง ท่านบวชเฉพาะใคร ใครเป็น
ศาสดาของท่าน หรือท่านชอบใจธรรมของใคร ขอรับ? 
 พระอัสสชิบอกว่า “ท่านพระมหาสมณะศากยบุตรเสด็จออกทรงผนวชจากศากยตระกูล 
เราบวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเรา และเราชอบ
ใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น” 
 อุปติสสปริพาชกถามว่า “ก็พระศาสดาของท่านสอนอย่างไร แนะนำอย่างไร?” 
 พระอัสสชิบอกว่า “เราเป็นคนใหม่ บวชยังไม่นาน เพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ ไม่อาจแสดง
ธรรมแก่ท่านได้กว้างขวาง แต่จักกล่าวใจความแก่ท่านโดยย่อ” 
 อุปติสสปริพาชกก็บอกว่า “น้อยหรือมาก นิมนต์กล่าวเถิด ท่านจงกล่าวแต่ใจความแก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการใจความอย่างเดียว ท่านจักทำพยัญชนะ (กล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ) ให้มาก
ทำไม” 
 ลำดับนั้น ท่านพระอัสสชิ ได้กล่าวธรรมปริยายนี้แก่อุปติสสปริพาชก ว่า 
 “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่ง
ธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้” 
 ครั้นได้ฟังธรรมปริยายนี้ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังมวลมีความดับไปเป็นธรรมดา ได้เกิดขึ้นแก่อุปติสสปริพาชก(มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย : 2539) 
 สาระจากจารึก เย ธมฺมา... ชี้ให้เห็นปรัชญาของพุทธศาสนาที่สอนเรื่องสังขารหรือสังขตะ 
(ปัจจัยปรุง-แต่ง) และวิสังขารหรืออสังขตะ (ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่พระนิพพาน) สิ่งที่เป็นสังขตะคือสิ่ง
ทั ้งหลายทั้งปวงนั้นมีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง มันดับไม่ได้จนกว่าจะดับเหตุเสียก่อน เป็นการชี้ให้เห็นว่า 
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ปรากฏการณ์อะไรเป็นตัวเป็นตน มีแต่สิ่งที่งอกงามออกมาแต่เหตุ และงอกงามต่อไปด้วยอำนาจของเหตุ 
จะดับไปได้ด้วยอำนาจความสิ้นไปแห่งเหตุ  คำว่า “เหตุ” หมายถึงสิ่งที่มีอำนาจปรุงแต่ง อาจจะเรียกว่า
ปัจจัยก็ได้ ไม่มีตัวมันเองที่เป็นอิสระตายตัว มีแต่ความเลื่อนไหลไปของผลิตผลของสิ่งที่เป็นเหตุ เพราะ
อำนาจของธรรมชาติมีอำนาจไม่หยุดยั้ง สิ่งต่าง ๆ จึงปรุงแต่งกันไม่หยุด  พุทธศาสนาจึงสอนว่า สิ่ง
ทั้งหลายไม่มีตัวมีตน มีแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่งกันไป และมีความทุกข์เรื่อยไปอยู่ในนั้นด้วย เพราะไม่มี
อิสระในตัวเอง จะไม่มีความทุกข์ก็ต่อเมื่อหยุดหรือดับ จะหยุดหรือดับก็ต่อเมื่อดับเหตุไม่ให้มีการปรุงสืบ
ต่อไป 
 การเข้าใจพระคาถา เย ธมฺมา.. จึงเป็นการเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอย่างลึกซึ้ง เป็นการบอก
ให้รู้ว่าสิ่งท้ังปวงเป็นแต่เรื่องของมายา มีแต่เหตุมายาปรุงแต่งกันไปเท่าน้ัน อย่าไปหลงยึดถือ ชอบหรือชัง 
มันเข้า ทำใจให้เป็นอิสระจากความชอบหรือชังดีกว่า เมื่อทำใจให้อยู่เหนือความชอบและความชังเสียได้
แล้ว นั่นแหละคือการออกมาจากเหตุเสียได้ ไม่ทำให้ความทุกข์เกิดจากความชอบหรือความชังอีกต่อไป  
การมีดวงตาเห็นธรรมก็คือการเห็นสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความดับเป็นธรรมดา  สิ่ง
ใดมีเหตุเป็นแดนเกิด สิ่งนั้นคือทุกข์  สิ่งใดไม่มีเหตุเป็นแดนเกิด สิ่งนั้นคือการดับทุกข์ก็คือพระนิพพาน   
สิ่งทั้งหลายเกิดเพราะเหตุ นิพพานไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุ  สิ่งทั้งหลายดับไปเพราะเหตุ แต่พระนิพพาน
ไม่ได้ดับไปเพราะไม่มเีหตุ (นิรันดร หรืออมตธรรม)  การมีดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นท้ังสังขารและวิสังขาร 
(พระนิพพาน)  การค้นพบจารึกพระคาถา เย ธมฺมา ... ถ้อยคำจากพระคาถาแม้ จะฟังดูแล้วสงบ 
ราบเรียบ  แต่กลับพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ชนชาติสุวรรณภูมิได้สำเร็จ  โดยเฉพาะกลุ่มชนที่น้อม
รับคำสอนของพระเถระที่เข้ามาเผยแพร่ที่ค่อย ๆ กระจายออกไปยังชุมชนอื่นในลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาและลุ่มน้ำตามภูมิภาคอื่นในภายหลัง  จากนั้นจึงหลอมรวมเป็นเครือญาติทางวัฒนธรรมขึ้น
เป็นเอกลักษณ์ได้สำเร็จในนามแห่ง “ศรีทวารวดีศวรปุณยะ” จึงเป็นการแสดงถึงความชาญฉลาดของ
ชุมชนชาวทวารวดีโดยแท้เพราะนั่นคือหัวใจของแก่นธรรม 
  1) อริยสัจ 4(ธรรมจักร) 
 อริยสัจ 4 ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นหัวข้อธรรมที่ปรากฏในธรรมจักกัปปวัตตนสตูร 
อันเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา  จารึกอริสัจ 4 ที่อยู่ในธรรมจักรพบ
หลายแห่ง และมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป คือพระธรรมจักรศิลา จารึกภาษาบาลี พบท่ีบริเวณพระ
ปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, จารึกธรรมจักรและซี่ล้อ
ธรรมจักรพบที่วัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี, จารึกธรรมจักร พบที่หมู ่ที ่ 5 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท, จารึกฐานรองพระธรรมจักร พบที่ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม, จารึกเสาธรรมจักร เมืองโบราณซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี, จารึกเสาแปดเหลี่ยม
ชัยนาท 
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 เพื่อให้เห็นภาพรวมของอริยสัจ 4 จะขอนำเสนอเนื้อหาโดยสังเขปของธรรมจักกัปปวัตนสูตร
ก่อน ธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระ
ภาคตรัส  พระธรรมเทศนาอยู่นั ้น พระอัญญาโกณฑัญญะก็ ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงนับได้ว่าท่านเป็น
พระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันน้ันเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน 8 เป็นวันที่
พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์ 
 เนื้อหาในธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้นเริ่มจากให้เว้นจากทางที่สุดโต่ง 2 ทาง คือ 
 1) กามสุขัลลิกานุโยค การประกอบตนให้หมกมุ ่นในกามคุณคือ รูป เสียง กลิ ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ถือเป็นทางที่หย่อนยานประพฤติตามใจกิเลสเต็มที่ และ 
 2) อัตตกิลมถานุโยค การทรมานร่างกายตนให้ลำบาก ที่เรียกว่าบำเพ็ญตบะ เพื่อคอยพึ่ง
อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้ ถือเป็นสิ่งที่โง่งมงาย เป็นสายที่เคร่งเกินไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ 
ต่อชีวิต 
 พระองค์ได้เสนอทางสายใหม่คือ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์ 8 
ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ, สัมมาสัมกัปปะ การดำริชอบ, สัมมาวาจา เจรจาชอบ, 
สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ, สัมมาอาชีวะ การเลี ้ยงชีพชอบ, สัมมาวายามะ เพียรพยายามชอบ, 
สัมมาสติ ระลึกชอบ, และสัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ 
 แล้วพระองค์ก็ได้ทรงแสดงอริยสัจ (ความจริงอันประเสริฐ) 4 อย่าง คือ 
 1) ทุกข์ คือทุกข์หรือปัญหาของมนุษย์อันได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย 
ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นท่ีรัก ความพลัดพรากจากสิ่งท่ีรัก ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น สรุปโดยรวมว่า 
อุปาทานขันธ์ 5 (คือความยึดมั่นในขันธ์ 5) เป็นตัวทุกข์ 
 2) สมุทัย คือสาเหตุแห่งความทุกข์ อันได้แก่ตัณหา ความทะยานอยาก มี 3 คือ กามตัณหา 
ความอยากในกาม, ภวตัณหา ความอยากในความมีความเป็น, และวิภวตัณหา ความอยากในความไมม่ี
ไม่เป็น 
 3) นิโรธ คือความดับทุกข์ คือการดับตัณหาโดยไม่เหลือด้วยอริยมรรค ดำรงชีวิตที่อิสระ 
รู้เท่าทันโลก และดำเนินชีวิตด้วยปัญญา 
 4) มรรค คือหนทางเพื่อดำเนินไปเพื่อที่จะดับทุกข์ ซึ่งก็ได้แก่มรรคมีองค์ 8 น่ันเอง 
 ความเข้าใจของชุมชนในยุคทวารดีในอริยสัจ 4 อยู่ในระดับที่ดีมากทีเดียว ดังจารึกธรรมจักรที่
พบในจังหวัดนครปฐมกล่าวถึงภารกิจท่ีจะต้องกระทำต่ออริยสัจ 4 ไว้อย่างถูกต้อง ดังนี้  
 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำท่ี 1 ว่า ทุกฺขสจฺจ  แปลว่า สัจจะคือทุกข์ 
 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำท่ี 2 ว่า ทุกฺขสจฺจ ปริญฺเญยฺย  แปลว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ 
 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำท่ี 3 ว่า ทุกฺขสจฺจ ปริญฺญาตํ แปลว่า ทุกข์เราได้กำหนดรู้แล้ว 
 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำท่ี 4 ว่า สมุทยฺสจฺจ แปลว่า สัจจะคือเหตุแห่งทุกข์ 
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 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำที่ 5 ว่า สมุทยสจฺจ ปหาตพฺพ แปลว่า เหตุแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่ควร
ละ 
 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำท่ี 6 ว่า สมุทยสจฺจ ปหิน แปลว่า เหตุแห่งทุกข์เราละได้แล้ว 
 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำท่ี 7 ว่า นิโรธสจฺจ แปลว่า สัจจะคือการดับทุกข์ 
 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำท่ี 8 ว่า นิโรธสจฺจ สจฺฉิกาตพฺพ การดับทุกข์ควรทำให้แจ้ง 
 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำท่ี 9 ว่า นิโรธสจฺจ สจฺฉิกต การดับทุกข์เราทำให้แจ้งได้แล้ว 
 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำท่ี 10 ว่า มคฺคสจฺจ แปลว่า สัจจะคือหนทาง 
 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำท่ี 11 ว่า มคฺคสจฺจ ภาเวตพฺพ สัจจะคือหนทางควรทำให้เกิดมี 
 จารึกในซี่กำของธรรมจักรกำที่ 12 ว่า มคฺคสจฺจ ภาวิต แปลว่า สัจจะคือหนทางเราทำให้เกิดมี
แล้ว 
 และพบศิลาจารึกท่ีฐาน 4 เหลี่ยมมีจารึกคาถาบาลีว่า 
  สจฺจกิจฺจกตญาณํ  จตุธา จตุธา กตํ 
  ติวฏฺฏํ ทฺวาทสาการํ ธมฺมจกฺกํ มเหสิโน 
แปลว่า ธรรมจักรของพระ (พุทธเจ้า) ผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ ทำ (ซี่กำ) เป็นสี่ ๆ (คือ ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค) มีญาณรู้สัจจะ รู้ที่ควรทำ รู้ที่ทำแล้ว หมุนไป 3 รอบ จึงเป็นอาการ 12 (ดร.กังวล คัชชิมา : 
2565)  
 สรุปได้ว่า กิจท่ีจะต้องทำต่ออริยสัจ 4 คือ 

1) ทุกข ์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ (ปรญิญา) คือรู้เท่าทันตัวทุกข์ 
2) สมุทัย หรือเหตุแห่งทุกข์ อันได้แกต่ัณหา เป็นสิ่งท่ีต้องละ (ปหีนะ) หรือกำจัดทิ้งไป 
3) นิโรธ คือความดับทุกข์ เป็นสิ่งต้องทำให้แจ้ง (สัจฉิกิริยา) หรือบรรล ุ
4) มรรค คือหนทางดับทุกข์ เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดมี (ภาวนา) หรือบำเพ็ญ ปฏิบัติ ลง
มือทำ 

เมื่อรู้อริยสัจ 4 แต่ละอย่าง ๆ แล้ว (รอบที่ 1)  ก็ทำภารกิจต่ออริยสัจ 4 นั้นให้ถูกต้อง (รอบท่ี 2)  เมื่อทำ
เสร็จแล้วก็กำหนดรู้ว่าเราไดท้ำภารกิจเสร็จสิ้นแลว้ (รอบท่ี 3) เรียกว่าหมุนไป 3 รอบ ๆ ละ 4 จึงรวมเป็น
อาการ 12   การรู้จักอริยสัจ 4 ของชุมชนทวารวดีจึงถือว่าถูกต้องดีมาก เพราะรู้อริยสัจแต่ละอย่าง ๆ 
แล้วก็รู้หน้าที่ท่ีจะต้องทำต่ออริยสัจ 4 อย่างถูกต้องจนสำเร็จ 
 

1) ปฏิจจสมุปบาท 
ปฏิจจสมุปบาท เป็นอริยสัจ 4 ภาคพิสดาร อธิบายถึงการเกิดขึ้นและการดับไปของทุกข์อย่างละเอียด 
ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมข้อหน่ึงในพุทธศาสนาอธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะ
อาศัยกัน การที่สิ่งท้ังหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นการที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา การจะ
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ดับทุกข์ได้ก็ต้องดับท่ีปัจจัยต้นเหตุเรียงลำดับกันไป พบจารึกปฏิจจสมุปบาทหลายที่ อาทิ เช่น วัดวังตะกู 
อ.เมือง จ.นครปฐม, จารึกโบราณสถานหมายเลข 0996 เมืองโบราณศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์, และจารึกบนฐานประติมากรรม พบที่ใกล้ประตูแสนงอน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ดร.กังวล คัชชิมา : 2565) 
 จาร ึกที ่พบนั ้นอยู ่ ในสภาพที ่ไม ่สมบูรณ์เพราะเกิดการแตกหัก เพื ่อให ้เห ็นภาพรวม
ของปฏิจจสมุปบาทจะขอนำภาษาบาลีพร้อมคำแปลมาเสนอดังนี้ 
 ส่วนท่ีเป็นสมุทัยวาร คือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ 
 อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี 
 สงฺขารปจฺจยา วิญฺญานํ  เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 
 วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ  เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 
 นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี 
 สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี 
 ผสฺสปจฺจยา เวทนา  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 
 เวทนาปจฺจยา ตณฺหา  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 
 ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี 
 อุปาทานปจฺจยา ภโว  เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี 
 ภวปจฺจยา ชาติ   เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี 
 ชาติปจฺจยา ชรามรณํ   เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี 
 โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายสา สมฺภวนฺติ ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส 
และความคับแค้นใจจึงมีพร้อม 
 เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ  ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีได้ 
ด้วยประการฉะนี้ 
 ฝ่ายนิโรธวารการดับลงแห่งความทุกข์ มีลำดับดังนี้ 
 อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธเพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับ 
 สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
 วิญญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ 
 นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
 สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ 
 ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ  เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
 เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
 ตณฺหนิโรธา อุปาทานนิโรโธ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
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 อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ  เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
 ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ  เพราะภพดับชาติจึงดับ 
 ชาตินิโรธา ชรามรณํ   เพราะชาติดับ ชรามรณะ (จึงดับ) 
 โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส ความคับ
แค้นใจก็ดับ 
 เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติความดับแห่งกองทุกข์ท้ังมวล ย่อมมีด้วยประการ
ฉะนี ้

(พระราชวรมุนี : 2529) 
 ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงในรูปของกฎธรรมชาติหรือหลักความ
จริงที่ไม่เกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดา พระพุทธองค์ทรงยกย่องปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างมาก จะเห็น
ได้จากพระดำรัสของพระองค์ว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นย่อม
เห็นปฏิจจสมุปบาท” หรือ  “สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้จักธรรมเหล่านี้ รู้จักเหตุ เกิดแห่ง
ธรรมเหล่านี้ รู้จักความดับแห่งธรรมเหล่านี้ รู้จักทางดำเนินถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้ ฯลฯ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้นแล จึงควรแก่การยอมรับว่า เป็นสมณะในหมู่สมณะ และยอมรับได้ว่าเป็นพราหมณ์ใน
หมู่พราหมณ์ และจึงได้ชื ่อว่า ได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็น
พราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน” (พระราชวรมุนี : 2529)ในปัจจุบันจะมีสักกี่คนที่มี
ความรอบรู้ในหลักปฏิจจสมุปบาท จึงเป็นสิ่งท่ีน่าอัศจรรย์ใจว่าผู้คนในยุคทวารวดีเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งนี่
ได้อย่างไร  
 คาถาพุทธอุทาน 
 พุทธอุทานที่พบนั้น เป็นพุทธอุทานที่บ่งถึงธรรมชั้นสูง คือกล่าวถึงพุทธอุทานที่หลังจากที่
พระองค์ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็ทรงเปล่งอุทานออกมาซึ่งมี 3 พระคาถา และ
พุทธอุทานที่บ่งถึงการเอาชนะกิเลสได้ในตอนที่ตรัสรู้ได้ใหม่ ๆ จารึกนี้ท่ีพบที่เมืองซับจำปา จังหวัดลพบุรี
, และจารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทินใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (ดร.
กังวล คัชชิมา : 2565) 
 4.1) พุทธอุทาน ยทา หเว ... 
 จารึกที่พบนั้นไม่สมบูรณ์เพราะมีการแตกหักชำรุดไป จึงขอนำพุทธอุทานทั้ง 3 พระคาถามา
แสดงเพื่อให้มองเห็นภาพ เพื่อให้เห็นความเกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พุทธ
อุทานจากพระไตรปิฏก เล่มที่ ๔  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔มหาวรรค ภาค ๑ว่า โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระ
ภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ. ครั้ง
นั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ตลอด ๗ วัน และทรง
มนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลม คือไล่ตั้งแต่ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร,   เพราะสังขารเป็น
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ปัจจัย จึงมีวิญญาณ, เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป, เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ, 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา,   เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึง
มีตัณหา, เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน, เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ, เพราะภพเป็นปัจจัย 
จึงมีชาติ, เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เป็นอันว่ากองทุกข์
ทั้งมวลนั่นย่อมเกิด ด้วยประการฉะนี้ และทรงมนสิการปฏิจสมุปบาทเป็นปฏิโลมว่า อนึ่ง เพราะอวิชชา
นั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ , เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ, เพราะ
วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ, เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ, เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ, เพราะ
ผัสสะดับ เวทนาจึงดับ, เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ, เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ, เพราะอุปาทาน
ดับ ภพจึงดับ, เพราะภพดับ ชาติจึงดับ, เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส 
จึงดับเป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมดับ ด้วยประการฉะนี้ พระองค์จึงทรงเปล่งอุทาน ในปฐมยามที่
หนึ่ง (พระคาถาท่ี 1) ว่า 
 ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา  เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏ 
 อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส  แก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ 
 อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา  เมื่อน้ันความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป 
 ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺมํ   เพราะมารู้จักธรรมว่าเกิดแต่เหตุ 
 พระองค์ทรงเปล่งอุทานในมัชฌิมยาม (พระคาถาท่ี 2) ว่า 
 ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา  เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏ 
 อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส  แก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ 
 อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา  เมื่อน้ันความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป 
 ยโต ขยํ ปจฺจยานํ อเวทิ  เพราะได้รู้ความสิ้นไปของปัจจัยทั้งหลาย 
 พระองค์ทรงเปล่งอุทานในปัจฉิมยาม (พระคาถาท่ี 3) ว่า 
 ยทา หเว ปาตุภวนฺติ  เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏ 
 ธมฺมา อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส แก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ 
 วิธูปยํ ติฏฺฐติ มารเสนํ  พราหมณ์นั้นกำจัดมารและเสนาเสียได้ 
 สูโรว โอภาสยมนฺตลิกฺขํ  ดุจดังดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นกำจัดมืด ทำอากาศให้สว่างฉะนั้น  

(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : 2539) 
 จารึกที่แสดงพุทธอุทานนี้ แสดงถึงความเข้าใจของชาวทวารวดีต่อปฏิจจสมุปบาทอย่างลึกซึ้ง 
พระคาถาที่ 1 เกิดขึ้นด้วยอำนาจการพิจารณาปัจจยาการพระคาถาที่ ๒ เกิดขึ้นด้วยอำนาจการพิจารณา
พระนิพพาน และพระคาถาที่ ๓ เกิดขึ้นด้วยอำนาจการพิจารณามรรค 
 1) จารึกพุทธอุทาน อเนกชาติสงสฺารํ … 
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 จารึกพุทธอุทานนี้ เป็นพระคาถาที่พระองค์ทรงกล่าวเป็นถ้อยคำแรกที่สุดหลังจากได้ตรัสรู้ คำ
นี้กล่าวแก่พระองค์เองก่อนตรัสธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ เราจึงถือว่าคำกล่าวไม่กี่
คำนี้เป็นปฐมพุทธโอวาท เป็นโอวาทคำแรกของพระพุทธองค์ หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า คาถาเย้ย
ตัณหามีเนื้อความว่า 
 อเนกชาติสํสารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ 
 (เราแสวงหานายช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือน เมื่อไม่พบ ได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสารสิ้นชาติมิใช่น้อย 
การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ร่ำไป) 
 คหการก ทิฏฺโฐสิ ปุน เคหํ น กาหิสิ สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ 
 (ดูกรนายช่างผู้สร้างเรือน  บัดนี้ เราพบท่านแล้ว ท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนให้เราอีก  
 ซี่โครงคือกิเลสของท่าน เราหักเสียหมดแล้ว และช่อฟ้าคืออวิชชาแห่งเรือนท่านเราทำลายแล้ว) 
 วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา (จิตของเราไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาแล้ว จักดับอยู่ในภพ
นี้เอง) (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : 2539) 
  พุทธอุทานของพระพุทธเจ้ามีมากมาย แต่ชาวทวารวดีจงใจเลือกเฉพาะพุทธอุทานที่แสดงถึง
การเข้าถึงธรรมอันสูงสุดมาแสดงไว้ อันเป็นสิ ่งแสดงว่าพวกเขาเน้นเฉพาะธรรมะที่เป็นแก่นของ
พระพุทธศาสนา   ชูธงคือแก่นธรรมมาแสดงไว้โดยแท้จริง 
 2) จารึกแสดงคำอธิษฐานของบุคคลผู้ทำบุญ 
 จารึกนี้พบที่บ้านโนนเก่า ตำบลบ้านเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นคำอธิษฐานของผู้
บริจาคอาหารให้แก่สัตว์และได้วาดรูปพระพุทธเจ้าไว้ โดยจารึกเป็นภาษาบาลีไว้ดังน้ี 
 พหุชีวตรปสทํ อนฺยาคํ ยชิตฺวา  มุนิวรตํ อุสหิตํ จิตการํ ลิขิตฺวา 
 มม กุสลนิจยํ อเนกํ อุตฺตมํ ว คเหตฺวา อชิรํ อมรภวสหิตํ สนฺนิถารํ คเมยฺยํฯ 
 แปลได้ว่า ข้าพเจ้าบูชา ด้วยการสละอาหารอันให้ชีวิตแก่สัตว์เป็นอันมาก 
 แล้ววาดรูปพระมุนีผู้ประเสริฐ อันตั้งไว้แล้ว ถือเอาการสั่งสมกุศลของข้าพเจ้า 
 อันมากมายและสูงส่งแล้ว จึงพึงไปสู่สถานอันประกอบด้วยภพอันไม่แก่และ 
 ไม่ตาย (ดร.กังวล คัชชิมา : 2565) 
 สิ่งที่อยกจะช้ีให้เห็นก็คือว่า จารึกนี้เป็นคำอธิษฐานของการทำบุญก็ยังปรารถนาสิ่งสูงสุดคือ
พระนิพพาน คือคำว่า “สถานอันประกอบด้วยภพอันไม่แก่และไม่ตาย” แทนท่ีจะปรารถนาสวรรค์วิมาน 
หรือเป็นลูกเศรษฐี มหาเศรษฐี เหมือนคนสมัยปัจจุบัน 
สิ่งที่น่าชื่นชมของปัญญาชนในยุคทวารวดีในการเชิดชูแก่นพุทธศาสนา 
 พุทธศาสนาในยุคทวารวดีเจริญงอกงามอย่างยิ ่ง ซึ ่งด ูได ้จากหลักฐานทางโบราณคดี 
สถาปัตยกรรม และจารึกต่าง ๆ กระจายกันอยู่เต็มไปหมด  
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  พุทธศิลป์ตามสถานท่ีต่าง ๆ ในยุคทวารวดีได้รับอิทธิพลจากศิลปะอมราวดี (ช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 7-10) และศิลปะคุปตะ (ช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-11) ซึ่งเป็นศิลปะอินเดียตอนใต้ ในยุคทวารวดีมกีาร
นับถือหลายศาสนา แต่จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาคือการจารึกที่แสดงแก่นธรรม อันได้แก่ 
จารึก   เย ธมฺมา, จารึกอริยสัจ 4, จารึกปฏิจจสมุปบาท, และจารึกพุทธอุทานไว้ในวัดวาอารามต่าง ๆ 
ทั่วอาณาจักร 
  ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าพุทธสถานก็ดี โบราณคดีก็ดี นอกจากจะมีศิลปะที่สวยงามแล้ว สิ่งที่ขาด
ไม่ได้ก็คือการจารึกคำสอนที่ถือว่าเป็นแก่นพุทธศาสนานี้ลงไป เป็นการชูเป้าหมายสูงสุดในการให้พุทธ
บริษัทเข้าถึงธรรมะช้ันสูงในพุทธศาสนาโดยทั่วกัน 
  การชูประเด็นแก่นพุทธศาสนาให้เด่น ก็เป็นการประกาศให้รู้ทั่วกันว่า สิ่งนี้คือสิ่งสูงสุดที่ทุกคน
ควรจะไปให้ถึง เป็นการปักธงลงไปว่า การพัฒนา การปฏิบัติ ควรจะไปให้ถึงจุดนี้  ถ้าเปรียบเสมือนการ
พัฒนาในปัจจุบันก็ เช่น ประเทศภูฏานมีแนวคิดการพัฒนาโดยถือความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ต่างจาก
ประเทศอื ่น โดยใช้แนวคิดที ่เร ียกว่า “ความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ GNH -Gross National 
Happiness”คือถือว่าการพัฒนาประเทศควรเป็นการพัฒนาที่สมดุล โดยตั้งอยู่บนความตระหนักที่ว่า 
โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์แสวงหาความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นหลักการของ "ความสุขมวลรวม
ประชาชาติ" จึงมุ่งตอบสนองต่อความต้องการอันสูงสุดนี้ของพลเมืองทุกคน ในขณะที่นานาประเทศต่าง
ใช้ “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่วัดจาก GDP - Gross Domestic Product”เป็นหลักในการพัฒนา คือ 
การพัฒนามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ คำนวณมาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิต
ในประเทศ ณ ช่วงเวลานั้น  ถ้าตัวเลขมีมากก็แสดงว่าดี ถ้าน้อยก็แสดงว่าไม่ดี ไม่พัฒนา 
 

ข้อที่ควรตระหนักของคนในยุคของเรากับการลืมเลือนแก่นธรรม 
 เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้คนฉลาด คนฉลาดจะคิดได้เร็ว คิดได้มาก 
กระทำสิ่งต่าง ๆ ได้วิจิตรพิสดารมาก คนฉลาดจะประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ออกมาได้มาก เช่นนวัตกรรมต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นมากมายในยุคปัจจุบัน  ความฉลาดก่อให้เกิดความสะดวกสบายหลายอย่าง แต่ความฉลาดนั้นก็
ก่อทุจริต คอรัปช่ันได้มาก สร้างวัตถุอันตรายต่อโลกได้มากกว่าคนธรรมดา ดังนั้น การเน้นให้คนฉลาดแต่
ขาดธรรมะก่ออันตรายแก่มนุษยชาติมากกว่าผลดี 
  การพัฒนาปัจจุบันมุ่งเน้นผลผลิตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก อาจจะเรียกได้ว่ามุ่งวัตถุมากกว่าจิตใจ 
คำ-สอนที่เป็นระดับแก่นของพุทธศาสนาห้ามหรือไม่นิยมนำมาสอนเพราะเกรงจะขัดขวางการพัฒนา  
การพัฒนาจึงมุ่งแต่วัตถุเป็นหลัก การพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นรอง ผลก็คือคนเกิดความเห็นแก่ตัวมาก 
สร้างมลพิษต่อโลกมากมายเพราะมุ ่งแต่จะกอบโกยโดยไม่คำนึงถึงพิษภัยที ่จะมีต ่อผู ้อ ื ่นหรือ
สภาพแวดล้อม คนเป็นโรคจิตโรคประสาทกันมากขึ้นเพราะอิทธิพลของตัณหาที่มีมากเกินไป คนขาด
ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น เช่น การกราดยิงผู้อื่นอย่างไร้เหตุผล การค้าขายยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น 
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  เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาในแวดวงของสงฆ์ การขาดการเน้นย้ำถึงแก่นพุทธศาสนา ทำให้การ
สอนและการดำเนินงานในวัดหรือศาสนสถานมีแต่เพียงเปลือกและกระพี้ของศาสนา เช่น เหลือเพียงศา
สนพิธีกรรม เกิดพุทธพานิชย์ในวงการสงฆ์มากมาย สิ่งที่เป็นไสยศาสตร์เฟื่องฟูขึ้น พิธีกรรมนอกพุทธ
ศาสนาเข้ามาแทรกซึมในวงการสงฆ์มากข้ึน 
  ถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะเน้นย้ำให้พุทธบริษัทเข้าถึงแก่นธรรม ถึงเวลาหรือยังที่จะชูประเด่น
แก่นพุทธธรรม สิ่งนี้จะเป็นสารัตถะนำพาจิตวิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้น สิ่งนี้จะเป็นการพัฒนาอารย
ธรรมของมนุษย์ให้สูงขึ้น แล้วทุกคนจะพบศานติ สังคมจะสงบสุข การพัฒนาที่ขาดแก่นธรรมจะพัฒนา
อารยธรรมมนุษย์ไปสู่หายนะ สันติสุขท่ีพวกเราถวิลหาก็จะหมดไป 
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บทคัดย่อ 
 เป็นที่กล่าวขานกันว่าอีสานหรือดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นดินแดน
ที่แห้งแล้ง เต็มไปด้วยประชากรที่ยากจน ส่วนใหญ่ต้องไปขายแรงงานต่างถ่ิน ความจริงที่คนส่วนใหญ่ไมรู่้
คือ ดินแดนอีสานเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุ่งเรืองในยุคสมัยทวารวดีเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-
16 ร่องรอยความรุ่งเรืองนี้มีกระจายทั่วทั้งพื้นที่แห่งนี้ เช่น เสมาหิน พระพิมพ์ พระพุทธรูป หลักศิลา
จารึก ที่มีปรากฏตามลุ่มแม่น้ำชี และลุ่มแม่น้ำมูล  (ผศ.ดร.รุ ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ทวารวดีในอีสาน 
กรุงเทพ มติชน 2558 หน้า 1-20) จากการค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี ทำให้ทราบ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่วัฒนธรรมและศิลปะของทวารวดีไปสู่ภาคอีสานนั้นว่า 1. โดยผ่านเส้นทางลุ่ม
แม่มูล 2. โดยผ่านลุ่มแม่น้ำชี 3. โดยผ่านทางช่องเขาดงพญาเย็น เขาพังเหย บทความวิชาการได้ค้นหา
ความจริงว่าศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีไปสู่ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างไร 
 
คำสำคัญ: ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี,เข้าสู่ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
 

Abstract  
 It is said that Isan or Northeastern region of Thailand is a barren land full of 
poverty-stricken population. Most of them had to sell their labor-power at other places. 
The truth that many people don't know about the Isan land. It was associated with 
prosperity in the Dvaravati era, around the 1 2 th-1 6 th Buddhist century. Traces of this 
prosperity are scattered throughout this area, such as stone parapets, prints, Buddha 
images, stone inscriptions that appear along the Chi River and the Mun River Basin (Asst. 
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Prof. Dr. Rungroj Thamrungrueng Dvaravati in Isan, Bangkok, Matichon 2015, pages 1-20). 
From the research of historians and archaeologists, it illustrates that how to initially 
disseminate Dvaravati's culture and arts to the Isan region 1. through the Mae Mun Valley 
route 2 . through the Chi River Basin 3 . through Dong Phaya Yen Gorge, Khao Phang Yee. 
The academic article will explore the truth how to entering art and culture of Dvaravati 
into the Northeastern region. 
 
Keyword: Dvaravati Arts and Culture, Entering, the Northeastern Region of Thailand 
 

บทนำ 
 ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีในอีสานเป็นที่สนใจของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีจำนวนมาก 
ทีมผู้ค้นเรื่องศิลปวัฒนธรรมทวารวดีเข้าสู่ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้อย่างไร ด้วยการที่
ทีมผู้ค้นคว้าอยู่อาศัยในภาคอีสานมาเกือบตลอดชีวิต และได้เดินทางไปทั่วทั้งภาค และมักได้พบเห็น
โบราณสถานโบราณวัตถุ กระจายตัวทั่วภาคอีสาน และมีโอกาสมาศึกษาระดับปริญญาเอก จึงทำให้
ตระหนักว่า โบราณสถานโบราณวัตถุเหล่านั้นมีความเป็นมาอย่างไร จึงได้ลงมือค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โบราณสถานโบราณวัตถุนั้น ซึ่งก็มีแหล่งค้นคว้าหลักจาก งานเขียน งานวิจัย งานบรรยาย และงานสาร
คดีที่นักประวัติ นักโบราณคดี ได้นำมาเสนอในช่องทางต่างๆ รวมทั้งการเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากร มีรายการสัมมนาหลายรายการที่
ทีมงานค้นได้มีโอกาสเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความรู ้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยตรงกับนักวิชาการเหลา่ 
เช่น ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา อาจารย์นายแพทย์บัญชา พงษพานิช ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์จังหวัดนครปฐม  
ผู ้อำนวยการพิพิธภัณฑ์จังหวัดนครสุพรรณบุรี ผู ้อำนวยการพิพิธภัณฑ์จังหวัดอู ่ทอง ผู ้อำนวยการ
พิพิธภัณฑ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์จังหวัดราชบุรี ฯลฯ รวมทั้งได้ติดตามผลงานด้านสาร
คดีประวัติศาสตร์ ทางช่องทางต่างๆของศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโดม มูลนิธิเล็กประไพ วิริยะ
พันธ์ (https://lek-prapai.org/home) อาจารย์ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง คุณขรรค์ชัย บุญปาน 
ประธานกรรมการ บริษัทมติชน จำกัด(มหาชน) คุณ สุจิตต์ วงษ์เทศ นักประวัติศาสตร์ เป็นต้น    



- 1059 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
 จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ก็ดี จากการเข้าร่วมสัมมนาก็ดี จากการพบปะพูดคุย กับ
นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์และผู้ชำนาญการด้านศิลปวัฒนธรรมทวารวดี ได้ข้อสรุปว่า การที่
ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีจากบริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา คือบริเวณจังหวัดนครปฐม 
ราชบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี และนครสวรรค์ สามารถขยายไปสู่ ที ่ลุ ่มแม่น้ำป่าสักและดินแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายตามลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี และเลยถึงลุ่มแม่น้ำโขง (ศานติ ภักดี
คำ & รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ออนไลน์) 
 ศิลปวัฒนธรรมยุคทวารวดี ไปปรากฎในดินแดนภาคอีสานได้อย่างไร บทความนี้ช่วยให้ทุกท่าน 
รู้ว่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี ไปสู่ดินแดนภาคอีสานได้อย่างไร เส้นทางของการแพร่ขยายของวัฒนธรรม
ทวารวดีไปสู่ดินแดนภาคอีสาน ทราบได้จากการสืบค้นจากงานวิจัย งานค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์
และนักโบราณคดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การพิสูจน์อายุของโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
ตลอดจนอายุของชั้นดินที่ยืนยันการอยู่อาศัยของชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และนำช่วงอายทุี่ได้มา
จัดวางเรียงลำดับอายุว่าแหล่งโบราณสถาน หรือจุดที่ค้นพบโบราณวัตถุตามความเก่าแก่ เชื่อว่าจะ
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สามารถสรุปเส้นทางวัฒนธรรมทวารวดีที่ไปสู่ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ โดยงานวิจัยอยู่ใน
กรอบทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation ) ซึ่งทฤษฎีการเผยแพร่นี้ (ทฤษฎี
การแพร่กระจายนวัตกรรม, ออนไลน์) เกิดจากการผสมผสานทฤษฎี  หลักการและความรู้  ความจริงจาก
หลายสาขาวิชาที่มีศาสตร์เกี่ยวกับการเผยแพร่  แต่ละศาสตร์จะมีส่วนประกอบเฉพาะในส่วนที่เป็น
นวัตกรรมของศาสตร์นั้น ๆ  ผลจากการรวบรวมกระบวนการ  วิธีการ  ทฤษฎีและการเผยแพร่ของ
ศาสตร์ต่าง ๆ นำไปสู่การสร้างทฤษฎีการเผยแพร่ขึ้นและเป็นทฤษฎีที่ไม่บ่งชี้เฉพาะว่า  ใช้สำหรับการ
เผยแพร่นวัตกรรรมของสาขาวิชาหรือศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะ  เหตุผลที่ว่าทำไมทฤษฎีการ
เผยแพร่ถึงไม่มีความเฉพาะ  เนื่องจากการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นมีในทุกสาขาวิชาและทุกศาสตร์ หนังสือ
ของ  Rogers  ได้เสนอทฤษฎีที่เริ่มมีความชัดเจนขึ้นสำหรับงานการเผยแพร่นวัตกรรมมากที่สุด  และ
เป็นรากฐานของการพัฒนาทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม  ดังต่อไปนี้ 
 1. ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม  (The Innovation Decision Process Theory)   
ทฤษฏีนี้เริ่มจากผู้ที่มีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมได้เรียนรู้กับนวัตกรรมนั้น  จนมีความรู้ความเข้าใจใน
นวัตกรรมอย่างดี  และถูกชักนำโน้มน้าวให้เชื่อถือจากคุณงามความดีของตัวนวัตกรรมนั้น  หลังจากนั้นมี
การตัดสินใจว่าจะรับเอานวัตกรรมนี้มาใช้  เมื่อตัดสินใจก็ลงมือปฏิบัตินำเอานวัตกรรมสู่การปฏิบัตแิละ
ขั้นสุดท้ายคือ  การยืนยัน (หรืออาจปฏิเสธ)  การตัดสินใจยอมรับและใช้นวัตกรรมนั้นต่อไป  ทฤษฎีนี้ใช้
อ้างในการศึกษากระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นอย่างแพร่หลาย 
 2. ทฤษฎีความเป็นนวัตกรรมในเอกัตบุคคล  (The individualinnovativeness theory) 
ทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นการกระจายตัวของกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรม  โดยกลุ่ม  Innovators  จะเป็นกลุ่มที่
รับนวัตกรรมทันที  คนกลุ่มนี้มีลักษณะกล้าเสี่ยงและมคีวามเปน็นักนวัตกรรมสูงจึงมีความพร้อมที่จะยอ่ม
รับและมีศักยภาพที่จะรับได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะมีเพียง 2.5%  ของคนทั้งหมดที่จะใช้นวัตกรรมนั้น  
ต่อมาเป็นกลุ่ม  Early Adopters  กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังมีความเชื่องช้าในการรับนวัตกรรมกว่าพวกแรก  
แต่เป็นกลุ่มที่ไวต่อการรับนวัตกรรมหลังจากทราบว่ามีกลุ่ม  Innovators  ได้ยอมรับไปแล้ว  กลุ่มนี้จะ
เป็นกลุ่มแรกๆ  ตามมาที่ยอมรับนวัตกรรม  ซึ่งจะมีประมาณ  13.5%  ส่วนกลุ่ม  Early majority  และ
กลุ่ม  Late majority  มีกลุ่มละเท่าๆ กัน  รวมเป็น 86%   กลุ่มแรกจะรับนวัตกรรมก่อนกลุ่มหลัง  แต่
เมื่อรวมกันแล้วเป็นกลุ่มใหญ่ที่จะทำให้เห็นนวัตกรรมได้ถูกนำไปสู่การ ปฏิบัติในสังคม  กลุ่มนี้จะดูทีท่า
และทิศทางก่อนเมื่อเห็นว่าการยอมรับนวัตกรรมเกิดจากประโยชน์จึงตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมและกลุ่ม
สุดท้าย  Laggards  มีจำนวน 16%  เป็นกลุ่มที่ต่อต้านนวัตกรรม ถ้าจะยอมรับอย่างเสียมิได้หรือมิอาจ  
จะไม่ยอมรับเลยตลอดไป  
 3. ทฤษฏีอัตราการยอมรับ  (The theory of rate of adoption)  rogers  (1995)  ได้อธิบาย
ทฤษฎีนี้ไว้ว่า  เป็นการเผยแพร่นวัตกรรมในช่วงเวลาอย่างเป็นแบบแผน  เขียนกราฟเป็นรูปตัว S  ทฤษฎี
นี้แสดงให้เห็นว่า  นวัตกรรมจะได้รับการยอมรับผ่านช่วงของระยะเวลาอย่างช้าๆ  แบบค่อยเปน็ค่อยไป 
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และจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะชะลอตัวอีกครั้ง  แสดงการยอมรับของนวัตกรรมเป็นรูปตัว S  
ทฤษฎีนี้ยังกล่าวอีกว่า  หลังจากผ่านช่วงของการเติบโตอย่างรวดเร็ว  จะมีการชะลอตัวลงและคงที่อยู่
หรือตกลงมาได้อีกด้วย เวลาช่วงเริ่มต้นของการเผยแพร่นวัตกรรม  จะมีการยอมรับนวัตกรรมน้อย  
เส้นกราฟจะอยู่ต่ำและค่อย ๆ สูงขึ้น และเมื่อถึงช่วงเติบโตการยอมรับจะมีมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ด้วย  หลังจากนั้นจะเริ่มช้าลงและมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการยอมรับนวัตกรรมลดลงอีกด้วย  และถึงคราว
ที่ต้องมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นอีกเป็นอย่างนี้ต่อ ๆ ไป  และก็จะมีการเติบโตแบบตัว S เช่นเดียวกันซ้ำ ๆ 
ไปเรื่อย ๆ     
 4. ทฤษฎีการยอมรับด้วยคุณสมบัติ  (The  theory of perceibutes) ทฤษฎีการยอมรับด้วย
คุณสมบัติของนวัตกรรม  ได้นำไปใช้ในการศึกษาการเผยแพร่และการยอมรับเอานวัตกรรมไปใช้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเป็นอย่าง  
 จากทฤษฎีด ังกล ่าว ในช่วงพุทธศตวรรษที ่  800 – 1600 นวัตกรรมในยุคนั ้น ก ็คือ 
ศิลปะวัฒนธรรมแบบทวารวดี ได้แพร่ขยายมาจากบริเวณภาคกลางปัจจุบันเข้าสู่ดินแดนภาคอีสาน 
ประเด็นที่น่าสังเกตคือ ในดินแดนภาคอีสานดังกล่าวนี้น่าจะมีชุมชนกระจัดกระจายตามลุ่มแม่น้ำชี ลุ่ม
แม่น้ำมูล และเลยไปถึงลุ่มแม่น้ำโขงบางส่วน ศิลปทวารวดีมีปรากฎมากในพื้นที่ภาคอีสานในพื้นที่หลาย
จังหวัด เช่น นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ บุรีรัมย์เป็นต้น  
 เนื่องจากว่ายังไม่มีนักประวัติศาสตร์ท่านใดได้สรุปว่าเมืองที่เป็นศูนย์กลางในยุคทวารวดีคือ
เมืองใด ยุคนี้มีเมืองใดบ้าง ใครเป็นผู้ปกครองเมืองในแต่ละช่วงเวลา หลักฐานทางประวิติศาสตร์ ทาง
โบราณคดี ทางโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที ่มีปรากฎ มีน้อยมากจนไม่อาจที่จะบ่งบอกได้อย่าง
ชัดเจนว่าใครเป็นกษัตริย์บ้าง มีเมืองใดเป็นเมืองหลวง เมืองใดเป็นเมืองรอง แต่จากหลักฐานทาง
โบราณวัตถุที่ปรากฏ นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า สมัยทวารวดีแค่ละ
เมืองผูกพันกันแบบเครือญาติ ทายาทลูกหลานของผู้ปกครองจะแต่งงานกับทายาทหรือลูกหลานเมือง
อื่น เป็นไปได้ว่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดีจะติดไปกับทายาทของเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่ใน
เมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมอ่อนแอกว่า เมืองที่มีเศรษฐกิจดีจะได้ผลงานทางสิลปวัฒนธรรมที่ละเอียด
ประณีตกว่า เพราะการแต่งงานของบุคคลตระกูลสูงในสมัยโบราณ เรียกได้ว่าแทบจะอพยพย้ายบ้าน
ย้ายเมือง (ดูในพระไตรปิฎก กรณีนางวิสาขา แต่งงานกับบุตรของมิคารเศรษฐี กรุงสาวัตถี ชื ่อว่า
ปุณณวัฒนกุมาร ขบวนข้าทาสบริวารของนางวิสาขา และทรัพย์สินศฤงคาร ยาวหลายกิโลเมตร และ
กรณีพระยาอภัยภูเบศ ย้ายจากเมืองเมืองพระตะบอง มาเมืองจันทบุรี ขบวนผู้คนและขบวนทรัพย์
สมบัติยาวหลายกิโลเมตรเช่นกัน) การแต่งงานระหว่าชนชั้นนำของเมืองนั้นจึงเป็นเหมือนการโยกย้าย
ประชากร และเงินทุน และในขบวนที่ย้ายถิ่นฐานนั้น ปรากฎหลักฐานทางโบราณวัตถุว่าศิลปทวารวดี
สามารถเข้ามาสู่ดินแดนภาคอีสานได้ก็ด้วยการ มีบุคคลสำคัญของเมืองหลักในยุดทวารวดีไปยังเมืองรอง 
ดังมีจารึกที่ฐานพระพุทธรูป ที่วัดจันทึก ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื ้อหา
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โดยสังเขป เนื้อความกล่าวว่า “พระเทวีของเจ้าแห่งทวารวดี ทรงบัญชาให้พระธิดาสร้างพระพุทธรูป”  
(จารึกวัดจันทึก, ออนไลน์) สันนิษฐานว่าการการเดินทางของพระธิดา(ผู้สร้างองค์พระ) ทีมผู้เขียนตั้งข้อ
สันนิษฐานว่าพระธิดาแห่งทวารวดี เดินทางไปเมืองเสมาเพื่ออภิเษกสมรสกับผู้ปกครองเมืองเสมาและ
ในขบวนที่เสด็จมานั้นมีพระภิกษุที่เป็นที่เคารพนับถือของกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานได้รับนิมนต์ให้ร่วมเดินทาง
ไปด้วย พร้อมทั้งบรรดาช่างศิลปะที่มีความสามารถร่วมขบวนไปด้วย สันนิษฐานว่าคนกลุ่มนี้นำนวตก
รรมมาสู่ภาคอีสาน เมื่อเข้ามาอยูในอีสานได้ไม่นานจึงใช้เทคโนโลยี่ของทวารวดีพาชาวอีสานในพื้นที่
เรียนรู้การแกะหินสลักเป็นพระพุทธรูป สลักเป็นภาพนูนในใบเสมา โดยหินที่ใช้แกะสลักเป็นหินท่ีมีมาก
ในบริเวณใกล้เคียงศิลปะที่ได้จากการแกะสลักหินนั้นนักโบราณคดีเรียกว่าศิลปะทวารวดีอีสาน ดังที่มี
ปรากฏตามโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะทวารวดีในภาคอีสาน แกะสลักเป็นองค์พระ เป็น ใบเสมา 
เป็นเสาเสมาจึงมีลักษณะเป็นศิลปะทวารวดีแบบอีสานสันนิษฐานว่าผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทำนวัตกรรม
ในคราวนั้นมีผลให้ศิลปทวารวดีอีสานขยายไปท่ัวท้ังภาคอีสาน และได้ปรับให้เข้ากับความเชื่อเดิมของคน

อีสานในยุคนั้น (ทวารวดีอีสาน : เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตมั่นในหลักหิน, ออนไลน์) ผู้เขียนได้นำหลัก
ทฤษฎีการแพร่ขยายนวัตกรรมด้วยหวังว่าช่วยให้เห็นภาพของการขยายศิลปวัฒนธรรมยุคทวารวดีเป็น
การแพร่ขยายของนวัตกรรมในยุคนั ้นชัดเจนยิ ่งขึ ้น และแล้วนวัตกรรมในยุคนั ้นก็กลายเป็น
โบราณสถาน โบราณวัตถุในยุคปัจจุบัน และกลายเป็นเครื่องมือให้คนรุ่นหลังได้นำมาเรียนรู้ถึงสภาพ
สังคม ความเป็นอยู่ การเมือง การปกครอง ตลอดจนค่านิยม รสนิยมของคนสมัยทวารวดี ของคนใน
ศตวรรษที่ 11-16 
 นวัตกรรมจากเมืองหลักถูกนำไปเผยแพร่ในเมืองรองและได้รับการยอมรับจนถูกนำแพร่ขยาย
ไปตามลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูล ตามเส้นทางโบราณดังมีปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุให้เห็นในภาค
อีสาน ซึ่งในช่วงเวลาไล่เรี่ยกันนั้นในดินแดนภาคอีสานมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งศิลปแบบเขมร
และศิลปทวารวดีปรากฏ เส้นทางของการเคลื่อนตัวของศิลปะเขมรและศิลปะทวารวดีอาจารย์รุ่งโรจน์ 
เรืองรุ่งธรรม ได้ให้ความเห็นว่าใช้เส้นทางเดียวกัน (ทวารวดี” กับ “วัฒนธรรมเขมร” มีจุดร่วมหรือไม่?, 
ออนไลน์) จากการที่มีธรรมจักรหินสลัก เสมาหิน พระพุทธปางต่าง ๆ พระพิมพ์ การฝังศพ ลูกปัดที่
เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมทวารวดีปรากฎในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงหลายแห่ง จะให้เห็นชัดเจน
ศิลปทวารวดีอีสานได้รับอิทธิพลมาจากศิลปทวารวดีภาคกลาง เพียงแต่แตกด้านรูปร่างและวัสดุที่ใช้ด้วย
เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น   
 สรุปได้ว่าศิลปทวารวดีจากภาคกลางของประเทศไทยแผ่ขยายมายังภาคอีสานด้วยการที่เมือง
หลักส่งบุคคลสำคัญของเมืองมาอยู่ที่เมืองรอง จึงทำให้เกิดการอพยพผู้คนที่ติดตามคนสำคัญของเมือง
หลักนั้นมาเป็นจำนวนมากและเพียงพอต่อการนำนวัตกรรมเข้ามาเผยแพร่ในเมืองรอง ในขบวนคาราวาน
ที่อพยพมานั้นมีทั้งพระ และผู้มีความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยเผยแพร่นวัตกรรมแบบทวารวดีภาค
กลางและคนอีสานได้ประยุกต์เป็นทวารวดีอีสานและยังได้นำศาสนาพุทธเถรวาทจากทวารวดีภาคกลาง
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เข้ามาเป็นศาสนาหนึ่งในอีสานด้วย (ภาพที่3 ภาพที่4) ภาพเปรียบเทียบการตั้งขบวนเกียรติยศในสมัย
ใกล้เคียงกัน 

 
ภาพที่ 1 ขบวนเกียรติยศของกษัตริย์เขมรบนระเบยีงปราสาทนครวัด(ลายเส้นให้ภาพชัดเจนขึ้น) 

 
ภาพที่ 2 แกะสลักหินภาพนูน ขบวนเกียรติยศของกษัตริย์เขมรบนระเบียงปราสาทนครวดั 

(ภาพ ; ขรรค์ชัย บุนปาน – สุจิตต ์วงษ์เทศ, ออนไลน์) 
 

ถนนโบราณเส้นทางทวารวดีสู่อีสาน 
 จากการศึกษาพบว่าเส้นทางที่จะเข้าสู่ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นข้อถกเถียง
เกี่ยวกับเส้นทางการเข้าสู่ภาคอีสานของพุทธศาสนาผ่านมายังเส้นทางใด บ้างกล่าวว่าเข้ามาทางเมืองศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านทางลำน้ำชีในจังหวัดชัยภูมิ และอีกเส้นทางคือลำตะคองมายังเมืองสูงเนิน
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ของจังหวัดนครราชสีมาแล้วเรียบไปตามลำน้ำ มูล ก่อนที่ทั้งแม่น้ำ ชีและแม่น้ำ มูลจะไหลรวมกันลงสู่
แม่น้ำ โขงที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 พื้นที่สำคัญจุดแรกๆ ที่จะเกี่ยวข้องกัน คือการเข้ามาโดยผ่านเทือกเขาเข้าสู่พื้นที่ท่ีราบสูงโคราช 
แถวๆชัยภูมิ โคราช แล้วมาขอนแก่น นี่น่าจะเป็นจุดแรกๆ ที่สะท้อนความสัมพันธ์โดยผ่านกลุ่มผู้คน ซึ่ง
กลุ่มผู้คนตรงนี้เราอาจจะมองได้ว่า เป็นกลุ่มผู้คนที่นับถือพระพุทธศาสนา หลักฐานที่ค้นพบส่วนมากคือ
เรื่องของพุทธศิลป์ ดังนั้น บทบาทของคนไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชน คนท่ัวไป หรือแม้แต่พระภิกษุสงฆ์
ที่จะเผยแผ่วัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลาง เข้าสู่ภาคอีสาน น่าจะมีบทบาทอย่างสูง นี่คือจุดเริ่มต้น 
ก่อนที่วัฒนธรรมทวารวดีจะค่อยๆ ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ของภาคอีสาน ซึ่งแถบบริเวณภาคอีสานที่ใกล้
กับภาคกลางก็คือ โคราช หรือ ชัยภูมิ ก่อนที่แม่น้ำไม่ว่าแม่น้ำมูล หรือแม่น้ำชีจะเป็นเส้นทางสายหลัก
ค่อยๆ เผยแผ่วัฒนธรรมนี้ไปสู่เมืองอื่นๆ ตอนในของภาคอีสานต่อไป (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ออนไลน์) 

     
ภาพที่ 3 แสดงลำน้ำสำคญัในภาคอีสาน 

 คนเหล่านี้มีการสัญจร มีการเคลื่อนย้าย เดินข้ามไปข้ามมา โดยแนวเขาที่อยู่ตรงกลางเป็นตัว
คั่นระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับภาคกลาง ก็คือ “เขาพังเหย” ซึ่งเขาพังเหยนี้อยู่ในแนวลำพญา
กลาง หรือแนวเทือกเขาตรงที่เป็นตัวก้ันระหว่างภาคอีสานและภาคกลาง และลำพญากลาง (อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี) มีช่องทางที่สมัยโบราณ เราพบหลักฐานว่ามีอย่างน้อย 2 ช่องทาง ซึ่งใช้เป็นเส้นทางเดินข้าม
ไปข้ามมา เส้นแรกเป็นเส้นทางไปตามรอยที่ลงไปทางเหวตาบัว ไปด่านขุนทด แล้วลงไปที่เมืองเสมา อ.
ด่านขุนทด อีกเส้นทางจะวกขึ้นเหนือ ซึ่งเส้นที่ขึ้นเหนือนั้นจะเป็นเส้นทางที่ใช้กันมาตลอดเวลาในมิติทาง
ประวัติศาสตร์ ในพื้นที่บริเวณนั้น มันเป็นเส้นทางที่พบหลักฐานว่าไม่ว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี 
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หรือแม้แต่วัฒนธรรมเขมร ล้วนใช้เส้นทางนี้  และยังใช้สืบเนื่องมากระทั่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางที่ว่านี้ 
คือ เส้นทางที่ไปทางลำสนธิแล้วข้ามไปขึ้นที่เขาพังเหย ข้ามเขาพังเหย ไปขึ้นที่  อ.เทพสถิต จาก อ.เทพ
สถิต มุ่งตรงขึ้นไปแถบชัยภูมิ ซึ่งพูดง่ายๆ ว่าพื้นที่แถบชัยภูมิเป็นต้นทางหรือต้นกำเนิดของแม่น้ำชี  
(ศานติ ภักดีคำ, ออนไลน์) รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นยุคที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองแผ่ขยายอำนาจไป
ยังดินแดนต่างๆ ตามเส้นทางที่เรียกกันว่า “ราชมรรคา” ถนนโบราณที่ถูกกลืนหายไปตามเวลากำลังถูก
ฟื้นคืนอดีตอีกครั้งด้วยหวังว่าจะเป็นการขยายพรมแดนความรู้ทางปัญญาและเพื่อให้เป็นเส้นทางที่ผู้คน
สองฟากฝั่งสัญจรไมตรีสู่กัน  ปรางค์นางผมหอมเป็นศาสนสถานท่ีตั้งอยู่บนเส้นทางโบราณที่สำคัญ แสดง
ถึงการแผ่ขยายอำนาจทางสังคมวัฒนธรรมจากอีสาน ลงมาสู่ลพบุรี โดยผ่านทางเขาพังเหย (เทือกเขา
เพชรบ ูรณ ์ ) จากปรางค ์นางผมหอมม ีเส ้นทางเช ื ่อมระหว ่างเม ืองโบราณภาคกลางก ับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือลำน้ำเค็ม เขต อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ และแยกไปทางใต้เรียกว่า ลำกูด เขต อ. 
ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับปราสาทหินพิมายได้ 
 อีกด้านหนึ่งเป็นเส้นทางไปทางภาคเหนือมีหลักฐานว่าน่าจะเช่ือมโยงกับปรางค์สองพี่น้องเมือง
โบราณศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ และขึ้นไปท่ีสุโขทัย โดยมีปรางค์ปู่จ่า ที่ตั้งอยู่ในท่ีราบเชิงเขาประทักษ์บ้าน
นาเชิงคีรี อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย 
 ในการสำรวจก่อนการขุดค้นที่เส้นทางโบราณบริเวณบ้านโป่งหีบกับช่องเขาขาด บริเวณ
เทือกเขาพังเหย หรือช่องเขาสะพานหิน พบโบราณวัตถุบนผิวดิน มีรูปแบบและลักษณะเช่นเดียวกับที่
พบในเมืองพิมายที่บริเวณปรางค์นางผมหอมด้วย ซึ่งทำให้มีเหตุผลว่ามีการใช้เส้นทางดังกล่าวในการ
ติดต่อกันจากภาคอีสานเข้าสู่ภาคกลางและสร้างศาสนสถานตามจดุพักในเส้นทาง และมีการขยายตัวเป็น
ชุมชนขึ้นมา (ปรางค์นางผมหอม, ออนไลน์) เพราะฉะนั้นพื้นที่แถบชัยภูมิจึงมีแง่มิติที่น่าสนใจมาก มัน
เป็นเส้นทาง มันจึงเป็นจุดปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม และไม่ได้ปะทะสังสรรค์แค่สมัยทวารวดีเทา่นั้น 
แต่สืบเนื่องต่อมาแม้กระทั่งในช่วงที่ทวารวดีหายไปแล้ว วัฒนธรรมเขมรเสื่อมอำนาจ พอมาถึงในช่วงสมัย
อยุธยา ล้านช้าง ก็มีการปะทะสังสรรค์กันระหว่างวัฒนธรรมอยุธยาและวัฒนธรรมล้านช้างในพื ้นที่
เดียวกันนี้ด้วย 
 

สรุปเส้นทางทวารวดีสู่ดินแดนภาคอีสาน 
 1.  เส้นแรกเป็นเส้นทางไปตามรอยที่ลงไปทางเหวตาบัว ไปด่านขุนทด แล้วลงไปที่เมืองเสมา 
อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับปราสาทหินพิมายได้ เส้นทางนี้ศิลปวัฒนธรรม
ทวารวดีจะขยายเข้าสู่ชุมชนที่มีหลักแหล่งตามลุ่มน้ำมูล เช่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ลง
สู่แม่น้ำโขงที่อุบลราชธานี  
 2. เส้นทางที่ไปทางลำสนธิแล้วข้ามไปขึ้นที่เขาพังเหย ข้ามเขาพังเหย ไปขึ้นที่ อ.เทพสถิต จาก 
อ.เทพสถิต มุ่งตรงขึ้นไปแถบชัยภูมิ เส้นทางนี้ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีจะขยายเข้าสู่ชุมชนที่มีหลักแหล่ง
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ตามลุ่มน้ำชี เช่น ที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ลงสู่
แม่น้ำโขงที่อุบลราชธานี 
 

ศิลปทวารวดีที่แพร่ขยายตามลุ่มแม่น้ำชี   
           บริเวณในลุ่มน้ำชี ซึ่งบริเวณลุ่มน้ำพบร่องรอยเมืองในยุคสมัยทวารวดีเป็นจำนวนมากและมี
ความหนาแน่นที่สุดกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำอื่น โดยพบเมืองที่มีขนาดเล็กและใหญ่อยู่หลายเมืองได้แก่ เมืองฟ้า
แดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
เม ืองนครจำปาศร ี อำเภอนาดูน จ ังหวัดมหาสารคาม เม ืองเซ ียงเห ียน อำเภอเม ือง จ ังหวัด
มหาสารคาม  ใบเสมาบ้านกุดโง้ง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และเมืองคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

ภาพถ่ายทางดาวเทียม เมืองเซียงเหียน ที่มา : www.google.co.th/maps 

 

https://4.bp.blogspot.com/-2YPlvUBK_CM/WnayTbfc5OI/AAAAAAAAAUY/EQtw9u3TpXcBTWDSNmgkip7j2a93EJZyQCLcBGAs/s1600/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599.png
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ภาพถ่ายทางเดียวทียม เมืองคอนสวรรค์หรือนครกาหลง ที่มา : www.google .co.th/maps 

 

 

ภาพถ่ายทางดาวเทียม เมืองฟ้าแดดสงยาง ที่มา : www.google.co.th/maps 

 
                  เมืองฟ้าแดดสงยางมีพื้นที่ขนาดใหญ่รูปทรงของเมืองคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 
1,000 เมตร ยาว1,800 เมตร และยังพบวัตุโบราณกระจัดกระจายจำนวนมาก พบว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ตั้ง
สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยทวารวดี ซึ่งในสมัยทวารวดีนี้พบหลักฐานจำนวนมาก โดยเฉพาะ
ใบเสมาที่พบมากกว่าร้อยใบ มีการแกะสลักลวดลายพุทธประวัติ ชาดก หรือบางแผ่นสลักเป็นรูปแท่งสัน
นูนอยู่กึ่งกลาง 

https://3.bp.blogspot.com/-NBOcEt2At1A/WnayYtuc68I/AAAAAAAAAUc/gT1bijzapXsXk3pxSFq8SX1n2ZVYWsq-QCLcBGAs/s1600/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587.png
https://2.bp.blogspot.com/-vo78nx3_iOo/WnayeQN8CfI/AAAAAAAAAUg/HTybgeuDdNkMS4ocSefgOhdqbkbHfjC9ACLcBGAs/s1600/Untitled.png
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ใบเสมาพุทธประวัติ ตอน พิมพาพิลาป ขุดค้นที่เมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 

 

ใบเสมาจากเมืองฟ้าแดดสงยาง จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น 
ศิลปะทวารวดีที่แพร่ขยายตามลุ่มแม่น้ำมูล   

                   บริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบน เมืองโบราณบริเวณนี้จะพบการอยู่ร่วมกันของสองวัฒนธรรม
คือวัฒนธรรมทวารวดีและเขมร แต่วัฒนธรรมเขมรก็ไม่ได้กลืนหายวัฒนธรรมทวารวดี แต่เป็นการ
ผสมผสานกันของสองวัฒนธรรม เมืองต่างๆที่พบจะอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่ 
เมืองเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

https://4.bp.blogspot.com/-lnDNKyyVFRk/WnatRUiJROI/AAAAAAAAAUI/meYo5i9hPxkkopVaiN8sO052NE5dJ8sfgCEwYBhgL/s1600/%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2_%25E0%25B9%2591%25E0%25B9%2598%25E0%25B9%2590%25E0%25B9%2592%25E0%25B9%2590%25E0%25B9%2593_0009.jpg
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ภาพถ่ายทางดาวเทียม เมืองฝ้าย ที่มา : www.google.co.th/maps 

 

 

ภาพถ่ายทางดาวเทียม เมืองเสมา ที่มา : www.google.co.th/maps 

 3. บริเวณลุ่มน้ำมูลตอนปลายคาบเกี่ยวกับลุ่มน้ำชีตอนปลาย พบเมืองโบราณที่กระจายตาม
จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และตอนบนของอุบลราชธานี ตัวอย่างเช่น เมืองดงเมืองเตย อำเภอคำเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร เมืองโบราณบ้านตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 ภายในเมืองดงเมืองเตยพบใบเสมาสมัยทวารวดี และยังพบหลักฐานวัฒนธรรมเขมรด้วยอาทิ
เช่น ปราสาทก่ออิฐตามแบบวัฒนธรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร และที่เมืองโบราณบ้านตาดทอง เป็น
เมืองที่มีรูปทรงของเมืองเป็นวงรี ขนาดความกว้าง 500 เมตร ยาว 750 เมตร ที่เมืองโบราณบ้านตาด
ทองพบใบเสมาสมัยทวารวดีจำนวนมากและยังพบหลักฐานวัฒนธรรมเขมรอยู่ร่วมอีกด้วย 

https://3.bp.blogspot.com/-xRitYd4b4BE/Wna21N8p9JI/AAAAAAAAAU0/VREOSET7Jk49Cfu8uIP40YE-vvwTf3OdwCLcBGAs/s1600/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259D%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2.png
https://2.bp.blogspot.com/-XdPEypPSPvA/Wna240Jb4PI/AAAAAAAAAU4/dOkwzUqAGVceJMiAIV-hfRNJA3Vp1wGBgCLcBGAs/s1600/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2.png
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ภาพถ่ายทางดาวเทียม เมืองดงเมืองเตย ที่มา : www.google.co.th/maps 

 
 สรุปการที่ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีเข้าสู่ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้อย่างไรนั้น 
จะเห็นว่าเมื่อทวารวดีในภาคกลางเจริญอย่างสูงสุดแล้ว ทำให้ความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรมของทวารวดี
แผ่ขายไปยังพื ้นที ่ภาคอีสานซึ ่งมีลักษณะการแพร่ขยายศิลปวัฒนธรรมสอดคล้องกับ ทฤษฎีการ
แพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation ) ซึ่งทฤษฎีการเผยแพร่นี้ (ทฤษฎีการแพร่กระจาย
นวัตกรรม, ออนไลน์) เกิดจากการผสมผสานทฤษฎี  หลักการและความรู้  ความจริงจากหลายสาขาวิชา
ที่มีศาสตร์เกี่ยวกับการเผยแพร่  แต่ละศาสตร์จะมีส่วนประกอบเฉพาะในส่วนท่ีเป็นนวัตกรรมของศาสตร์
นั้น ๆ  ผลจากการรวบรวมกระบวนการ  วิธีการ  ทฤษฎีและการเผยแพร่ของศาสตร์ต่าง ๆ นำไปสู่การ
สร้างทฤษฎีการเผยแพร่ขึ้นและเป็นทฤษฎีที่ไม่บ่งชี้เฉพาะว่า  ใช้สำหรับการเผยแพร่นวัตกรรรมของ
สาขาวิชาหรือศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะ ศิลปวัฒนธรรมของทวารวดีภาคกลางกำลังเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนที่อยู่ในภาคอีสานสังเกตุจากการมีการอภิเษกสมรสของธิดาแห่งทวารวดีกับเจ้าผู้ครองเมือง
เสมา และมีความพยายามผสมผสานวศิลปวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางกับความเชื่อเดิมของท้องถิ่น 
แม้นระยะทางจากที่ราบภาคกลางมายังที่ราบภาคอีสานจะถูกปิดกั้นด้วยขุนเขา มี เส้นทางคมนาคม
โบราณเพียง 2 เส้นทางด้วยกัน คือ  
 1. เส้นแรกเป็นเส้นทางไปตามรอยที่ลงไปทางเหวตาบัว ไปด่านขุนทด แล้วลงไปท่ีเมืองเสมา อ.
ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับปราสาทหินพิมายได้ เส้นทางนี้ศิลปวัฒนธรรมทวาร
วดีจะขยายเข้าสู่ชุมชนที่มีหลักแหล่งตามลุ่มน้ำมูล เช่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ลงสู่
แม่น้ำโขงที่อุบลราชธานี  
 2. เส้นทางที่ไปทางลำสนธิแล้วข้ามไปขึ้นที่เขาพังเหย ข้ามเขาพังเหย ไปขึ้นที่ อ.เทพสถิต จาก 
อ.เทพสถิต มุ่งตรงขึ้นไปแถบชัยภูมิ เส้นทางนี้ศิลปวัฒนธรรมทวารวดีจะขยายเข้าสู่ชุมชนที่มีหลักแหล่ง

https://3.bp.blogspot.com/-QpvkmghG6do/WnbSQXGbvtI/AAAAAAAAAVQ/rZ0ib2EiDrMULxjPn7xMV0cl6Lip3VCvgCLcBGAs/s1600/%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A2.png
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ตามลุ่มน้ำชี เช่น ที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด  ยโสธร ลงสู่
แม่น้ำโขงที่อุบลราชธานี 
 เส้นทางทั้งสองเส้นทางจึงเป็นทางเชื่อมศิลปวัฒธรรทวารวดีภาคกลางและทวารวดีภาคอีสาน 
ทำให้สามารถอพยพผู้คนจำนวนหนึ่งที่ติดตามพระธิดาแห่งทวารวดีภาคกลาง ผู้เขียนเชื่อว่าเป็นการ
อพยพคนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในยุคนั้น ด้วยปรากฎโบราณสถานขนาดใหญ่และการสร้างเมืองเสมาที่ขยาย
ใหญ่ขึ้น(คงต้องศึกษาการขยายเมืองเสมาในงานเขียนต่อไป) และศิลปวัฒนธรรมทวารวดีก็ได้แพร่ขยาย
ออกไปตามชุมชนที่อาศัยแถบลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ดังมีปรากฏโบราณสถานศิลปะทวารวดีอีสานขึ้น
หลายแห่งตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้คงให้ความกระจ่างว่าศิลปวัฒนธรรมทวารวดี
เข้ามาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างไร 
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บทคัดย่อ 
 หลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีการค้นพบจนถึงปัจจุบันทำให้ทราบถึงพัฒนาการของคนในอดีต
บริเวณประเทศไทยว่ามีมนุษย์อยู่อาศัยมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตามพัฒนาการของมนุษย์จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในแต่ละแห่งไม่
เหมือนกัน ซึ่งกลุ่มเมืองโบราณในยุคสมัยทวารวดีส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำที่สำคัญ 
มักอยู่ในเขตที่มีการติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวก ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำลพบุรี-ป่าสัก ปรากฏเมือง
โบราณที่ชื่อว่า“เมืองศรีเทพ” และคนในเมืองโบราณศรีเทพสมัยนั้นมีลัทธิความเชื่อแบบดั้งเดิมโดยมี
หลักฐานที่ชี้ชัดว่าเป็นวัฒนธรรมที่มั่นคงทางจิตวิญญาณก็คือโครงกระดูกมนุษย์ฝังอยู่ในเนินดินและ
สิ ่งของอื ่นๆ อีกจำนวนมากและทางด้านศาสนานั ้นเมืองโบราณศรีเทพเคยเป็นศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายานจากหลักฐานที่มีการค้นพบธรรมจักรขนาดใหญ่ จารึกภาษาบาลี
และภาษาสันสกฤต รูปปั้นพระอมิตาภพุทธเจ้า รูปเคารพทั้งพระพุทธรูป เสาธรรมจักร และสถูปจำลอง 
ซึ่งเป็นคติแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท และพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นรูปเคารพในคติแบบมหายาน ทั้งในด้าน
ศาสนาฮินดูที่มีการพบประติมากรรมศิลารูปพระวิษณแุละพระกฤษณะ จากข้อมูลที่ได้ศึกษาสามารถสรปุ
ได้ว่า “เมืองโบราณศรีเทพ” มีรูปแบบลัทธิความเชื่อและศาสนาท่ีผลัดเปลี่ยนกันเจริญขึ้นเป็นหลักในการ
นับถือของชุมชนในพื้นที่จนถึงยุคปัจจุบัน    
 
คำสำคัญ: ลัทธิความเชื่อ, ศาสนา, ยุคสมัยทวารวดี, เมืองโบราณศรีเทพ, หลักฐานทางโบราณคดี 
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Abstract 
 Archaeological evidence has been discovered to date informs the development 
of people living in the former Thailand from prehistoric times to historical times. However, 
human development from prehistoric times into historical times is not the same in each 
place, where most of the ancient cities of the Dvaravati period were located on the plains 
along the bank of important rivers. Those areas are usually easy contact with other 
communities, for example, in the Lopburi-Pasak River basin, an ancient city called "Si 
Thep" and the people of the ancient city of Si Thep had a traditional belief cult with 
clear evidence that a spiritually stable culture was the human skeleton buried in earthen 
hills and many other objects. On the religious side, the ancient city of Si Thep used to 
be the center of both Theravada and Mahayana Buddhism, based on the evidence, large 
Buddhist scriptures (Dharma Chakra) inscribed in Balinese and Sanskrit, Amitabha Buddha 
statue were discovered.  The statue respects both Buddha statue and Dhammachakka 
pillars, and replica stupa which is the motto of  Theravada Buddhism and Bodhisattva, 
which are idols in Mahayana traditions in both Hinduism where stone sculptures of Vishnu 
and Krishna have been found. From the information studied, it can be conducted that 
“The ancient city of Si Thep” has cult, belief and religion that has evolved into the main 
respect of the community in the area up to the present.     
 
Keywords: Creed, Religion, Dvaravati Era, The ancient city of Si Thep, Archaeological 
Evidence 
 

บทนำ 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น จดหมายเหตุจีน และหลักฐานจากการขุดค้นของนัก
โบราณคดีร่วมกับกรมศิลปากร ซึ่งได้ขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ประเภท
ธรรมจักรหิน พระพุทธรูป และเหรียญเงินต่างๆ ซึ ่งเป็นศิลปะเฉพาะในสมัยทวารวดี ที ่มีความ
เจริญรุ่งเรืองอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 หลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ทราบว่า อาณาจักรทวารวดี
เป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย เนื่องจากพบหลักฐานโบราณสถาน
และศิลปวัตถุสมัยทวารวดีตามเมืองต่าง ๆ หลายเมืองด้วยกัน เช่น จังหวัดราชบุรี จั งหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี จากโบราณสถาน และศิลปวัตถุท่ีพบจากแหล่งต่าง ๆ บริเวณ
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ภาคกลางของประเทศและกระจัดกระจายอยู ่ตามแหล่งต่าง ๆ กล่ าวคือ มีอิทธิพลไปทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด เช่น ที่บริเวณเมืองศรีเทพได้พบจารึกทั้งที่เป็นอักษรปัลลวะและ
หล ั งป ัลลวะ กำหนดอาย ุ ราวพ ุทธศตวรรษท ี ่  12 -14 และอ ักษรขอมราวพ ุทธศตวรรษที่   
15-16 และอักษรจีน ในปัจจุบันได้มีการพบจารึกเมืองศรีเทพที่อ่านและแปลแล้วทั้ง 10 หลัก ได้แก่ 
จารึกเมืองศรีเทพ  จารึกบ้านวังไผ่ จารึก เย ธมมา เมืองศรีเทพ จารึกบนฐานประติมากรรม จารึกบน
พระพิมพ์ จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาบ้านหนองสรวง จารึกบ้านหนองไม้สอ จารึกปรางค์สองพี่น้อง 1 และ 
2 (กรมศิลปากร 2550) โดยจากจารึกเมืองศรีเทพ กล่าวถึงผู้นำพวก “ฤาษี” และผู้มีอำนาจทางการเมือง
ว่า “ผู้เป็นใหญ่ในปาลวะทั้งสอง” และจารึกบ้านวังไผ่ ชี้ชัดว่ามีระบบกษัตริย์ขึ้นแล้วที่เมืองศรีเทพ และ
อาจมีความสัมพันธ์กับอินเดียจากภายนอก โดยมีพระนามของกษัตริย์ลงท้ายด้วย “วรมัน” เช่นเดียวกับ
กษัตริย์ของเจนละสมัยนั้น (ธิดา สาระยา 2532) 
 หลักฐานจารึกที่พบที่เมืองศรีเทพ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีเทพใน
สมัยโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดจากแหล่งอารยธรรมภายนอกเป็นช่วงๆ นับตั้งแต่กลุ่มวัฒนธรรมอนิเดีย
โบราณ กลุ่มวัฒนธรรมทวารวดี เจนละ จนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ (สุรพล ดำริห์กุล 2528) โดยอารย
ธรรมทวารวดีที่เมืองโบราณศรีเทพมีเรื่องราวในจารึกและข้อมูลที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างที่เกี่ยวกับ
อาณาจักรทวารวดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหากพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับลัทธิความเชื่อและศาสนาของ
ชาวศรีเทพโบราณที่พบจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และจารึกท่ีปรากฏเกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดี จะ
ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบริบทการดำเนินชีวิต หลักความเชื่อและศาสนาในสมัยนั้นได้มาก
ยิ่งขึ้น และจากการศึกษาค้นคว้าสมัยปัจจุบันทำให้ทราบว่า คนสมัยทวารวดีมีการผสมผสานอยู่ร่วมกัน
หลายเผ่าพันธุ ์ และมีความสัมพันธ์กันในด้านศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ ่งพระพุทธศาสนาในลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาและมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อม กุญแจที่
จะไขไปสู ่ความกระจ่างแห่งความเป็นประวัติศาสตร์จากการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม จึงเกิด
ลักษณะเฉพาะของศิลปะวัฒนธรรมทวารวดีที ่เนื ่องในพระพุทธศาสนาขึ้น เหตุที ่พระพุทธศาสนามี
รากฐานมาจากวัฒนธรรมอินเดียได้ถูกเลือกรับและปรับเข้าเป็นแก่นหลักของบ้านเมืองจนกลายเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทางสังคมและคติความเชื่อต่างๆ 
 

อรรถสาระเบื้องต้นของทวารวดี 
 คำว่า “ทวารวดี” เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ประกอบด้วยประตู ซึ่งอาจหมายถึง เมืองท่าเป็น
ปากประตูทางการค้า ชุมทางการค้า และคำว่า “ทวารวดี” อาจเทียบได้กับ “ทวารกา” ซึ่งเป็นเมืองของ
พระกฤษณะในมหากาพย์อินเดียเรื่องมหาภารตยุทธ คำว่า “ทวารวดี” เป็นข้อสันนิษฐานมาจากคำว่า 
“โถ-โล-โป-ตี” (To-Lo-po-ti) ซึ่งปรากฏในบันทึกการเดินทางของพระภิกษุเหี้ยนจัง ที่เดินทางจากจีนไป
สืบพระพุทธศาสนาในอินเดียทางบก ในพ.ศ. 1172 และเดินทางกลับจีนในพ.ศ. 1188 ในบันทึกการ
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เดินทางนี้ ได้กล่าวถึงชื่ออาณาจักรโถโลโปตีด้วย ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่า คำว่า “โถโลโปตี” ตรงกับภาษา
สันสกฤตคือทวารวดี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของศรีเกษตรในประเทศพม่า และตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของอิศานปุระในประเทศกัมพูชา อาณาจักรทวารวดีนี้ตั้งอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน  
(ธิดา สาระยา, 2545) ในบันทึกอีกชิ้นหนึ่ง ได้แก่ บันทึกของพระภิกษุอี้จิง ผู้ที่เดินทางจากจีนไปสืบ
พระพุทธศาสนาในอินเดียโดยทางทะเล ระหว่าง พ.ศ. 1214 - 1218 ท่านออกเดินทางจากเมืองกวางตุ้ง 
ในบันทึกกล่าวถึงเมืองท่าและอาณาจักรตามชายฝั่งทะเลที่ท่านได้เดินทางผ่าน (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2562) 
ที่ปรากฏชื่อได้แก่ หลินยี่ ฟูนัน ทวารวดี ลังเจียซู ศรีวิชัย และโมโลยู ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ และ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นกลุ่มบุคคลแรกที่กำหนดเรียกช่ือดินแดนท่ีเมืองโบราณเหล่านี้
ตั้งอยู่ รวมทั้งงานศิลปกรรมที่พบมากมาย โดยเฉพาะในบริเวณลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานั้นว่าทวารวดี โดย
ใช้เหตุผลของตำแหน่งที่ตั้งอาณาจักรและอายุตามบันทึกของจีน กับอายุของงานศิลปกรรมที่ตรงกัน 
อาณาจักรทวารวดีจึงกลายเป็นอาณาจักรแรกในดินแดนไทย (มานพ นักการเรียน, 2564) 
 “ทวารวดี” เป็นกลุ่มวัฒนธรรมแรกในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นในดินแดนที่เป็นประเทศไทย
ในปัจจุบัน วัฒนธรรมทวารวดีได้เจริญขึ้นในภาคกลางของประเทศไทยในราวพุทธศตวรรษที่ 11 หรือ 
12-16 โดยมีพื้นฐานมาจากการติดต่อกับผู้คนจากภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเดีย ดังปรากฏ
หลักฐานว่าในราวพุทธศตวรรษที่ 3–5 ซึ่งตรงกับยุคเหล็กตอนปลาย ชุมชนโบราณแถบภาคกลางของ
ประเทศไทยได้มีการติดต่อค้าขายกับผู้คนจากอินเดีย กลุ่มประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน และเปอร์เซีย 
เป็นต้น โดยมีศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคอยู่แถบบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อย ดังปรากฏแหล่งโบราณคดีที่
สำคัญในพ้ืนท่ีแถบนั้นเป็นจำนวนมาก เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ
แหล่งโบราณคดีบ้านดอน-ตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น นอกจากน้ียังพบหลักฐาน
ในบริเวณลุ่มแม่น้ำลพบุรี ที่แหล่งโบราณคดี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร, 2554)  
 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 6-9 ชุมชนแถบภาคกลางของประเทศไทยได้ติดต่อค้าขายกับพ่อคา้
ที่มาจากชาติทางซีกตะวันตกของแหลมทองเพิ่มมากขึ้น สิ้นค้าท่ีเป็นที่นิยมในสมัยนั้น เช่น เครื่องประดับ
ลูกปัดแก้วและหิน ภาชนะแก้ว เครื่องถ้วยเปอร์เซีย เป็นต้น ตลอดจนวัตถุต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้า 
เช่น ตราประทับสลักจากหิน แสดงให้เห็นการติดต่อกับพ่อค้าชาวอินเดียและโรมัน สิ้นค้าที่เลียนแบบ
สนิค้าโรมันได้หลั่งไหลเข้ามายังเมืองท่าการค้า และศูนย์กลางการค้าใหญ่น้อยในภูมิภาคนี้ ซึ่งกระจายอยู่
ตามพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง บริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง – ท่าจีน ลุ่มน้ำลพบุรี - ป่าสัก และลุ่มน้ำบางปะกง 
ทำให้ชุมชนในพื้นที่เหล่านั้นมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมต่อมา (บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ และคณะ, 2553) 
 ชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมน้ำปาสักและลุมน้ำเลยนาจะมีความสัมพันธระหวางกันแต
ความสัมพันธดังกลาวอาจเปนไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมากกวาเรื่องอำนาจทาง
การเมืองซึ่งปรากฏหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงรองรอยความสัมพันธ์ เช่น การพบใบเสมาหินแบบทวารวดี
ในเขตพื้นท่ีตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแนวคิดที่ว่า วัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเอก
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ลักษณเฉพาะตนที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ ประเพณีการสร้างใบเสมาหิน ซึ่งมีหนาที่การใชงานหลากหลาย
ปกติมักจะเขาใจวา สรางปกไวเพื่อบอกขอบเขตศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนาแตเพียงอยางเดียว แตจากการศึกษา
ของนักวิชาการหลายคน เชน รองศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม และศาสตราจารย สุรพล ดำริหกุล 
ไดพบขอมูลที่คลายคลึงกันวา ใบเสมาหินบางใบอาจสรางขึ้นเพื่อการบุญการกุศล บางใบอาจเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณในตนเองเชนเดียวกันกับพระพุทธรูปหรือสถูปเจดีย และรูปแบบหินเสมาทวารวดีใน
เมืองก็มีการค้นพบเช่นเดียวกัน ดังนั้น การพบใบเสมาหินแบบทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเมือง
ศรีเทพมีความเปนไปได้วา นาจะมีความสัมพันธหรือเกี่ยวเนื่องกับชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุมน้ำเลย 
เพราะเปนชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู ใกลเมืองศรีเทพและมีเสนทาง
คมนาคมระหวางกัน ซึ่งมีความเปนไปไดวาเมืองศรีเทพอาจรับเอารูปแบบการทำใบเสมาหินเชนนี้มาจาก
ชุมชนโบราณที่รวมสมัยกันในลุมน้ำเลยก็เปนได รวมไปถึงมีการพบรองรอยเสนทางคมนาคมโบราณ
ระหวางลุมน้ำปาสักและลุมน้ำเลยที ่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อเชื ่อมความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่
เช่นเดียวกัน (ธีระวัฒน์ แสนคำ, 2555)  
 กลุ่มชนในอาณาจักรทวารวดีนับถือทั้งวิญญาณนิยมซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม ในพุทธศตวรรษท่ี 
8 หรือก่อนหน้านั้น ผู้คนสมัยทวารวดีได้รับเอาพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายานมานับถืออย่าง
เคร่งครัด แต่จากหลักฐานรูปเคารพและจารึกพบว่า ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามหายานและศาสนาพราหมณ์มีเพียงเล็กน้อยเป็นส่วนประกอบเท่านั้น  
(พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ และคณะ, 2555) โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์จะพบอยู่เป็นแหล่ง ๆ หรือปะปนอยู่
บางแหล่ง ในส่วนการนับถือวิญญาณนิยม ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม คนในอาณาจักรทวารวดีมีความเช่ือ
ดั้งเดิมเหมือนคนพ้ืนเมืองอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ มีความเช่ือในเรื่องภูตผีวิญญาณ ชีวิตหลัง
ความตาย การนับถือต้นไม้ ก้อนหิน แท่งหิน ภูเขา ว่ามีฤทธิ์อำนาจ บนพ้ืนฐานความเชื่อนี้นำไปสู่การนับ
ถือวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตายแล้ว ดังปรากฏในการขุดค้นของนักโบราณคดี พบว่า มีการเตรียมวตัถุ
ศิลาฤกษ์ที ่ฐานเจดีย์จุลประโทนประกอบด้วยแผ่นอิฐมีลวดลายพันธุ ์พฤกษาแบบแปลกหลายแผ่น 
ประดับด้วยทองคำเปลว มีแผ่นทองและแก้วผลึกขนาดเล็ก แผ่นแก้วระบายสี แผ่นสำริดวางรวมอยู่
ด้วยกันตรงกลางเจดีย์ พร้อมกระดูก 2-3 ช้ิน เศษกระดองเต่าขนาดใหญ่อยู่ต่ำลงไป และมีความเช่ือว่า มี
อำนาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติที่จะดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิตพืชผลของตน (ศักดิ์ชัย 
สายสิงห์, 2562) ส่วนหลักฐานสำคัญที่แสดงว่า คนในอาณาจักรทวารวดีมีความเชื่อเรื่องการสะเดาะ
เคราะห์ คือ มีการค้นพบตุ๊กตาดินเผาประเภทตุ๊กตาเสียกบาลจำนวนมาก มีทั้งที่เป็นเพศชายและเพศ
หญิง ซึ่งส่วนศีรษะจะขาดหายไป ในกลุ่มตุ๊กตาเสียกบาลนี้ รูปแบบที่พบมากคือประติมากรรมดินเผารูป
คนจูงลิง ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า เป็นตุ๊กตาที่สร้างขึ้นจากความเชื่อว่า ทำข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนให้รับเคราะห์
แทนคนเป็นเคล็ดว่าตุ๊กตารับเคราะห์แทนไปแล้ว คนจะได้ไม่เป็นอะไร ตุ๊กตาเสียกบาลจึงมักทำขึ้นเมื่อมี
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คนเจ็บป่วย ไม่สบาย คนท้องแก่ที่กำลังจะคลอดลูก คนถูกคุณไสย ของขลังต่าง ๆ สรุปได้ว่า คนใน
อาณาจักรทวารวดีมีความเช่ือในเรื่องภูตผีวิญญาณ (มานพ นักการเรียน, 2564) 
 ในด้านศิลปกรรมประติมากรรมระยะแรกเลียนแบบศิลปะอินเดีย ต่อมาจึงดัดแปลงเป็นฝีมือ
ช่างพื้นเมือง ส่วนใหญ่เป็นศิลาจำหลักและลายปูนปั้น มีทั้งพระพุทธรูป เสมาธรรมจักร รอยพระพุทธ
บาท พระพิมพ์ และลายปูนปั้นแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ส่วนอาคารสร้างด้วยอิฐขนาดใหญ่ และศิลา
แลงประดับลายปูนปั้น ชาวทวารวดีเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัด มีการสร้างพระพุทธรูปเพื่อการเคารพ
บูชาเป็นจำนวนมาก ลักษณะพระพุทธรูปสมัยนี้ คือรูปร่างองค์พระสะโอดสะอง พระอังสะใหญ่ บั้น
พระองค์เล็ก จีวรบางแนบติดองค์ พระพักตร์แบนบ่งความเป็นท้องถิ่น คือขมวดพระเกศาใหญ่ พระ
พักตร์กว้าง พระขนงโค้งติดกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกค่อนข้างแบน พระโอษฐ์หนา 
พระพุทธรูปมักเป็นท่าประทับยืนตรง พระหัตถ์มักอยู่ในกิริยาแสดงธรรมทั้งสองพระหัตถ์ แบบประทับนั่ง
สมาธิและแบบน่ังห้อยพระบาททั้งสองข้างคล้ายนั่งเก้าอี้ ส่วนใหญ่มักสร้างด้วยศิลา มีชิน (หมายถึง โลหะ
เจือชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยตะกั่วและดีบุก นิยมใช้ทำพระเครื่อง) บ้างก็มีแต่องค์เล็ก นอกนั้นที่พบมักเป็น
รูปธรรมจักรมีกวางหมอบอยู่ข้างล่างด้านหน้า พระพุทธรูป มีทั้งสลักจากหินทำด้วยดินเผา และหล่อด้วย
สำริด สมัยแรกทำตามอย่างอินเดียอย่างมาก ต่อมาผสมผสานอิทธิพลพื้นเมืองจนเป็นแบบเฉพาะของ
ทวารวดี ธรรมจักรและกวางหมอบ สลักจากหิน แสดงถึงปฐมเทศนาพระพิมพ์ พบมากเช่นกัน สร้างขึ้น
เพื่อสืบอายุพระศาสนา พบคล้ายคลึงกันในเมืองโบราณทุกแห่ง ทุกภาคของประเทศ ประติมากรรมสมัย
นี้ได้รับอิทธิพลอินเดียสมัยคุปตะ ซึ่งเจริญแพร่หลายทางภาคกลางและตะวันตกของอินเดียระหว่างพทุธ
ศตวรรษที่ 10-11 จนถึงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-13 ซึ่งสมัยคุปตะเป็นสมัยที่เจริญสูงสุด เรียกว่า 
คลาสสิกของอินเดีย (คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี, 2562) 
 การล่มสลายของทวารวดี ตอนปลายสมัยทวารวดี เมืองต่างๆ ของอาณาจักรทวาราวดีส่วนใหญ่
ถูกทิ้งร้างสาเหตุเกิดจากแม่น้ำสำคัญเคยไหลหล่อเลี้ยงเมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยนเส้นทางเดิน ทำให้ขาด
แคลนน้ำ เมืองบางเมืองต้องย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ใหม่ใกล้ทางน้ำ แต่ก็มีบางเมืองมีการอยู่อาศัยติดต่อมาอย่าง
ไม่ขาดช่วงจนถึงสมัยอยุธยา ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 อิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองจาก
เขมรจากด้านตะวันออกได้แผ่เข้ามายังภาคกลางของประเทศไทยวัฒนธรรมทวาราวดีที่เคยรุ่งเรืองได้ถูก
วัฒนธรรมเขมรเข้าครอบงำจนล่มสลายลงการสิ้นสุดของอาณาจักรทวารวดีอาจเป็นเพราะสาเหตุ 2 
ประการ คือ ประการแรก ความแปรเปลี่ยนของสภาพภูมิศาสตร์แม่น้ำเปลี่ยนทางเดินเช่นในเมืองอู่ทอง
หรือทะเลตื้นเขินกลายเป็นแผ่นดินงอกลึกออกไปในทะเล ทำให้ตัวเมืองที่เคย ตั้งอยู่ริมทะเลเช่นเมือง
นครปฐมเดิมต้องร่นเข้าไปอยู่ในแผ่นดิน เพราะมีหลักฐานว่า ได้พบซากสมอเรือและเปลือกหอยทะเล
มากมายที่บริเวณเมืองนครปฐมเก่า ทำให้การคมนาคมติดต่อยากลำบาก ประการที่สอง อาจเป็นเพราะ
อิทธิพลของขอมที่แผ่ขยายเข้ามาในพุทธศตวรรษที่ 16 ทั้งทางด้านการปกครองและวัฒนธรรมจนยากที่
จะป้องกันได้ (คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี, 2562) 
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เมืองโบราณศรีเทพ 
 ศรีเทพ เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญยิ่งในเขตลุ่มน้ำป่าสัก พัฒนาการของเมืองโบราณแห่งนี้  
สืบเนื่องมาจากชุมชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมา เมื่อชุมชน
แห่งนี้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ ่งจากอินเดีย จึงก่ อให้เกิดพัฒนา
เรื ่อยมาจนกระทั่งพัฒนาสู่สังคมเมืองที่มีความซับซ้อน มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ศิลปะ และ
วิทยาการ โดยเจริญอยู่ภายใต้วัฒนธรรมทวารวดีและเขมรโบราณตามลำดับ (กรมศิลปากร, 2554) โดย
เมืองศรีเทพมีพื้นที่โดยรวมอยู่หลายพันไร่ ซึ่งแบ่งเป็นเมืองสองชั้น คือ เมืองในและเมืองนอก พื้นที่เมือง
ในมีรูปร่างกลมล้อมรอบด้วยคูน้ำและคันดินมีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ และได้มีการขยายพื้นที่ออกไป
ทางทิศตะวันออกเป็นที่ที่เรียกว่า เมืองนอก ประกอบด้วยขนาด 1,589 ไร่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นกัน
ยกเว้นในด้านที่เชื่อมติดกับเมืองในที่มีคูน้ำและคันดินของเมืองในอยู่แล้วตามเดิมจึงทำให้เมืองศรีเทพมี
รูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมมุมบน (กรมศิลปากร, 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 ผังเมืองศรีเทพ ท่ีมา ธีระวัฒน์ แสนคำ. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณสมยั 
ทวารวดี: ลุ่มนำ้ป่าสักกับลุ่มน้ำเลย,“วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ”, หน้า 7. 

 ในประเด็นเรื่องพัฒนาการของเมืองศรีเทพนั้น จากการศึกษาทางโบราณคดีทำให้ทราบว่า 
ภายในพื้นที่เมืองศรีเทพมีชุมชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว ตั้งแต่
ประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมา หรือราวพุทธศตวรรษที่ 5-11 โดยหลักฐานทางโบราณคดีที่พบคือโครง
กระดูกมนุษย์ที่ฝังอยู่ในพื้นที่เดียวกันในลักษณะแหล่งฝังศพ พบเครื่องประดับและเครื่องมือเครื่องใช้ฝัง
ร่วมกันกับโครงกระดูกเหล่านั้น เช่น ภาชนะดินเผา เครื ่องมือสำริดและเหล็ก เป็นต้น สังคมเมือง
โดยทั่วไปรับวัฒนธรรมจากภายนอก ได้แก่ วัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) และ วัฒนธรรม
เขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 16-18) ในช่วงที่เมืองศรีเทพอยู่ภายในวัฒนธรรมทวารวดีนั้น ได้มีการ
สร้างศาสนสถานและสิ่งที่เป็นคุณูปการทางการดำรงชีวิต (กรมศิลปากร, 2554) เมืองศรีเทพเจริญอยู่ได้
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ราว 700 ปี จึงล่มสบายไปเมื่อประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งปัจจุบันนักวิชาการยังไม่สามารถหา
คำตอบของการล่มสบายที่แท้จริงได้ ข้อสันนิษฐานส่วนใหญ่จะให้ความสนใจในเรื่องการเกิดโรคระบาด 
ทั้งนี้เนื่องจากเมืองโบราณแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางทางการค้าจึงมีผู้คนมากมายผ่านไปมาซึ่งอาจนำโรค
ระบาดมาแพร่สู่เมือง ทำให้ผู้คนต้องอพยพเคลื่อนย้ายไปตั้งหลักแหล่งในพื้นที่แห่งใหม่เป็นชุมชนเล็ก ๆ 
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองศรีเทพนัก จึงพบว่ามีชุมชนขนาดเล็กจำนวนมากท่ีเกิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 18 หรือต้นพุทธศตวรรษที่ 19 กระจัดกระจายในบริเวณแถบนั้น (กรมศิลปากร, 2554) 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏในเมืองโบราณศรีเทพ เนื่องจากศรีเทพเป็นเมืองโบราณขนาด
ใหญ่ ทำให้พบซากโบราณสถานมากกว่า 100 แห่ง กระจายอยู่ภายในเมือง เช่น โบราณสถานเขาคลังใน
เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่อยูกลางเมืองใน เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ สันนิษฐานวา มีมาในราว
พุทธศตวรรษท่ี 12 (จิรัฐิ เจริญราษฎร, 2565) โบราณสถานปรางค์ศรเีทพ และโบราณสถานปรางค์สองพี่
น้อง เป็นต้น และนอกเมืองศรีเทพทางทิศเหนือ เช่น โบราณสถานเขาคลังนอก และโบราณสถานปรางค์
ฤาษี นอกจากน้ียังมีโบราณสถานท่ีมีความสัมพันธ์กับเมืองศรีเทพ แต่มีที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไปจากเมืองศรี
เทพในรัศมี 20 กิโลเมตร ได้แก่ โบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์และโบราณสถานเขาคลังเกาะแก้ว เป็นต้น 
(กรมศิลปากร, 2554) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2 และ 3 เขาคลังนอกและเขาคลังใน  
ที่มา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ https://zhort.link/ySj 

 โบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นโบราณสถาน เช่น พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์สำริด และ
หลักฐานทางโบราณคดีอื่น ๆ ทำให้เชื่อว่าเขาคลังในถูกสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 ซึ่งคงจะ
เป็นระยะเดียวกับการก่อตั้งเมืองศรีเทพ ส่วนองค์เจดีย์ที่อยู่ด้านนอกเมืองหรือท่ีเรียกว่าเขาคลังนอกได้มี
การค้นพบพระพุทธรูปศิลาศิลปะทวารวดี ประทับยืนแสดงปางแสดงธรรม (วิตรรกมุทรา) ทั้ง 2 พระหัตถ์ 
ขนาดพระพุทธรูปสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยนักวิชาการทางด้านวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ เชื่อว่า
โบราณสถานเขาคลังนอกน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13 (กรมศิลปากร, 2554) 
 
 

https://zhort.link/ySj
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รูปภาพที่ 4 และ 5 พระพุทธรูปและพระโพธิสตัว์สำริดค้นพบท่ีโบราณสถานเขาคลังใน 
ที่มา กรมศลิปากร อุทยานประวัตศิรีเทพ สำนักศลิปากรที่ 4 ลพบุรี. (2550). อุทยานประวัติศรีเทพ. 

นครปฐม: บริษัท รุ่งศลิป์การพิมพ ์(๑๙๙๗) จำกัด, หนา้ 60.  
 อีกส่วนสำคัญของโบราณสถานศรีเทพมีสิ่งที่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงลัทธิความเชื่อก็คือ  
เขาถมอรัตน์ บนยอดเขาถมอรัตน์จะมีถ้ำหินปูนซึ่งที่ผนังมีการจำหลักรูปเคารพเป็น 3 กลุ่มรวม 11 องค์  
ซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งร่วมสมัยกับเมืองโบราณศรีเทพ  กลุ่มที่ 1 คือเมื่อ
เดินเข้าตั้งแต่ปากทางเข้าถ้ำจะเห็นแท่งหินธรรมชาติที่สูงจากพ้ืนจรดเพดานและสามารถเดินวนรอบได้ มี
รูปแกะสลักพระพุทธรูปประธาน ศิลปะทวารวดีปางวิตรรกะยืนหน้าตรงอยู่บนฐานรูปดอกบัวขนาดใหญ่ 
สูงประมาณ 2.5 เมตร กลุ่มที่ 2 ด้านขวาของพระพุทธรูปประธานเป็นกลุ่มภาพพระพุทธรูปยืน (วิศัลย์ 
โฆษิตานนท์, 2560) กลุ่มที่ 3 อยู่ด้านในสุดเป็นกลุ่มภาพสลักประกอบด้วย พระโพธิสัตว์สี่กร เข้าใจว่า
น่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ศรีอาริยะเมตไตรย์ โดยมีพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิเป็นศูนย์กลางของกลุ่ม ด้านซ้าย
ของพระพุทธรูปมีธรรมจักรรองรับด้วยเสาเหลี่ยม ส่วนด้านขวา มีสถูปจำลองข้อน่าสังเกตคือ ถ้ำบนยอด
เขาถมอรัตน์เป็นสถานที่ซึ่งรวมรูปเคารพทั้งพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นรูปเคารพของศาสนาพุทธในคติแบบ
มหายาน และพระพุทธรูป เสาธรรมจักร และสถูปจำลอง ซึ่งเป็นคติแบบเถรวาท การผสมผสานคติความ
เชื่อทั้งสองรูปแบบนี้นับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของคติความเชื่อแบบศรีเทพ ซึ่งเป็นสังคมที่มี
การผสมผสานแนวคิดทั้งสองแบบเข้าด้วยกันแต่ทั้งหมดนี้ น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ที่เมื่อ พ.ศ. 2503 มีผู้
ลักลอบสกัดเศียรพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ไปทุกองค์ แต่ภายหลังเมื่อ พ.ศ. 2505 ตามกลับคืนมาได้
เพียงบางส่วน และปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร (กรมศิลปากร, 2554)  
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 เนื่องจากศรีเทพเป็นเมืองที่มีศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูผลัดกันรุ่งเรืองหรืออาจจะรุ่งเรือง
มาควบคู่กัน ดังนั้น ประติมากรรมรูปเคารพต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสองศาสนานี้ ตัวอย่างเช่น พระวิษณุ 
ประทับยืนเอียงกายแบบตริภังค์ มี 4 กร สวมหมวกทรงกระบอกทรงผ้าสมพตคือผ้าโจงกระเบนสั้นสลัก
อย่างคร่าว ๆ ไม่มีริ้ว เทวรูปพระกฤษณโควรรธนะเป็นเทวรูปประทับยืนเอียงกายแบบตริภังค์ เทวรู
ปพระอาทิตย์ลักษณะเป็นประติมากรรมรูปบุรุษมีหนวดเคราสวมตุ้มหู ประทับยืนตรงสวมเสื้อคลุมยาว
เหนือเข่าแนบเนื้อเห็นสรีระชัดเจน และยังมีการค้นพบเทวรูปสำริด จากการขุดแต่งโบราณสถานเขาคลัง
ในปี 2534 เป็นเทวรูปขนาดเล็ก 2 องค์ เป็นเทวรูปพระนารายณ์และพระลักษมี และส่วนท่ีสำคัญในด้าน
โบราณคดีคือเทวรูปดุนทองที ่มีเคลื ่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที ่พิพิธภัณฑ์นอร์ตันไซมอนประเทศ

สหรัฐอเมริกา (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, 2550) 
 

รูปภาพที่ 6 7 และ 8 เทวรูปดุนทองรูปพระนารายณ์ /เทวรูปพระอาทิตย์ 
ที่มา มติชนออนไลน์ “ทวารวดี (แท้ๆ) เมืองศรีเทพ ลุ่มน้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์” 

https://shorturl.asia/fgwzN 
 

วิเคราะห์ลัทธิความเชื่อและศาสนา 
 ในส่วนของลัทธิความเชื่อและศาสนานั้น ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองศรีเทพมีพัฒนาการ
มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ในราวพุทธศตวรรษที่ ๕ เป็นต้นมา พื้นฐานทางความเชื่อใน
ระยะแรก ๆ นั้น ก็คงจะเกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางธรรมชาติเช่นเดียวกันกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
แห่งอื่น ๆ กล่าวคือมีความเคารพนับถือและเกรงกลัวในธรรมชาติ อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติว่าเกิดจากอำนาจบันดาลของภูตผีวิญญาณ และมีความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตาย 
ดังนั ้นจึงพบว่า ชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที ่เมืองศรีเทพนี้ก็มีประเพณีเกี่ยวกับการตาย
เช่นเดียวกับชุมชนอื่น ๆ ในสมัยเดียวกัน โดยพบทั้งในเมืองและนอกเมืองศรีเทพพบว่ามีประเพณีการฝัง

https://shorturl.asia/fgwzN
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ศพมนุษย์ พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้ลงไปด้วย เพราะการฝังสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งเหมือนกับสิ่งของที่เคยใช้ใน
ชีวิตประจำวันน้ีก็คงมีเจตนาที่จะให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้า 
 ในระยะต่อมา ได้มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ประเพณีการฝังศพที่ฝังทั้งโครงมาเป็นการฝังแบบนำกระดูกมาใส่ในหม้อดินพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้
แล้วจึงฝัง การเปลี่ยนแปลงประเพณีดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ศรีเทพเท่านั้น แต่ยังพบรูปแบบการฝัง
ศพแบบเดียวกันในเขตภูมิภาคอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงการเดินทางติดต่อสัมพันธ์กันของผู้คนในบริเวณแถบ
นี้ ตลอดจนการเผยแพร่ถ่ายทอดลัทธิความเชื่อให้แก่กัน วัฒนธรรมทางด้านศาสนาที่เมืองศรีเทพยังไม่
ปรากฏชัดเจนนักในเวลานั้นจนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 เป็นต้นมาซึ่งคงเป็นระยะที่เมืองศรีเทพ
พัฒนาขึ้นเป็นสังคมเมืองและเป็นระยะเวลาเดียวกับที่อาณาจักรเจนละได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งประจวบกับ
เป็นเวลาเดียวกันที่วัฒนธรรมทวารวดีก็เริ่มเจริญขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเมืองศรี
เทพซึ่งอยู่ในทำเลซึ่งเปรียบเสมือนเป็นประตูค้าขายระหว่างดินแดนบนท่ีราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับที่ราบลุ่มภาคกลาง จึงได้รับเอาอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมจากทั้งสองแหล่งมาประยุกต์ใช้ใน
บ้านเมืองของตน จากการศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เกี ่ยวกับเมืองโบราณศรีเทพและหลักฐาน
ทางด้านโบราณคดีผ่านศิลปกรรมที่หลงเหลืออยู่ก็พอที่จะทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับลัทธิความเชื่อและ
ศาสนาในเมืองโบราณศรีเทพตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 11 จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 18 ดังนี้ 

พุทธศตวรรษ
ที ่

ลัทธความเชื่อ/
ศาสนา 

หลักฐานทางโบราณคดี 

ก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 11 

เคารพนับถือ
ธรรมชาต/ิภตูผี

วิญญาณ 
หลุมฝังศพโบราณ 

11-13 
ศาสนาพุทธ 

พบพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะที่โบราณสถาน
เขาคลังในและจารึกคาถาในพุทธศาสนาแบบเถรวาท 

ศาสนาฮินด ู พบประติมากรรมศิลารูปพระวิษณุและพระกฤษณะ 

14-15 
ศาสนาพุทธ 

พบพระพิมพ์ดินเผามีจารึกอักษรหลัง 
ปัลลวะและอักษรจีน ภาษาสันสกฤตและภาษาจีน พบ
โบราณสถานขนาดใหญ่คือ เขาคลงัในซึ่งมีลักษณะของ

สถาปัตยกรรมแบบทวารวด ี
ศาสนาฮินด ู พบประติมากรรมรูปพระอาทิตย์หรือสุรยิเทพ 

16-17 ศาสนาพุทธ 
พบพระพุทธรูปปูนปั้นบางองค์ที่โบราณสถานเขาคลังในมี

ลักษณะซึ่งไดร้ับอิทธิพลจากศลิปกรรมขอมแบบบาปวนหรือ
อยู่ร่วมสมัยกับศลิปะลพบุร ี
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ศาสนาฮินด ู
พบศิลาจารึกอักษรขอมภาษาสันสกฤตและภาษาขอม 3 หลัก 
รวมทั้งพบโบราณสถานปรางค์สองพี่น้องและปรางค์ศรีเทพ 

18 ศาสนาพุทธ พบพระโพธิสตัว์ที่ด้านหน้าปรางคศ์รีเทพ 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงลิทธิความเชื่อและศาสนาในเมืองโบราณศรีเทพจากหลักฐานทางโบราณคดี 

ตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 11 จนถึง พุทธศตวรรษที่ 18 
 จากตารางข้างต้นแสดงให้ทราบว่า ในเมืองโบราณศรีเทพ ระดับแรกเป็นเรื่องของความเชื่อท่ี
เกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติบนพื้นดินหรือบนโลกเป็นส่วนใหญ่ อย่างเช่น การนับถือผี ต้นไม้ ภูเขา 
เป็นต้น เป็นความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติ แต่เมื่อหลังได้รับอิทธิพลทางด้านศาสนาหรือลัทธิ
ความเชื่อจากอินเดียจึงทำให้ชุมชนหรือผู้นำในเมืองโบราณปรับเปลี่ยนการนับถือศาสนาหรือความเช่ือ 
โดยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ลัทธิความเชื่อด้ังเดิม 
 ในส่วนการนับถือวิญญาณนิยม ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม คนในอาณาจักรทวารวดีมีความเช่ือ
ดั้งเดิมเหมือนคนพ้ืนเมืองอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ มีความเช่ือในเรื่องภูตผีวิญญาณ ชีวิตหลัง
ความตาย การนับถือต้นไม้ ก้อนหิน แท่งหิน ภูเขา ว่ามีฤทธิ์อำนาจบนพื้นฐานความเชื่อนี้นําไปสู่การนับ
ถือวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตายแล้ว โดยมีการค้นพบโครงกระดูกและอุปกรณ์เครื่องมือการใช้ชีวิตถูกฝัง
ลงไปพร้อมกับโครงกระดูกเช่นเดียวกัน  
 2. ศาสนาพุทธ 
 พระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดในประเทศ
อินเดีย ก่อนพุทธศักราช 45 ปี (พระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่ปีท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน) ลักษณะเด่น
ของพระพุทธศาสนาคือเป็นศาสนาแห่งความรู้และความเป็นจริง  เพราะเป็นศาสนาแห่งการตรัสรู้จาก
พระปัญญาอันยิ่งของพระพุทธองค์เอง พระพุทธศาสนานับว่าเป็นศาสนาที่สำคัญที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง 
โดยศาสนาพุทธที่เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนทวารวดีเมืองโบราณศรีเทพมีปรากฏ 2 นิกาย คือ 
 2.1 นิกายเถรวาท กำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียและเฟื่องฟูมากในสมัยของพระเจ้าอโศก
มหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะ พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและสร้างศิลปกรรมทางศาสนาไว้
มากมาย รวมทั้งส่งสมณะทูตไปเผยแพร่พุทธศาสนายังที่ต่าง ๆ จนอาณาจักรต่าง ๆ ในแถบดินแดน
บริเวณสุวรรณภูมิหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา ซึ่งพิจารณาได้จาก
ศิลปกรรมรูปแบบคุปตะและการค้นพบรูปแบบภาษาบาลีจากจารึกต่าง ๆ  
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 2.2 นิกายมหายาน เป็นนิกายหนึ่งทางด้านพระพุทธศาสนาที่แพร่ขยายเข้าสู่ดินแดนทวาร
วดีเช่นเดียวกัน โดยมีแนวคิดหลัก ๆ ด้านภาวะที่พุทธศาสนิกชนทุกคนล้วนเป็นผู้ประกอบไปด้วยความ
เป็นพุทธะ คือ ภาวะของการเป็นผู้เข้าถึงพระนิพพานได้ โดยรูปแบบของศาสนาพุทธนิกายมหายานนี้
ปรากฏในเมืองโบราณศรีเทพในช่วงที่เห็นไดชั้ดก็คือ ยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 (พ.ศ. 1724-1760) 
ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเขมรพระองค์สุดท้าย 
 3. ศาสนาฮินดู 
 เป็นศาสนาเก่าแก่ที่มีกำเนิดมาจากลัทธิพระเวท ซึ่งพวกอารยันได้นำเข้ามาในประเทศ
อินเดียผสมกับลัทธิพื้นเมืองที่มีอยู่ก่อนแล้ว ศาสนาฮินดูได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด โดยศาสนาฮินดูนับ
ถือเทพเจ้าหลายองค์ แต่ให้ความสำคัญแก่เทพเจ้าสามองค์ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ ซึ่ง
รวมกันเรียกว่า“ตรีมูรติ” ที่เมืองโบราณศรีเทพมีการเคารพนับถือศาสนาฮินดูทั้งสองนิกาย คือ ไวษณพ
นิกายและไศวนิกาย 
 3.1 ไวษณพนิกาย จารึกที่เกี่ยวกับลัทธิบูชาพระวิษณุในประเทศเขมรปรากฏเป็นครั้งแรก
ในสมัยเจ้าชายคุณวรมันแห่งอาณาจักรฟูนัน (พ.ศ.1000-1050) ยืนยันได้ว่าสมัยคุปตะมีลัทธิไวษณพ
นิกายแผ่เข้ามายังประเทศเขมรแล้ว และที่เมืองโบราณศรีเทพค้นพบเทวรูปพระวิษณุและพระกฤษณะโค
วรรธนะซึ่งอนุมานตามการกำหนดอายุขององค์เทวรูปดังกล่าว 
 3.2 ไศวนิกาย ลัทธิไศวนิกายที่พบที่เมืองโบราณศรีเทพปรากฏในราวพุทธศตวรรษที่ 16-
17 เป็นลัทธไศวนิกายปาศุปัต ซึ่งเน้นในเรื่องการบำเพ็ญโยคะ บูชาพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้า
สูงสุดโดยมีศิวลึงค์เป็นเครื่องหมายแทนพระองค์ เทวสถานในลัทธินี้ที่ยังเหลืออยู่คือโบราณสถานปรางค์
สองพี่น้องและปรางค์ศรีเทพ 
 3.3 ลัทธิบูชาพระอาทิตย์ การบูชาพระอาทิตย์ในเมืองศรีเทพไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่า
ได้รับอิทธิพลมาจากท่ีไหนหและเมื่อใด สุริยเทพหรือพระอาทิตย์ที่ได้จากเมืองศรีเทพจำนวน 4 องค์นั้น 3 
องค์ไม่ทราบตำแหน่งที่พบ แต่มีอยู่องค์หนึ่งที่พบเมื่อปี พ.ศ. 2535 ทราบตำแหน่งที่พบแน่ชัดคือพบที่
หน้าทางเข้าเทวสถานปรางค์สองพี่น้องซึ่งเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู 
 

สรุป 
 คนในเมืองโบราณศรีเทพสมัยนั้นมีลัทธิความเชื่อโดยรับอิทธิพลจากอินเดียและในก่อนยคุสมัย
ของอาณาจักรทวารวดีจะเข้ามามีบทบาททางด้านความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ความเชื่อในเรื่องภู ตผี
วิญญาณเหมือนคนพ้ืนเมืองอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกัน เมืองโบราณศรี
เทพเคยถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน จากหลักฐานที่มีการค้นพบ
ธรรมจักรขนาดใหญ่และจารึกภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต อีกทั้งได้มีการค้นพบรูปปั้นพระอมิตาภพุทธ
เจ้า ซึ่งเป็นคติแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท และพระโพธิสัตว์ในคติแบบมหายาน อีกทั้งยังมีการค้นพบ
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เทวรูปซึ่งเป็นรูปแบบของศาสนาอื่น ๆ ที่ต่างจากศาสนาพระพุทธศาสนาโดยมีการค้นพบเทวรูปตาม
ลำดับขั้นอายุ โดยผ่านการตรวจจากสสารที่ปรากฏบนหลักฐานทางโบราณคดี แต่ทั้ งนี้จากการศึกษา
ค้นพบนั้นทำให้เห็นชัดชัดว่ารูปแบบของลัทธิความเชื่อและศาสนาที่ปรากฏในเมืองโบราณศรีเทพทำให้
เห็นถึงความเกี่ยวเนื ่องของลัทธิและศาสนาอยู่ปะปนกัน และอาจจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองการ
ปกครองเนื่องจากหากได้มองย้อนไปในช่วงระยะเวลาก่อนศตวรรษที่ 11 จนถึง  18 ได้มีการค้นพบ
หลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนา จึงทำให้ทราบได้ว่าเมืองโบราณศรีเทพในสมัยทวารวดี
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองโดยที่ผู้นำอาจจะเป็นตัวเป็นผู้ชักนำให้กับชุมชนในพื้นที่หันเข้ามา
เคารพบูชาลัทธิความเชื่อและศาสนาอย่างใดอย่างหน่ึง ตัวอย่างเช่นในสมัยศตวรรษท่ี 18 ที่พระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 ได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานและมีหลักฐานปรากฏที่เมืองโบราณศรีเทพด้วย
เช่นเดียวกัน  
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บทคัดย่อ  
 บทความวิชาการนี ้ผ ู ้เขียนจะนำเสนอตามหลักฐานของภาษาศาสตร์  และหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อหาข้อสันนิฐานเพิ่มเติมของกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในเมืองโบราณนครปฐม และแนวชายฝั่ง
ทะเลสมัยทวารวดี รวมทั้งสรุปสาเหตุการเสื่อมสลายของวัฒนธรรมเมืองโบราณนครปฐม โดยมุ่งนำเสนอ
ข้อมูลดังนี้ ๑) สภาพทางภูมิศาสตร์เมืองโบราณนครปฐม ๒) ความเชื่อดั้งเดิมเมืองโบราณนครปฐม ๓) 
วัฒนธรรมทางภาษาในเอเชียอาคเนย์ และหลักฐานทางพันธุกรรม (DNA)  ๔) ขอบชายฝั่งทะเลทวารวดี   
ผลที่ได้จากบทความนี้เพื ่อลดการเหยียดชาติพันธ์ที ่ฝังรากในสังคมไทย และเพื่อสิทธิเสรีภาพการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมรวมทั้งการแสดงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของตัวเอง 
 
คำสำคัญ:  วัฒนธรรมทวารวดี, เมืองโบราณนครปฐม  
 

Abstract 
 This academic article is presented by the author based on the evidence of 
linguistics. and the evidence of scientific to find more assumptions of the people who 
lived in the ancient city  Nakhon Pathom and the coastline in the Dvaravati  including 
the summary causes of the degeneration of the culture ancient city Nakhon Pathom, the 
information as follow 
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1) Geography of the ancient city  Nakorn Pathom 2) The belifes of the ancient  Nakorn 
Patom 3) Culture of language in Southeast Asia, evidence of genetic (DNA) 4) The coastal 
of the Dvaravati , the results of this article to reduce racist and discriminating  in Thai 
society. for the right of cultural  identity and lifestyle 
 
Keywords: Dvaravati culture, Nakhon Pathom ancient city 
 

บทนำ  
 ในยุคสมัยทวารวดี เมืองโบราณนครปฐมนับว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยปัจจัยสำคัญทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ที่มีตำแหน่งที่ตั้งของเมืองซึ่งอยู่ในบริเวณดิน
ดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก อยู่ในพื้นที่ตอนในที่ไม่ห่างจากชายฝั่งทะเลมากนัก  
ประกอบกับมีเส้นทางน้ำที่เรือสินค้าสามารถเดินเรือจากอ่าวไทย ผ่านปากน้ำเข้ามาจนถึงในบริเวณเมือง
นครปฐมโบราณได้ และยังมีเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สามารถติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนพื้นที่ภายใน เช่น 
ชุมชนกำแพงแสน ชุมชนพงตึก ชุมชนคูบัว เป็นต้น ผลจากการเป็นเมืองท่าที่ตั ้งอ ยู ่ในภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมเอื้อต่อการเติบโตของเมืองนี้ จึงเป็นรากฐานของการพัฒนากลายเป็นนครรัฐขนาดใหญ่ขึ้น 
นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ทั้งมีการแลกเปลี่ยนทางการค้าทั้งกับชุมชนโดยรอบและชุมชนทางไกล จึง
ก่อให้เกิดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นเครือข่ายระหว่างชุมชน โดยมีเมืองนครปฐมโบราณเป็นเมืองหลัก
สำคัญในการติดต่อแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับชุมชนโดยรอบ และชุมชนทางไกล จึงอาจ
กล่าวได้ว่าเมืองนครปฐมโบราณเป็นศูนย์กลางในกลุ่มเมืองทางฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ว่าได้ 
 กรมศิลปากรเคยได้สำรวจและพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
เช่น ชิ้นส่วนกำไรหิน ภาชนะสัมฤทธิ์ลักษณะคล้ายขัน ขวานหินและชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์  และยังพบ
หลักฐานการฝังศพของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยกำหนดอายุเชิงเทียบอยู่ในราว ๓,๐๐๐-๒,๐๐๐ 
ปีมาแล้ว (กรมศิลปากร,๒๕๔๘) ซึ่งยังไม่อาจทราบได้ว่า กลุ่มคนพวกแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเมือง
นครปฐมโบราณนี้เคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่ใด หรือมีการพัฒนาการมาจากชุมชนในสมัยก่อนหน้าแห่งใด
แห่งหนึ่งหรือไม่ ประชากรเมืองโบราณนครปฐมนั้นมีความเชื่อดั้งเดิมเหมือนคนพื้นเมืองอื่น ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คือ มีความเช่ือในเรื่องภูตผีวิญญาณ บรรพบุรุษที่ตายแล้ว และพระพุทธศาสนาทั้งเถร
วาท และมหายาน แต่จากหลักฐานรูปเคารพและจารึกพบว่าสว่นใหญ่แล้วสร้างขึ้นในพระพุทธศาสนาเถร
วาท ส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามหายาน และศาสนาพราหมณ์ปะปนร่วมกันแต่มีจำนวนไม่มาก
นัก (ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์,๒๕๖๒) ส่วนทางด้านประชากร และวัฒนธรรมทางภาษานักวิชาการ
สันนิษฐานว่า ประชากรในสมัยทวารวดีนี้อาจเคลื่อนย้ายมาจากตอนใต้ของจีน แล้วเอาภาษาตระกูลไท
มา และกลายมาเป็นบรรพบุรุษของคนไทย โดยคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วเป็นบรรพบุรุษของกลุ่ม
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คนที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกในปัจจุบัน อันนี้คือความเป็นไปได้ทางหนึ่ง แต่วิธีที่ตรงไปตรงมา
ที่สุดคือให้ความสำคัญทางด้านพันธุกรรม ซึ่งน่าจะบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอดีตของการอพยพของคนกลุ่ม
ใหญ่ทั้งชายและหญิงได้เป็นอย่างดี ดังนั้นปัจจัยทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อรวมวัฒนธรรมทาง
ภาษา และหลักฐานทางด้านพันธุกรรม จึงเป็นเรื ่องที่ควรจะศึกษาให้ชัดเจน เพื่อตอบข้อสงสัยถึง
เหตุการณ์ในอดีตได้เป็นอย่างดี 
 

สภาพภูมิศาสตร์เมืองนครปฐมโบราณ 
 เมืองนครปฐมโบราณเป็นเมืองที่ตั ้งอยู ่ในบริเวณดินดอนสามเหลี ่ยมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันตก ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน โดยมีลำน้ำสายต่างๆเช่ือมระหว่างแม่น้ำทั้งสอง
สายและไหลไปออกทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้ ลำน้ำที่สำคัญได้แก่ คลองบางแก้ว และ คลองบางแขม ทั้ง
สองลำน้ำไหลมาจากแม่น้ำแม่กลองแล้วไหลมาจรดที่แม่น้ำท่าจีน ลักษณะผังเมืองของเมืองนครปฐม
โบราณเป็นเมืองสี่เหลี่ยมมุมมนขนาดใหญ่ ตัวเมืองมีความกว้างประมาณ ๒ กิโลเมตรและยาวประมาณ 
๓.๖ กิโลเมตร ไม่มีคันดินแต่มีคลองคูเมืองล้อมรอบ มีคลองบางแก้วไหลผ่านในเมือง และมีคลองพระ
ประโทนเป็นคลองกลางเมืองขนาดของเมืองเช่ือมคลองเมืองทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เข้าด้วยกัน ส่วน
นอกเมืองทางทิศตะวันตกก็เป็นที่ตั้งของกลุ่มชุมชนและโบราณสถานที่สำคัญ คือ โบราณสถานพระปฐม
เจดีย์ โบราณสถานวัดพระเมรุ และบางส่วนที่อยู่ใกล้คลองบางแก้ว เช่น วัดพระงาม และวัดห้วยจระเข้ 
เป็นต้น ขณะที่ทางทิศใต้ของเมืองนครปฐมโบราณแต่เดิมเคยมีการสำรวจพบแนวคันดินขนานลงมากับ
คลองขุดทางทิศใต้เรียกว่า คลองถนนขาด ตัดผ่านคลองวังไทรหรือบางแขม (สันนิษฐานว่าเป็นท้ังทั้งถนน
และคันดินชะลอน้ำ) (สุจิตต์ วงษ์เทศ,๒๕๔๕) ถัดลงมาจากตัวเมืองประมาณ ๑๐ กิโลเมตร พบ
โบราณสถานเจดีย์เนินพระที่ตำบลดอนยายหอมซึ่งก็น่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็กอีกแห่งหนึ่ง เมื่อพิจารณา
จากตำแหน่งที่ตั้งของโบราณสถานเนินพระแล้วพบว่าเป็นที่ดอนซึ่งต่อกับพื้นที่ราบลุ่ม สันนิษฐานว่า
ในช่วงสมัยทวารวดีพื้นที่ราบลุ่มถัดมาจากดอนยายหอมนั้นมีสภาพเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ (swamp) ลักษณะ
เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึง ไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานอันเป็นส่วนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมใหม่ (young 
delta) ในขณะนั้น และขอบเขตของพื้นที่สามเหลี่ยมดินดอนใหม่ยังครอบคลุมพื้นที่ในเขตฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ำเจ้าพระยาค่อนข้างกว้าง ดังจะเห็นว่าไม่พบหลักฐานใดท่ีบ่งบอกถึงการตั้งถิ่นฐานของผู้คนก่อน
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ขณะเดียวกันแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานที่พบทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้าพระยาในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยทวารวดีพบว่ามีการตั้งอยู่ตามขอบพื้นที่ดินดอน
สามเหลี่ยมใหม่ทั้งสิ้น เช่นโบราณสถานดอนยายหอม มาจนถึงแหล่งโบราณคดีโคกพลับ (สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์) และยังติดต่อกับแนวสันทรายเก่าจากเมืองคูบัว (ในจังหวัดราชบุรี) เป็นสันทรายยาวลง
มาถึงเมืองเพชรบุรี เป็นต้น ดังนั้นด้วยสภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าวจึงทำให้เมืองนครปฐมโบราณไม่ได้ตั้งอยู่
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อย่างโดดเดี่ยวหากแต่มีการติดต่อสัมพันธ์กับเมืองในบริเวณใกล้เคียง เช่น ในกลุ่มเมืองที่ตั้งอยู่ในลุ่ม
แม่น้ำแม่กลอง-เพชรบุรี ด้วยเช่นกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๕๘) 
 ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์เมืองนครปฐมโบราณจึงเป็นเมืองที่มีพัฒนาการจนกลายเป็นนครรัฐ
ขนาดใหญ่ ดังท่ีปรากฏหลักฐานขนาดของผังเมืองในปัจจุบัน ก่อนการเกิดขึ้นของเมืองนครปฐมโบราณได้
มีการพบแหล่งโบราณคดีที่สะท้อนถึงการตั้งถิ่นฐานในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว ๓,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
ปีมาก่อน ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อทราย อำเภอดอนตูม และ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน (กรม
ศิลปากร, ๒๕๔๘) รวมทั้งชุมชนโคกพลับในเขตตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าในพื้นที่นี้มีผู้คนอยู่อาศัยเป็นชุมชนมาเป็นเวลานานแล้ว และเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๗ ได้มีการเผยแพร่
บทความเกี่ยวกับเหรียญเงินซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะดินเผาพบท่ีแหล่งโบราณคดีเนินหินภายในเขตตัวเมือง
นครปฐมโบราณ ในจำนวนนี้มีเหรียญเงิน ๒ เหรียญที่จารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต กำหนดอายุจาก
แบบอักษรอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ มีข้อความว่าศรีทวารวดีศวรปุณยะ แปลว่าบุญกุศลของ
พระราชาแห่งศรีทวารวดี หรือพระเจ้าศรีทวารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐ เป็นครั้งแรกที่สามารถยืนยันถึงการ
มีตัวตนของบ้านเมืองทวารวดีในบันทึกของภิกษุจีนชื่อเหี้ยนจัง หรือซวยจ้างซึ่งเขียนขึ้ นเมื่อปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒ จนในเวลาต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นบ้านเมืองนครปฐมโบราณที่เป็นเมืองตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ
ลุ่ม และเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สามารถติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนพื้นที่ภายใน เช่น ชุมชนกำแพงแสน 
ชุมชนพงตึก ชุมชนคูบัว เป็นต้น รวมทั้งรองรับกับการค้าทางทะเล เนื่องด้วยเป็นเมืองที่อยู่ในพื้นที่ตอน
ในที่ไม่ห่างจากชายฝั่งทะเลมากนัก ประกอบกับมีเส้นทางน้ำที่เรือสินค้าสามารถเดินเรือจากอ่าวไทย 
ผ่านปากน้ำเข้ามาจนถึงในบริเวณเมืองนครปฐมโบราณได้ ดังท่ีปรากฏในข้อความในจดหมายของสมเด็จ
ฯ กรมดำรงราชานุภาพ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ดังข้อความว่า “...ด้วยหม่อมฉันพยายามหา
มูลเหตุที่สร้างเมืองนครปฐมแต่โบราณ ว่าเพราะเหตุใดจึงสร้างมหานครที่ตรงนั้น ค้นหาหลักฐานมา
ตลอดเวลากว่า ๓๐ ปี ชั้นเดิมได้ความเป็นต้นว่าในสมัยเมื่อสร้างเมืองที่ตรงนั้นอยู่ใกล้ทะเล ด้วยขุดพบ
เครื่องเรือทะเลที่ตำบลธรรมศาลา” (สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์,๒๕๓๖) พบซากเรือโบราณ 
เรือพนมสุรินทร์ที่บริเวณบ่อกุ้งตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากชายฝั่ง
ทะเลประมาณ ๘ กิโลเมตรและอยู่ไม่ไกลจากเมืองนครปฐมโบราณมากนัก ผลจากการขุดค้นพบว่าเป็น
เรือขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ ๒๕ เมตร หัวเรือหันไปทางทิศใต้ ลักษณะเป็นเรือแบบอาหรับมีไม้
กระดูกงูยาว ๑๗.๖๕ เมตร เสากระโดงเรือมีสองต้น ส่วนโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นซากเรือลำนี้ 
เช่น ลูกมะพร้าว หมาก เมล็ดข้าว งาช้าง และเขากวาง รวมทั้งเครื่องถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์ถัง เบื้องต้น
สันนิษฐานว่าเรือลำนี้น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕ (สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง,๒๕๕๙) การพบซาก
เรือพนมสุรินทร์จึงช่วยขยายให้เห็นภาพของการติดต่อการค้าจากทางทะเลของเมืองนครปฐมโบราณได้
อย่างชัดเจนขึ้น สอดรับกับหลักฐานทางโบราณวัตถุท่ีค้นพบในเขตเมืองนครปฐมโบราณ เช่น ลูกปัดแก้ว 
เครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์ถัง รวมถึงตราดินเผารูปเรือและอิฐที่มีลายคล้ายใบหน้าบุคคลแบบมุสลิม 
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เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อค้าขายผ่านทางเรือระหว่างภูมิภาคจากเมืองทางตะวันตก (อาหรับ) 
กับ เมืองนครปฐมโบราณ ผลจากการเป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเติบโตของ
บ้านเมืองทำให้เห็นได้ว ่าเมืองนครปฐมโบราณเต็มไปด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุจำนวนมาก 
โบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ในผังสี่เหลี่ยมยกเก็จซึ่งเจดีย์รูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่แพร่หลายและ
พบได้ตามเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี สำหรับในเมืองนครปฐมโบราณมีโบราณสถานที่หลงเหลือร่องรอย
ในปัจจุบัน ได้แก่ โบราณสถานพระประโทนเจดีย์ โบราณสถานเจดีย์จุลประโทน ในขณะที่นอกเมือง
นครปฐมโบราณพบโบราณสถานในสมัยทวารวดีกระจายอยู ่โดยรอบได้แก่องค์พระปฐมเจดีย์ 
โบราณสถานวัดพระเมรุ โบราณสถานวัดพระงาม โบราณสถานวัดห้วยจระเข้ โบราณสถานวัดธรรมศาลา 
โ บ ร า ณ ส ถ า น เ น ิ น พ ร ะ ( ด อ น ย า ย ห อ ม )  ( พ น ม ก ร  น ว เ ส ล า , https://lek-
prapai.org/home/view.php?id=5352) เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พบศิลาจารึกสมัยทวาร
วดี จำนวน ๑ หลัก บริเวณการขุดด้านทิศเหนือของเนินโบราณสถานวัดพระงาม วางตามยาวหงายดา้น
หน้าท่ีมีตัวอักษรขึ้น ลักษณะเป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำด้วยหินสีเทา ขนาดกว้าง ๕๐ เซนติเมตร ยาว 
๙๖ เซนติเมตร หนา ๑๔.๕๐ เซนติเมตร พื้นผิวด้านหน้าบางส่วนแตกหลุดร่อนหลายชิ้น ส่วนที่เหลือ
ยังคงปรากฏรูปรอยอักษรบนผิวด้านของจารึก จากการตรวจสอบศิลาจารึกดังกล่าวพบว่าศิลาจารึ กมี
จารึกเพียงหนึ่งด้านจำนวน ๖ แถว ซึ่งเป็นอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑–
๑๒ มีข้อความบางส่วนที่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนกล่าวถึงคำว่า “ทวารวตีวิภูติ” เป็นเบื้องต้น จึง
นับว่าเป็นจารึกที่เป็นข้อมูลใหม่ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่ สุดในจังหวัดนครปฐมใน
ปัจจุบัน (ศิลปวัฒนธรรม,https://www.silpa-mag.com/news/article_39959) และต่อมาเมื่อวันที่ 
10 ก.ค. ๒๕๖๓ ในระหว่างการขุดศึกษาโบราณสถานโคกแจง ต.ทุ่งน้อย อ.เมือง จ.นครปฐม ได้พบ
หลักฐานใหม่เป็นแผ่นดินเผาทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒๖.๒ เซนติเมตร หนาประมาณ 
๑.๒ เซนติเมตร วางอยู่ในตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือภายในพื้นที่กรอบอิฐ ซึ่งแผ่นดินเผาทรงกลมนี้
พบการขีดช่องตารางคล้ายกับดวงฤกษ์ โดยมีลักษณะการขีดออกเป็นแฉกจากแกนกลาง แบ่งเป็น ๑๒ 
ช่อง และขีดเส้นวงกลมซ้อนชั้นจากแกนกลางออกมาเป็นระยะ เกิดเส้นซ้อนทับกันเป็นช่องตารางย่อย 
และในแต่ละช่องตารางย่อยพบตัวอักษรจารโบราณกำกับอยู่เกือบทุกช่องรวมถึงที่ริมขอบแผ่นดินเผาอีก
ด้วย เมื่อนักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ พิจารณาเบื้องต้นจากรูปอักษรบางตัวท่ีปรากฏมีความเห็นว่า
รูปอักษรดังกล่าวเป็นอักษรหลังปัลลวะ กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ หรือ กว่า ๑,๐๐๐ ปีมาแล้ว 
ในการพบโบราณวัตถุครั้งนี้ นับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่พบแผ่นฤกษ์ทรงกลมที่มีการจารึก
ต ัวอ ักษรในว ัฒนธรรมทวารวด ี ในประเทศไทย (การศ ึกษาว ัฒนธรรม, https://mgronline. 
com/qol/detail/9630000074780) เมืองนครปฐมโบราณมีการขุดค้นตามหลักวิชาการโบราณคดีจน
พบร่องรอยหลักฐานของการประกอบกิจกรรมซึ่งน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเขตตัว
เมืองนครปฐมโบราณ และยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ว่ากลุ่มคนพวกแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเมือง
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นครปฐมโบราณนี้เคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่ใด หรือมีการพัฒนาการมาจากชุมชนในสมัยก่อนหน้าแห่งใด
แห่งหนึ ่ง ทั ้งโบราณสถานและโบราณวัตถุทางศาสนาที ่พบเป็นจำนวนมากย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
พัฒนาการของบ้านเมืองที่มีการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึง
ทรัพยากรและกำลังแรงงานในการสร้างโบราณสถานและโบราณวัตถุดังกล่าว การเป็นเมืองท่าที่มีการ
แลกเปลี่ยนทางการค้าทั้งกับชุมชนโดยรอบและชุมชนทางไกล ก่อให้เกิดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็น
เครือข่ายระหว่างชุมชน โดยมีเมืองนครปฐมโบราณเป็นเมืองหลักสำคัญในการติดต่อแลกเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับชุมชนโดยรอบและชุมชนทางไกล จึงอาจกล่าวได้ว่าเมืองนครปฐมโบราณเป็น
ศูนย์กลางในกลุ่มเมืองทางฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายโดยมีเมืองนครปฐม
โบราณเป็นศูนย์กลางนั้นมิใช่การใช้อำนาจทางการเมืองปกครองชุมชนโดยรอบ หากแต่เป็นความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ขณะเดียวกันพัฒนาการของบ้านเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ก็ไม่ได้มี
เพียงเมืองนครปฐมโบราณเท่านั้น หากแต่ทางตอนใต้ในเขตบริเวณคาบสมุทรมลายูก็มีพัฒนาการของ
บ้านเมืองที่มีสถานะรวมกลุ่มเมืองท่าด้วยเช่นกัน ดังเช่น มัณฑละศรีวิชัย ที่มีพัฒนาการในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒ เป็นต้นมา และน่าจะมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับทางกับเมืองนครปฐมโบราณเป็น
ศูนย์กลางด้วยเช่นกัน 
 

ความเชื่อดั้งเดิม 
 คนในอาณาจักรทวารวดีมีความเช่ือดั้งเดิมเหมือนคนพ้ืนเมืองอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
คือ มีความเชื่อในเรื่องภูตผีวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายแล้ว และการนับถือพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาท
รวมทั้งพระพุทธศาสนาแบบมหายาน แต่จากหลักฐานรูปเคารพและจารึกพบว่าส่วนใหญ่สร้างขึ้นใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามหายาน และศาสนาพราหมณ์มีเพียงเล็กน้อย
เป็นส่วนประกอบเท่านั้น โดยเฉพาะศาสนาพราหมณจ์ะพบอยู่เป็นแหลง่ ๆ หรือปะปนอยู่บางแห่ง (ศ.ดร.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์,๒๕๖๒)  ดังปรากฏในการขุดค้นของนักโบราณคดี พบว่ามีการเตรียมวัตถุศิลาฤกษ์ที่
ฐานเจดีย์จุลประโทนประกอบด้วยแผ่นอิฐมีลวดลายพันธุ ์พฤกษาแบบแปลกหลายแผ่น ประดับด้วย
ทองคําเปลว มีแผ่นทองและแก้วผลึกขนาดเล็ก แผ่นแก้วระบายสี แผ่นสําริดวางรวมอยู่ด้วยกันตรงกลาง
เจดีย์ พร้อมกระดูก ๒-๓ ชิ้น เศษกระดองเต่าขนาดใหญ่อยู่ต่ำลงไป (ดร.ธิดา สาระยา,๒๕๔๕) ในเขต
เมืองโบราณนครปฐมมีการพบหลักฐานศิลปกรรมของศาสนาพราหมณ์ปะปนร่วมกันกับประติมากรรมใน
พระพุทธศาสนาแต่มีจำนวนไม่มากนัก เช่น รูปเคารพพระนารายณ์สวมหมวกทรงกระบอก ศิวลึงค์ เป็น
ต้น ทั้งนี้อาจแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ทั้งที่เป็นไศวนิกายและไวษณพนิกายอาศัย
อยู่ร่วมกับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา และอีกประการหนึ่งคือศาสนาพราหมณ์อาจมีบทบาทควบคู่สถาบัน
กษัตริย ์ และพิธ ีกรรมบางอย่างของชาวบ้าน เช่นเดียวกับความเชื ่อในปัจจุบันที ่แม้จะนับถือ
พระพุทธศาสนาแต่ก็ยังมีการนับถือหรือทําพิธีกรรมที่เป็นของพราหมณ์ร่วมอยู่ด้วยเสมอ (ศ.ดร.ศักดิ์ชัย 
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สายสิงห์,๒๕๖๒) ได้มีการพบธรรมจักรและกวางหมอบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงปฐมเทศนาโปรด
ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี โดยที่บนธรรมจักรและส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น 
เสาฐานรองรับซี่กงกํามักพบจารึกคาถาต่าง ๆ โดยเฉพาะจารึกคาถา เย ธมฺมา อันเป็นหัวใจสําคัญใน 
พระพุทธศาสนา ซึ่งพระคาถาเต็ม ๆ ดังที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก มหาวรรค คือ เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา 
เตสํ เหตุํ ตถาคโต อาห เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณติ ฯ คําแปล ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ 
พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ 
ฯ (วิ.ม. ๔/๖๐/๗๓) ประชากรชาวเมืองโบราณสมัยทวารวดีนิยมจารึกคาถา เย ธมฺมา ลงบนวัสดุต่าง ๆ 
แต่จารึกหลักธรรมคําสอนที่ลึกซึ้งนั้นดูเหมือนจะนิยมจารึกไว้บนธรรมจักรโดยจะพบอยู่ตามเมืองโบราณ
สมัยทวารวดีในบริเวณภาคกลางเท่านั้น ในบริเวณเมืองโบราณนครปฐมจะพบธรรมจักรเป็นจํานวนมาก 
และธรรมจักรยังมีขนาดใหญ่กว่าที่พบในแหล่งอื่น ๆ เช่น ที่บริเวณพระปฐมเจดีย์มีจารึกบนธรรมจักร
ศิลา (บริเวณส่วนต่าง ๆ ของธรรมจักร จํานวน ๒๔ บรรทัด) จารึกด้วยตัวอักษรปัลลวะภาษาบาลีราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ จารึกกล่าวถึงคําสั่งสอนใน พระพุทธศาสนา ข้อความในจารึกแปลได้ความโดย
สรุปว่า “จักรคือพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรง แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงแสดงไว้ ๔ อย่าง 
(คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ท้ัง ๔ อย่าง หมุนวนครบ ๓ รอบ เป็น สัจญาณ กิจญาณ กตญาณ มีอาการ 
๑๒ (กรมศิลปากร, ๒๕๔๒) และค้นพบหลักฐานที่เป็นพระพุทธรูปในสมัยคุปตะและหลังสมัยคุปตะ ใน
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑- ๑๒ ที่พระปฐมเจดีย์ เป็นพระพุทธรูป ซึ่งครองจีวรห่มคลุม จีวรเป็นริ้วห่างบาง 
ๆ คล้ายคลื่น ลักษณะพระพักตร์ขมวดพระเกศา และพระเกตุมาลา ซึ่งขมวดเป็นมุ่นหรือเป็นตุ่ม เมือง
โบราณนครปฐมไม่เพียงแต่จะสร้างประติมากรรมเลียนแบบงานประติมากรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา
ของชาวอินเดียเท่านั้น แต่ยังได้คิดสร้างรูปแบบใหม่เพื่อให้สื่อความหมายตามความเข้าใจของชุมชนใน
อาณาจักรทวารวดี คือชาวทวารวดีได้สร้างพระพุทธรูปที่แสดงลักษณะเฉพาะของศิลปะทวารวดีอย่าง
แท้จริงเนื่องจากพบอยู่ในวัฒนธรรมทวารวดีเท่านั้นในระยะเวลาระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๓ -๑๕ ได้แก่ 
พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทแบบยุโรป พบที่วัดพระเมรุเมืองนครปฐมเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่
สลักจากหินมีท้ังหมด ๕ องค์ องค์หนึ่งประดิษฐานที่ลานประทักษิณด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ อีก
องค์หนึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ ส่วนองค์อื่น ๆ อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
นคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และองค์ที่ ๕ ประดิษฐานในโบสถ์น้อย ที่วัดหน้าพระเมรุ
พระนครศรีอยุธยา เป็นงานในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของทวารวดี และพบอยู่บริเวณที่น่าจะเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักรหรือศูนย์กลางศิลปกรรมที่เมืองโบราณนครปฐม (ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์,๒๕๖๒) 
 สรุปว่าคนในอาณาจักรทวารวดีมีความเชื่อดั้งเดิมเหมือนคนพื้นเมืองอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ คือ มีความเชื่อในเรื่องภูตผีวิญญาณ บรรพบุรุษที่ตายแล้ว และพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาท และ
มหายาน แต่จากหลักฐานรูปเคารพและจารึกพบว่าส่วนใหญ่สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนาเถรวาท และใน
เขตเมืองโบราณนครปฐม มีการพบหลักฐานศิลปกรรมของศาสนาพราหมณ์ปะปนร่วมก ันกับ
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ประติมากรรมในพระพุทธศาสนาแต่มีจำนวนไม่มากนัก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มคนที่นับถือศาสนา
พราหมณ์ทั ้งที ่เป็นไศวนิกายและไวษณพนิกาย อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที ่นับถือพระพุทธศาสนา และอีก
ประการหนึ่งคือศาสนาพราหมณ์อาจมีบทบาทควบคู่สถาบันกษัตริย์ และพิธีกรรมบางอย่างของชาวบ้าน 
ที่บริเวณพระปฐมเจดีย์มีจารึกบนธรรมจักรศิลา (บริเวณส่วนต่าง ๆ ของธรรมจักร จํานวน ๒๔  บรรทัด) 
จารึกด้วยตัวอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ จารึกกล่าวถึงคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา 
ข้อความในจารึก แปลได้ความโดยสรุปว่า “จักรคือพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรง แสวงหา
คุณอันยิ่งใหญ่ ทรงแสดงไว้ ๔ อย่าง (คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ทั้ง ๔ อย่าง หมุนวนครบ ๓ รอบ เป็น 
สัจญาณ กิจญาณ กตญาณ มีอาการ ๑๒) และได้มีการพบธรรมจักรและกวางหมอบซึ่งเปน็สัญลักษณข์อง
การแสดงปฐมเทศนา โดยที่บนธรรมจักรและสว่นประกอบต่าง ๆ เช่น เสาฐานรองรับ ซี่กงกำมักพบจารึก
คาถาต่าง ๆ โดยเฉพาะจารึกคาถา เย ธมฺมา อันเป็นหัวใจสำคัญใน พระพุทธศาสนา และชาวทวารวดียัง
ได้คิดสร้างรูปแบบใหม่เพื ่อให้สื ่อความหมายตามความเข้าใจของชุมชน ในอาณาจักรทวารวดี คือ
พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทแบบยุโรป พบที่วัดพระเมรุเมืองนครปฐม เป็นพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่สลักจากหินมีท้ังหมด ๕ องค์ 
 

วัฒนธรรมทางภาษา และหลักฐานทางพันธุกรรม (DNA) 
 วัฒนธรรมทางภาษาในเอเชียอาคเนย์ซึ่งพบปรากฏการณ์ที ่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือภาษาที่
ปัจจุบันเราเรียกรวมๆ กันว่าภาษาตระกูลไท ถูกใช้แพร่กระจายกว้างขวาง ภาษาที่พูดกันในประเทศไทย
คือภาษาไทย มีญาติทางภาษาที ่สืบรากเหง้ามาจากต้นตระกูลเดียวกันกว้างขวางมาก ตั้งแต่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียในรัฐอัสสัม แล้วก็แพร่กระจายผ่านภาคเหนือของพม่า ภาคใต้ของจีน 
และภาคเหนือของเวียดนาม ฉะนั้นคาดว่าพื้นที่ภาคเหนือของเอเชียอาคเนย์ต่อเนื่องไปถึงจีนตอนใต้ คือ
ขอบเขตการกระจายตัวที่กว้างขวางของภาษาตระกูลไท และภาษาตระกูลไทที่กระจายตัวกว้างขวาง
อย่างนี้มีความหลากหลายไม่เท่ากันในแต่ละบริเวณ บางบริเวณภาษาหลากหลายสูง ขณะที่ในบาง
บริเวณภาษาหลากหลายต่ำ นักภาษาศาสตร์มีหลักอยู่ว่าหากภาษามีพัฒนาการอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
เป็นเวลานานจะสั่งสมความหลากหลายเอาไว้ในตัวเองจะแตกตัวเป็นภาษาถิ่นย่อยๆ แล้วมีความแตกต่าง
จากกันมาก ฉะนั้นบริเวณไหนท่ีภาษามีความหลากหลายสูง ก็แสดงว่าภาษาน่าจะบ่มเพาะตัวเองในพื้นที่
นั้นเป็นเวลานาน ถ้าความหลากหลายต่ำกว่าก็แสดงว่าอยู่มาไม่นาน ในกรณีนี้ ภาษาตระกูลไทที่พูดกัน
อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับขอบเขตการกระจายตัวของ
ภาษาโดยภาพรวม ส่วนทางตอนใต้ของจีนแถวมณฑลยูนาน กว่างซี ต่อเนื่องกับภาคเหนือของเวียดนาม 
พบว่าภาษาตระกูลไทมีความหลากหลายสูง แสดงให้เห็นว่าภาษาอยู่มานานกว่าที่อยู่ในเอเชียอาคเนย์ 
แล้ววิธีที่จะอนุมานว่าต้นกำเนิดของภาษาอยู่ที่ไหน นักภาษาศาสตร์ก็ใช้หลักที่ว่าพื้นที่ไหนที่มีความ
หลากหลายทางภาษาสูงแสดงว่าบริเวณนั้นภาษาอยู่มาเก่าแก่เหมาะที่จะเป็น center of origin มากกว่า
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บริเวณที่มีความหลากหลายของภาษาต่ำ ดังนั้นภาษาตระกูลไทจึงไม่ได้ถือกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ บริเวณที่น่าจะเป็นถ่ินกำเนิดของภาษาคือภาคใต้ของจีน บริเวณรอยต่อของมณฑลยูนาน มณฑลกว่าง
ซี แล้วก็ภาคเหนือของประเทศเวียดนาม และเมื่อภาษาตระกูลไทไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มา
นานถึงขั ้นเก่าแก่ ก็แสดงว่าภาษาตระกูลไทต้องแพร่มาจากภาคใต้ของจีน ไม่ใช่ภาษาพื้นเมืองของ
ภูมิภาค เป็นไปได้ว่าบรรพบุรุษของกลุ่มคนไทยเคลื่อนย้ายมาจากตอนใต้ของจีนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
แล้วเอาภาษาตระกูลไทมา และกลายมาเป็นบรรพบุรุษของคนไทย อันนี้คือความเป็นไปได้ทางหนึ่ง และ
ภาษาอาจเคลื่อนย้ายมาจากตอนใต้ของจีนโดยคนจำนวนไม่มากนัก แล้วอาจเป็นไปได้ด้วยกลไกทาง
วัฒนธรรมหรือทางการเมืองบางอย่างทำให้การใช้ภาษาแพร่หลายมากขึ้น แต่วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือ
ให้ความสำคัญทางด้านพันธุกรรม สมมุติว่าการแพร่กระจายของภาษาตระกูลไทสัมพันธ์กับการ
เคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ของบรรพบุรุษของคนไทยจากภาคใต้ของจีน ฉะนั้นโดยเช้ือสายเรามาจากภาคใต้ของ
จีน แต่ถ้าการแพร่กระจายของภาษาเกิดขึ้นด้วยบรรพบุรุษจำนวนน้อย แล้วกลืนกลายมาเป็นคนพ้ืนเมือง 
ทำให้คนพื้นเมืองที่อาจจะเคยพูดภาษากลุ่มมอญเขมรกลืนกลายภาษาของตัวเองมาพูดภาษาตระกูลไท 
ถ้าเป็นกรณีนี้โดยเชื้อสายคนที่พูดภาษาตระกูลไทในประเทศไทยปัจจุบันจะต้องมีบรรพบุรุษเป็นคน
พื้นเมืองเดิม เราก็ควรมีพันธุกรรมที่คล้ายกับคนพื้นเมืองเดิมของภูมิภาค มากกว่าที่จะคล้ายกับคนที่อยู่
ทางตอนใต้ของจีน และจากหลักฐานทางพันธุกรรม (DNA) ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ อาจารย์ประจำ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในทีมวิจัยที่ศึกษาเรื่องถิ่นกำเนิดของ
บรรพบุรุษไทย โดยศึกษาจากหลักฐานทางพันธุกรรม หรือ DNA ตีพิมพ์เป็นวารสารวิชาการในปี ๒๐๐๘ 
เรื ่อง Genetic history of Southeast Asian populations as revealed by ancient and modern 
human mitochondrial DNA analysis ใน American Journal of Physical Anthropology (AJPA) 
ระบุว่ามนุษย์ในโลกนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกัน เพราะมีดีเอ็นเอเหมือนกันมากกว่า ๙๙ เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์แล้ว พบว่าคนไทยปัจจุบันแทนท่ีจะใกล้ชิดในทางพันธุกรรมกับคนก่อน
ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งอยู่อาศัยมาตั้งแต่หลายพันปีก่อน กลับใกล้ชิดกับคนพื้นเมืองทางตอนใต้ของจีน 
ซึ่งยังอยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวในทุกวันน้ี การวิจัยได้นำโครงกระดูกมนุษยก์่อนประวัติศาสตรใ์นภาคอสีาน 
อายุ ๒-๓ พันปีมาสกัดดีเอ็นเอโบราณสำเร็จเป็นครั้งแรกของภูมิภาคในตอนนั้น โดยพื้นที่ศึกษาคือลุ่มน้ำ
มูล เลือก ๒๖ ตัวอย่างจาก ๑๐๐ กว่าตัวอย่างมาสกัด รูปแบบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมสนับสนุนว่า
บรรพบุรุษคนไทยในปัจจุบันน่าจะมาจากทางภาคใต้ของจีนในระยะเวลาไม่นานมาก นั่นคือระยะเวลา
ภายหลังจากท่ีภูมิภาคนี้มีคนอาศัยอยู่เต็มไปหมดแล้ว เป็นประชากรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ นี่เป็นคนอีก
กลุ่มหนึ่งที่เข้ามา คนไทยปัจจุบันต่างกลุ่มมีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างน้อย โดย genetic 
ของคนไทย ดู homogeneous (เหมือนกัน) พอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับคนเก่าแก่ของภูมิภาคอย่าง
กลุ่มคนพูดภาษาออสโตรเอเชียติก อย่างกลุ่มมอญ-เขมร ซึ่งฟ้องว่าบรรพบุรุษคนไทยเข้ามาอยู่อาศัยใน
ภูมิภาคมีการแตกตัวเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ ภายหลังจากพวกคนพื้นเมืองเก่ าแก่ คือพวกที่พูดภาษามอญ 
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เขมร เพราะฉะนั้นจึงสนับสนุนว่าคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้อยู่อาศัยในพื้นที่แล้วส่วนหนึ่งกลายเป็น
คนมอญ เขมรในปัจจุบัน คนก่อนประวัติศาสตร์ก็ดี คนมอญ เขมร ในปัจจุบันก็ดี มีความห่างกัน
พอสมควรกับคนไทย คนไทยกับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนพ้ืนเมืองทางใต้ของจีนรวมทั้งพวกจ้วงดว้ย 
ด้วยรูปแบบของความสัมพันธ์นี้จึงสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าบรรพบุรุษคนไทยในปัจจุบันน่าจะเป็นพวกที่
อพยพลงมาจากตอนใต้ของประเทศจีน (ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ, ออนไลน์)   
 และงานวิจัยของ รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ ซึ่งเป็นนักชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์เชิง
มานุษยวิทยา เขียนรายงานในหัวข้อ Reconstructing the Human Genetic History of Mainland 
Southeast Asia: Insights from Genome-Wide Data from Thailand and Laos ตีพิมพ์ในวารสาร 
Molecular Biology and Evolution ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๐๒๑ เป็นงานวิจ ัยชิ ้นแรกที ่บ ่งบอก
รายละเอียดโครงสร้างพันธุกรรมของคนไทยในแต่ละภูมิภาคว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แสดงให้เห็น
ความหลากหลายของดีเอ็นเอของผู้คนในประเทศไทย หลังจากศึกษาดีเอ็นเอทุกรูปแบบ คำตอบคือคน
ไทยภาคกลางเป็นคนมอญ ซึ่งคำตอบนี้แตกต่างจากดีเอ็นเอคนภาคเหนือ และดีเอ็นเอคนภาคอีสาน  ใน
การศึกษาดีเอ็นเอได้แบ่งเป็นสองส่วน คือการศึกษาดีเอ็นเอคนในปัจจุบัน และทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจาก
ทั ้งในประเทศไทยและจากสถาบันว ิจ ัยแมกซ์พล ังก ์ (Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology) ประเทศเยอรมนี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ จนถึงปัจจุบัน ผลงานช้ินนี้เผยแพร่ในวารสาร 
Molecular Biology and Evolution ซึ่งศึกษาดีเอ็นเอในรูปแบบของ SNPs ในจีโนมของกลุ่มชาติพนัธุ์
ในประเทศไทย และเปรียบเทียบกับประชากรอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ผลการศึกษาหลักๆ 
พบว่าดีเอ็นเอของคนไทยในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน คนเมืองซึ่งเป็นประชากรหลักในภาคเหนือ
ของไทยมีดีเอ็นเอคล้ายกับชาวไดจากสิบสองปันนาประเทศจีนตอนใต้ ส่วนคนอีสานมีดีเอ็นเอที่มีการ
ผสมผสานระหว่างกลุ่มประชากรที่พูดมอญ-เขมรกับดีเอ็นเอของคนไทยในสิบสองปันนา ซึ่งดีเอ็นเอของ
คนอีสานมีความต่างระหว่างชายกับหญิง คนลาวอีสานเพศหญิงมีดีเอ็นเอเหมือนคนไทยสิบสองปันนา 
ในขณะที่ผู้ชายอีสานมีดีเอ็นเอเหมือนคนมอญ-เขมร น่าจะบ่งบอกเหตุการณ์ในอดีตและรูปแบบของการ
อพยพ ในการอพยพของคนลาวอีสานน่าจะเป็นการอพยพมาทั้งชายและหญิงกลุ่มใหญ่ แต่เนื่องจาก
ประชากรที่เป็นประชากรดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานปัจจุบันเป็นคนกลุ่มมอญ-เขมรมาก่อน เมื่อเกิด

รูปแบบการแต่งงานทำให้ดีเอ็นเอของคนอีสานในปัจจุบันเป็นแบบนี้ (รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์, ออนไลน์) 
 สรุปผลจากการศึกษาของทีมศาสตราจารย์เสมอชัย พูลสุวรรณ เป็นการศึกษาดีเอ็นเอไมโท
คอนเดรียจากตัวอย่างโบราณที่บ้านโนนวัดกับเนินอุโลก จังหวัดนครราชสีมา สกัดดีเอ็นเอจากฟันโบราณ
ในแหล่งโบราณคดีสมัยสำริดและโลหะเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอของคนปัจจุบันในประเทศไทยและในทวีป
เอเชีย ได้คำตอบที่สนับสนุนทฤษฎีที่อธิบายว่า บรรพบุรุษทางเชื้อสายของชาวไทยในประเทศไทยนา่จะ
มิได้เป็นคนพื้นเมืองของภูมิภาคมาแต่ดั้งเดิม แต่อพยพลงมาจากทางตอนใต้ของจีน โดยคนพื้นเมืองที่
อาศัยอยู่ก่อนแล้วเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกในปัจจุบัน และคำตอบ
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ของรศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ สรุปว่าประชากรหลักในภาคเหนือของไทยมีดีเอ็นเอคล้ายกับชาวไดจากสิบสอง
ปันนาประเทศจีนตอนใต้ และคนอีสานมีดีเอ็นเอที่มีการผสมผสานระหว่างกลุ่มประชากรที่พูดมอญ-เขมร
กับดีเอ็นเอของคนไทยในสิบสองปันนา ซึ่งบ่งบอกเหตุการณ์ในอดีตถึงการอพยพของคนกลุ่มใหญ่ทั้งชาย
และหญิง สอดคล้องกับการสันนิษฐานของนักภาษาศาสตร์ว่าภาษาตระกูลไท ไม่ได้ถือกำเนิดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณที่น่าจะเป็นถิ่นกำเนิดของภาษาคือภาคใต้ของจีน ซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อยู่บนเส้นทางการค้าโลกอย่างน้อยตั้งแต่ ราว พ.ศ. ๑,๐๐๐ โดยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศไทยเป็น
ดินแดนคาบสมุทร เสมือนสะพานแผ่นดินเชื่อมโยงโลกตะวันออก (มหาสมุทรแปซิฟิก) กับตะวันตก 
(มหาสมุทรอินเดีย) ในยุคที่เทคโนโลยีการเดินเรือทะเลสมุทรยังไม่ก้าวหน้า จึงมีผลให้ผู้คน และสังคม
วัฒนธรรมในสมัยนั้นมีลักษณะหลากหลาย ดังนั้นกลุ่มคนในเมืองนครปฐมโบราณจึงผสมผสานปะปนอยู่
ด้วยกัน ทั้งจากภายในกันเองระหว่างแผ่นดินใหญ่กับหมู่เกาะ และทั้งจากภายนอกที่มาจากตะวันออก
และตะวันตก จนไม่มีสิ่งใดยืนยันได้แน่ว่าอะไรเป็นของแท้ๆ ไร้สิ่งเจือปนได้  
 

ขอบชายฝั่งทะเลทวารวดี 
 ที่ราบภาคกลางสามารถจำแนกออกได้เป็นที่ราบภาคกลางตอนบน และที่ราบภาคกลาง
ตอนล่าง โดยมีพื้นท่ีของ จ. นครสวรรค์เป็นรอยตอ่แล้วจึงขยายแผเ่ป็นที่ลุม่ต่ำในเขตของลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 
ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง ไล่ลงมาจรดชายฝั่งทะเลของ จ. สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม พื้นที่ตั้งแต่ จ.สิงห์บุรีลงมามีร่องรอยของการท่วมถึงของนํ้าทะเลสมัยโฮโลซีน ซึ่งมี ๒ 
ระดับ  ระดับที่ ๑ สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ๕-๑๕ เมตร เรียกว่าที่ราบสิงห์บุรี (Sing Buri Plain) 
และระดับที่ ๒ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๐-๕ เมตรเรียกว่าที่ลุ่มบางกอก (Bangkok Lowland) 
(Takaya,๑๙๖๙) เคยพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในที่ลุ ่มบางกอกแถบบริเวณแหล่ง
โบราณคดีโคกพลับ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี (สด แดงเอียด, ๒๕๒๑) แหล่งโบราณคดีบ้านหนองสอง
ห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (สุริยา สุดสวาท และ เดชาสุดสวาท , ๒๕๓๓) แหล่ง
โบราณคดีบึงไผ่ดำ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา บ้านเมืองในเมืองสมัยทวารวดีจำนวนมาก
ตั้งอยู่บนที่ราบภาคกลางตอนล่างนี้ ในแถบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน มีเมืองนครปฐมโบราณ เมืองคูบัว 
(ราชบุรี) เมืองอู่ทอง (สุพรรณบุรี) ในลุ่มแม่น้ำลพบุรี -ป่าสักมีเมืองจันเสน (นครสวรรค์) ในลุ่มน้ำบางปะ
กงมีเมืองศรีมโหสถ (ปราจีนบุรี) ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีเมืองดงคอน เมืองอู่ตะเภา เป็นต้น  แต่ไม่
ปรากฏว่ามีเมืองสมัยทวารวดีตั้งอยู่ในท่ีลุ่มบางกอก (ผาสุข อินทราวุธ, ๒๕๔๒) 
 จากการศึกษาของTakaya ที่บ่งชี้ว่าที่ลุ่มบางกอกเคยเป็นทะเลมาก่อนทำให้นักวิชาการใช้ผล
การศึกษานี้มาพิจารณาระดับเส้นชั้นความสูงประมาณ ๔ เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ร่วมกับ
ที่ตั้งของเมืองสมัยทวารวดี เช่น เมืองนครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง และเมืองศรีมโหสถ ประกอบกับในท่ี
ลุ่มบางกอกเองก็มีระดับต่ำกว่า ๔ เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และในลุ่มบางกอกนั้นก็ไม่ปรากฏมีเมือง
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ทวารวดีอยู่เลย จึงเกิดเป็นแนวคิดว่า เมืองสมัยทวารวดีที่ตั้งใกล้เส้นชั้นความสูง ๔ เมตรนี้ล้วนเป็นเมือง
ท่าชายทะเลสมัยทวารวดี การตีความของนักวิชาการรุ่นนั้นได้เน้นหนักไปที่การเชื่อมโยงร่องรอยการรุก
เข้าท่วมของนํ้าทะเล กับตำแหน่งที่ตั้งของเมืองสมัยทวารวดีเท่าน้ัน แต่ไม่ได้กำหนดอายุซากอินทรียวัตถุ
ที่พบสัมพันธ์กับบริเวณที่เชื่อว่าเป็นแนวชายฝั่งทะเล Tanabe et al. (๒๐๐๓) ได้สันนิษฐานขอบเขตแนว
ชายฝั่งทะเลเมื่อราว ๒,๐๐๐ ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน หรือราวพุทธศตวรรษที่ ๗ ว่าแนวชายฝั่งทะเลนั้นอยู่
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั ้นแนวคิดเรื ่องแนวชายฝั่งทะเลสมัยทวารวดี จึงควรหาหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลยิ่งขึ้น (ดร.ตรงใจ หุตางกูร, ๒๕๕๗) ได้บูรณาการ
ข้อมูลด้านธรณีสัณฐาน เรณูวิทยา และการใช้ค่าอายุเรดิโอคาร์บอนตามปีปฏิทิน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
กำหนดแนวชายฝั ่งทะเลโบราณของแต่ละช่วงเวลา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พัฒนาการของ
ภูมิศาสตร์พืชพรรณในที่ลุ่มบางกอกสมัยโฮโลซีน แบ่งออกได้เป็น ๕ ระยะ  
 ระยะที่ ๑ คือปรากฏการณ์การรุกเข้าสูงสดุของนํ้าทะเล เมื่อราว ๘,๔๐๐ ปีมาแล้วตามปีปฏทินิ 
แนวผืนป่าชายเลนปกคลุมอยู่ในเขต จ.สุพรรณบุรี-อ่างทอง  
 ระยะที่ ๒ จึงเข้าสู่ช่วงการถดถอยของระดับนํ้าทะเล ทำ ให้แนวผืนป่าชายเลนเคลื่อนที่ลงทาง
ทิศใต้ มาอยู่ในพื้นที่ จ. ปทุมธานี เมื่อราว ๖,๐๐๐ ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน 
 ระยะที่ ๓ แนวผืนป่าชายเลนเคลื่อนตัวลงมาอยู่ในพ้ืนท่ี จ. นนทบุรี เมื่อราว ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว
ตามปีปฏิทิน  
 ระยะที่ ๔ แนวผืนป่าชายเลนเคลื่อนตัวลงมาอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร 
เมื่อราว ๒,๕๐๐ ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน  
 ระยะที่ ๕ แนวผืนป่าชายเลนเคลื่อนตัวต่อมาอยู่ในพื้นที่ของ อ. พระประแดงจ.สมุทรปราการ 
เมื่อราว ๑,๕๐๐ ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน ดังนั้นลักษณะของภูมิศาสตร์ที่ตรงกับสมัยทวารวดีคือ ระยะที่ ๕ 
อันแสดงว่าอ่าวทวารวดีมีขอบเขตไม่สูงเกินไปกว่าพื้นที่ของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของภูมิศาสตร์พืชพรรณในที่ลุ่มบางกอกสมัยโฮโลซีน แบ่งออกได้เป็น 
๕ ระยะซึ่งสมัยทวารวดีมีลักษณะของภูมิศาสตร์ตรงกับสมัยที่ ๕ และแนวชายฝั่งทะเลสมัยทวารวดี อยู่
ในแถบพื้นที่ของ อ.พระประแดง ซึ่งเมืองท่านครปฐมโบราณตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเล แสดงให้เห็นว่า
การค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕ ในสมัย
ราชวงศ์ถังของประเทศจีนและราชวงศ์ 
 อับบาสิยะฮ์ในตะวันออกกลาง อันนำมาซึ่งการเดินเรือสินค้าเข้ามายังน่านน้ำเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รวมถึง ภาคกลางของประเทศไทย จากนั้นคงเกิดเป็นเครือข่ายการค้าภายในชุมชน (domestic 
trade) เพราะได้ขุดค้นพบลูกปัดแก้วทั้งตามเมืองท่าซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเล เช่น เมืองนครปฐม
โบราณ เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองดงละคร จังหวัดนครนายก และพบตามชุมชนหรือเมืองตอน
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ในแผ่นดินได้แก่ เมืองขีดขิน จังหวัดสระบุรี พรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี และเมืองศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

สรุป 
 จากหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นแสดงให้เห็นว่าชุมชนระยะแรกยังคงมีการอยู่อาศัยอย่าง
ต่อเนื่องมาในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ และเมื่อมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเวลาจึง
ทำให้มีการขยับขยายถิ่นฐานและเกิดการจัดระเบียบต่างๆของเมืองนครปฐมโบราณขึ้น วัฒนธรรมอินเดีย
ที่ปรากฏมาตั้งแต่ระยะแรกเป็นปัจจัยสำคัญการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่ จาก
ตำนานที่กล่าวถึงการสร้างเมืองนครชัยศรีภายหลังปี พ.ศ.  ๑๑๓๓ โดยเมืองนี้มีการปกครองในระบบ
กษัตริย์ทั้งส่วนส่วนปกครองและชาวเมืองต่างนับถือในพุทธศาสนานิกายหินยานเป็นศาสนาหลัก จึง
ก่อให้เกิดการก่อสร้างอาคารศาสนสถานขึ ้นหลายแห่งเพื่อเป็นศูนย์ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ดัง
ตัวอย่างเช่นพระประโทนเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองโบราณและเอกสารหลายฉบับที่ระบุว่ากษัตริย์สร้างขึ้น
ในปีพ.ศ. ๑๑๙๙ เมืองนครปฐมโบราณมีพื้นฐานระบบเศรษฐกิจของเมืองซึ่งเน้นการทำเกษตรกรรมคือ
การเพราะปลูกข้าวและการค้าขายกับต่างประเทศโดยมีปัจจัยทางธรรมชาติที่เกื้อหนุนเป็นอย่างดี คือ
สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโบราณ ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เมือง
นครปฐมโบราณยกระดับเป็นพ่อค้าคนกลางในการติดต่อค้าขายระหว่างอินเดีย จีน และอาหรับอันนำมา
สู่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เป็นต้นมา ซึ่งเห็น
ได้จากการปรากฏวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ที่มาจากต่างถิ่นมากขึ้น เช่นลูกปัดแก้วสีเดียวแบบอินโดแปซิฟิค 
และเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถัง อันสัมพันธ์กับกิจกรรมการค้าขายลูกปัดและการค้าเครื่องถ้วยจีนทาง
ทะเลที่รุ่งเรืองมากในช่วงเวลานั้น  
 ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ สันนิษฐานว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิศาสตร์คือ
มีการถอยรุ่นของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยออกไปไกลกว่าเดิมส่งผลให้แม่น้ำบางแก้วที่เป็นเส้นทางคมนาคม
หลักของเมืองโบราณนครปฐมเปลี่ยนทางเดินและหมดความสำคัญลง จึงกระทบต่อการยังชีพของ
ชาวเมืองที่ต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในการทำเกษตรกรรม และยังส่งผลให้กระเทือนต่อ
ระบบเศรษฐกิจของเมืองโดยรวมที่พึ่งพาการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศทำให้เมืองนครปฐมโบราณที่
เจริญรุ่งเรืองมายาวนานต้องเสื่อมลงไปในที่สุด จากหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีหอเอก 
และแหล่งธรรมศาลาที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณและอยู่ติดกับลำน้ำบางแก้วนั้นเป็นข้อบ่งชี้ว่าทั้งสอง
ชุมชนนี ้คงถูกทิ ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที ่ ๑๖ เพราะจากการขุดค้นไม่พบช้ั นวัฒนธรรมหรือ
โบราณวัตถุที่จะมีอายุอยู่ในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เลยและไม่มีการกลับมาใช้พื้นที่บริเวณนี้อีก 
เมืองนครปฐมโบราณในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ มีหลักฐานปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดที่เกี่ยวเนื่องกับ
พุทธศาสนานิกายมหายาน เพราะได้พบประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรกพระพิมพ์ดินเผาศิลปะแบบ
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เขมรสมัยนครวัดและบายนหลายชิ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีร่องรอยหลักฐานของการกลับเข้ามาใช้พื้นที่
ตามศาสนสถานสำคัญที่มีอยู่เดิมอีกครั้ง 
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บทคัดย่อ 
  ประวัติพุทธศิลป์นพระพุทธศาสนา มีความเกี่ยวข้องกับ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ อุท
เทสิกเจดีย์  คือศิลปกรรม ที่สร้างขึ้นรับใช้พระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม 
และสถาปัตยกรรมในลัทธิมหายาน และเถรวาท ปรากฏเป็นลักษณะของพระพุทธรูปในสมัยทวารวดี ซึ่ง
อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นสิ่งที่สะท้อนความงดงามของศิลปะ และการ
วิเคราะห์แนวคิดคุณค่าพุทธศิลป์ทวารวดี ที่ปรากฏในรูปแบบของเจดีย์และโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ต่างๆ ล้วนทำให้เกิดคุณค่าในด้านต่างๆ เช่น คุณค่าทางด้านศาสนา เมื่อศาสนาเกิดขึ้นก็ใช้ศิลปะเป็น
เครื่องมือในการเผยแพร่ศาสนา หรือแม้กระทั่งการสร้างศาสนสถานขึ้นมา เพื่อให้ศาสนิกชนได้ทําพิธีหรือ
เคารพบูชา คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทำให้ทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญของชุมชนโบราณ  
คุณค่าทางด้านสุนทรียะความงาม ความงามในท่ีนี้เป็นเรื่องทางศิลปและศีล ไม่เป็นราคาของวัตถุ แต่เป็น
คุณค่าต่อจิตใจ ความงามเกิดขึ้นด้วยอารมณ์ มิใช่ด้วยเหตุผล  คุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นการเท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชน 
คุณค่าทางสังคม เกิดสำนึกรักบ้านเกิดภูมิใจในบ้านเกิดที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์อันมีประวัติความ
เป็นมาที่ยาวนานและน่าภาคภูมิใจ 
 
คำสำคัญ:  คุณค่า, พุทธศิลป์, พระพุทธรูป, ยุคทวารวดี 
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Abstract 
  The history of the Buddhist art in Buddhism is related to Dhātu-cetiya (stupa 
enshrining the Buddha’s relics), Paribhoga-cetiya (things and places used by the Buddha), 
Dhamma-cetiya (a doctrinal shrine), and Uddesika-cetiya (a shrine by dedication). All of 
which are the work of art created to serve Buddhism directly. Whether it be painting, 
sculpture, or architecture, both in Mahayana and Theravada Buddhism, all could be seen 
in the Buddha statues of the Dvaravati period, which dated from the 12th to the 16th 
century BC. All of these reflect the beauty of art. From analyzing the concepts and values 
of the Buddhist art in Dvaravati period as appeared in the form of a stupa or other 
archaeological sites and artifacts, it is found that they bring about values in various fields 
as follows: Religious values in which since the start of religion, art has been used as a 
mean to spread religions or even the building of religious places for people to perform 
rituals or worship; Historical values by providing the history and importance of the ancient 
communities; Aesthetic values which refer to art and precepts that create mental values. 
The beauty that is derived from emotions, not reasons; Economic values by developing 
the sites to be a historical tourist attraction and a tourism destination that can generate 
income for the community; and Social values by raising awareness for people to be 
nationalistic for having evidence showing a long and proud history. 
 
Keywords: Buddhist Arts, Value, Buddha Image, Davaravati 
 

บทนำ 
 เมื่อครั้งพุทธกาลมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่า ในช่วงที่พระพุทธองค์เสด็จไปทรงเทศนาโปรด
พระพุทธมารดา บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระเจ้าปเสนทิโกศล มีความรําลึกถึงพระพุทธองค์ ด้วยมิได้ทรง
เห็นเป็นเวลานาน จึงตรัสให้นาย ช่างทําพระพุทธรูปขึ้นด้วยไม้แก่นจันทน์แดง ประดิษฐานไว้เหนือ
อาสนะที่พระพุทธองค์เคยประทับ ครั้นพระพุทธองค์ เสด็จกลับลงมาจากดาวดึงส์ถึงที่ประทับ ด้วยพระ
บรมพุทธานุภาพ บันดาลให้พระพุทธรูปแก่นจันทน์ เลื่อนหลีกจากพระพุทธอาสน์ทําท่าจะอันตรธาน
หายไป พระเจ้าปเสนทิโกศลนึกเสียดาย จึงทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงตรัส “ห้าม” พระแก่นจันทน์ มิให้
อันตรธานไปไหน พระพุทธองค์สั่งให้พระเจ้าปเสนทิโกศลรักษาพระแก่นจันทน์นั้นไว้ (กลายเป็นท่ีมาของ
พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์) หากเชื่อตามนี้ ก็แปลว่า พระแก่นจันทน์ คือพระพุทธรูปองค์แรก
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ของโลก เพราะมีอายุร่วมสมัยกับยุคพุทธกาล ย่อมเก่าแก่กว่าการสร้างพระพุทธรูปในสมัยคันธาราฐ โดย
ชาวกรีก เมื่อประมาณพุทธศตวรรษท่ี 4 
  ชาวพุทธส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า พระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้บรรลุถึงสิ่งที ่ตนหวัง  
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้และมองว่าการไดก้ราบไหว้สกัการบูชาพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสริิมงคล ซึ่งก็
สอดคล้องกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เมื่อนึกถึงหลักคำสอนแล้วนำเอามาประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันทำให้เกิดความสงบสุขทางด้านจิตใจ อิทธิพลหรืออำนาจของแรงศรัทธาที ่เกิดจาก
พระพุทธรูปเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน จึงทำให้เห็นว่าคุณค่าพุทธศิลป์เป็นงานที่แฝงอยู่ด้วย
ปรัชญา ความคิดและจิตวิญญาณของผู้ที่สร้างขึ้นพร้อมกับความเช่ือและความศรัทธา ศาสนิกชนที่ได้พบ
เห็นก็รู้สึกถึงความสงบและเกิดความศรัทธาในพุทธศิลป์ที่ปรากฏ ภายหลังพุทธปรินิพพาน พุทธบริษัท
ต้องการน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณของพระองค์และปรารถนาที่จะแสดงความเคารพสักการบูชา ดั่ งท่าน
พระอานนท์ทูลถามพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ตรัสถึงสังเวชนียสถาน  คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดง
ปฐมเทศนา และปรินิพพาน เป็นสถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์ภายหลังมีพระสถูปบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ 8 แห่ง  เรียกว่า “ธาตุเจดีย์” เป็นสถานที่เคารพสักการบูชาของพุทธบริษัท สิ่งก่อสร้างที่
เรียกว่า “พุทธสถาน” คงได้รับการดูแลรักษา การทำนุบำรุง และการประดับประดาเพื่อให้เกิดความ
เลื ่อมใส ตามแนวคิดและจิตนาการของพุทธบริษัท ต่อมาก็พัฒนาการมาเป็นงานศิลปกรรมของ
พระพุทธศาสนา รวมเรียกว่า “พุทธศิลป์หรือ พุทธศิลปะ (เสถียร โพธินันทะ , 2539: 108) โดยแรกเริ่ม
นั้นการสร้างพุทธศิลปกรรมมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เช่น อนาถปิณฑิกเศรษฐีสร้างเชตะวันวิหารถวาย
เป็นวัด ซึ่งประกอบด้วยเสนาสนะอันเป็นพุทธศิลปกรรมที่งดงามและเป็นที่สัปปายะ คือ มีความสงบ
เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ความว่าอนาถบิณฑิกคหบดีได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชตราชกุมารซึ่งเป็น
สถานไม่ไกล ไม่ใกล้นักจากหมู่บ้าน มีการคมนาคมสะดวก ชาวบ้านที่มีความประสงค์ไปมาได้ง่าย 
กลางวันมีคนน้อย กลางคืนเงียบมีเสียงอึกทึกน้อย ปราศจากกลิ่นไอคน เป็นสถานควรแก่การประกอบ
กรรมในท่ีลับของมนุษย์ชน สมควรเป็นท่ีหลีกเร้น (วิ.จู. (ไทย) 7/256/87-89) พระพุทธศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีระเบียบแบบแผนของพิธีกรรม หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นหลักที่พ่ึง
ทางจิตใจให้เกิดสันติสุขในสังคม และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม อิทธิพลที่ได้รับ
ทางศิลปกรรมเชิงพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ นั้น ได้ถือกำเนิดขึ้นหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว เมื่อมีการสังคยานาพระไตรปิฎกเกิดขึ้นส่งผลให้การถ่ายทอดวิทยาการทางด้าน
พุทธศาสตร์มีรูปแบบที่หลากหลาย และแตกต่างกันออกในขณะที่ตำรามุ่งถ่ายทอดพุทธประวัติและชาดก
ต่างๆ แต่ศิลปะก็ถือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดหลักจริยศาสตร์ที่ได้ผลเช่นกัน พุทธศิลป์จึงแพร่ขยาย
ออกไปอย่างรวดเร็ว  จนเกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่และสืบทอดต่อกันมา (วัชรินทร์ บัวจันทร์ , 
2554: 5) จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 236 สมัยเดียวกันกับ
ประเทศศรีลังกา โดยการส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ 9 สาย  โดยการอุปถัมภ์
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ของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดีย ขณะนั้นประเทศไทยอยู่ในดินแดนท่ีเรียกว่าสุวรรณภูมิ โดยการ
นำของพระโสณะและพระอุตตระเป็นพระเถระชาวอินเดียได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบนี้  
สำหรับประเทศไทยมีหลักฐานที่อ้างอิงได้ คือ ธรรมจักรและกวางหมอบที่ขุดพบที่บริเวณปฐมเจดีย์ที่
จังหวัดนครปฐม เป็นศิลปกรรมสมัยทวาราวดีมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 10 -11 ศิลปกรรมดังกล่าว มี
ลักษณะเช่นเดียวกับศิลปะสมัยเดียวกับของอินเดีย หลังจากนั้นพุทธศิลปวัตถุได้วิวัฒน าการไปตาม
อิทธิพลของพุทธศาสนาที่แผ่ไปในยุคหลังๆ เช่น ลังกาพุกาม และเขมร พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยหลายครั้งและแต่ละครั้งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านคำสอนและผลของการเข้ามาเผยแผ่ โดย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค คือ ยุคเถรวาทแบบอโศก ยุคมหายาน ยุคเถรวาทแบบพุกามและยุคเถร
วาทแบบลังกาวงศ์  ยุคทวารวดีตรงกับยุคเถรวาทแบบอโศกพุทธศิลป์ในยุคนี้ท่ีเป็นสถูป หรือเจดีย์ปรากฏ
ในภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (กรมศิลปากร โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี, 2533: 215)  พุทธศิลป์ในสมัยทวารวดีแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ทวารวดี
ตอนต้น  ส่วนใหญ่สร้างด้วยหินขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายพุทธรูปในสมัยคุปตะของอินเดีย แต่การสร้าง
ยังไม่ประณีตทำให้พระพุทธรูปในยุคนี้ดูค่อนข้างกระด้าง ทวารวดีตอนกลางการสร้างมีความประณีตกว่า
ตอนต้นมาก พระพักตร์มีลักษณะแบนกว้างและสั้น เคร่งขรึม พระโอษฐ์กว้างและพระเนตรโปนมีทั้งที่
สร้างด้วยหินแข็งที่ขนาดใหญ่โต แบบลอยองค์และจำหลักนูนกับท่ีสร้างด้วยสำริดซึ่งมีขนาดเล็กประมาณ
ครึ่งฟุต ทวารวดีตอนปลายเป็นลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะศรีวิชัยและอู่ทองพบที่จังหวัดลำพูน
และเชียงใหม่ พระพุทธรูปในสมัยนี้ได้สร้างปางต่างๆ เมืองโบราณอู่ทองเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี มี
ผังเมืองเป็นรูปวงรี ตัวเมืองมีคูน้ำคันดินล้อมรอบภายในตัวเมืองและบริเวณโดยรอบมีซากโบราณกระจาย
อยู่ไม่น้อยกว่า 20 แห่งห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งของโบราณสถานคอกช้างดิน กลุ่ม
ศาสนาสถานและสิ่งก่อสร้างเนื่องในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ลัทธิไศวนิกาย เมืองโบราณอู่ทองมีอายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16 หรือประมาณ 1,000-1,400 ปีที่ผ่านมา เป็นหลักฐานแสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองทางวัตถุ และวิทยาการต่างๆ ในอดีต อันมีผลจากการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับ
การรับวัฒนธรรมจากประเทศอินเดีย ก่อให้เกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า “ทวารวดี” มีลักษณะที่
สำคัญคือ การวางผังเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ การนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทการสร้างศาสน
สถานด้วยอิฐขนาดใหญ่และการมีรูปแบบทางศิลปกรรมเฉพาะของตนเอง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่
ทอง, 2563: ออนไลน์) เมืองอู ่ทองเป็นเมืองโบราณที ่มีความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาของ  
ยุคทวารวดีเป็นเมืองโบราณที่ได้รับการศึกษาทางโบราณคดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็น
ศูนย์กลางทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐทวารวดี เพราะได้ค้นพบแผ่นดินเผารูปพระสงฆ์อุ้มบาตร 
ลักษณะเป็นแผ่นดินเผาสีน้ำตาลเป็นภาพพระภิกษุสามองค์ยืนอุ้มบาตรทรงครองจีวรห่มคลุม คือ ห่มจีวร
คลุมทั้งสองบ่าถึงข้อมือ จีวรมีลักษณะเป็นริ้วชัดเจน ทรงอุ้มบาตรทรงกลมปฎิบัติวัตรคือการออก
บิณฑบาตในยามเช้าและพบภาพปูนปั้นพระพุทธรูปนาคปรกอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-10 (มีอายุ
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ประมาณ 1,600-1,700 ปี) มีรูปแบบคล้ายกับศิลปะสมัยอมรวดีทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย 
(สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, มปป) 
 

แนวคิดพุทธศิลป์เกี่ยวกับพระพุทธรูป 
 พุทธศิลป์ความงดงามทางด้านศิลปะ ในพระพุทธศาสนายังมีความชื่นชมยินดีกับความงามของ
ธรรมชาติ ป่าเขา ลำเนาไพร แม่น้ำลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเล หาดทราย หน้าผา เหวเสียงเพลง 
เ ส ี ย ง ด น ต ร ี  เ ส ี ย ง ข ั บ ก ล ่ อ ม  เ ส ี ย ง เ ส ี ย ด ส ี ข อ ง ต ้ น ไ ม ้  ใ บ ไ ม ้  แ ม ้ ก ร ะ ท ั ่ ง เ ส ี ย ง ล ม  
และเสียงคลื่น ถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญในการสื่อถึงปรัชญาของพระพุทธเจ้า เพราะเป็นการเสริมสร้าง 
ความรู้สึก ความนึกคิด ความเข้าใจ และรู้จักการปล่อยวาง สามารถเป็นสื่อในการเข้าใจ เข้าถึงธรรมมะที่
ลึกซึ้งได้ เหนือคำบรรยายใดๆ ได้ดังนี้ ประกอบด้วย 
 1) พระพุทธรูป จากคำกล่าวนี้พบว่า พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมี
ระเบียบแบบแผนของพิธีกรรม หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นหลักที่พ่ึงทางจิตใจให้เกิดสันติสุขใน
สังคม และยึดถือปฏิบัติ   สืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม อิทธิพลที่ได้รับทางศิลปกรรมเชิงพุทธศิลป์
และสถาปัตยกรรมต่างๆ นั้น ได้ถือกำเนิดขึ้นหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว เมื่อมี
การสังคยานาพระไตรปิฎกเกิดขึ ้นส่งผลให้การถ่ายทอดวิทยาการทางด้านพุทธศาสตร์มีรูปแบบที่
หลากหลาย และแตกต่างกันออกในขณะที่ตำรามุ่งถ่ายทอดพุทธประวัติและชาดกต่างๆ แต่ศิลปะก็ถือ
เป็นเครื่องมือ ในการถ่ายทอดหลักจริยศาสตร์ที่ได้ผลเช่นกัน พุทธศิลป์จึงแพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว 
จนเกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่และสืบทอดต่อกันมา (วัชรินทร์ บัวจันทร์, 2554: 5.) มนุษย์
เกี ่ยวข้องกับศิลปะซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในสังคมมนุษย์ทั ้งในด้านผู้ชื่นชมศิลปะและจิตรกรผู้
สร้างสรรค์ผลงาน เมื่อศิลปะมีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นคำถามเกี่ยวกับศิลปะจึง
เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะเป็นผู้หาคำตอบ เพื่อแสดงทัศนะต่อคำถามที่เกี่ยวกับศิลปะในประเด็นต่างๆ 
พระพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลต่อศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมไทย การสืบทอดประสบการณ์ทางศิลปะ
ก่อให้เกิดทัศนะทางคุณค่าหรือสุนทรียะ ศิลปะในสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนา ศิลปะในพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นถึงเรื่องความงามเป็นการเฉพาะ แต่มีบางแง่มุมที่
สัมพันธ์อยู่กับความจริง (reality) และความดี (goodness) พระพุทธศาสนากล่าวถึงธรรมะเป็นเรื่องหลกั 
ซึ่งก็คือความจริงที่เป็นจริงและกฎเกณฑ์ธรรมชาติ (nature law) กล่าวคือความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย 
การอิงอาศัยเกื้อกูลเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันในธรรมชาติที่เป็นปรากฏการณ ์อาการต่างๆ นั้น มีความ
เป็นปกติธรรมดาของมันเองและมีความงามอยู่ในตัวเองแล้ว เป็นความงามทางภววิสัย เป็นสุนทรียภาพ
ในลักษณะหนึ่ง (มโน พิสุทธิรัตนานนท์, 2547: 101) 
 2) พระพุทธรูปอิทธิพลอินเดีย พระพุทธรูปอินเดียแบบอมราวดีเจริญขึ้นทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของอินเดีย ราวพุทธศตวรรษที่ 6 หรือ 7-9 ร่วมสมัยกับศิลปะคันธารราฐ พระพุทธรูปในศิลปะ
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อมราวดีก็คงได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะคันธารราฐและมถุราผสมกัน เพราะศิลปะอมราวดีในขั้นแรกใช้
สัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธรูป จนกระทั่งต่อมา จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นรูปมนุษย์ พระพุทธรูป
ศิลปะอมราวดี มี 4 แบบ คือ 
 แบบท่ี 1 แบบประทับยืนมักยืนหันหน้าตรงอยู่บนฐานบัว ครองจีวรทั้งห่มเฉียงและห่มคลุม 
 แบบท่ี 2 แบบประทับนั่ง มีเฉพาะในภาพสลักนูนต่ำเท่าน้ัน 
 แบบที่ 3 แบบนาคปรก พระพุทธรูปนาคปรกที่เก่าที่สุด ตกอยู่ในแบบพระพุทธรูปประทับ
นั่ง ห่มเฉียง แบบท่ี 2 ในศิลปะอมราวดีเป็นพระพุทธรูปที่มีวิวัฒนาการโดยเฉพาะของตนเอง 
 แบบท่ี 4 แบบประทับนั่งห้อยพระบาท แสดงถึงการคิดค้นลักษณะรปูภาพท่ีสาํคัญแบบใหม่
ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องอยู่กับบัลลังก์ซึ่งมีรูปร่างเหมือนม้านั่งหรือเก้าอ้ีมีท้าวแขน (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศ.ม.จ., 
2552: 10-25)   
  พระพุทธรูปแบบทวารวดี  (สุภัทรดิศ ดิศกุล,ศ.ม.จ., 2538: 5) ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูป
แบบคุปตะและหลังคุปตะ ซึ่งเจริญอยู่ทางภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศอินเดีย ระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 9-13 แสดงให้เห็นถึงร่องรอยอิทธิพลของศิลปะอินเดียสมัยอมราวดี ที่เข้ามาก่อนหน้านั้นด้วย 
เพราะอาณาจักรทวารวดีเจริญอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปี ฉะนั้น จึงได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียรุ่นต่อมา
ของอินเดียอีกได้แก่ ศิลปะแบบปาละ ที่เจริญขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางพุทธศตวรรษที่ 
14-17พระพุทธรูปแบบทวารวดี นิยมสลักด้วยศิลา ที่หล่อเป็นสําริดก็มี แต่มักเป็นขนาดเล็ก ต่อมาได้
ค้นพบพระพุทธรูปยืนสําริดทวารวดีองค์หนึ่งที่เมืองฝ่าย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สูง 1.0 9 
เมตร เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ทวารวดีองค์ใหญ่ที่สุดเท่าที่ ได้เคยคนพบลักษณะพระพักตร์คล้ายศิลปะ
อินเดียมาก สันนิษฐานว่า อาจหล่อข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 13 

  3) พระพุทธรูปประติมากรรมไทยสมัยอู่ทองและสมัยอยุธยา ประติมากรรมสมัยอู่ทอง เป็น
ประติมากรรมที่สร้างขึ้น ในสมัยอโยธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร เกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. 1300-1897 
และ ประติมากรรมสมัยอยุธยาเกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. 1893-2310 ประติมากรรมอู่ทองปูรากฐาน ให้แก่
ประติมากรรมสมัยอยุธยาตอนต้นโดยตรง เพราะศิลปะอู่ทองมีการทำสืบต่อไป จนถึงแผ่นดินสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ 
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ภาพที่ 1 พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะสมัยอู่ทอง 

  อยุธยายุคต้น ในยุคนี้มีการสร้างพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะผสมผสานพระพุทธรูปสมัยทวาร
วดี สมัยลพบุรี และศิลปะของชนพื้นเมืองอโยธยาเอง มีพุทธลักษณะเด่นชัด คือ วงพระพักตร์เป็น
สี่เหลี่ยม มีไรพระศกเป็นกรอบ วงพักตร์พระหนุป้านเป็นรูปคางคน พระนาสิกเป็นสันคม พระขนงชัดเจน
เป็นเส้นกระด้างคล้ายปีกนกบรรจบกัน ปริมาตรของพระพักตร์ดูแบน ขมวดพระเกศามีขนาดเล็กเป็นจุด 
พระรัศมีมีทั้งทำอย่างเป็นต่อม และทำเป็นเปลว ผ้าครองทำชายสังฆาฏิยาว นิยมนั่งขัดสมาธิราบ ฐาน
หน้ากระดานเป็นร่อง และแอ่นเข้าข้างใน เนื ้อโลหะสำริดหล่อได้บางเป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังพบ
พระพุทธรูปสลักศิลา เช่น พระพุทธรูปที่พระระเบียงวัดมหาธาตุ ลพบุรี พระพุทธรูปที่วิหารหน้าสถูป
ใหญ่ วัดนครโกษา ลพบุรี และพระพุทธรูปที่วัดใหญ่ ชัยมงคล อยุธยา เป็นต้น 
 

กำเนิดและพัฒนาการพุทธศิลปวัตถุสมัยต่างๆ 
  พระธรรมปิฎก (2540: 212) ได้อธิบายว่า พระพุทธศาสนาได้แพร่ออกจากประเทศอินเดียไป
ยังนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยตั้งแต่การทำสังคายนาครั้งท่ี 3 โดยมีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นองค์
อัครศาสนูปถัมภก ครั ้นภายหลังเสร็จสิ้นการทำสังคายนา พระองค์ได้ส่งสมณทูตกระจายไป เผยแผ่
พระพุทธศาสนาถึง 9 สาย คือ ทางทิศเหนือ จากแคว้นคันธาระไปยังประเทศ เปอร์เซียและจีน ทางทิศ
ตะวันออกไปยังประเทศลังกา พม่า มอญ และไทย ทางทิศใต้ ไปยังชวา สำหรับประเทศไทยมี หลักฐานที่
อ้างอิงได้ คือ ธรรมจักรและกวางหมอบ ที่ขุดพบ ที่บริเวณปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม เป็นศิลปกรรม
สมัย ทวาราวดี มีอายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 10-11 ศิลปกรรมดังกล่าว มีลักษณะเช่นเดียวกับศิลปะสมัย
เดียวกับของอินเดีย หลัง จากนั้นพุทธศิลปวัตถุได้วิวัฒนาการไปตามอิทธิพลของพุทธาสนาที่แผ่ไปในยุค
หลังๆ เช่น ลังกา พุกาม และเขมร เป็นต้น ซึ่งพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยหลายครั้ง และแต่ละ
ครั้งมีความแตกต่างกันท้ังในด้านคำสอนและผล ของการเข้ามาเผยแผ่ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค 
ประกอบด้วย 1) ยุคเถรวาทแบบอโศก 2) ยุคมหายาน 3) ยุคเถรวาทแบบพุกาม และ 4) ยุคเถรวาทแบบ
ลังกาวงศ์  
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 ยุคท่ี 1 ยุคเถรวาทแบบสมัยอโศก เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธศาสนาก็
อยู่ในความดูแลของกษัตริย์โดยเฉพาะผู้ที่ทรงเลื่อมใส เช่น พระเจ้าอโศกมหาราช (กรมศิลปากร , 2533: 
215) เมื่อประมาณปี พ.ศ. 218 พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่ 3 ณ นครปาฏลี
บุตร หลังจากเสร็จสิ้นการสังคายนา ได้ทรงส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ ร่วม 
9 สาย พระโสณะและพระอุตตระเป็นสายหนึ่งที่ได้นำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในดินแดนสุวรรณ
ภูมิ ในยุคนี้นอกจากจะใช้สื่อบุคคลซึ่งเป็นสื่อที่สำคัญตลอดมาแล้ว ยังมีสื่อทางศิลปะที่ยิ่งใหญ่ตามมาอีก
ด้วย เช่น พระปฐมเจดีย์ เป็นต้น บรรดาพระบรมธาตุทั่วแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้วนสร้างตามคติ
เดียวกัน คือ สร้างเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม และทรงประดิษฐานนิพพาน ธรรม
ลงไว้เป็นปึกแผ่นในนครนั้นๆ ยอดพระบรมธาตุ ประดิษฐานบนบัวรอง คือ พระนิพพาน เป็นธรรมอัน
เป็น ยอดแห่งธรรม พระบรมธาตุที่มียอดบริวารสี่ยอด หมายถึง อริยสัจ 4 แต่คนสมัยหลังไม่รู้ว่าพระบรม
ธาตุเลยเรียกว่า ปรางค์ขอมไปตามร่องรอยในตำนานและทางโบราณคดี ปรากฏในสมัยกรุงพนมนั้น พุทธ
ศาสนาแบบเถรวาทอัน บริสุทธ์ิรุ่งเรืองไปท่ัวตลอดลุ่มแมน่้ำโขง ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ำตาปยีคุ
เถรวาทแบบสมัยอโศกนี้ ตรงกับสมัยทวารวดี (ระหว่าง พ.ศ. 350-1200) พุทธศิลป์ในยุคนี้ที่เป็นสถูป
หรือ เจดีย์ปรากฏในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศ 

 
ภาพที่ 2 พระพุทธรูปสมัยทวารวดี  

  ยุคท่ี 2 ยุคมหายาน พุทธศักราช 620 พระเจ้ากนิษกะมหาราช ทรง อุปถัมภ์การทำสังคายนา
ครั้งที่ 4 ของฝ่ายมหายาน ณ เมือง ชลันธร เมื่อเสร็จสิ้นการทำสังคายนาแล้ว ทรงส่งสมณทูต ออกไป
ประกาศพระพุทธศาสนาในเอเชียกลาง พระเจ้ามิ่งตี้ ทรงนำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในประเทศจีน 
และต่อมาได้ส่ง ทูตสันถวไมตรีไปยังขุนหลวงเม้า กษัตริย์ไทยผู้ครอง อาณาจักรอ้ายลาว คณะทูตได้นำ
พระพุทธศาสนาเข้ามาด้วย ทำให้หัวเมืองทั้งหมดเหล่านั้นหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก 
ต่อมาพุทธศักราช 1300 กษัตริย์แห่งศรีวิชัยในเกาะสุมาตรา ซึ่งทรงนับถือพระพุทธศาสนามหายาน ได้ 
เผยแผ่อาณาเขตเข้ามาถึงจังหวัดสุราษฏร์ธานี จึงทำให้ พระพุทธศาสนามหายานเผยแพร่เข้ามาทาง
ภาคใต้ของ ประเทศไทย ในยุคดังกล่าวนี้จึงเกิดสื่อทางศิลปะแบบ มหายาน เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ
นครศรีธรรมราชและรปูปั้น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นต้น ภาษาสันสกฤตจึงเข้ามามีอิทธิพลในภาษา
และวรรณคดีไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระพุทธศาสนาในยุคนี้ตรงกับยุคศรีวิชัย (ระหว่าง พ.ศ. 1200 -
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1700) พุทธศิลป์ที่เป็นสถูปเจดีย์จะมีรูปทรง สี่เหลี่ยมและมียอดแหลมแบบมณฑป นอกจากจะปรากฏใน 
ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่แล้ว ยังปรากฏแพร่หลายในอาณาจักร สุโขทัยและลำพูนด้วย เช่น ที่เจดีย์วัดเจ็ดแถว
และวัดอื่น ใน เมืองศรีสัชนาลัย ที่ลำพูนปรากฏที่วัดเชียงยืนข้างวัดพระธาตุ หริภุญชัย ส่วนในจังหวัด
อยุธยานั้นไม่พบสถูปเจดีย์ลักษณะ เช่นนี้ นอกจากน้ียังพบเจดีย์ลักษณะพุทธศิลป์ยุคมหายาน ในบริเวณ
ภาคกลาง เช่น ที่วัดสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี ลักษณะของเจดีย์เป็นแบบฐานสี่เหลี่ยม 
องค์เจดีย์ แปดเหลี่ยม ระฆังกลม บัลลังก์แปดเหลี่ยม ที่สำคัญคือข้างใน จะกลวงและก่ออิฐไม่สอปูน การ
เรียงอิฐจะมีลักษณะแตกต่าง จากสมัยอยุธยา พระพุทธรูปในยุคนี้จะมีพุทธลักษณะแบบเดียวกับ 
พระพุทธรูปสมัยอู่ทองและพระพุทธรูปพะเยา อันเป็นแบบ ร่วมสมัยกับศิลปะแบบปาละ ซึ่งในอินเดียจะ
มีลักษณะเป็น พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ส่วนพระพุทธรูปยุคศรีวิชัยนี้ พระพุทธรูปจะนั่งขัดสมาธิราบ 
เป็นพระปางมารวิชัย จำหลัก ด้วยหินเนื้อละเอียด มีฐานสูง ที่ฐานมีรูปจำหลักนูนเป็นสิงห์ แบบปาละ 
หางงอเป็นเส้นลวดขด สังฆาฏิปลายตัดเป็นเส้น ใหญ่ พระหัตถ์ขวามีนิ้วกางเหมือนศิลปะปาละ 
 

  
ภาพที่ 3 ลักษณะพระพุทธรูปสมยัศรีวิชัย ราว พ.ศ. 1200 

  ยุคที่ 3 ยุคเถรวาทแบบพุกาม  เมื่อ พ.ศ. 1600 พระเจ้าอนุรุทธมหาราช หรืออโนรธามังช่อ
กษัตริย์พุกามเรืองอำนาจ ทรงปราบรามัญ รวบรวมพม่าและมอญเข้าด้วยกัน ต่อมาทรงแผ่อำนาจเข้า 
มายังอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง จนกระทั่งจรดลพบุรีและ ทวารวดี กษัตริย์พระองค์นี้ทรงมีพระราช
ศรัทธาเลื่อมใส พระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างแรงกล้า ทรงให้การทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาเป็นอยา่งดี 
ทำให้พระพุทธศาสนาในดินแดน เหล่านี้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว (หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ , 
2510: 76) พุทธศิลป์ในยุคนี้จำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ แบบ สถูปทรงระฆัง ซึ่งก่อด้วยอิฐตั้งบนฐาน
สี่เหลี่ยมเป็นช้ันเชิง ตัวสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระธาตุของพระอรหันต์ และอีกแบบหนึ่งคือ 
วิหารมีช่องโค้งบรรจุพระพุทธรูป แปลนเป็นรูปสี่เหลี่ยม บางครั้งต่อชายคาออกมาจากช่องโค้ง ส่วนยอด
ทำทรงรูประฆังเลียนแบบสถูป สถูปเจดีย์แบบ พุกามนี้มีลักษณะคล้ายกับสถูปเจดยี์ของลังกา ซึ่งส่งผลตอ่ 
พุทธศิลป์สมัยล้านนา เช่น เชียงใหม่ ลำพูน ส่วนวัดใหม่ๆ ใน สมัยปัจจุบันก็ได้รับอิทธิพลจากพม่ารุ่นใหม่ 
เรียกว่าศิลปะ มอญพม่าแพร่เข้ามาอย่างไม่ขาดตอน  
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  ยุคที่ 4 ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์  พระพุทธศาสนาในยุคนี้คือแบบที่นับถือ สืบทอดมาเป็น
ศาสนาประจำชาติไทยจนถึงปัจจุบันนี้ แบ่งออกเป็น 4 สมัย ได้แก่  
  สมัยสุโขทัย พุทธศักราช 1800 อาณาจักรพุกามและ กัมพูชาเสื่อมอำนาจลงและเป็นเวลา
เดียวกันที ่คนไทยตั ้งตัว เป็นอิสระทางหัวเมืองทางเหนือคืออาณาจักรสุโขทัย ขณะนั ้น ตรงกับ  
รัชสมัยของพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราชแห่งลังกา พระองค์ทรงให้การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
เป็นอย่างดี ทำพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง พระสงฆ์จาก ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้
เดินทางไปศึกษา ธรรมวินัยที่ประเทศลังกาแล้วนำมาเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ เมื่อคณะสงฆ์ที่ไปจาก
ประเทศไทยจะกลับได้นิมนต์พระสงฆ์จากลังกามาด้วย โดยมาตั้งสำนักและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็น
แห่งแรกที่เมืองนครศรีธรรมราช (พระมหาประภาส ปริชาโน, 2553: 68)  
  สม ั ยอย ุ ธยา  การน ั บถ ื อพระพ ุทธศาสนา ในย ุ คน ี ้ เ น ้ น ในด ้ านการทำบ ุญก ุศล 
บำรุงพระสงฆ์ สร้างวัด ปูชนียวัตถุและปูชนียสถาน การบำเพ็ญเพียรทางจิตมุ่งเน้นเพื่อให้ เกิดความขลัง
และความศักดิ์สิทธิ ์ มีความเชื ่อเรื ่องเวทย์มนตร์คาถา อาคมและไสยศาสตร์เข้ามาปะปนอยู่มาก 
พระมหากษัตริย์ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี พระมหากษัตริย์บางพระองค์  
มีพระราชศรัทธาอย่างแรงกล้าเสด็จออกผนวชเป็นการช่ัวคราว ส่วนประชาชนท่ีมีฐานะร่ำรวยนิยมสร้าง
วัดไว้ประจำตระกูล มีวรรณกรรมหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในยุคนี้  
  สมัยกร ุงธนบุร ี พ ุทธศักราช 2301 สมเด ็จพระเจ ้าตากสิน เสด็จขึ ้นครองราชย์ ณ  
กรุงธนบุรี ทรงอาราธนาพระภิกษุ ผู้รู้ธรรม มีศีลาจารวัตรจากเมอืงต่างๆ เข้ามา ทรงแต่งตั้งเป็นพระราชา
คณะ ช่วยรับภาระบำรุงพระพุทธศาสนา ต่อมาปี พุทธศักราช 2322 ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจาก
เม ื อง เ ว ี ยงจ ันทน ์  ทรงโปรดเกล ้ าฯ ให ้ รวบรวมค ัมภ ี ร ์พระไตรป ิฎกจากห ัว เม ื องต ่ างๆ  
มาเลือกคัดเป็นฉบับหลวง แต่ยังไม่ทันที่งานจะสำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน 51 วารสาร
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรัชสมัยของพระองค์แม้จะมีระยะเวลา
เพียงสั้นๆ แต่พระองค์ทรงมีพระทัยฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาและการบำเพ็ญกรรมฐานมาก  
  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศิลป์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จะยึดแบบศิลปกรรมเช่นเดียวกับสมัย
อยุธยาเป็นหลักจะให้ความสำคัญกับอุโบสถเป็นอันดับแรก วิหารเป็นอันดับที่สอง และพระสถูปหรือ
เจดีย์เป็นอันดับที่สาม สำหรับพระสถูป หรือเจดีย์จะแตกต่างจากสมัยอยุธยา คือ มีการก่อสร้างที่
ประยุกต์และเพิ่มเติมรายละเอียดความวิจิตรพิสดารมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากพระปรางค์วัดอรุณราชวรา
รามที่มีรูปทรงแบบลังกา แต่จะเพิ่มการตกแต่งที่องค์ระฆัง ส่วนเจดีย์จะมีการ สร้างโดยเพิ่มย่อมุมมากข้ึน
เป็นย่อไม้สิบหกและย่อไม้ยี่สิบ จำนวนบัวกลุ่มที่ปลียอดก็เพิ่มมากขึ้น ในระยะเริ่มแรกของการสถาปนา 
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่นั้นพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้
มีการสถาปนาและบูรณะวัดวาอารามต่างๆ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมขึ้นมาใหม่ ในด้านประติมากรรมไม่
มีการสร้างสรรค์สิ่งใดมากนัก เนื่องจากทรงเห็นว่ายังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ วัดตามหัวเมืองต่างๆ 
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ที่เป็นโบราณสถาน หรือมีโบราณวัตถุที่มีความเก่าแก่ล้ำค่าขาดการดูแลรักษา ถูกทอดทิ้งให้ได้รับความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติและผู้ร้ายใจทมิฬ จึงมี พระบรมราชโองการให้อัญเชิญพระพุทธรูปตามหัวเมือง
ต่างๆ มาไว้ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนถึง 1,284 องค์ ประกอบด้วยยุคต่างๆ เช่นยุคเชียงแสน ยุค
สุโขทัย ยุคอู่ทอง และยุคกรุงศรีอยุธยา โดยนำมาจากเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร 
ลพบุรีและอยุธยา พระพุทธรูปบางองค์ชำรุดเสียหาย ทรงโปรดให้ช่างซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเก่า แล้ว
โปรดให้นำไปประดิษฐานตามวัดต่าง ๆ  
  การวิเคราะห์คุณค่าพุทธศิลป์ยุคทวารวดีในจังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนาต่าง
ก็ตั ้งสมมุติฐานว่าเมืองอู ่ทองเป็นเมืองหลวงของรัฐทวารวดี ศิลปะในแต่ละยุคจะทําให้ทราบถึง
วิวัฒนาการการเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมของชุมชน เส้นทางการติดต่อคมนาคม ใช้เป็นหลักฐานเพื่อ
ตรวจสอบว่า เป็นยุคสมัยใดซึ่งเป็นข้อมูลที่ทําให้การศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ พุทธศิลป์ยังให้คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ถูกต้องยิ่งขึ้น เพราะทำให้ทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญของชุมชนโบราณ
ดังเดิม คุณค่าพุทธศิลป์ยุคทวารวดี  เมืองโบราณอู่ทอง ในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมื องสมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร์และต้นกำเนิดพุทธศิลป์ในดินแดนไทย พบหลักฐานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่มีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 หรือประมาณ 1,300 – 1,400 ปีมาแล้ว รูปแบบศิลปกรรมยังมีความ
ใกล้เคียงกับศิลปะอินเดียซึ่งเป็นต้นแบบมาก อิทธิพลของศิลปะอินเดียที่ปรากฏในระยะนี้ได้แก่ศิลปะ
อมราวดี ศิลปะคุปตะและหลังคุปตะ โบราณวัตถุท่ีกำหนดอายุอยู่ในช่วงสมัยนี้ เช่น พระพุทธรูปหินสลัก
นูนแสดงพุทธประวัติตอนปฐมเทศนา ธรรมจักรพร้อมเสาและแท่นฐานรองรับที่สมบูรณ์ที่สุดในดินแดน
ไทยซึ่งพบจากการขุดแต่งเจดีย์หมายเลข 11 โดยพุทธศิลป์ยุคทวารวดี มีความเป็นมาและมีความสำคัญ
ในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมาก จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี นักวิชาการหลาย
ท่าน ต่างมีความเห็นว่า พุทธศาสนาน่าจะเข้ามาถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน นับตั้งแต่ราวพทุธ
ศตวรรษที่ 9-10 หรือก่อนสมัยทวารวดีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะ
ปรากฏรูปแบบศิลปกรรมอินเดียแบบอมราวดีตอนปลาย ทำขึ้นในท้องถิ่นและเคยใช้ประดับศาสนสถาน 
คือ แผ่นดินเผารูปพระสาวก 3 องค์อุ้มบาตรห่มจีวรเป็นริ้ว และชิ้นส่วนพระพุทธรูปขัดสมาธิพระบาท
หลวมๆ บนขนดนาค จึงเช่ือกันว่าผู้คนในบริเวณเมืองอู่ทองนี้คงจะรู้จักและเริ่มนับถือพระพุทธศาสนาใน
ระดับหนึ่งแล้ว และหลักฐานและหลักธรรมพุทธศาสนาสมัยแรกเริ่มที่อู่ทองและปริมณฑล และการ
วิเคราะห์แนวคิดคุณค่าพุทธศิลป์ทวารวดีที่ปรากฏในรูปแบบของเจดีย์และโบราณสถาน โบราณวัตถุอ่ืนๆ 
ล้วนมีอิทธิพลและคุณค่าในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีคุณค่าที่ควรแก่อนุรักษ์ 
แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของพระพุทธศาสนา ความศรัทธา การนับถือพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ ใน
สมัยนั้น ที่คนในยุคปัจจุบันสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ คุณค่าทางศิลปกรรม ทำให้รู้ถึง
รูปแบบของศิลปกรรมในสมัยทวารวดี รูปแบบของศิลปกรรมที่พบในแหล่งโบราณสถานและในสถานท่ี
ต่างๆ ได้ ในการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทำให้ทราบประวัติความเปน็มา
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และความสำคัญของชุมชนโบราณ ทำให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานฝีมือ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นของที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยวได้  เมื่อชุมชนเป็นอยู่ดีก็จะทำให้เกิดคุณค่าทางสังคม เกิดการสำนึกรักบ้านเกิด ภูมิใจใน
บ้านเกิดที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์อันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าภาคภูมิใจ 
 

สรุป 
 บทความนี้ได้ข้อค้นพบว่า พุทธศิลป์ก็เหมือนกับสิ่งต่างๆ โดยทั่วไป เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งดีและเสื่อมลงตามสภาพแวดล้อม กาลเวลาและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับ
เหตุปัจจัยหลายอย่าง เพราะสิ่งต่างๆ ในยุคปัจจุบันไม่แปลสภาพไปหลายอย่าง เช่น การนำเทคโนโลยทีี่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในโลกปัจจุบัน การเข้าถึงโลกโซเซียล ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นท้ังส่วนที่ดี
และส่วนท่ีไม่ดีได้เหมือนกัน สุพรรณบุรีเป็นเมืองที่ข้ึนช่ือได้ว่า มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก มีอายุที่
ยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบจากนักวิชาการหลายๆ ท่าน ซึ่งจากหลักฐานต่างๆ ส่วน
ใหญ่ที่เป็นศิลปะในยุคสมัยทวารวดี จะค้นพบกันมากในภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสิ่งต่างๆ ที่ค้นพบมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองอู่ทองเพราะหลักฐานส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณค่าในทุกด้าน ความเป็นมา วิถีชีวิต ความ
เป็นมาวัฒนธรรมของเราในอดีต และบ่งบอกถึงคุณค่าเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในยุคสมัยนั้นๆ สะท้อนความ
เป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นๆ จนมาถึงปัจจุบัน มีการเผยแผ่ สอดแทรกจัดทำโครงการเพื่อที่จะให้เด็กและ
เยาวชนได้รับรู้เรื่องของศิลปะต่างๆ ปลูกจิตสำนึกให้เขารับรู้ อนุรักษ์และรวบรวม รวมทั้งควรมีการจัดทำ
พิพิธภัณฑ์เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษารับรู้เข้าใจ ถ่ายทอดความเป็นมาของศิลปะในยุคทวารดี 
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บทคัดย่อ 
 ในทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน  สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตของคนท่ีอยู่อาศัยใน
อาณาบริเวณนี้ เป็นระยะเวลาอันยาวนาน พัฒนาการทางพระพุทธศาสนาเกิดจากการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกัน  ซึ่งไม่ได้เพียงมีการติดต่อกันในเชิงการค้าขาย
เท่านั้น  แต่ยังรับเอาวัฒนธรรมอื่น ๆ เข้ามาด้วย  
 พระพุทธศาสนาไม่ได้มีแหลง่กำเนิดอยู่ในประเทศไทย แต่เป็นศาสนาท่ีเข้ามาสูป่ระเทศไทยจาก
แหล่งภายนอก  ซึ่งพบว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๓ 
ตามหลักฐานข้อมูลทางเอกสารวิชาการและข้อมูลทางโบราณคดีพบว่ามีอยู่สองนิกายหลักคือนิกายเถร
วาทและนิกายมหายาน  ซึ่งทั้งสองนิกายนี้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิ
พานแล้ว เมื่อพระพุทธศาสนาได้แยกออกเป็นสองนิกายดังกล่าว  ทำให้แต่ละนิกายแผ่ขยายออกไปยัง
ประเทศต่าง ๆ สำหรับพระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่ดินแดนสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันน้ี 
 สมัยทวารวดี  พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  ๑๑ – ๑๖  สันนิษฐานว่า
ศูนย์กลางอาณาจักรทวารวดีน่าจะอยู่ในบริเวณจังหวัดนครปฐม ราชบุรี  สุพรรณบุรี ในปัจจุบัน  ซึ่งมี
หลักฐานทางโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ  เช่น  ธรรมจักรกับกวางมอบ  เสาเสมาศิลา  
พระพุทธรูปศิลาขาว  พระปฐมเจดีย์  เจดีย์จุลประโทน  เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตร์  ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจากหลักฐาน
โบราณคดีรวมทั้งจำนวนศิลปวัตถุเด่น ๆ ที่พบในเมืองนครปฐมโบราณ  เช่น  ศิลาธรรมจักร  ทำให้
นักวิชาการ ต่างสันนิษฐานให้เมืองนครปฐมโบราณเป็นศูนย์กลางของรัฐทวารวดีและน่าจะเป็นศูนย์กลาง
ของพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดของอารยธรรมทวารวดีด้วย     
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คำสำคัญ: นครปฐม , พุทธเถรวาท , อาณาจักรทวารวดี 
 

Abstract  
    In the geography and Buddhist culture that appears in different regions of 
Thailand today reflects the importance of Buddhism to the way of life of the people 
living in this area for a long time The development of Buddhism came from the cultural 
exchange that took place between different groups of people living together. which is 
not only a communication in terms of trade only but also adopting other cultures 
 Buddhism did not originate in Thailand. but a religion that entered Thailand from 
external sources It was found that Buddhism propagated into the land of Suvarnabhumi 
since the 3rd Buddhist century. According to evidence from academic documents and 
archaeological data, it was found that there are two main sects, namely Theravada sect. 
and Mahayana Sect Both of these sects were born in India after the Buddha passed away. 
When Buddhism split into two such sects causing each sect to spread out to different 
countries for Buddhism that entered the territory of Siam or Thailand today 
 Dvaravati period, Buddhism flourished during the 11th - 16th Buddhist centuries. 
It is assumed that the center of the Dvaravati Kingdom should be in the present-day 
provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi, and Suphan Buri, where there are important 
Buddhist archaeological evidences such as Thammachak and Kwang Bob, Sao Sema. 
Stone, white stone Buddha image, Phra Pathom Chedi, Chulaprathon Chedi, etc. 
 When considering geographical features Architectural and artistic features from 
archeological evidence, including the number of outstanding artefacts found in ancient 
Nakhon Pathom, such as the Thammachak stone, make scholars They assumed that 
ancient Nakhon Pathom was the center of Dvaravati state and was probably the most 
important center of Buddhism in the Dvaravati civilization. 
 
Keyword: Nakhon Pathom , Tharavada Buddhism , Dvaravati Kingdom 
 

บทนำ 
 การศึกษาประวัติศาสตร์  คือ  การศึกษาเรื่องราวที่ผ่านมา  ซึ่งต้องอาศัยหลักฐาน  ร่องรอย  
หรือสิ่งที่หลงเหลือที่สามารถให้ข้อมูลเชื่อมโยงถึงเรื่องราวในอดีตได้  เช่น  บันทึกของคนในสมัยก่อน  
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งานศิลปะ  ภาพวาด รูปภาพ  ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมไปถึงคำบอกอันเป็นเนื้อหา  ก็นับเป็น
หลักฐานได้ทั้งหมด  เมื่อนำหลักฐานข้างต้นมาประกอบกันเข้า  กล่าวคืองานทางด้ านเอกสารที่มีการ
บันทึกไว้  งานด้านศิลปกรรมทางโบราณคดี      และข้อสันนิษฐานจากนักวิชาการทั้งหลาย  สามารถ
เป็นแนวทางในการนำเสนอเค้าโครงประวัติศาสตร์ที่ตอ้งการศึกษา  เช่นเดียวกับอาณาจักรทวารวดีที่ต้อง
อาศัยความรู้ทั้งศาสตร์และศลิป์แขนงต่าง ๆ  มาประกอบกัน  ทำให้  ได้ข้อสรุปว่าอาณาจักรทวารวดีดำรง
อยู่ในประเทศไทยในยุคเริ่มต้นก่อนประวัติศาสตร์ไทยราว ๆ พุทธศตวรรษ    ที ่  ๑๒ – ๑๖  และ
สันนิษฐานว่าศูนย์กลางอาณาจักรทวารวดีคือเมืองนครปฐมโบราณ  แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกัน ในเรื่อง
ดังกล่าวจากนักวิชาการหลายท่าน  ทั้งยังสรุปไม่ได้   หลักฐานที่จะยืนยันข้อสันนิษฐานดังกล่าวไม่
เพียงพอ แต่จากการศึกษาและการค้นคว้าของกลุ่มมีหลักฐานที่สามารถจะยืนยันได้ว่า  เมืองนครปฐม
โบราณเป็นศูนย์กลางทางอารยธรรมพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในอาณาจักรทวารวดี 

 

อาณาจักรทวารวดีมีความเป็นมาอย่างไร  
 คำว่า “สมัยทวารวดี" (Dvaravati period) เป็นคำที่นักวิชาการกำหนดขึ้นเพื่อเรียกยุคสมัย
แรกเริ่มทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทย ราว ๆ พุทธศตวรรษที่  
๑๒ – ๑๖  (คือตั้งแต่  พ.ศ. ๑๑๐๐ – ๑๖๐๐)  หรือประมาณ  ๙๕๐ - ๑,๔๕๐  ปีมาแล้ว 
 จากการสืบค้นของที่มาของคำว่า “ทวารวดี” คณะผู้เขียนได้พบหลักฐานอันเป็นที่มาของชื่อน้ี
ด้วยกันอย่างน้อย ๒ แหล่ง (ทองทิพย์, ๒๕๕๙) คือ 
 ๑) หลักฐานจดหมายเหตุของจีน   โดยมีบันทึกของพระภิกษุ  ๒  รูป  คือ  พระเส
วีนยจั้ง กับพระอี้จิง ได้บันทึกเรื่องราวการเดินทางที่มีการกล่าวถึงราชอาณาจักร “โตโลโปตี” หรือ “ตุย
โหโปตี้” ซึ่งนักโบราณคดีที่ได้ทำการศึกษาเรื่องราวของรัฐโบราณในภูมิภาคนี้ ได้สันนิษฐานว่าช่ือทั้งสอง
นี้น่าจะหมายถึงอาณาจักรทวารวดีซึ่งตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง   ของประเทศไทย 
 ๒) หลักฐานทางโบราณคดีที ่สำรวจพบบริเวณลุมแม่น้ำเจ้าพระยา  โดยได้พบ
หลักฐาน ทางโบราณคดีที่ยืนยันได้อย่างน่าเชื่อถือ  คือ  เหรียญเงินสองเหรียญที่มีจารึกภาษาสันสกฤต 
ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่  ๑๒  จากเมืองนครปฐมโบราณ  ปรากฏข้อความว่า  “ศรีทวารวดีศวรปุณ
ยะ” ซี่งคำน้ีแยกศัพท์ออกได้เป็น  ศรี + ทวารวดี + อิศวร + ปุณณะ หมายความว่า  พระเจ้าทวารวดีผู้มี
บุญ  หรือ  พระเจ้าทวารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐ (แก้วคล้าย, ๒๕๓๔ ฉบับท่ี ๒)     
 และในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นคว้าเกี่ยวกับรัฐทวารวดี  หลังจากที่  นายแซม
มวล บีล (Samuel Beal)  นักวิชาการด้านตะวันออกศึกษาชาวอังกฤษ  ได้ตีพิมพ์ผลงานที่ได้แปลจาก
เอกสารการบันทึกของพระภิกษุจีนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด  คือ  พระเสวียนจั้ง (Xuan Zang) หรือท่ีรู้จักกันดีใน
นามพระถังซัมจั๋งในเรื่องไซอิ๋ว  ที่เดินทางจาริกไปตามเส้นทางสายแพรสายไหมทางบก  Skill  Road)  
จากประเทศจีนไปสืบศาสนา ในอินเดีย  ในช่วง พ.ศ. ๑๑๗๐  และเดินทางกลับจีนใน พ.ศ. ๑๑๘๘  (ครึ่ง



- 1118 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

หลังพุทธศตวรรษที่  ๑๒)  เอกสารนี้  มีชื ่อว่า “ Si–yu-ki: Buddhist Recoards of the Western 
World” (สายสิงห์, ๒๕๖๒)ในขณะที่เดินผ่านทางมายังแคว้นสมตฎ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศบังคลาเทศ)  
ท่านได้กล่าวถึงบ้านเมืองที่มีช่ือว่า  “โตโลโปตี”  (To-lo-po-ti)  ดังข้อความว่า 
 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากนี้ไป  ตามฝั่งทะเลพ้นภูเขาและหุบเขาไปแล้วมีแคว้นชิด
หลี   ต๋าล้อ  (Shi-li-ch’a-ta-lo)  ถัดไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตอนปากอ่าว  เรียกว่า  แคว้น เกียมลังเกยี  
(Kia-mo-lang-kia)  ต่อจากนี้ไปทางทิศตะวันออกเรียกว่าแคว้นโตโลโปตี   (To-lo-po-ti)  ต่อไปทาง
ทิศตะวันออกคือแคว้นอ้ีเซี้ยน้าโป้ล้อ (I-shang-na-po-lo) ต่อจากนั้นไปทางทิศตะวันออกคือแคว้นม่อออ
เจียมปอ  (Mo-ho-chen-po)  ซึ่งเรา (ชาวจีน)  เรียกว่า  หลินยี่  (Lin-yi)  ถัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
เป็นแคว้นเย่นโมน่า (Yen-nio-na-cheu)  ในดินแดนทั้ง ๖ แคว้นนี้  การเดินทางลำบากจะต้องผ่านภูเขา 
และห้วยธาร  แม้(พระถังซั ่มจั ๋ง) จะมิได้ไปถึงก็จริงแต่พอทราบขนบธรรมเนียมและขอบเขตของ
อาณาจักร (Beal, 1969) (วัลลิโภดม, ทวารวดีอยู่ท่ีไหน, ๒๕๑๕ ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒) 
 แซมมวล  บีล  เสนอว่า  "โตโลโปตี”  ตรงกับคำว่า  “ทวาวรดี“  ในภาษาสันสกฤตที่แปลว่า           
“มีประตู”  (which has gates)  หรือ  “เมืองที่มีประตูเป็นกำแพง”  หรือ  “ประกอบด้วยประตู”  (ขุน
ทรง, ม.ป.ป.) 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙  นายกาตาสุกุ  (J. Takakusu)  ได้แปลบันทึกการเดินทางของพระภิกษุจีน          
อีกรูปหนึ่ง คือ ท่าน อี ้จิง  (I-Tsing)  ที ่ได้เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย  โดยทางทะเลตาม
เส้นทาง สายไหมแพรทะเล (maritime silk road) ในพุทธศตวรรษที ่ ๑๓ ซึ่งบันทึกนี ้มีชื ่อว่า  “A 
Recode of the Buddhist Religion; as Practised in India and the Malay Archipelago (A.D. 
671-695 By I – Tsing”  (สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย , 
๒๕๖๒)   โดยอาศัยเรือพ่อค้า ล่องผ่านมายังเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วแวะพักที่ศรีวิชัย ก่อนเดินทาง
ไปยังแผ่นดินอินเดีย  ซึ่งพระอี้จิง ได้บันทึกไว้ว่า 
 ดินแดนทางตะวันออกของมหาวิทยาลัยนาลันทา  (ใกล้เมืองราชคฤห์)  ไกลออกไป  ๕๐๐โยชน์  
เรียกว่า  ปัจจันตประเทศฝ่ายตะวันออก ณ ท่ีสุด (เขตแดน)  ถึงเทือกภูเขาดำใหญ่ ซึ่งอาจเป็นพรหมแดน
ฝ่ายใต้ของตรุฟัน (ทิเบต) กล่าวกันว่า  (เทือกเขานี้)  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลจก  (เสฉวน)  
อาจเดินไปถึงภูเขานี้ได้ในเวลาเดือนกว่า ทางใต้นี้ไปมีบ้านเมืองจดทะเล  เรียกว่า  แคว้นชิดหลีตำล้อ  
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นนี้เป็นแคว้นลั่งเกียฉู่ ต่อมาทางตะวันออก  คือ  แคว้นตุยโหโปต้ี  ต่อไป
ทางตะวันออกในที่สุดจะถึงแคว้นหลินยี่ (จามปา)  พลเมืองของแว่นแคว้นเหล่านี้ทั้งหมดนับถือ พระ
รัตนตรัยเป็นอย่างดี” (Takakusu, 1966) (วัลลิโภดม, ทวารวดีอยู่ท่ีไหน, ๒๕๑๕ ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒)   
 จากข้อมูลทั้งหมดสามารถเป็นหลักฐานได้ว่าอาณาจักรทวารวดเีป็นอาณาจกัรโบราณที่มีอยู่จรงิ      
ในประเทศไทย  ในช่วงพุทธศตวรรษที ่   ๑๒ – ๑๖  และร ับอิทธ ิพลทางอารยธรรมเกี ่ยวกับ
พระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องจนกลายเป็นศาสนาประจำของประเทศไทยในท่ีสุด 
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พระพุทธศาสนาที่เข้ามามีอิทธิพลในอาณาจักรทวารวดี 
 ในทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน  สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตของคนท่ีอยู่อาศัยใน
อาณาบริเวณนี้     เป็นระยะเวลาอันยาวนาน  พัฒนาการทางพระพุทธศาสนาเกิดจากการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกัน  ซึ่งไม่ได้เพียงมีการติดต่อกันในเชิงการค้าขาย
เท่านั้น  แต่ยังรับเอาวัฒนธรรมอื่น ๆ เข้ามาด้วย  เช่น  วัฒนธรรมทางความคิด  คติ  ความเชื่อต่าง ๆ 
รวมถึงการแสดงออกด้วยแนวทางหลากหลาย  ได้แก่  ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ซึ่งมีบทบาทอย่างมาก  
ผสมผสานสอดคล้องสอดรับกัน การที่มีคนต่างวัฒนธรรมมารวมตัวอยู่ในที่เดียวกั น  อิทธิพลทาง
วัฒนธรรมที่มีซึ่งกันและกัน  จึงมีลักษณะการผสมผสานกลมกลืนไป  ซึ่งในระยะที่เริ่มเกิดเป็นชุมชน
เมืองขึ้น  พระพุทธศาสนามีบทบาทอย่างมากในการเกิดของชุมชนเมืองและวางรากฐานของชุมชนเมือง
ของประเทศไทยในอดีต (พระมหาเสรีชน นริสสโร, ๒๕๕๗) 
 พระพุทธศาสนาไม่ได้มีแหล่งกำเนิดอยู่ในประเทศไทย  แต่เป็นศาสนาที่เข้ามาสู่ประเทศไทย       
จากแหล่งภายนอก  ซึ่งพบว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี  
๓ ตามหลักฐานข้อมูลทางเอกสารวิชาการและข้อมูลทางโบราณคดีพบว่ามีอยู่สองนิกายหลักคือนิกายเถร
วาท และนิกายมหายาน  ซึ่งทั้งสองนิกายนี้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิ
พานแล้ว เมื่อพระพุทธศาสนาได้แยกออกเป็นสองนิกายดังกล่าว  ทำให้แต่ละนิกายแผ่ขยายออกไปยัง
ประเทศต่าง ๆ สำหรับพระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่ดินแดนสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบัน (ทองทิพย์, 
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรฒ ประวัติศาสตร์ เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมในประเทศ
ไทย, ๒๕๕๙) นักวิชาการได้แบ่งออกเป็น ๔ ยุค ดังน้ีคือ 
 ๑) ยุคพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบพระเจ้าอโศก (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๔) หลังสมัย
พุทธกาล พระเจ้าอโศกได้ทรงอุปถัมภ์การทำสังคยานาครั้งที่ ๓ ข้ึนในประเทศอินเดีย และได้ส่งสมณทูต
ออกไป ๙ สายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดส่งพระโสณะ กับพระอุตตระ
ให้มาเป็นศาสนาทูตเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ 
 ๒) ยุคพระพุทธศาสนาแบบมหายาน  (พ.ศ. ๑๐๐๒ – ๑๒๐๐)  อาณาจักขอม               
หรือประเทศกัมพูชาในปัจจุบันได้รับเอาพระพุทธศาสนาแบบมหายานมาจากาณาจักรศรีวิชัย เข้ามาใน
อาณาจักรขอมในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ พระพุทธศาสนาแบบมหายาน จึงได้แผ่ขยายมายัง
บริเวณแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำโขง แต่ปรากฎว่าไม่ได้มีอิทธิพลต่อชาวพุทธในดินแดนแถบ
นี้มากนัก  เพราะว่าชาวมอญที่เป็นชุมชนในแถบนี้ได้นำเอาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทมาเผยแผ่ใน
ดินแดนแถบนี้อย่างมั่นคงอยู่ก่อนแล้ว และในที่สุดพระพุทธศาสนาแบบมหายานตั้งอยู่ได้ไม่นานก็หมด
สิ้นอืทธิพลในดินแดนแถบนี้ลงไป แต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ยังมีความสำคัญต่อการศึกษาภูมศิาสตร์
วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาในอาณาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก 
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 ๓) ยุคเถรวาทแบบพุกาม  (พ.ศ. ๑๖๐๐) ยุคนั้นชาวพุกามได้ เรืองอำนาจ  อยู่ใน
ดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน  จึงได้นำเอาพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบพุกามเข้ามา  
เผยแผ่ให้เจริญแพร่หลายอยู่ในดินแดนแถบน้ันเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยสุโขทัยจึงลดอิทธิพลลงไป 
 ๔) ยุคพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์  (ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐)  ผู้นำคนไทย         
ที่ปกครองบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพระองค์แรกคือ  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ปฐมกษัตริย์แห่ง
อาณาจักรสุโขทัยได้ประกาศเอกราชและได้ขับไล่อืทธิพลของพวกขอมออกไปแล้วตั้งนครสุโขทัยเป็นราช
ธานี  พระพุทธศาสนาในยุคสุโขทัยมีทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายานปะปนกัน เนื่องมาจากทั้งสอง
นิกายได้เผยแผ่อยู ่ในดินแดนแถบนี ้มาก่อนหน้านี ้จนถึงรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๓ ของราชวงศ์พระร่วง ซึ่งพระองค์ขึ้นครองราชย์ เมื่อพ.ศ. ๑๘๒๒ – ๑๘๔๒  ได้
ทรงสดับกิตติคุณความเคร่งครัดของพระสงฆ์ลังกาวงศ์ ที่เมืองนครศรีธรรมราช  จึงโปรดให้นิมนต์คณะ
พระสงฆ์ลังกาขึ้นไปตั้งลังกาวงศ์ขึ้นที่กรุงสุโขทัย เมื่อพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศ์ขึ้นไป
ประดิษฐานที่สุโขทัยแล้ว นิกายเถรวาทแบบมอญเก่าก็ดี  นิกายมหายานก็ดี  เริ่มค่อย ๆ สลายตัวลงจน
หมดไปในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๘ – ๑๙  ประเทศต่าง ๆ เช่น  ประเทศไทย  พม่า  กัมพูชา  มอญ  
ลาว  ได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ทั้งหมดและได้นับถือติดต่อกัน
เรื่อยมาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน 
 การแบ่งยุคสมัยของความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก่อนยุคประวัติศาสตร์ถึง
ยุคประวัติศาสตร์พอจะกล่าวสรุปได้ดังนี้ 
  สมัยทวารวดี พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๖  สันนิษฐานว่า
ศูนย์กลางอาณาจักรทวารวดีน่าจะอยู่ในบริเวณจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ในปัจจุบัน ซึ่งมี
หลักฐานทางโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาที ่สำคัญ เช่น ธรรมจักรกับกวางมอบ เสาเสมาศิลา  
พระพุทธรูปศิลาขาว พระปฐมเจดีย์ เจดีย์จุลประโทน เป็นต้น 
  สมัยศรีวิชัย  พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๘  สันนิษฐานว่า
ศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยน่าจะครอบคลุมถึงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช  อำเภอไชยยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในปัจจุบันมีหลักฐานทางโบราณคดีทาง
พระพุทธศาสนาที่สำคัญ เช่น พระบรมธาตุไชยา พระพุทธสิหิงค์ ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์ 
เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมในประเทศไทยเป็นพระพุทธศาสนาแบบลังกาที่
เผยแผ่ไปยังกรุงสุโขทัยและได้มีอิทธิพลอยู่ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น 
 สมัยลพบุรี  พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่  ๑๑ – ๑๔  สันนิษฐานว่า
ศูนย์กลางของอาณาจักรลพบุรีน่าจะอยู่ในอาณาบริเวณจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน หลักฐานทางโบราณคดี         
ทางพระพุทธศาสนาในสมัยลพบุรีได้รับอิทธิพลจากทวารวดีและขอมที่สำคัญ เช่น พระพุทธรูปศิลาปาง
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นาคปรกประติมากรรมแบบทวารวดี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ปางเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ปางห้าม
ญาติ  ปางห้ามสมุทร  ปางป่าเลไลยก์  เป็นต้น 
 สมัยสุโขทัย  ในยุคนี้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีอยู่  ๒ นิกาย คือ นิกายเถรวาทกับนิกาย
มหายาน  แต่ชาวพุทธส่วนใหญ่นับถือพระสงฆ์นิกายเถรวาท วัดที่สำคัญ คือ วัดมหาธาตุ เจดีย์ที่สำคัญ
เป็นแบบพุ่มข้าวบิณฑ์ เจดีย์ทรงแบบนี้มีเฉพาะที่อาณาจักรสุโขทัยเท่านั ้น คือมีในจังหวัดสุโขทัย  
กำแพงเพชร ตาก ยังมีเมืองที ่สำคัญอยู ่ทางเหนือ ห่างประมาณ ๖๐ กิโลเมตร คือ ศรีสัชนาลัย  
โบราณสถานคล้ายคลึงกับสุโขทัย เช่น วัดเจดีย์ ๗  แถว เป็นสถูปแบบพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นเมืองอุปราชของ
สุโขทัย และในสมัยนั้นยังมีการสร้างพระพุทธรูปต่าง ๆ ไว้เคารพบูชาอีกด้วย 
  สมัยล้านนา  ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๓๙ พระยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนา ได้ทรงสร้างราช
ธานีข้ึนช่ือว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ณ ลุ่มแม่น้ำปิง และได้สร้างวัดต่าง ๆ ทั้งที่เป็นฝ่ายคามวาสี 
และอรัญวาสี จนพระพุทธศาสนาเจริญรุ ่งเรืองเป็นลำดับ เมืองในอาณาจักรล้านนา ต่างนับถือ
พระพุทธศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนาเป็นอยา่งมาก 
ในปี พ.ศ. ๒๐๒๐ รัชสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ ได้ทำสังคยานาพระไตรปิฎกขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน ณ วัดมหาโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอดสมัยล้านนา ทำให้เกิดพระเถระ
นักปราชญ์ชาวล้านนาหลายรูปและได้รจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น พระสิริมัง
คลาจารย์ แต่งมังคลัตถทีปนี เวสสันดรทีปนี จักรวาลทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา, พระญาณกิตติเถระ แต่ง
โยชนาวินัย โยชนาอภิธรรม, พระรัตนปัญญา แต่งวชิรสารัตถสังคหะ และชินกาลมาลีปกรณ์, พระโพธิ
รังษี แต่งจามเทววีงศ์, พระนันทาจารย์ แต่งสารัตถะสังคหะ และพระสุวรรณรังสี แต่งปฐมสมโพธิสังเขป 
เป็นต้น (ปยุตโต), ๒๕๔๐ พิมพ์ครั้งท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ์) 
  สมัยอยุธยา  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเริ่มขึ้นใน พ.ศ. ๑๘๙๓ และสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ. 
๒๓๑๐ งานประณีตศิลป์สมัยอยุธยาส่วนใหญ่ทำขึ้นเพื่อประดับตกแต่งพุทธศาสนสถานและพุทธศาสน
วัตถุต่าง ๆ ให้มีความวิจิตรสวยงาม  งานประณีตศิลป์ที่เกิดขึ้นมีหลายประเภท  เช่น  เครื่องไม้จำหลัก  
ได้แก่  ตู้พระธรรม ธรรมาสน์  พระพุทธรูป  บานประตู  หน้าต่าง  หน้าบันพระอุโบสถ  ตู้เก็บหนังสือ
ลายรดน้ำ  คือการนำทองมาปิดลงบนรักสีดำบนพื้นที่เขียนภาพหรือลวดลายแล้วรดน้ำล้างออกนิยมใช้ใน
บานประตูโบสถ์วิหาร  ตู้พระธรรม  ตู้ใส่หนังสือ  เป็นต้น 
  ประวัติเกี ่ยวกับพระพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนสุวรรณภูมิตั ้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์  จากการเดินทางเข้ามาของสมณทูตที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดส่งเข้ามาเพื่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนาคือพระโสณะกับพระอุตตระซึ่งเป็นสาวกพระพุทธศาสนาในนิกายเถรวาทซึ่งเป็นนิกาย
ดั้งเดิม  
 ในพุทธศตวรรษท่ี ๓  ซึ่งมีชาวอินเดียในสมัยก่อนพุทธกาลได้เข้ามาค้าขายติดต่อกับสุวรรณภูมิ
อยู่เสมอ  จึงเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่า  คงจะมีชาวอินเดียเข้ามาตั้งรกรากเผยแพร่อารยธรรมแก่ชาวเมือง
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ในดินแดนแถบนี้ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว  โดยเฉพาะเมื่อพระพุทธศาสนาได้มีความเจริญขึ้นในอินเดีย
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  ดังกล่าวข้างต้น  และพระพุทธศาสนาไม่ถือลัทธิรังเกียจการไปตั้งหลักแหล่ง
ต่างถิ่นเหมือนพวกท่ีนับถือลัทธิศาสนาพราหมณ์บางเหล่า  จึงทำให้มีพวกอินเดียที่นับถือพระพุทธศาสนา
เข้ามาอยู่ในแหลมอินโดจีนมากขึ้น และในเวลาต่อมาพวกที่นับถือลัทธิพราหมณ์ก็พลอยหายรังกียจการ
อพยพมาแสวงโชคมากขึ้นกว่าเดิม  และพวกนี้ไม่เพียงแต่มาสอนลัทธิศาสนาเท่านั้น  แต่ยังมาสร้างบา้น
สร้างเมืองตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นหลายแห่งและปกครองพวกเจ้าถิ่นเดินอีกด้วย 
  ส่วนสุวรรณภูมิอันเป็นแหล่งแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาตั้งมั่น เข้าใจว่าดินแดนสุวรรณ
ภูมิน่าจะได้แก่บริเวณตอนใต้ของพม่าในปัจจุบัน (ซึ่งสมัยต่อมาเป็นอาณาจักรมอญ) กินแดนตลอด
ลงมาถึง ภาคกลางของประเทศไทยมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่จังหวัดนครปฐม มีพวกมอญ ละว้าเป็นชน
พื้นเมือง บริเวณจังหวัดดังกล่าว ปรากฏซากโบราณสถานมากมายล้วนแต่ใหญ่โต  สร้างตามคตินิยมเก่า
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เช่น พระสถูปพระปฐมเจดีย์องค์เดิมซึ่งอยู่ภายในพระสถูปใหญ่ที่เห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน  ตามรูปเดิม  ก็สร้างเป็นรูปทรงโอคว่ำอย่างพระสถูปสัญจีในอินเดียและภาพอุเทสิกเจดีย์อื่น ๆ 
ที่ทำเป็นรูปพระธรรมจักรมีกวางหมอบ รูปพระแท่นเปล่า ๆ ฯลฯ ซึ่งสร้างกันในสมัยที่ชาวอินเดียยังไม่
นิยมสร้างพระพุทธรูป (โพธินันทะ, ๒๕๔๓) 
 

นครปฐมเป็นศูนย์กลางพุทธเถรวาทยุคทวารวดีได้อย่างไรมีหลักฐานอะไรบ้าง 
 นครปฐมเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน  ปรากฎร่องรอยหลักฐานของการสร้าง
ชุมชนมาตั้งแต่ต้นสมัยประวัติศาสตร์  และมีการพัฒนาสืบเนื่องจนเติบโตเป็นอาณาจักรหรือแว่นแคว้นที่
มีชื่อว่า “ทวารวดี” 
 ในการศึกษาทางโบราณคดีด้านการพัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองและความสำคัญของเมือง           
และรัฐโบราณต่าง ๆ คงไม่อาจใช้การตีความจากหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องใช้การศึกษาและการ
ตีความจากหลักฐานหลายอย่าง เข้ามาประกอบกัน อาทิเช่น ที่ตั้ง, ขนาดของเมือง, ศาสนสถาน และ
โบราณวัตถุ ที่ค้นพบรวมถึงการติดต่อกับโลกภายนอก 
 จากการศึกษาที่ผ่านมา เมืองนครปฐมมีความสำคัญมาตั้งแต่เป็นชุมชนก่อนสมัยประวัติศาสตร์     
จนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ – ๑๑ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๙ –๑๐  
ชุมชน ในแถบนี้มีการพัฒนาตนเองอย่างเห็นได้ชัดจากหลักฐานทางศิลปกรรมซึ่งแสดงถึงร่องรอยการรับ
อายธรรมจากโลกภายนอกและมีการสร้างสรรค์งานมีลักษณะเฉพาะของตนเอง (สายสิงห์, ศิลปะทวาร
วดี วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย, ๒๕๖๒) 
 ซึ่งพอจะสรุปความสำคัญของเมืองนครปฐมโบราณได้ดังนี้ 
 ๑. เป็นศูนย์กลางของเมืองโบราณสมัยทวารวดี  แม้นักวิชาการจะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเมืองที่
น่าจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีไว้ ๓ แห่ง คือ เมืองอู่ทอง, เมืองลพบุรี, และเมืองนครปฐม
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โบราณก็ตาม แต่เมืองนครปฐมโบราณจัดเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มเมอืงโบราณสมัยทวารวดี  มี
คูน้ำและคันดินล้อมรอบ เพื่อป้องกันอุทกภัยและข้าศึกมีขนาด ๓.๖ X ๒  กิโลเมตร และยังพบ
โบราณสถานขนาดใหญ่กว่าที่อื่น ๆ เช่น เจดีย์องค์เดิม ของพระปฐมเจดีย์, พระประโทนเจดีย์, จุลประ
โทนเจดีย์และเจดีย์วัดพระเมรุ เป็นต้น และยังพบประติมากรรมที่สำคัญบางชิ้นที่มีขนาดใหญ่อีกเป็น
จำนวนมาก เช่น ศิลาธรรมจักร, เหรียญเงินมีจารึกคำว่า “ศรีทวารวดี ศวปุณยะ”, จารึกพระพิมพ์ตรา
ประทับดินเผา เป็นต้น  
 ๒. เป็นเมืองสำคัญทางด้านการค้าขายในสมัยโบราณ จากการศึกษาได้ค้นพบหลักฐานว่า
บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางถึงภาคตะวันตกบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางถึงภาคตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณ
เมืองนครปฐมโบราณและเมืองอู่ทอง  น่าจะเป็นแหล่งรับอารยธรรมมาจากภายนอกและมีการพัฒนาเปน็
งานศิลปกรรมที่เกี่ยวช้องกับศาสนาเป็นของตนเองขึ้นก่อน บริเวณอื่น และยิ่งพิจารณาจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของแนวชายฝั่งทะเลเดิมของเมืองโบราณสมัยทวารวดีแล้วจะเห็นว่าอ่าวไทยอยู่ถึง เข้ามา
ประมาณ ๑๔๒ กิโลเมตร  
 ฉะนั้นเมืองโบราณอย่างอู่ทอง, คูบัว และเมืองโบราณนครปฐมจึ่งน่าจะเคยเป็นเมืองท่าสำคัญ 
โดยเฉพาะเมืองนครปฐมโบราณที่มีทางน้ำขนาดใหญ่ผ่ากลางเมืองอย่างคลองบางแก้วเชื่อมต่อกับทะเล  
และยังพบหลักฐานด้านศิลปกรรมและโบราณวัตถุ เช่น ลูกปัด, ตราประทับ ฯลฯ ที่บ่งบอกถึงการเป็น
เมืองท่าทางการค้า ที่สำคัญและมีความเจริญรุ่งเรืองจากหลักฐานทางโบราณวัตถุ  ซึ่งบ่งบอกถึงการ
ติดต่อค้าขายกับชุมชนภายใน และชุมชนต่างถิ่นหลายแห่ง เช่น การพบตราดินเผารูปเรอืสำเภา , แผ่นดิน
เผารูปคช-ลักษมีและท้าวกุเวร ที่สามารถเป็นเครื่องรางของพ่อค้าและหลักฐานที่น่าสนใจยิ่งเป็นดินเผา
ชิ้นหนึ่งพบที่เมืองนครปฐม แต่ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาโบราณวิเคราะห์ว่าเป็นการจารึกอักษรพราหมี ภาษาปรากฤต อ่านว่า “Varapata(na)”  
(วรปตน)  แปลว่า “เมืองท่าประเสริฐ” (ขุนทรง, การค้าระหว่างประเทศสมัยทวารวดี มุมมองจากงาน
โบราณคดี เมืองนครปฐม, ๒๕๓๗)  
 เมื่อพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจากหลักฐาน
โบราณคดีรวมทั้งจำนวนศิลปวัตถุเด่น ๆ ที่พบในเมืองนครปฐมโบราณ เช่น ศิลาธรรมจักร ทำให้
นักวิชาการ ต่างสันนิษฐานให้เมืองนครปฐมโบราณเป็นศูนย์กลางของรัฐทวารวดีและน่าจะเป็นศูนย์กลาง
ของพระพุทธศาสนาที่สำคัญท่ีสุดของอารยธรรมทวารวดีด้วย 
 หลักฐานทางสถาปัตยกรรม  ประติมากรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาและโบราณวัตุอื่น ๆ ชุมชน
โบราณในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ถึงต้นสมัยประวัติศาสตร์ ชุมชนไม่ได้อยู่อย่างโดด
เดี่ยว หากแต่มีการติดต่อค้าขายและมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับภายนอก โดยเฉพาะการรับ
อิทธิพล ทางวัฒนธรรมอินเดียที่แพร่หลายเข้ามาอย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๗ -๘  แต่อารยธรรม
อินเดียที่แพร่หลายเข้ามาและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นคงราวพุทธศตวรรษ
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ที่  ๙-๑๐ เป็นต้นมา เนื่องมาจากหลักฐานทางโบราณคดี เช่น รูปเคารพทางศาสนา มีทั้งประติมากรรม
ในศาสนาฮินดู เช่น รูปพระวิษณุ พระศิวะ พระกฤษณะ สุริยเทพและศิวลึงค์ท่ีเผยแพร่ในภาคใต้ของไทย
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ – ๑๒ ถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ – ๑๖ 
 แต่ในส่วนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย หลักฐาน     
ด้านศิลปกรรมในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖ เป็นสมัยที่อารยธรรมทวารวดีที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรม
อินเดีย เนื่องในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมากว่ารับอิทธิพลทางศาสนาฮินดู เช่น การพบจารึกคาถา  
“เย  ธมมา” ภาษาบาลีเป็นจำนวนมากพบที่เมืองนครปฐมโบราณ  ซึ่งภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้ในการ
เขียนคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท (หินยาน) (ก่ิงมณ,ี ๒๐ -๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙) 
 จากเอกสารที่ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาเถรวาทเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมในอาณาจักรทวารวดี     
ซึ่งเป็นหลักฐาน ดังนี ้
 ผู้ช่วยศาสตรจารย์นุกูล  ชมภูนิช ได้กล่าวไว้ว่า อารยธรรมทวารวดี เป็นสังคมของชาวพุทธ       
อันเก่าแก่กว่าสมัยใด เป็นรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่มีการสืบทอดความศรัทธาในการนับถือคำสอน                 
ของพระพุทธเจ้าอย่างเข้มข้นตลอดมาตามแนวพระพุทธศาสนา ลัทธิหินยาน เถรวาท เช่นเดียวกับลังกา  
พม่า ลาว ซึ่งแตกต่างไปจากการนับถือพุทธศาสนาแนวลัทธิมหายานของจีน ญี่ปุ่น เนปาล และภูฏาน 
(ชมภูนิช, ๒๕๕๑) 
 และหลักฐานทางด้านศาสนวัตถุที่แสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณคดีพร้อมทั้งชุมชนสมัยเดียวกับ     
ที่จังหวัดนครปฐม มีรูปแบบการสร้างสิ่งเคารพบูชาตามคติทางพระพุทธศาสนา ๓ นิกาย คือ 
 ๑. พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน นิกายเถรวาท ซึ่งมีหลักฐานเป็นจำนวนมาก 
 ๒. พระพุทธศาสนาลัทธิหินยาน นิกายสรวาสติวาท มีหลักฐานเพียงเล็กน้อย 
 ๓. พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ได้แก่ หลักบานพระพิมพ์ดินเผา ๑ ชิ้น บริเวณพระประ
โทนเจดีย์เป็นรูปพระอ้วนพุงพลุ้ย ๒ มือประสานกันอยู่ใต้ท้อง ตามลักษณะของเทพองค์หนึ่งในลัทธิ
มหายาน (นุกูล ชมภูนิช, ๒๕๕๒) 
 

บทสรุป 
  อาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรเก่าแก่  มีพื้นที่กว้างขวาง จึงมีลักษณะอารยธรรมที่แตกต่าง
กันตามอิทธิพลของพระพุทธศาสนาผนวกเข้ากับแนววิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้น ซึ่งบริเวณจังหวัดนครปฐม
โบราณ  นักวิชาการหลายท่านเชื่อมั่นว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดี ด้วยหลักฐานที่ยืนยัน คือ  
จังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่ใหญ่ และอยู่ใกล้กับทะเล สอดคล้องกับสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่ง
สมณทูต ๒ รูป คือ พระโสณะกับพระอุตตระ มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดินแดนสุวรรณภูมิ ลัทธิลังกา
วงศ์ หลังจากนั้น พระพุทธศาสนาก็ได้แนบแน่นกับอาณาจักรทวารวดี ก่อให้เกิดพุทธศิลป์มากมาย ทั้ง
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ทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม เครื่องประดับต่าง ๆ อันสอดคล้องกับพระพุทธศาสนา  
ที่สำคัญได้มีแผ่นจารึกภาษาบาลีว่า “เย  ธมฺมา” ซึ่งมาจากคำเต็มว่า   
 เย  ธมฺมา  เหตุปภวา  เตสํ  เหตุํ  ตถาคโต 
 เตสญฺจ  โย  นิโรโธ  จ  เอวํวาที  มหาสมโณ ฯ 
  ถอดความว่า ธรรมเหล่าเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น  พร้อมทั้งตรัสถึง
ความดับไปแห่งเหตุนั้นด้วย พระมหาสมณะมักกล่าวอย่างนี้ 
  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ได้แทรกซึม       
ในอาณาจักรทวารวดี ที่จังหวัดนครปฐมโบราณ เพราะพระบาลีดังกล่าวมุ่งถึงความดับทุกข์ คือการบรรลุ
เป็นพระอรหันต์ ตามแนวพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ซึ่งต่างจากพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน ที่
จะมุ ่งถึงการบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ กับทั ้งภายหลังได้ม ีพระโบราณาจารย์ได้รจนาคัมภีร ์ทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท สืบทอดเป็นอันมาก เป็นเครื่องประกอบ  
  จากหลักฐานทางโบราณคดีและจากข้อมูลต่างๆ ที่ทางกลุ่มได้ทำการค้นคว้ามาทำให้สรุปได้ว่า 
เมืองนครปฐมโบราณน่าจะเป็นศูนย์กลางทางอารยธรรมพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในอาณาจักรทวารวดี ที่
มีการสืบถอดต่อๆกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน ที่ทำให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจำชาติจนถึงทุกวันน้ี 
 

อ้างอิง 
จิรัฐ เจริญราษฎร์, มนัสศักดิ์ รุกอู่ นุกูล ชมภูนิช. (๒๕๕๒). สรรสาระอารยธรรมทวารวดี. นครปฐม:  
  เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด. 
ชะเอม แก้วคล้าย. (๒๕๓๔ ฉบับท่ี ๒). ศรีทวารวดี. ศิลปากร, ๕๙. 
ทวีศักดิ์ ทองทิพย์. (๒๕๕๙). ภูมิศาสตร์วัฒนธรรฒ ประวัติศาสตร์ เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  และหลักพุทธธรรมในประเทศไทย. กรุงเทพ: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
  กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ . 
นุกูล ชมภูนิช. (๒๕๕๑). ทวารวดี ศรีนครปฐม. นครปฐม: โรงพิมพ์เพชรเกษมการพิมพ์. 
พระธรรมปิฎก (ประยุตธ์ ปยุตโต). (๒๕๔๐ พิมพ์ครั้งที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์). พระพุทธศาสนาในอาเซีย.  
  กรุงเทพ: ธรรมสภา. 
พระมหาเสรีชน นริสสโร. และคณะ (๒๕๕๗). พุทธศิลปะในอาเซียนเส้นทางประวัติศาสตร์และการ 
  เปลี่ยนแปลงในยุคโกกาภิวัฒน์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา 
  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
มานิต วัลลิโภดม. (๒๕๑๕). ทวารวดีอยู่ท่ีไหน. ศิลปากร ปีที่ ๑๖ ฉบับท่ี ๒, หน้า ๕๔. 



- 1126 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ศักดิ์ชาย สายสิงห์. (๒๕๖๒). ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย . นนทบุรี:  
  สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ). 
สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง. (๒๕๓๗). การค้าระหว่างประเทศสมัยทวารวดี มุมมองจากงานโบราณคดี เมือง 
  นครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี ๓๔ ฉบับท่ี ๑, ๑๑ - ๑๒. 
สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง. (ม.ป.ป.). ทวารวดี-ศรีวิชัย พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน 
  และบ้านเมืองโบราณ สมัยประวัต ิศาสตร์ตอนต้นบนแผ่นดินไทย . กรุงเทพมหานคร:  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี. 
เสถียร โพธินันทะ. (๒๕๔๓). พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย. นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราช 
  วิทยาลัย. 
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี. (๒๐ -๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙). รูปประติมาและศาสนศิลป์ สมัยทวารวดี มุมมองด้านคติ 
  ที่มาและเรื่องราว. การสัมมนาทางวิชาการ "นครปฐม: ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ ศิลป์แผ่นดิน ถิ่น 
  อารยะ". นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. 
J. Takakusu. (1966). I-Tsing, A Record of the Buddhist Religion as practised in India and  
  the Malay Archipelago (A.D.671-695). Delhi: Munshiram Monoharial. 
Samuel Beal. (1969). Buddhist records of the western world,translated from the Chinese  
  of Hiuen Tsiang (A.D.629). Delhi: Oriental Books Reprint Corporation. 

 



 

 

สังคมและศิลปวัฒนธรรมยุคทวารวดีที่เมืองจันเสน 
SOCIETY AND ART AND CULTURE OF THE DVARAVATI PERIOD AT HANSEN 

 
พระสมุห์นพดล อตฺถยุตฺโต (สุทนต)์1, พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุทนฺโต (สทุนต์) และ พิเชษฐ์ สมุทวรานนท์ 

      วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
PhrasamuNoppadol Suthon, Phramaha Narongsak Suthon and Pichet Samutwaranon 

Buddhapanya Sri Dvaravati Sangha College Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
E-mail:  

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้ เป็นการศึกษาโบราณคดียุคทวารดี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมและศิลปะวัฒนธรรมยุคทวารวดี ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกแห่งประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทย จากเอกสาร
สำคัญ ๆ เช่น คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ตลอดถึงงานศึกษาค้นคว้าทั้ง
ของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องสังคมและศิลปะวัฒนธรรมยุค
ทวารวดี (เมืองจันเสน) โดยจะนำเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์เป็นลำดับดงันี้ 1) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2) 
ศิลปะวัฒนธรรมยุคทวารวดี 3) เมืองจันเสนยุคทวารวดี และ 4) วิเคราะห์คุณค่าของโบราณวัตถุที่พบที่
เมืองจันเสน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโบราณคดียุคทวารวดีที่เมืองเก่าจันเสนเพิ่มมากขึ้น อัน
จะนำมาเพื่อประโยชน์ต่อท่านที่สนใจทางประวัติศาสตร์และคุณค่าของศิลปะวัฒนะธรรมยุคทวารวดทีุก
ท่าน 
 
คำสำคัญ :  สังคม ศิลปะวัฒนธรรม, ยุคทวารวดี, เมืองจันเสน. 
 

Abstract 
 This article is a study of archeology in the Dvaravati period. by analyzing 
document data related to society and art and culture of the Dvaravati period which is 
the first era of history on Thai soil From important documents such as scriptures, Tripitaka, 
Commentaries, Buddhist literature as well as the study of both historians and 
archaeologists who studied and analyzed the social and cultural issues of the Dvaravati 
period It will present the relationship in order as follows: 1) prehistoric era 2) art and 
culture of Dvaravati period 3) Chansen city of Dvaravati and 4) analyze the value of 
antiques found at Chansen. This will lead to a greater understanding of the archeology 



- 1128 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

of the Dvaravati period at Chan Sen Old City. which will be used for the benefit of all 
those who are interested in the history and value of art and culture in the Dvaravati 
period 
 
Keywords : Society Archeology, Dvaravati, Chansen City. 
 
บทนำ  
 การศึกษาเกี่ยวกับทวารวดีได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2427 หรือกว่า 130 ปีล่วง
มาแล้ว ในยุคเริ่มต้นของการศึกษานั้น จะเป็นช่ือของอาณาจักรโบราณที่กล่าวไว้อยู่ในเอกสารของจีน ซึ่ง
ได้แก่ คำว่า โถ-โล-โป-ตี (To-lo-po ti) โดยนักวิชาการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าหมายถึง “ทวารวดี” ซึ่ง
เป็นอาณาจักรหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางของประเทศไทย ต่อมาจึงได้มีการศึกษา
ค้นคว้าและได้พบหลักฐานสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวมาเป็นลำดับโดยเฉพาะหลักฐานที่สำคัญคือ จารึกที่
ปรากฏคำว่า “ศฺรีทฺวารวดี ศฺวรปุณฺยะ” บนเหรียญเงินและศิลาจารึก สรุปความแล้วเชื่อว่าหมายถึงช่ือ
ของอาณาจักรและได้พบหลักฐานทางด้านศิลปกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการรับอารยธรรมจากภายนอก 
โดยเฉพาะด้านศาสนาจากอินเดีย ยิ่งทำให้ภาพของทวารวดีเริ่มกระจ่างขึ้น 
 จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ได้พบหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในประเทศไทยคือ เรื่องการติดต่อกับโลกภายนอก เพราะปรากฏร่องรอยหลักฐานการติดต่อ
สัมพันธ์กัน ระหว่างชุมชนโบราณในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับชุมชนในประเทศอินเดีย มาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3-5) ที่บริเวณเมืองอู่ทองและปริมณฑล 
ตลอดจนร่องรอยของพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเนื่องกันมา
ตั้งแต่นั้น นักประวัติศาสตร์โบราณคดีทั้งของไทยและต่างประเทศจำนวนมากจึงสันนิษฐานว่ามีความ
เป็นไปได้สูงมากว่าที่นี่คือ“สุวรรรณภูมิ”ต้นทางพระพุทธศาสนาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาพบ
หลักฐานเพิ่มเติมว่าในราวพุทธศตวรรษที่ 6-9 ชุมชนโบราณในเมืองอู่ทองมีการติดต่อค้าขายกับชาว
อินเดียตั้งแต่ในสมัยอินโด-โรมัน ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์กุษาณะ–คุปตะในอินเดียตอนเหนือ และสมัย
ราชวงศ์สาตะวาหนะ-อิกษวากุในอินเดียตอนใต้ โดยชาวอินเดียเข้ามาตั้งถิ่นฐานการค้าและเผยแพร่
วัฒนธรรมของตนแก่ชาวพ้ืนเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปด้วย ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9 รูปแบบ
ของรัฐได้เกิดขึ้นมา โดยรัฐโบราณแรก ๆ ที่รับวัฒนธรรมอินเดียโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ได้
ถือกำเนิดขึ้นบริเวณภาคกลางของประเทศไทยและเจริญรุ่งเรืองสูงสุดช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11-16 รู้จักกัน
ในช่ือว่า “ทวารวดี” การศึกษาค้นคว้าโบราณคดียุคทวารวดีต่อมา ทำให้ทราบว่ามีกลุ่มคนผสมผสานอยู่
ร่วมกันหลายเผ่าพันธุ์ ต่างมีความสัมพันธ์กันในด้านศาสนา โดยเฉพาะในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก แม่
กลอง ท่าจีน มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมและเป็น
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กุญแจที่จะไขไปสู่ความกระจ่างแห่งประวัติศาสตร์ในระยะนี้ และจากการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม จึง
ทำให้เกิดเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะวัฒนธรรมทวารวดีที่เนื่องในพระพุทธศาสนาขึ้น พระพุทธศาสนา
นับว่ามีส่วนในการกำหนดแบบแผนทางการเมือง ที่สะท้อนออกมาในรูประบบกษัตริย์ โดยมีฐานะเป็นทั้ง
พระโพธิสัตว์และพระจักรพรรดิราช พระพุทธศาสนามีความสำคัญที่เป็นความเชื่อทั้งในระดับรัฐและ
ประชาชน (ธิดา สาระยา, 2532) สภาพสังคมยุคทวารวดีนั้นลักษณะน่าจะเป็นเมืองขนาดต่าง ๆ ซึ่ง
พัฒนาขยายตัวจากสังคมครอบครัวและสังคมหมู่บ้านมาเป็นสังคมเมืองที่มีชุมชนเล็ก ๆ ล้อมรอบ โดยมี
หัวหน้าปกครอง มีการแบ่งชนช้ันทางสังคม เศรษฐกิจของชุมชนทวารวดีจะมีพื้นฐานทางการเกษตรกรรม
เป็นหลัก มีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างเมือง หรือการค้าขายแลกเปลี่ยนกับชุนชนภายนอก ชาว
ทวารวดีมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีอันก้าวหน้าจะเห็นได้จากการจัดระบบชลประทานทั้งภายในและ
ภายนอกเมือง มีการขุดคลอง ขุดสระน้ำ การทำคันบังคับน้ำหรือทำนบ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถ่ายทอด
สืบต่อมาสู่ยังชนรุ่นหลังในสมัยลพบุรี และสมัยอาณาจักรสุโขทัย ด้านการคมนาคม คนในสมัยทวารวดีมี
การสัญจรทั้งทางน้ำและทางบก นอกเหนือจากการติดต่อกับชาวเรือที่เดินทางค้าขายแล้ว ยังปรากฏ
ร่องรอยของคันดิน ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นคันคูบังคับน้ำหรืออาจเป็นถนนเชื่อมระหว่างเมืองอีกด้วย 
 เมืองโบราณจันเสน นับว่าเป็นชุมชนแรกเริ่มในสุวรรณภูมิ ที่มีการติดต่อกับอินเดียร่วมสมัยกับ
เมืองอู่ทองในลุ่มน้ำท่าจีนและเมืองฟูนันใกล้ปากแม่น้ำโขง ดังเห็นได้จากโบราณวัตถุที่เป็นตราดินเผา 
เศษภาชนะประดับลักษณะเดียวกับท่ีพบในอินเดียและแคว้นฟูนัน และจากการติดต่อกับอินเดียนี้เองทำ
ให้จันเสนเป็นชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่แรกเริ่ม สังเกตได้จากการสร้างรูปเคารพ สิ่งของสิริมงคล
ต่าง ๆ ทั้งยังมีซากสถูปเจดีย์อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที ่สร้างขึ ้นไว้เพื ่อบูชา จาก
โบราณวัตถุที่ค้นพบแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ในการอยู่อาศัยของเมืองโบราณแห่งนี้ มาตั้งแต่สมัยกอ่น
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยทวารวดี ชาวเมืองจันเสนยุคนั้นมีความฉลาดรู้จักระบบชลประทาน เพราะมีการ
ขุดคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองเพื่อประโยชน์ในการป้องกันศัตรูและขุดคูคลองเพื่อรับ-ส่งน้ำเข้า-ออกเมือง 
(บัญชา พงษ์พานิช และคณะ, 2510)  
 
สังคมและศิลปวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 จากหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีการค้นพบแล้วในปัจจุบัน ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของคน
ในอดีตบริเวณประเทศไทยว่า มีมนุษย์อาศัยอยู ่มาตั ้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนเข้าสู ่ยุค
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้พัฒนาการของมนุษย์จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในแต่ละแห่ง
นั้นไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปในทางประวัติศาสตร์จะใช้การรู้จักตัวอักษรเป็นตัวแบ่งยุค ระหว่างยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เมื่อใดที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งรู้จักตัวอักษรบันทึกเรื่องราว
และสามารถอ่านได้ความนั้น ให้ถือว่าชุมชนนั้นเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้ว สำหรับประเทศไทยการเข้าสู่
ยุคประวัติศาสตร์โดยใช้จารึกเป็นตัวกำหนดนั้นไม่สามารถกำหนดได้ เพราะไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าจะ



- 1130 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ใช้จารึกหลักใด สาเหตุมาจากเงื่อนไขของจารึกที่พบ กล่าวคือ กลุ่มจารึกที่เก่าที่สุดเท่าที่พบในประเทศ
ไทยนั้นมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 11 และจารึกด้วยอักษรปัลลวะไม่ใช่อักษรของชนท้องถิ่น 
(ไทย) อีกด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าจารึกในประเทศไทยและใกล้เคียงรุ่นแรกจะใช้อักษรปัลลวะ และมี
อายุในราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 เป็นต้นมา (กรมศิลปากร, 2529) ในการศึกษาพบว่า มีช่วงระยะเวลา
หนึ่งที่อยู่ระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเวลาที่ดินแดนนั้น ๆ ยังไม่รู้จักการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของตัวเอง แต่มีการบันทึกเรื่องราวท่ีกล่าวถึงดินแดนนั้น ๆ ในเอกสารของชน
ชาติอื่น และทำให้สามารถทราบถึงความเป็นมาของดินแดนนั้น ๆ ได้ ช่วงเวลาดังกล่าวนี้จัดว่าเป็นยุคหัว
เลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์หรือยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์นั่นเอง (proto-history) ดังนั้นพัฒนาการทาง
สังคมของชุมชนเฉพาะบริเวณประเทศไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (ยุคเหล็ก) หรือประมาณ 
100 ปีก่อนพุทธกาล น่าจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการพบหลักฐานบันทึกถึงดินแดนแถบนี้ในเอกสารของจีนและ
อินเดีย ที่กล่าวอ้างถึงเส้นทางการค้าระหว่างประเทศทั้งสอง และกล่าวอ้างถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทย
ในปัจจุบันว่าอยู่บนเส้นทางการค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงถือเป็นจุดสิ้นสุดของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 หลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดินแดนไทยยุคนั้นคือ ร่องรอย
หลักฐานการติดต่อสัมพันธ์กัน ระหว่างชุมชนโบราณในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับชุมชนใน
อินเดีย มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3-5) ที่บริเวณเมืองอู่ทอง
และปริมณฑล ซึ่งสนับสนุนเอกสารจีนและอินเดียในเรื่องของเส้นทางการค้าขาย ดินแดนที่มีการรับอารย
ธรรมจากภายนอกตามเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างจีนกับอินเดีย ได้แก่ บริเวณที่ติดกับชายฝั่งทะเล
ตลอดทั้งสองฝั่งและบริเวณรอบ ๆ อ่าวไทยตามลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมา ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีที่มี
การค้นพบหลักฐานการรับอารยธรรมจากภายนอกในระยะแรก ๆ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านโคกพลับ 
ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี กำหนดอายุประมาณต้นพุทธกาลถึง พ.ศ. 300 พบหลักฐาน
สำคัญ คือ ต่างหูที่มีลิงทั้ง 4 ด้าน ที่เรียกว่า ลิง-ลิง-โอ กำไลรูปดาวหกแฉกและหลายแฉกเช่นเดียวกับท่ี
พบที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ที่สำคัญคือ หวีงาช้าง พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านจันเสน อำเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ อีกแหล่งคือที่ บ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นแหล่ง
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย พบหลักฐานที่เข้าสู่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์
จำนวนมากมาย หลักฐานที่สำคัญที่มีการค้นพบคือประเพณีการฝังศพครั้งที่ 2 โบราณวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ 
เครื่องใช้สำริด ภาชนะต่าง ๆ เครื่องประดับที่สำคัญคือ ลูกปัดที่ทำจากหินคาร์เนเลียน อะเกตและลูกปัด
โอนิกซ์ เมื่อพิจารณาจากวัสดุที่ใช้แล้วไม่เคยพบว่ามีอยู่ในภูมิภาคหรือท้องถิ่นนนี้ โบราณวัตถุที่สำคัญอีก
ประเภทหน่ึงที่แสดงถึงการติดต่อกับโลกภายนอก และยังร่วมสมัยกับวัฒนธรรมอื่นในดินแดนแถบนี้ก็คือ
“กลองมโหระทึก”ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายอยู่ในจีนแถบมณฑลยูนนานและในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ในประเทศไทยพบแพร่กระจายอยู่หลายแห่งทุกภาคที่สัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดี เช่น ท่ีภาคกลางพบ
กลองมะโหระทึกที่ถ้ำองบะ และภาพเขียนสีที่แสดงการใช้กลองมโหระทึกเนื่องในพิธีกรรมที่ถ้ำตาด้วง 
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อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดอายุได้ 2,000-2,500 ปีมาแล้ว (พิศิฐ เจริญวงศ์, 2531) จาก
หลักฐานทางโบราณคดีที ่ค้นพบตามแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และ
ภาคใต้อันเป็นพ้ืนท่ีติดต่อกับชายทะเลซึ่งเป็นทางผ่านของการค้าสมัยโบราณ และเป็นแหล่งโบราณคดีใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ทำให้พบหลักฐานทางศิลปกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการรับอารยธรรม 
หรือการนำเข้าวัตถุจากภายนอกมาตั้งแต่ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 6 แล้ว ศิลปกรรมที่นำเข้ามาในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 6-9 ส่วนใหญ่เป็นสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับต่าง ๆ เป็นต้น ต่อมา
ในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่ 9-11 จึงพบหลักฐานทางโบราณคดีที ่แสดงให้เห็นถึงการรับรูปแบบทาง
ศิลปกรรมจากอินเดีย อันเป็นรูปเคารพในสาสนาและเครื่องใช้ที่มีอิทธิพลของศิลปะอมราวดีและคุปตะ
แล้ว 
 จากโบราณวัตถุที่ค้นพบในประเทศไทย ในระยะแรก ๆ มีทั้งที่เนื่องในศาสนาพราหมณ์หรือ
ฮินดูและศาสนาพุทธ ทั้งพุทธเถรวาทและมหายาน ส่วนใหญ่พบอยู่แถบชายฝั่งทะเล (ขณะนั้น) ทั้งภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตก รวมทั้งภาคใต้ แต่ก็พบแพร่กระจายไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่ง
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าขายในสมัยนั้นก็เป็นได้ เพราะโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นรูปเคารพใน
ศาสนาท่ีนำติดตัวมาจึงเคลื่อนย้ายได้สะดวก ที่เป็นศิลปะอินเดียและถูกนำเข้ามา ที่เป็นรูปเคารพเนื่องใน
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ได้แก่ พระพุทธรูปสำริดศิลปะอมราวดี (ปางแสดงธรรม) พบที่จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนราธิวาส พระพุทธรูปทำจากหินทรายศิลปะคุปตะ (ปาง
ประทานพร) พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพระพุทธรูปสมัยหลังคุปตะเนื้อสำริด (ปางแสดงธรรม) ที่
บ้านพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี หลักฐานที่เป็นรูปเคารพแบบพุทธศาสนามหายาน ได้แก่ พระโพธิสัตวอ์ว
โลกิเตศวร พบที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้ว่าจะพบจำนวนไม่มากแต่ก็กล่าวได้ว่าเป็น
หลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของพระพุทธศาสนา ส่วนรูปเคารพเนื่องในศาสนา
พราหมณ์หรือฮินดูจะพบเฉพาะบางพื้นที่ เช่น เทวรูปพระนารายณ์พบที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปัจจุบัน
แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร)  
 ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในดินแดนไทยช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 จากการค้นพบหลักฐาน
ทางศิลปกรรมหลายอย่างที่แสดงให้เนถึงการรับอารยธรรมจากภายนอกเข้ามา และเริ่มสร้างงานที่เป็น
ของตัวเอง โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นความเชื่อทางศาสนาของตน วัตถุที่ค้นพบในยุคนี้สามารถแบ่งได้เป็นสอง
กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรกเป็นรูปเคารพในศาสนา กลุ่มที่สองเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
 รูปเคารพท่ีเนื่องในศาสนา ได้แก่ 
  1) พระภิกษุอุ้มบาตรสามองค์ พบท่ีเขาพระ เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2) ชิ้นส่วนของพระพุทธรูปนาคปรกปูนปั้นเหลืออยู่พาะส่วนพระเพลาและขนดนาค 
พบที่เมืองโบราณอู่ทอง  
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  3) ซุ ้มบัญชรดินเผา เป็นส่วนประดับบนเรือนธาตุของอาคารหรือชั้นหลังคาทรง
ปราสาทซ้อนเป็นช้ัน ๆ แต่ละชั้นจะประดับด้วยซุ้มเหล่านี้ พบที่เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  4) นรสิงห์ หรือสิงห์ท่ีมีหน้าเป็นคนท่อนบนเป็นรูปมนุษย์ มีหางยาวเป็นพวง ทำด้วย
ดินเผา พบท่ีเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  5) รอยพระบาทคู่สลักเหมือนจริงลงบนศิลาแลง เชื ่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่
เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย กำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 พบที่เมืองโบรารศรีมโหสถ 
อำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

สังคมและศิลปวัฒนธรรมยุคทวารวดี 
 “ทวารวดี” เป็นอาณาจักรประวัติศาสตร์แห่งแรกในดินแดนที่เป็นประเทศไทย มีประวัติ
พัฒนาการมาจากชุมชนระดับหมู่บ้านตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง
ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยอยู่ระหว่างอาณาจักรศรีเกษตร (มอญ) และอาณาจักรอิศานปุระ (สยาม
ประเทศ) คือท่ีราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นบรรดาเมืองโบราณรวมทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานต่าง ๆ ที่
พบมากมายโดยเฉพาะในบริเวณลุ่มแมน่้ำเจ้าพระยา ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นของขอม-เขมร
หรือของไทย แต่มีลักษณะคล้ายกับศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์คุปตะ-หลังคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 9-
13) ที่พันตรีลูเนต์ เดอ ลาจองกีแยร์ (Lunet de Lajonguiere) ได้ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับการค้นคว้าทาง
วิชาโบราณคดีในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2452 เรียกว่า “กลุ่มอิทธิพลอินเดีย แต่ไม่ใช่ขอม–เขมร” โดย
แยกจาก “กลุ่มขอม และกลุ่มไทย” จึงถูกนำมาสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องเดียวกัน โดยศาสตราจารย์ยอร์ช 
เซเดส์ พ.ศ. 2468 และสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ศ. 2469 เป็นกลุ่มบุคคลแรกที่กำหนด
เรียกชื่อดินแดนที่เมืองโบราณเหล่านี้ตั้งอยู่รวมทั้งงานศิลปกรรมที่พบนั้นว่า “ทวารวดี” โดยใช้เหตุผล
ของตำแหน่งท่ีตั้งของอาณาจักรและอายุตามบันทึกของจีนกับอายุของงานศิลปกรรมที่ตรงกัน อาณาจักร
ทวารวดีจึงกลายเป็นอาณาจักรแรกในดินแดนไทย กำหนดอายุตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ลงมาถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 16 การศึกษาค้นคว้าในปัจจุบันทำให้ทราบว่า ยุคทวารวดีมีกลุ่มคนผสมผสานอยู่ร่วมกัน
หลากหลายเผ่าพันธุ์ ต่างมีความสัมพันธ์กันในด้านศาสนา โดยเฉพาะในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก แม่
กลอง ท่าจีน และมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นตัวเช่ือมและเป็น
กุญแจที่จะไขไปสู่ความกระจ่างแห่งประวัติศาสตร์ในระยะนี้ และจากการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม 
ทำให้เกิดเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะวัฒนธรรมทวารวดีที ่เนื ่องในพระพุทธศาสนาขึ ้น เหตุที่
พระพุทธศาสนามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมอินเดีย ได้ถูกเลือกรับและปรับเข้าเป็นแก่นหลักของ
บ้านเมือง จนกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความหลากหลายทางสังคมศิลปะวัฒนธรรมและคติความเช่ือ
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ชุมชนทวารวดีเริ่มต้นแนวความเช่ือแบบพุทธศาสนาในแบบนิกายเถรวาท ควบคู่ไปกับ
การนับถือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู โดยศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูจะแพร่หลายในหมู่ของชนช้ัน
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ปกครองมากกว่า เศรษฐกิจของชุมชนทวารวดีจะมีพื้นฐานทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการค้าขาย
แลกเปลี่ยนกันระหว่างเมืองหรือการค้าขายแลกเปลี่ยนกับชุนชนภายนอก ชาวทวารวดีมีพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีอันก้าวหน้าจะเห็นได้จากการจัดระบบชลประทานทั้งภายในและภายนอกเมือง มีการขุดคลอง 
ขุดสระน้ำ การทำคันบังคับน้ำหรือทำนบ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสืบต่อมาสู่ยังชนรุ่นหลังในสมัย
ลพบุรี และสมัยอาณาจักรสุโขทัย ด้านการคมนาคม คนในสมัยทวารวดีมีการสัญจรทั้งทางน้ำและทางบก 
นอกเหนือจากการติดต่อกับชาวเรือที่เดินทางค้าขายแล้ว ยังปรากฏร่องรอยของคันดิน ซึ่งสันนิษฐานว่า
อาจเป็นคันคูบังคับน้ำหรืออาจเป็นถนนเชื่อมระหว่างเมืองอีกด้วย นอกจากนี้หลักฐานทางโบราณคดีที่
พบไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือประติมากรรม ล้วนแล้วแต่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และศิลปกรรม เช่น เทคนิคการตัดศิลาแลง การสกัดหิน การทำประติมากรรม การหล่อสำริด การหลอม
แก้ว วัฒนธรรมทวารวดีเริ่มเสื่อมสลายลงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 เมื่ออิทธิพลวัฒนธรรมแบบขอม
โบราณจากประเทศกัมพูชาที่มีคติความเชื่อทางศาสนาและรูปแบบศิลปกรรมที่แตกต่างกันออกไปได้เข้า
มาแทนท่ี  
 ทั้งนี้วัฒนธรรมพุทธศาสนาสมัยทวารวดีมีความหลากหลาย ไม่ได้จำกัดเฉพาะเถรวาทแบบ
ลังกาเท่านั้น วัฒนธรรมทวารวดีมีศิลปะในลักษณะเฉพาะ เราพบศิลปะวัตถุแบบทวารวดีจำนวนมากใน
พื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปวัตถุที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางศิลปะ
แบบทวารวดีที ่ชัดเจนที ่สุด มักสร้างในปางประทับนั ่งห้อยพระบาท พระวรกายค่อนข้างท้วม มี
ลักษณะเฉพาะของพระพักตร์ เช่น พระขนงตอบเป็นปีกกา พระโอษฐ์หนา พระเนตรโปน ขมวดเส้นพระ
เกศาโต พระพักตร์ยังไม่ได้เป็นรูปไข่ เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีภาพลายปูนปั้นรูปชาดกในคัมภีร์ต่าง ๆ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมพุทธศาสนาในทวารวดี โดยเฉพาะภาพปูนปั้นรูปชาดกที่
พระเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม พบการเรียงลำดับเรื่องราวตามแบบมูลสรรวาสติวาท ซึ่งเป็น
นิกายเถรวาทสายหนึ่งที่ไม่ได้มาจากลังกา เราสามารถพบร่องรอยเมืองโบราณของทวารวดีได้ในหลาย
พื้นที่ เช่น เมืองศรีเทพ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองจันเสน เมืองโคกไม้เดน ที่จังหวัดนครสวรรค์  บ้านคู
เมือง ที่จังหวัดสิงห์บุรี เมืองอู่ทอง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองคูบัว ที่จังหวัดราชบุรี เมืองโบราณนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม แหล่งโบราณคดีทุ่งเศรษฐี จังหวัดเพชรบุรี เมืองเสมา ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 
การกระจายของวัฒนธรรมทวารวดีในวงกว้างนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุคของทวารวดีได้
เป็นอย่างดี ศูนย์กลางของอาณาจักรนั ้น ในระยะแรกสันนิษฐานว่าตั ้งอยู ่ที ่บริเวณแถบลุ่มแม่น้ำ
เจ้าพระยาในปัจจุบัน เนื่องจากบริเวณทั้ง 4 แห่งนี้มีร่องรอยเมืองโบราณ ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน
แบบทวารวดีเป็นจำนวนมากเหมือน ๆ กัน แต่ก็ยังสรุปไม่ได้แน่นอน โดยพิจารณาดังนี้                                                     
 เมืองนครปฐมโบราณ (เมืองพระประโทน หรือเมืองนครชัยศรี) ได้รับการสันนิษฐานว่าน่าจะ
เคยเป็นราชธานีของอาณาจักรทวาราวดีเจริญรุ่งเรืองขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 12 โดยพิจารณาจากการ
ค้นพบเหรียญเงินถึง 2 เหรียญ นอกจากน้ี ยังมีจารึกคำว่า “ศรีทวารวดีศวรปุณยะ” ซึ่งแปลว่า “บุญกุศล
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ของพระราชาแห่งทวารวดี” หรือ“การบุณย์ของพระเจ้าศรีทวารวดี” กำหนดอายุจากรูปแบบอักษรปัล
ลวะ อยู่ในราวพุทธศตวรรษ 12 เมืองนครปฐมโบราณ จึงน่าจะมีความสำคัญมากกว่าเมืองอื่นๆ คำว่า 
ทวารวดี ที่ปรากฏสืบมา อยู่ในสร้อยนามของเมืองหลวงเก่าของไทยในสมัยหลัง เช่น กรุงเทพทวารวดีศรี
อยุธยา ผังเมืองนครปฐมโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การพบจารึกภาษามอญที่เก่าท่ีสุด พบ
โบราณสถานโบราณวัตถุอย่างมากมาย โบราณสถานแต่ละแห่งล้วนมีขนาดใหญ่ 
 เมืองอู่ทอง สันนิษฐานว่าเมืองอู่ทอง น่าจะเป็นเมืองหลวงหรือราชธานีอย่างน้อยช่วงระยะเวลา
หนึ่ง โดยพิจารณาจากการพบเหรียญเงินท่ีมีจารึกว่า“ศรีทวารวดีศวรปุณยะ”จำนวน 2 เหรียญ ที่อำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแห่งเดียวท่ีพบจารึกกล่าวถึงพระนามกษัตรยิ์ คือ พระเจ้าหรรษวรมัน จารึก
อยู่บนแผ่นทองแดง กำหนดอายุจากตัวอักษรประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 เมืองอู่ทอง จารึกอักษร
หลังปัลลวะ กล่าวถึงพระนามพระเจ้าหรรษาวรมัน ซึ่งสันนิฐานว่าอาจเป็นนามของกษัตริย์ ทวารวดีองค์
แรกที่รู้จักกัน (มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล,2509) จึงน่าจะเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์พระองค์นี้โบราณสถาน
โบราณวัตถุภายในเมืองและบริเวณใกล้เคียงที่พบอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะโบราณวัตถุสมัยแรกกับ
อิทธิพลอินเดีย เช่น ลูกปัดรูปแบบต่างๆ เหรียญโบราณ เป็นเมืองที่มีความเจริญมานานไม่ขาดสาย ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเจริญสืบเนื่องต่อกันมาถึงสมัยฟูนัน พุทธศตวรรษท่ี 6-9 อาจเป็นเมืองหลวง
ของฟูนันด้วยจนถึงสมัยทวาราวดี 
 เมืองลพบุรี โดยพิจารณาจากเหรียญเงินมีจารึกเป็นภาษาสันสกฤตว่า ลวปุระ (หรือละโว้ ช่ือ
เดิมของเมืองลพบุรี) ท่ีเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบแหล่งโบราณคดีเป็นจำนวนมาก 
 เมืองจันเสน  คำจารึกท่ีฐานพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสนบอกไว้ว่า‘เมืองจันเสน’เป็นเมืองนคร
โบราณสมัยทวารวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  พัฒนาขึ้นมาจากชุมชนสมัย
โลหะตอนปลายมีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้ว  
 

สังคมและศิลปวัฒนธรรมเมืองจันเสนยุคทวารวดี 
 เมืองจันเสน นับเนื่องเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่งที ่ถูกละเลยภายหลังที่มีการขุดค้นทาง
โบราณคดีกันแล้ว และถูกหมักดองในเรื่องข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดีโดยนักโบราณคดีไทยมา
เกือบสี่ทศวรรษ แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากภาพถ่ายทางอากาศโดย คุณนิจ หิญชีระ
นันทน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ.2509 หรือกว่า 50 ปีล่วงมาแล้ว 
ผลการสำรวจและขุดค้นพบว่า จันเสนเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่ง
ซีกตะวันออก โดยลักษณะของผังเมืองจะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมมุมทุกมุมมนจนเกือบจะกลม โดยพื้ นที่
กว้างประมาณ 700 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร คูเมืองกว้าง 20 เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่
เศษ ไม่มีคันดินเพราะขุดคูเมืองล้อมรอบเนินดินตามธรรมชาติ ด้านในคูเมืองจะมีลักษณะสูงกว่าพื้นที่
ด้านนอก ในสมัยโบราณเคยมีลำน้ำ เช่น คลองบ้านคลอง ไหลเข้ามาเลี้ยงตัวเมือง  โดยเชื่อมกับแนวคู
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เมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทางด้านทิศตะวันออก ภายในเมืองมีสระหรือบึงขุดขนาดใหญ่ เรียกว่า 
บึงจันเสน มีความลึกอยู่มาก กว้างประมาณ 170 เมตร ยาวประมาณ 240 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 
27 ไร่ สันนิษฐานว่าเป็นสระประจำเมืองที่กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค โดยที่ไม่ต้องขุดบ่อน้ำไว้ในแต่ละ
บ้าน ขณะนี้มีบัวหลวงสีชมพูขึ้นอยู่สวยงามมาก ทางด้านทิศตะวันออกของบึงมีคันดินโบราณกว้าง
ประมาณ 20 เมตร เริ่มจากขอบบึงเป็นแนวตรงไปตัดกับทางรถไฟ ผ่านเข้าไปในทุ่งแล้วเลือนหายไปแถว
บ้านหนองกระเจา รวมความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ด้านเหนือของคันดินดังกล่าวมีคูน้ำเลียบไปเกือบ
ตลอดแนว เรียกว่า ลำคูหนุมาน สันนิษฐานว่าใช้เป็นคันดินสำหรับกั้นและรับน้ำที่ไหลจากพื้นที่ลุ่ม 
(catchment area) ทางตะวันออกเฉียงเหนือมาลงยังบึงจันเสน เป็นเมืองที่มีคนอาศัยต่อเนื่องมาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยทวารวดี มีพัฒนาการและวิทยาการที่ซับซ้อน รู้จักระบบ
ชลประทานการผันน้ำเข้าเมือง การเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรรม มีความสามารถในการทำเครื่องปั้นดินเผา 
รู้จักการถลุงโลหะ มีการคมนาคม ติดต่อทำการค้ากับชุมชนเมืองอื่นในระยะเวลาเดียวกัน นับว่าเป็น
ชุมชนแรกเริ่มในสุวรรณภูมิ ที่มีการติดต่อกับอินเดียร่วมสมัยกับเมืองอู่ทองในลุ่มน้ำท่าจีน และเมืองฟูนัน
ใกล้ปากแม่น้ำโขง ดังเห็นได้จากโบราณวัตถุท่ีเป็นตราดินเผา เศษภาชนะประดับลักษณะเดียวกับท่ีพบใน
อินเดียและแคว้นฟูนัน ด้วยเช่นกัน เมืองจันเสนสมัยทวารวดี  เมื่อราว พ.ศ. 1143 ถึง 1343 เป็นช่วง
เจริญที่สุด เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก มีการขุดคูน้ ำคันดินเพื่อกันศัตรู และขุดบึงขึ้น
ทางด้านนอกคูเมืองทางตะวันออกเพื่อจ่ายน้ำเข้าเมือง สร้างคันดินกั้นน้ำทำการชลประทาน ต่อมาได้พบ
โบราณวัตถุมากมาย เช่น สิงโตดินเผา รูปปั้นดินเผาขนาดเล็กเป็น รูปพระนางลักษมีหรือพระนางสิริมหา
มายา ชิ้นส่วนรูปปั้นขนาดเล็ก รูปผู้ชายกับลิงมีลักษณะเหมือนกับที่พบที่อู่ทอง ยังพบเครื่องปั้นเผาเป็น
จำนวนมาก ซึ่งเป็น 2 ลักษณะพิเศษคือ เป็นไหตกแต่งด้วยลวดลายที่ประทับลงไป พบที่จันเสนและ
ลพบุรีเท่านั้น อีกแบบคือ พบไหที่มีปากผาย และที่รอบ ๆ ปากมีแถบสีแดงและขาว นอกจากนั้นก็เป็น
เครื่องปั้นชนิดเดียวกับที่พบในบริเวณอื่น ๆ อย่าง นครปฐม อู่ทอง อู่ตะเภา โคกไม้เดน หรือเกือบทุก ๆ 
บริเวณซึ่งเป็นเมืองสมัยทวารวดี ยุค พ.ศ. 1343 ถึง 1543 สมัยทวารวดีตอนปลายเริ่มมีประชากรน้อยลง
และร้างไปในภายหลัง ไม่ทราบเวลาชัดเจนว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด สันนิษฐานได้ว่า เมืองจันเสนได้
ร้างไปภายหลังที่ได้ตั้งเมืองข้าหลวงขอมขึ้นที่ลพบุรีในระหว่าง พ.ศ. 1634-2343 ต่อมาในสมัยอยุธยามา
จนถึงปัจจุบัน จึงมีคนเข้าไปอาศัยอยู่ในบริเวณเมืองโบราณจันเสนอีกครั้งหนึ่ง จนถึงปัจจุบันนี้                                  
  เนื่องจากบริเวณเมืองมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอก ชาวบ้านจึงนิยมเรียกกันว่า "โคก
จันเสน" ซึ่งท่ีผ่านมาได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุมากมาย ทั้งประเภทดินเผา ได้แก่ พระพิมพ์ ตุ๊กตาดิน
เผา ตะเกียง ประเภทที่ทำด้วยหิน ได้แก่ ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหินขัด ที่ทำด้วยโลหะ ได้แก่ ตุ้มหู ทำ
ด้วยตะกั่วหรือดีบุก ใบหอกสำริดปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี ้ถูกนำมาจัดเก็บไว้อย่างเป็นอย่างดีที่ 
"พิพิธภัณฑ์จันเสน" ซึ่งตั้งแสดงอยู่ท่ีช้ันล่างในพระมหาธาตุเจดีย์จันเสน ภายในบริเวณวัดจันเสน     

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/พิพิธภัณฑ์
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แผนที่แสดงที่ตั้งของเมืองโบราณจนัเสน 

สํารวจและบันทึกโดย กองโบราณคดี กรมศลิปากร ปี พ.ศ. 2511 
 
 จากโบราณวัตถุที่พบ เช่น การพบพระพิมพ์ดินเผา ลูกปัด ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับที่เมืองคูบัว 
จังหวัดราชบุรี จึงสันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวาราวดี หลักฐานที่พบจากการขุดค้นพบโบราณวัตถุหลาย
อย่าง ได้แก่ ประเภทที่ทำด้วยดินเผา เช่น พระพิมพ์ ตุ๊กตา ดินเผาเป็นรูปต่าง ๆ  ประเภทที่ทำด้วยหิน 
เช่น ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหินขัด ประเภทที่ทำด้วยโลหะ เช่น ตุ้มหูทำด้วยตะกั่วหรือดีบุก ใบหอก
เหล็ก ประเภทที ่ทำด้วยสำริด เช่น พระโพธิสัตว์สำริดยืน  แต่ไม่พบโบราณสถานที ่เมืองจันเสน 
สันนิษฐานว่าอาจมีการเสื่อมสภาพพังทลายไปกับกาลเวลาหรือเสียหายไปกับการขุดพื้นที่นำไปถมทำ
ตลาดจันเสนเมื่อหลายสบิปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นท่ีน่าเสียดายมาก โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบใน
เมืองโบราณจันเสน เช่น บึงจันเสน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ขุดในสมัยทวารวดี ปัจจุบันเหลือเพียงบึงใหญ่
เท่านั้น มีเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ ใช้ในงานประเพณีมากกว่าอุปโภคบริโภค การขุดคูรอบเมืองเพื่อป้องกัน
ศัตรู ซึ่งเป็นลักษณะการสร้างเมืองของชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดี ในการสร้างเมืองที่มีคูน้ำคันดินและมี
กําแพงหรือคันดินกั้นน้ำ ปัจจุบันชาวบ้านจันเสนเรียกคูน้ำคันดินนี้ว่า “คันคูหนุมาน" 
 

ศิลปะของอาณาจักรทวารวดี 
 ในการศึกษาศิลปกรรมสมัยทวารวดี มักนิยมใช้พระพุทธรูปเป็นหลัก มีการกำหนดอายุเป็น 3 
รูปแบบยึดหลักการแบ่งเป็น 3 ระยะหรือ 3 รุ่น ตามแบบที่นักวิชาการได้แบ่งไว้ (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 
ดิศกุล, 2534) แบ่งได้อย่างกว้าง ๆ ตามลักษณะอิทธิพลศิลปะ ในที่นี้มีการปรับเปลี่ยนการเรียกเพื่อให้
เข้าใจถึงช่วงระยะเวลาได้ดีขึ้น จะกำหนดเป็น ทวารวดีตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย (ศักดิ์ชัย สาย
สิงห์, 2547) ประติมากรรมระยะแรกเลียนแบบศิลปะอินเดีย ต่อมาจึงดัดแปลงเป็นฝีมือช่างพื้นเมือง 
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ส่วนใหญ่เป็นศิลาจำหลักและลายปูนปั้น มีทั้งพระพุทธรูป เสมาธรรมจักร รอยพระพุทธบาท พระพิมพ์ 
และลายปูนปั้นแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ส่วนอาคารสร้างด้วยอิฐนาดใหญ่ และศิลาแลงประดับลายปูน
ปั้น ชาวทวารวดีเป็นพุทธมามะกะที่เคร่งครัด มีการสร้างพระพุทธรูปเพื่อการเคารพบูชาเป็นจำนวนมาก 
ลักษณะพระพุทธรูปสมัยนี้ คือรูปร่างองค์พระสะโอดสะองพระอังสะใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก จีวรบางแนบ
ติดองค์ พระพักตร์แบนบ่งความเป็นท้องถิ่น คือขมวดพระเกศาใหญ่ พระพักตร์กว้าง พระขนงโค้งติดกัน
เป็นรูปปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกค่อนข้างแบน พระโอษฐ์หนา พระพุทธรูปมักเป็นท่าประทับยืน
ตรง พระหัตถ์มักอยู่ในกิริยาแสดงธรรมทั้งสองพระหตัถ์แบบประทับนั่งสมาธิและแบบน่ังห้อยพระบาททัง้
สองข้างคล้ายนั่งเก้าอี้ ส่วนใหญ่มักสร้างด้วยศิลา มีชิน (หมายถึง โลหะเจือชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยตะกั่ว
และดีบุก นิยมใช้ทำพระเครื่อง) บ้างก็มีแต่องค์เล็ก นอกนั้นที่พบมักเป็นรูปธรรมจักรมีกวางหมอบอยู่
ข้างล่างด้านหน้า พระพุทธรูป มีทั้งสลักจากหิน ทำด้วยดินเผา และหล่อด้วยสำริด สมัยแรกทำเลียนแบบ
ตามอย่างอินเดียอย่างมาก ต่อมาผสมผสานอิทธิพลพื้นเมืองจนเป็นแบบเฉพาะของทวารวดี ธรรมจักร
และกวางหมอบ สลักจากหิน แสดงถึงปฐมเทศนาพระพิมพ์ พบมากเช่นกัน สร้างขึ้นเพื่อสืบอายุพระ
ศาสนา พบคล้ายคลึงกันในเมืองโบราณทุกแห่ง ทุกภาคของประเทศ ประติมากรรมสมัยนี้ได้รับอิทธพิล
อินเดียสมัยคุปตะ ซึ่งเจริญแพร่หลายทางภาคกลางและตะวันตกของอินเดียระหว่างพุทธศตวรรษที่ 10-
11 จนถึงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-13 ซึ่งสมัยคุปตะเป็นสมัยที่เจรญิสงูสุด เรียกว่า คลาสสิกของอินเดยี 
 
วิเคราะห์คุณค่าของโบราณวัตถุที่พบที่เมืองจันเสน 
 การพบพระพิมพ์ดินเผา ลูกปัด ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับที่เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี จึงสันนิษฐาน
ว่าอยู่ในสมัยทวารวดี และที่เมืองจันเสนนั้นยังได้พบหวีงาช้างสลักลวดลาย มงคลต่าง ๆ คล้ายศิลปะ
อินเดีย มีอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 7-8 (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2533) 
 นอกจากน้ียังมีหลักฐานที่พบจากการขุดค้นพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ได้แก่ ประเภทท่ีทำด้วย
ดินเผา เช่น พระพิมพ์  ตุ๊กตาดินเผาเป็นรูปต่าง ๆ  

 



- 1138 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
ภาพโบราณวัตถตุ่าง ๆ ยุคทวารวดีขุดค้นพบท่ีเมืองเก่าจันเสน 

 
 จากการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบประติมากรรมดินเผา รูปพระลักษมี ชิ้นส่วนประติมากรรม
ดินเผา รูปคนจูงลิง ช้ินส่วนธรรมจักรศิลา สำหรับภาชนะดินเผานั้น พบเศษภาชนะดินเผาที่เป็นลักษณะ
เด่นของสมัยทวารวดีซึ่งมีการแต่งลวดลายโดยการประทับลายลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งมีรูปคนขี่ม้า ช้าง 
ม้า วัว หงส์ และนักรบกำลังวิ่ง เป็นต้น 
 ผาสุข อินทราวุธ ได้จำแนกและจัดกลุ่มภาชนะดินเผาสมัยทวารดีได้ 2 กลุ่มใหญ่ แบ่งตาม
ลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 
  1.1 กลุ่มภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Wares for Daily Life)  อันได้แก่ ภาชนะ
ประเภทเครื่องครัว เช่นหม้อมีสัน หม้อก้นกลม ไหขนาดเล็กและใหญ่ ชามขนาดต่างๆ หม้อน้ำมีพวย 
และถ้วย มีพวย    เป็นต้น 
  1.2 กลุ่มภาชนะที่ใช้ในโอกาสพิเศษ หรือใช้ในกิจพิธีการทางศาสนา  (Wares for 
Special Occasions or Religious Ceremonies) ซึ่งกลุ่มนี้จะพบน้อยกว่ากลุ่มแรก เช่นภาชนะประเภท
จาน หรือจานมีเชิงสูง หม้อน้ำปากขวด (Sprinkler) หม้อน้ำปากผายขนาดเล็ก ไหลายประทับ เป็นต้น  
 ประเภทที่ทำด้วยหิน เช่น ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหินขัด นิยมนำมาสร้างสถาปัตยกรรมและ
ประติมากรรม ถือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีสมัยทวารวดีที่สำคัญ เนื่องจากการสร้างทำด้วยวัสดุที่
คงทนถาวร คือหินและโลหะ อาจมีการใช้ศิลาและหินผสมผสานในบางส่วน แท่นและที่บดทำด้วยหิน ซึ่ง
มีร่องรอยการใช้งานอย่างหนัก พบเป็นจำนวนมากในบริเวณเมืองโบราณจันเสน ประเภทที่ทำด้วยโลหะ 
เช่น ตุ้มหูทำด้วยตะกั่วหรือดีบุก ใบหอกเหล็ก ขวานสำริด ห่วงสำริดประดับ ลวดลายลูกปัดแก้วสีต่าง ๆ 
อาวุธต่าง ๆ เช่น ขวานสำริด หัวธนู ทำด้วยเหล็กและตะกั่ว เป็นทั้งเครื่องมือเครื่ องใช้และอาวุธในสมัย
โบราณ ที่ทำให้สังคมมนุษย์มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นกว่ายุคสมัยหิน เพราะสำริดเป็นโลหะที่มีความคม



- 1139 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

และทนทาน จึงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหิน ประเภทที่ทำด้วยสำริด เช่น พระ
โพธิสัตว์สำริดยืน มีลักษณะเลียนแบบศิลปะคุปตะของอินเดีย และต่อมาก็พัฒนาเป็นลักษณะของท้องถิ่น
และปรับเป็นรูปแบบของตัวเองในที่สุด 

 

 
ภาพศิลปะวตัุประเภท ดินเผาและหินแกะสลักยุคทวารวดี จากพิพิธภัณฑ์จันเสน 

 
ภาพเครื่องมือเครื่องใช้ทำด้วยโลหะยุคก่อนประวตัิศาสตร์ จากพิพิธภัณฑ์จันเสน 
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สรุป 
 การศึกษาโบราณคดีสมัยทวารดีที่เมืองจันเสนนั้น ทำให้เห็นคุณค่าหลายอย่างอาทิ เช่น คน
โบราณเมืองจันเสน มีความรู้ระบบการชลประทานเป็นอย่างดี โบราณวัตถุที่พบมีจำนวนมาก แม้จะได้
พบวัตถุโบราณสมัยฟูนันและสมัยศรีวิชัยปะปนอยู่ด้วยบ้าง (รวมทั้งขวานหินยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วย) 
แต่ก็มีเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งของในสมัยทวารวดีเกือบทั้งหมด ฉะนั้น จึงสามารถ
ยืนยันได้ว่า จันเสน เป็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดีอย่างแน่นอนโดยไม่มีปัญหาและข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น 
ส่วนสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา พบไม่มากเหมือนที่อื่น ๆ แต่ก็ทำให้เห็นได้ว่า ชาวเมืองจันเสนมีคติ
และความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่ต่างจากชาวทวารวดีแห่งอื่น ดังนั้น สิ่งที่ค้นพบล้วนยืนยันให้
เห็นชัดเจนว่า พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองที่เมืองจันเสน เป็นสิ่งที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่
ร่วมกัน และเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีร่วมกันระหว่างสังคมได้อย่างดียิ่ง  
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บทคัดย่อ  

ทวารวดี เป็นอาณาจักรโบราณในดินแดนของประเทศไทยยุคก่อนสมัยสุโขทัย ราว
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16 ชาวบ้านชาวเมืองมีการเริ่มสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน การนับถือศาสนา
เดียวกัน ใช้อักษรภาษาร่วมกัน นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ข้อสันนิษฐานจากโบราณวัตถุ โบราณสถาน และ
จารึกตามที่พบในบริเวณดังกล่าว สิ่งท่ีเป็นหลักฐานสำคัญในการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
ก็คือบรรดาจารึกทั้งหลาย ซึ่งได้จารึกกันไว้ตามวัตถุสถาน  ซึ่งได้รับรูปแบบมาจากอักษรปัลลวะเดิม 
นำมาผสมผสานกับภาษาในท้องถิ่น จึงค่อย ๆกลายเป็นอักษรเฉพาะ คือ อักษรมอญโบราณ อักษรขอม
โบราณ พร้อมทั้งมีการรับแบบแผนทางภาษาของชาวอินเดียเข้ามาใช้ ได้แก่ ภาษาบาลี ใช้สำหรับ
เรื่องราวในทางพุทธศาสนา ภาษาสันสกฤต ใช้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู อักษร
ภาษาที่ถูกเลือกใช้เพื่อเป็นการสื่อสารให้เข้าถึงคนส่วนใหญ่ ซึ่งปรากฏตามจารึกและวัตถุสถานต่าง ๆ  

 
คำสำคัญ :  ทวารวดี, อักษรภาษา, วัตถุสถาน 
 

Abstract  
Dvaravati was an ancient kingdom in Thailand before the Sukhothai period 

approximately the 12th-16th Buddhist century. The villagers have started to create the 
common culture, religion and language which many archaeologists discovered it from 
antiques, ancient monuments and inscriptions in the area. The most important evidences 
in historical and archaeological research are the inscriptions which have been inscribed 
on the archaeological sites and objects. The letters on inscriptions have been modeled 
from the original Palwa alphabets brought together with the local language and gradually 
became specific characters which was the ancient Mon alphabets and ancient Khmer 



- 1142 - 

 

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

alphabets. Moreover, there was an adoption of the language patterns of Indian, for 
example, Pali was used for Buddhist stories, Sanskrit was used for stories about Brahmin-
Hinduism. The language was chosen to be a tool for communication for the majority of 
people therefore it is appeared in many inscriptions. 

 

Keywords: Dvaravati , Linguistic , Archaeologicalsite 
 
บทนำ  

คำว่า “ทวารวดี” เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ประกอบด้วยประตู ซึ่งอาจหมายถึง เมืองท่า 
และคำว่า ทวารวดี อาจเทียบได้กับ “ทวารกา” ซึ่งเป็นเมืองของพระกฤษณะในมหากาพย์อินเดียเรื่อง
มหาภารตะ(ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2562) เมืองสมัยทวารวดีมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมกับกลุ่มเมืองและรัฐร่วมสมัยอีกหลายกลุ่ม ศิลปวัฒนธรรมสมัยทวารวดีในดินแดน
ของประเทศไทยปรากฏอยู่ทั่วภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 
เมืองเหล่านี้มีความสามารถในการนำเอาอิทธิพลของอักษรภาษาและวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาปรุง
แต่งกับภูมิภาคของตนเองจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาค จะละม้ายคล้ายคลึงกันหรือ
แตกต่างกันบ้าง เป็นการสร้างสัมพันธ์ทางสังคมที่ผู้คนต่างดินแดนต่างเผา่พันธุ์มาอยู่ร่วมกัน จนกลายเป็น
เมืองกลุ่มเดียวกันที่รู้จักกันในสมัยนี้ว่าเป็นเมืองสมัยทวารวดี   

ผู้ที่ศึกษาและตีความคำว่า “ทวารวดี” เป็นคนแรกน่าจะได้แก่ นายแซมมวล บีล (Samuel 
Beal)ใน พ.ศ. 2427 ผู้แปลบันทึกของพระภิกษุเซวียนจังหรือเหี้ยนจัง (Hiuen Tsiang) หรือที่รู้จักกันดี
ในนามของพระถังซัมจั๋งในเรื่องไซอิ๋ว พระภิกษุเหี้ยนจังเดินทางจากจีนไปสืบศาสนาในอินเดียโดยทางบก
ใน พ.ศ.1172 และเดินทางกลับจีนใน พ.ศ.1188 เอกสารเล่มนี้ช่ือว่า Si – yu – ki : Buddhist Records 
of the Western World ในบันทึกนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับดินแดนท่ีอยู่ระหว่างพม่ากับเขมร 
คือ บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ปรากฏชื่อ “โถ-โล-โป-ตี” ซึ่งนักวิชาการตีความว่าเป็นชื่อของ
อาณาจักรที่ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า ทวารวดี (ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ , 2562)  ต่อมา
ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ.2468) และสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (พ.ศ.2469) เป็น
บุคคลกลุ่มแรกที่กำหนดเรียกชื่อดินแดนที่เมืองโบราณเหล่านี้ตั้งอยู่ รวมทั้งงานศิลปกรรมที่พบนั้นว่า 
ดินแดนแห่งอาณาจักรทวารวดี และศิลปะแบบทวารวดี โดยใช้เหตุผลของตำแหน่งที่ตั้งอาณาจักรตาม
บันทึกจีนกับอายุของบันทึก และอายุของงานศิลปกรรมที่ตรงกัน อาณาจักรทวารวดีจึงกลายเป็น
อาณาจักรแรกในดินแดนไทย กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 16 

บทความนี้ศึกษาตามรอยทวารวดีจากการศึกษาอักษรโบราณ ซึ่งในอาณาบริเวณสยามโบราณ
ผู้คนพูดตระกูลภาษาต่างๆ กันเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับอินเดียได้รับคติความเช่ือหลากหลายเข้ามา เริ่ม



- 1143 - 

 

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ปรากฏหลักฐานว่า มีการใช้ตัวอักษรจารึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู 
ตลอดจนพิธีการสำคัญต่างๆ เพื่อสื่อสารในบรรดาชนชั้นปกครองของกลุ่มชนต่างภาษาต่างเผ่าพันธุ์ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางพุทธศาสนาและเรื่องราวสำคัญอื่นๆ จารึกหลายหลักเขียนขึ้น
แสดงให้เห็นว่าได้มีการเลือกสรรภาษาที่ใช้ตามวัตถุประสงค์สำหรับการสื่อสาร บางภาษาเลือกใช้เป็น
ภาษาศักดิ์สิทธ์ิ บางภาษาเลือกใช้เพื่อการสื่อสารให้ถึงผู้คนส่วนใหญ่ ความสามารถในการใช้อักษรภาษา
ของคนในยุคสมัยทวารวดี ส่วนมากจะอยู่ในมือของนักปราชญ์ราชบัณฑิต ซึ่งอาจเป็นไดท้ั้งคนอินเดียและ
คนพ้ืนถ่ินซึ่งเป็นชนช้ันสูงหรือชนช้ันปกครอง เรื่องราวในทางพุทธศาสนานอกจากจะมีในจารึกแล้ว ยังมี
การถ่ายทอด 

วรรณกรรมทางพุทธศาสนาผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะเผยแพร่ไปยังหมู ่คนอีกด้วย 
โดยเฉพาะเรื่องราวในปัญญาสชาดก และคัมภีร์มหานิบาตชาดก ก็ได้นำเรื่องราวเหล่านี้ไปสร้างปูนปั้น
ประดับฐานสถูปเจดีย์ หรือท่ีเขียนเป็นลวดลายจำหลักลงบนใบเสมา การใช้อักษรภาษา แม้รูปอักษรและ
อักขรวิธีจะแตกต่างกันบ้าง ก็สะท้อนความรุ่งเรือง การพัฒนาการของผู้คนแต่ละยุคสมัย สื่อความหมาย
ของเรื่องราวต่างๆ ในยุคนั้นๆ อักษรภาษาท่ีมีอยู่ตามจารึก วัตถุสถานต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของ
ชุมชนบ้านเมืองใหญ่น้อยสมัยโบราณในยุคสมัยทวารวดี 

 
เมืองโบราณในยุคสมัยทวารวดี 
 ดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันนี้ มีร่องรอยว่ามีมนุษย์เคยอยู่อาศัยมาแล้วเป็นเวลานาน มี
วิวัฒนาการย้อนหลังไปได้ 30,000 ปี ถ้าดูจากหลักฐานโบราณคดีที ่แต่เดิมนั้นมักแบ่งเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หมายถึง ยุคหิน และ ยุคโลหะ เมื่อสิ้นสุด
ของยุคก่อนประวัติศาสตร์และเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ ก็คือการเกิดสังคมที่มีความเติบโตจนรู้จักการใช้
หรือรับรู้ในอักษรภาษา ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแก่ชุมชนมนุษย์ท่ีอยู่ในภาคพื้น
ประเทศนี้มากมาย เกิดการก่อตัวทางสังคมวัฒนธรรมจนมีระเบียบแบบแผน ควบคู่ไปกับการพัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจและการเมือง (ธิดา สาระยา , 2562)  ยุคประวัติศาสตร์ เป็นยุคที่เกิดการรวมตัวของ
บ้านเมือง ซึ่งมีหลักฐานลายลักษณ์อักษรปรากฏชัดเจน ปรากฏเมืองสำคัญในยุคนี้ คือ อู่ทอง ละโว้ นคร
ชัยศรีโบราณ คูบัว ศรีเทพ พิมาย เป็นต้น (ธิดา สาระยา, 2562) 
 การก่อตัวของรัฐทวารวดี คือ ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านเผ่าพันธุ ์หรือในด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ของชนแต่ละกลุ่มที่รวมตัวกันเป็นประชากรของรัฐทวารวดีหรือใน
ด้านการโยกย้ายสับเปลี่ยนและเพิ่มจำนวนประชากร คือกุญแจไขไปสู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์ กรณีรัฐ
ทวารวดีนั้น คือการสืบทอดมรดกความหลากหลายซึ่งมีอยู่ตามเมืองท่าชายฝั่งยุคต้น (ธิดา สาระยา, 2838) 
 กลุ่มชนเจ้าของวัฒนธรรมทวารวดีน่าจะเป็นเผ่าที่อยู่สืบต่อมาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว
พัฒนาตัวเองเป็นบ้านเมืองขึ้นมา อันมีผลจากการรับอารยธรรมภายนอก ส่วนที่จะกล่าวว่าเป็นเผ่าใดคง
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ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เพราะเป็นเรื่องของการผสมผสานในด้านของเผ่าพันธุ์ แต่เราอาจกล่าวได้ว่า ชน
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่ได้ครอบครองดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอด บางช่วงอาจมีภาษา
และวัฒนธรรมมอญหรือเขมรเข้ามามีอิทธิพลซึ่งแสดงออกในรูปของงานศิลปกรรมและจารึก แต่เมื่อ
อำนาจทางการเมืองและศิลปกรรมจากภายนอกหมดไป กลุ่มชนนี้ก็ได้สร้างสรรค์งานของตัวเองขึ้น 
(ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2562) 
 สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาอารยธรรมทวารวดี คือ การค้นพบเหรียญเงินที่มีจารึกด้วย
ตัวอักษรแบบปัลลวะ ภาษาสันสกฤต มีข้อความว่า ศรีทฺวารวดี ศฺวรปุณฺยะ ซึ่งแปลว่า บุญกุศลของ
พระราชาแห่งทวารวดี (กรุงเทพฯหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร,97) หรือพระเจ้าศรีทวารวดีผู้มีบุญอัน
ประเสริฐ ความสำคัญของการพบเหรียญนี้จึงนำมาซึ่งชื่อของอาณาจักรที่ปรากฏอยู่ในเหรียญ คือ ทวาร
วดี  รวมถึงว่ามีระบบการปกครองแบบกษัตริย์แล้ว นอกจากน้ีการพบเหรียญตามเมืองต่างๆ หลายแห่งก็
เท่ากับเป็นตัวกำหนดได้ถึงการแพร่หลายของอารยธรรมแบบทวารวดีไปยังที่ต่างๆ ได้ด้วย สำหรับการ
กำหนดอายุโดยวิเคราะห์จากรูปแบบอักษรซึ ่งเป็นแบบปัลลวะ มีอายุราวพุทธศตวรรษที ่ 12 
(ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2562) 
 เมืองโบราณสมัยทวารวดี เท่าที่พบแล้วมีจำนวนประมาณ 107 เมือง อยู่ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย โดยมีอยู่ประมาณ 70 เมือง ที่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางตามแม่น้ำเจ้าพระยาและภาค
ตะวันออก  ส่วนที่เหลือจะอยู่ในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 เมือง นอกนั้นอยู่
ในเขตของภาคเหนือและภาคใต้ ภาคละประมาณ 1-2 เมือง (กรมศิลปากร, 2541) 
 เมืองโบราณสมัยทวารวดีส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำที่สำคัญ มักอยู่ในเขตที่
มีการติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวก โดยเริ่มจากเมืองท่าบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล หรือตามเส้นทางที่เป็น
ทางผ่านทางการค้าในสมัยโบราณ อาจแบ่งออกได้เป็นกลุ่มตามลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ 
 ลุ่มแม่น้ำลพบุรี-ป่าสัก เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่พบเมืองโบราณเป็นจำนวนมากทางฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ลพบุรี สระบุรี ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  ส่วนทางฝั่ง
ตะวันตกต่อเนื ่องจากกลุ่มเมืองโบราณในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง พบเมืองโบราณในเขตจังหวัดอ่างทอง 
สิงห์บุรีชัยนาท นครสวรรค์  เมืองโบราณที่สำคัญก็คือ เมืองโบราณลพบุรี  เมืองคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  
เมืองอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท  เมืองจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และเมืองศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 ลุ่มแม่น้ำบางประกง  ครอบคลุมพื้นท่ีในเขตภาคตะวันออก ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี 
จันทบุรี นครนายกและปราจีนบุรี พบเมืองโบราณที่สำคัญ คือ เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี  เมืองดงละคร
จังหวัดนครนายก และเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
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 ภาคอีสาน พบเมืองโบราณในเขตจังหวัดนครราชสีมา คือ เมืองเสมา โนนกระเบื้อง อีกทั้งยัง
พบในเขตจังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และ
กาฬสินธุ์ ซึ่งเมืองโบราณที่สำคัญคือ เมืองฟ้าแดดสงยาง 
 ภาคเหนือ มีเมืองที่อาจจัดเป็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดี คือ เมืองหริภุญชัย และเมือง
บริวารในเขตจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ และอีกเมืองหนึ่งที่มีหลักฐานการติดต่อกับท่ีราบลุ่มภาคกลางใน
สมัยทวารวดี คือ เมืองไตรตรึงส์ จังหวัดกำแพงเพชร 
 ภาคใต้  จากการค้นคว้าทางโบราณคดีพบหนึ่งเมือง คือ เมืองยะรัง จังหวัดปัตตานี ความจริง
แล้วอาจจะมีเมืองโบราณอีกหลายเมืองที่อยู่ร่วมสมัยกัน แต่มักจะจัดเมืองโบราณเหล่านั้นไว้ในยุคสมัยศรี
วิชัย (ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2562) 
 บรรดาเมืองขนาดใหญ่สมัยทวารวดี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้หรืออยู่ในเส้นทางติดต่อกับแม่น้ำสำคัญ เช่น 
เมืองนครชัยศรีโบราณ เมืองอู่ทอง เมืองคูบัว เมืองศรีมโหสถ เมืองละโว้ บรรดาเมืองใหญ่เหล่านี้สามารถ
ติดต่อกับทะเลได้เป็นศูนย์กลางติดต่อกับบรรดาชุมชนบ้านเมืองภายใน ทำให้เกิดการสังสรรค์ทาง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเมืองที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มแม่
น้ำป่าสัก 

 
วัฒนธรรมทางด้านอักษรภาษา 
 การแพร่หลายของอักษรภาษาก็เป็นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่แทรกซอนสลายความต่างของกลุ่ม
คนทีละน้อยโดยอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียด้านอักษรภาษา (ก่องแก้ว วีระประจักษ์ , 2529)  จะ
สะท้อนภาพการหล่อหลอมของผู้คนต่างกลุ่มต่างเผ่าพันธุ ์ไปสู่ว ิถีทางของการเป็นชนชาติซึ ่งร่วม
วัฒนธรรมกัน แต่วัฒนธรรมร่วมกันนี้เป็นความเหมือนที่แตกต่างโดยแท้จริง แตกต่างกันไปตามรสนิยม
แต่ละท้องถิ่น ภูมิหลัง และเผ่าพันธุ์ ซึ่งเราจะเห็นได้จากวิวัฒนาการของอักษรภาษาในภูมิภาคนี้ ใน
ระยะแรกอิทธิพลทางอักษรภาษาของอินเดียได้เข้ามาจัดระบบการใช้ภาษา โดยเลือกใช้ภาษาหลักของ
ท้องถิ่นควบคู่ไปกับภาษาที่แพร่หลายมาจากอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในระยะที่สังคมเริ ่มเติบโต  
คนท้องถิ่นต้องยืมอักษรภาษาจากสังคมภายนอกมาใช้จารึก ระยะแรกใช้ตัวอักษรแบบอินเดียใต้ ซึ่งคน
พื้นเมืองได้รับอิทธิพลมาจากอักษรสมัยราชวงศ์ปัลลวะของอินเดียใต้ ในระยะแรกประมาณปี พ.ศ.1182  
ตามจารึกเขารัง จังหวัดปราจีนบุรี ขอบข่ายการพบจารึกอักษรปัลลวะครอบคลุมบริเวณภาคใต้ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของลุ่มแม่น้ำลพบุรี-ป่าสัก 
และลุ่มแม่น้ำมูล เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของจารึกดังกล่าว จะเห็นว่าอยู่ในเส้นทางการขยายตัวทาง
การค้าของยุคโบราณ เลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเข้าสู่ที่ราบสูงโคราช ในอาณาบริเวณดังกล่าว
ปรากฏหลักฐานที่สัมพันธ์กับศาสนาพุทธและฮินดูอย่างชัดเจน ต่อมารูปแบบตัวอักษรในภาคพื้นดังกล่าว
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ได้มีการเปลี่ยนแปลง แม้โครงสร้างองค์ประกอบของเส้นอักษรยังมีส่วนของรูปแบบอักษรปัลลวะอยู่ 
(ธิดา สาระยา, 2562)  
 อาจารย์ก่องแก้ว วีระประจักษ์ ให้ข้อคิดเห็นว่า ลักษณะของรูปอักษรนี้ ยังไม่มีส่วนเส้นอันเป็น
เอกลักษณ์ในตัวเอง ฉะนั้นจึงยังไม่อาจจัดไว้เป็นรูปแบบอักษรใดได้แน่ชัด ในที่นี้จึงกำหนดให้ชื่อไว้เป็น
เบื้องต้นว่า “รูปอักษรหลังปัลลวะ” การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดในอาณาบริเวณที่พบจารึก อยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 14-15 ต่อมาเริ่มปรากฏรูปอักษรแบบที่แปรรูปอักษรหลังปัลลวะอีก คือกลายรูปเป็น อักษร
มอญโบราณ พบประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 แพร่หลายอยู่ในเขตหริภุญชัย มีผู้รู้กล่าวว่าตัวอักษรนี้มี
อิทธิพลของตัวอักษรในจารึกพุกาม ประเทศพม่า  ส่วนอักษรขอมโบราณนั้นพบในพุทธศตวรรษที่ 16 
ดังท่ีปรากฏในจารึกวัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวโดยสรุปคือ อักษรที่แปรรูปใช้เป็นอักษร
ของชุมชนพื้นเมืองในสยามโบราณ คืออักษรมอญโบราณ และอักษรขอมโบราณ แล้วแปรรูปเป็นอักษร
ขอมสมัยสุโขทัย อักษรไทยสมัยสุโขทัย อักษรธรรมล้านนา อักษรไทยล้านนา และภาษาที่ปรากฏ คือ
ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาไทยสยาม แสดงว่ามีวิวัฒนาการทางด้านอักษรภาษาอย่าง
สืบเนื่องจนมีการใช้ภาษาไท และตัวอักษรไท (ธิดา สาระยา, 2562) 
 อดีตกาลนับเวลาไม่น้อยกว่า 26 ศตวรรษล่วงมาแล้ว ประเทศอินเดียมีความเจริญทางอารย
ธรรมอย่างสูงยิ่ง อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ออกสู่ประเทศข้างเคียง ทั้งโดยทางทะเลและทางบก (ม.จ.สุ
ภัทรดิศ ดิศกุล, 2519) ผู้เผยแพร่อารยธรรมเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าวานิชซึ่งเดินทางไปมาค้าขาย
ในถิ่นต่างๆ เมื่อมาถึงบ้านเมืองใดก็หยุดพักอาศัยปฏิบัติภารกิจของตนช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในระหว่างนั้นก็
ได้นำสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ อันมีอยู่ในประเทศของตนบอกเล่าถ่ายทอดสู่ชนพื้นเมืองต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น
นั้นๆ ทำให้สังคมท้องถิ่นนั้นมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญยุคใหม่อีกก้าวหน่ึง อารยธรรมต่างๆ 
จึงมีวิวัฒนาการตามเหตุแห่งสภาพธรรมเหล่านั้น 
 อารยธรรมอินเดียซึ ่งแพร่อิทธิพลไปสู่ประเทศใกล้เคียงนั้น มีหลักฐานทั้งโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์รองรับว่า บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งพักอารยธรรมแห่งหนึ่งของอินเดีย 
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-12 กลุ่มชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างได้รับอิทธิพล
ของอารยธรรมอินเดียในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งภาษาศาสตร์และอักษรศาสตร์
ด้วย (Oxford:The Charendon Press, 1963) จุดเริ่มต้นของเอกสารโบราณในกลุ่มประเทศซึ่งตั้งหลัก
แหล่งอยู่ตลอดบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือแหลมอินโดจีนโบราณทั้งหมด รวมถึงดินแดนอันเป็น
ที่ตั้งประเทศไทยปัจจุบัน สามารถกล่าวได้ว่าไม่เก่าเกินไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 11 ทั้งนี้จะเห็นได้จากการ
ได้พบหลักฐานโดยเฉพาะศิลาจารึก ซึ่งจารึกรูปอักษรที่มีลักษณะเหมือนรูปอักษรที่ใช้อยู่ในสมัยราชวงศ์
ปัลลวะแห่งประเทศอินเดียตอนใต้ เช่น จารึกวัดมเหยงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จารึกเขารัง จังหวัด
ปราจีนบุรี  จารึกศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  จารึกปากแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี จารึกกไดอัง 
ประเทศกัมพูชา จารึกต่างๆ ของพระเจ้าปูรณวรมัน แห่งประเทศอินโดนีเชีย จารึกของพระเจ้ามหานาวิก
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พุทธคุปตะ แห่งประเทศมาเลเซีย จารึกปยู แห่งประเทศพม่า และจารึกฐานสถูปศิลา ประเทศบรูไน เป็น
ต้น ลักษณะรูปอักษรในจารึก เหมือนรูปอักษรที่ใช้อยู่ในสมัยพระเจ้าศิวะสกันทวามัน กษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์ปัลลวะ ประเทศอินเดีย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 10-11 ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า กลุ่มจารึกรุ่นแรก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้รูปอักษรปัลลวะทั้งสิ้น รูปอักษรปัลลวะจึงเริ่มต้นเข้ามามีบทบาทในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11-12 เป็นต้นมา (กรมศิลปากร, 2520) 
 จารึกอักษรปัลลวะที่พบในประเทศไทย พร้อมทั้งมีหลักฐานทางศักราชปรากฏอยู่ด้วย ใน
ปัจจุบันได้พบเพีงหลักเดียวคือ จารึกเขารัง จังหวัดปราจีนบุรี มีศักราชปรากฏชัดเจนว่าจารึกขึ้นในปี 
พ.ศ. 1182 จารึกที่มีศักราชบ่งบอกเวลาขณะที่สร้างจารึกนั้น หรืออ้างอิงศักราชตามเนื้อหาของเรื่อง 
หลักฐานบอกกาลเวลาต่างๆ นั้นจะมีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลในการศึกษาวิเคราะห์อายุสมยัของจารกึ
นั้นและเป็นแนวทางที่จะใช้เป็นหลักเกณฑ์วินิจฉัย เพื่อพิจารณาแบบฉบับของรูปแบบอักษรที่มีลักษณะ
เส้นสัณฐานเดียวกัน อันจะกำหนดให้เป็นรูปแบบในสมัยเดียวกันได้ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถจัดกลุ่มจารึกซึ่ง
ใช้รูปอักษรที่มีลักษณะเหมือนรูปอักษรในจารึกเขารัง จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นจารึกร่วมสมัย ใช้
รูปอักษรปัลลวะ มีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 
 จารึกอักษรปัลลวะเป็นหลักฐานเอกสารโบราณที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมเริ่มแรกซึ่งปรากฏในผืน
แผ่นดินไทย  จากการได้พบจารึกใช้รูปอักษรปัลลวะในพื้นที่บริเวณแหล่งโบราณคดีภาคต่างๆของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีบริเวณจำกัดอยู่เฉพาะสถานที่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนใน
อดีต ซึ่งมิได้รวมเป็นบ้านเมืองเดียวกันเหมือนในทุกวันนี้ หากแต่แยกกันเป็นหลายอาณาจักรด้วยกัน ใน
ปัจจุบัน คือ บริเวณภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของกลุ่มเมืองท่าชายทะเล อยู่ท่ามกลางทะเลจีนใต้ 
และมหาสมุทรอินเดีย จึงเป็นแหล่งที่พ่อค้าวานิชจากต่างแดนเดินทางผ่านทะเลมาแวะเพื่อการค้าขาย 
และเพื่อพักช่วงระยะเวลาของการเดินทาง ในขณะเดียวกันกลุ่มเมืองเหล่านี้มีสภาพเป็นแหล่งพัก
วัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ที่ผ่านไปมา พร้อมกันนั้นก็ได้แพร่ขยายวัฒนธรรมที่รับไว้นั้นเข้าสู่แผ่นดิน
ส่วนในของประเทศ ดังจะเห็นจากการได้พบจารึกอักษรปัลลวะในภาคกลางของประเทศ บริเวณลุ่มน้ำ
แม่กลอง ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ำป่าสัก เช่น จารึกถ้ำฤาษีเขางู จังหวัดราชบุรี  จารึกซับจำปา 
จังหวัดลพบุรี และจารึกศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น 
 บริเวณภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ถึงแม้จะได้พบจารึก
อักษรปัลลวะร่วมสมัยกับอักษรปัลลวะ ซึ่งพบในบริเวณภาคใต้และภาคกลาง  แต่วิถีทางของอารยธรรม
ในภูมิภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมิได้มาจากทางภาคใต้ เมื ่อวิเคราะห์สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ประกอบกับหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจารึกเหล่านั้นแล้วจะเห็นได้ว่า พื้นที่ภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้  แหล่งโบราณคดีออกแก้ว บริเวณปากแม่น้ำโขง ประเทศกัมพูชาได้มีการค้นพบ
ตราประทับ มีรูปอักษรด้านกลับปรากฏอยู่ในตราประทับนั้น เป็นรูปอักษรปัลลวะ จึงสันนิษฐานได้ว่าตรา
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ประทับเหล่านั้นเป็นเครื่องใช้สอยอย่างหนึ่งของพ่อค้าชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาค้าขายในบริเวณนั้น 
และคงจะได้ประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นเหตุให้ตราประทับเหล่านั้นตกหล่นอยู่ และในบริเวณ
ภาคใต้ของประเทศไทย ก็ได้พบตราประทับมีอักษรร่วมสมัยกับตราประทับซึ่งพบที่ออกแก้ว ประเทศ
กัมพูชา ดังนั้นอารยธรรมอินเดียซึ่งแพร่ขายเข้าสู่ผืนแผ่นดินทางปากแม่น้ำโขงนี้ จึงน่าจะเคลื่อนเข้าสู่
ภูมิภาคส่วนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศกัมพูชา 
ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บางส่วนนั้นอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย ได้แก่ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย อันได้แก่ จารึกที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกง และลุ่มแม่น้ำมูล เช่น จารึกเขารัง 
จังหวัดปราจีนบุรี และจารึกวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น 
 เมื่อจารึกอักษรปัลลวะปรากฏขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ได้ผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรม
พื้นบ้านในแต่ละกลุ่มแห่งสังคม ซึ่งประจำอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยเหตุนี้กลุ่มจารึกอักษรปัลลวะ ที่มีพื้น
ภูมิจากบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นบ้านเมืองที่มีกลุ่มชนใช้ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษา
มอญ และภาษาทมิฬ พำนักอาศัยและตั้งบ้านเรือนอยู่ในสังคมผสมมีอารยธรรมหลายรูปแบบ จุดยืนของ
สังคมจึงต้องอาศัยหลักศาสนาเป็นสำคัญ มีท้ังพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ เนื้อหาสาระของเรื่องใน
จารึกจึงเน้นหนักไปทางหลักธรรมคำสั่งสอนอันเป็นหัวใจของศาสนา ทั้งนี้ก็เพื่อประคับประคองให้การ
ดำรงชีวิตในสังคมกลุ่มที่ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ หลายเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุข 

ประสบความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตในสังคมนั้นๆ (จารึกในประเทศไทย เล่ม 1,2529) 
 
จารึกในประเทศไทยด้วยอักษรมอญโบราณ 
 ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 ชนชาติปยู (Pyu) ตั้งอาณาจักรอยู่ ณ ลุ่มน้ำอิระวดีซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของเมืองแปรในปัจจุบัน มีชนชาติพม่าตั้งอาณาจักรอยู่ทางตอนเหนือและชนชาติมอญตั้งอาณาจักรอยู่
ทางตอนใต้  ชาวปยู นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จากหลักฐานจารึกแผ่นทองคำที่พบ ณ  
เม ืองมวงคุณ (Maungun) จาร ึกด ้วยรูปอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี จาร ึกด ังกล่าวเก ี ่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เช่น จารึกเยธมฺมาฯ จารึกอิติปิโสฯ เป็นต้น (Rangoon:The National 
Printing Work, 1863) นอกจากน้ันยังได้พบจารึกที่ใช้ภาษาสันสกฤตอีกด้วย 
 อาณาจักรของชนชาติปยู ก็คือ อาณาจักรศรีเกษตร ซึ่งในจดหมายเหตุของภิกษุช่ือ อี้จิง บันทึก
ไว้ว่า อาณาจักรศรีเกษตรนี้ อยู่ทางทิศตะวันตกของอาณาจักรทวารวดี จากหลักฐานทางโบราณคดีได้
พบว่า โบราณสถาน ณ.บริเวณโมซา ใกล้กับเมืองแปรนั้น ปัจจุบันมีแนวกำแพงอิฐก่อเป็นรูปวงกลม
ล้อมรอบ พระพุทธรูปที่ได้พบมีพุทธลักษณะแบบเดียวกับศิลปะอินเดีย สมัยหลังคุปตะ อาณาจักรปยู
เจริญรุ่งเรืองอยู่ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 14 ก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงพร้อมๆ กับความเจริญของอาณาจักรน่าน
เจ้า ซึ ่งได้แผ่ขยายอาณาเขตเข้ามาสู ่บริเวณตอนเหนือของลุ ่มแม่น้ำอิระวดี และเป็นช่วงเวลาที่
อาณาจักรปยูมีโอกาสติดต่อโดยตรงกับประเทศจีน 
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 ตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 14 ชนชาติปยูได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในสถานที่ต่างๆ แต่ไม่มี
หลักฐานบ่งบอกถึงสาเหตุแห่งการเคลื่อนย้าย คงทราบเพียงว่า อาณาจักรน่าน เจ้าได้อพยพชาวปยู
จำนวน 3,000 คน ไปท่ีเมืองจาตุง (Chatung) ได้แก่ เมืองยูนานฟู หรือ เมืองคุงมิงในปัจจุบัน และชาวป
ยูบางพวกได้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในพุกามในบริเวณรัฐฉานปัจจุบัน และในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14 พม่า
ได้เริ่มมีความสัมพันธ์กับมอญ พร้อมทั้งรับเอาอารยธรรมความเจริญต่าง ๆ ของมอญไว้ รวมถึงการ
ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา และการใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งมอญได้รับการถ่ายทอดมา
จากอินเดีย 
 ขณะที่อาณาจักรปยูเสื่อมอำนาจลงและเคลื่อนย้ายถิ่นไป อาณาจักรมอญซึ่งอยู่ทางตอนใต้ได้
ขยายอาณาเขตออกไปทางทิศตะวันตก มีศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่เมืองพะโคหรือหงสาวดี อาณา
เขตของมอญในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14 จึงน่าจะครอบคลุมไปถึงบริเวณตลอดชายฝั่งทะเลอ่าวเมาะ
ตะมะ และทะเลอันดามัน คือบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยปัจจุบัน 
 ศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมมอญในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 11ถึงก่อนสร้าง
เมืองพะโคในพุทธศตวรรษที่ 14 นั้น ไม่ได้อยู่ตอนใต้ของอาณาจักรปยูและพม่า หลักฐานที่ได้ในการขุด
ค้นทางโบราณคดีบริเวณภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบัน แถบจังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี 
ลพบุรี และนครสวรรค์ เป็นต้น ทำให้ทราบได้ว่า บริเวณดังกล่าวเคยเป็นท่ีตั้งของอาณาจักรทวารวดี  
 เนื่องจากได้พบจารึกภาษามอญโบราณในภูมิภาคต่างๆ ของอาณาจักรทวารวดี ดังนั้นจึงเช่ือได้
ว่าในอาณาจักรทวารวดี มีกลุ่มชนที่ใช้ภาษามอญกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ความสัมพันธ์ของชนชาติมอญ
ในอาณาจักรทวารวดีกับชนชาติมอญที่ตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณตอนใต้ของอาณาจักปยู ในระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 11-14 นั้น น่าจะมีความสัมพันในฐานะเป็นกลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกันเท่านั้น และต่างแยก
การปกครองตนเองเป็นกลุ่มเมืองใหญ่น้อย แต่มีความสัมพันธ์ต่อกันภายใต้อารยธรรม ความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และที่สำคัญที่สุดคืออารยธรรมที่
ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย โดยเฉพาะอารยธรรมทางด้านตัวอักษร ปรากฏหลักฐานในจารึกท่ีใช้
รูปอักษร ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากรูปอักษรที่ใช้อยู่ในสมัยราชวงศ์ปัลลวะ ประเทศอินเดีย ระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 10-11 จารึกดังกล่าวบันทึกไว้ด้วยรูปอักษรปัลลวะภาษามอญโบราณ พุทธศตวรรษที่ 12 
ได้แก่ จารึกวัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จารึกวัดโพธิ ์ร ้าง จังหวัดนครปฐม  จารึกฐาน
พระพุทธรูปยืนวัดข่อย จังหวัดลพบุรี  จารึกถ้ำพระนารายณ์ จังหวัดสระบุรี  จารึกเมืองบึงคอกช้าง 
จังหวัดอุทัยธานี  และในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14-15 ก็ได้พบจารึกใช้รูปอักษรปัลลวะภาษามอญ
โบราณ ได้แก่ จารึกเสาแปดเหลี่ยม จังหวัดลพบุรี  จารึกใบเสมาวัดโนศิลา จังหวัดขอนแก่น  จารึกพระ
พิมพ์ดินเผานาดูน จังหวัดมหาสารคาม  จารึกพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดด จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม 
จังหวัดกาฬสินธุ์  จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล จังหวัดนครสวรรค์ 
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 บริเวณที่พบจารึกภาษามอญโบราณดังกล่าว ยังได้พบจารึกภาษาเขมร บาลี สันสกฤต ปะปน
กันไป หลักฐานดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า ในพุทธศตวรรษท่ี 12-14 ชนชาติมอญเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่นับถือ
พระพุทธศาสนา มีการดำรงชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณเีป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แม้จะอยู่ร่วมกนั
กับชนชาติอื่น ซึ่งนับถือศาสนาและลัทธิความเช่ือที่แตกต่างกันออกไปก็ตาม ความเป็นอยู่ของอดีตชนใน
ยุคนั้น น่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มสังคมย่อยๆ กระจัดกระจายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้จะเห็นได้
จากการใช้รูปอักษรปัลลวะจารึกเรื ่องราวต่างๆ ไว้เป็นภาษามอญ ทั้งๆที่ในช่วงระยะเวลานั้น เป็น
ระยะเวลาเริ่มแรกท่ีอิทธิพลของรูปอักษรปัลลวะเพิ่งจะได้เข้ามสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 นับแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 14 เป็นต้นมา จนปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 ติดต่อถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 17 กลุ่มชนชาติมอญแถบลุ่มแม่น้ำสะโตง ทางตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือมอญที่อยู่
ตอนใต้ของอาณาจักรปยูนั้น ได้เคลื่อนย้ายไปทางทิศตะวันตก และสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่เมืองพะโค หรือหง
สาวดี เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร ช่วงระยะเวลานี้ อาณาจักรมอญแห่งนี ้ได้มีความสัมพันธ์กับ
อาณาจักรพม่ามากขึ้น 
 ส่วนชนชาติมอญซึ่งอยู่ทางตอนกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั้นใน
ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 13 ได้มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานข้ึนสู่ตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปถึงลุ่ม
แม่น้ำปิงและได้สร้างเมืองหริภุญชัยขึ้น สถาปนาพระนางจามเทวีราชธิดาแห่งเมืองลวปุระ เดินทางขึ้นไป
เป็นผู้ปกครองอาณาจักรหริภุญชัยเป็นพระองค์แรก และได้มีกษัตริย์ปกครองอาณาจักรหริภุญชัยสืบต่อ
กันมาโดยลำดับ จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 19 พระยายีบา กษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรหริภุญชัย ได้เสีย
อำนาจการปกครองให้แก่พระยามังราย แห่งอาณาจักรล้านนา ในปีพุทธศักราช 1839 อาณาจักรหริภุญ
ชัยจึงสิ้นสุดลงนับแต่นั้นเป็นต้นมา 
 เมื ่อสิ ้นพุทธศตวรรษที ่ 14 และเริ ่มต้นพุทธศตวรรษที ่ 15 มอญในภาคกลางของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือบริเวณภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบันจะค่อยๆ หมดไป กลุ่มชนที่ใช้ภาษา
เขมรโบราณได้เข้ามาครอบครองและเจริญรุ่งเรืองขึ้นแทนท่ีจะเห็นได้ว่าความเจริญของกลุ่มชนท่ีใช้ภาษา
เขมรโบราณนั้น เริ่มมาจากบริเวณภาคอีสาน และภาคตะวันออกของประเทศไทยปัจจุบัน ดังนั้นทั่ง
บริเวณดังกล่าว จึงเป็นอิทธิพลของขอมซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเขมรครอบคลุมอยู่ทั่วไป ได้พบหลักฐาน
จารึกพระเจ้า สุริยวรมันที่ 1 ที่จังหวัดลพบุรี จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ ภาษาเขมร พุทธศตวรรษที่ 16 
(จารึกในประเทศไทย เล่ม 2, 2529) 
 นับจากอดีต มอญเป็นชนชาติโบราณที่มีความเป็นมายิ่งใหญ่ มีอารยธรรมเป็นของตนเอง 
ตลอดถึงการรู้จักใช้ภาษา และตัวอักษรที่เป็นของมอญเองโดยเฉพาะ แต่เนื่องด้วยความเป็นประเทศของ
มอญได้สูญสิ้นไปแล้วนานนับร้อยๆ ปีที่ล่วงมาแล้ว จึงทำให้ชนชาติมอญในปัจจุบันมีสภาพเป็นชนกลุ่ม
น้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศพม่าและประเทศไทย พร้อมกับ
ยอมรับเอาวัฒนธรรม และอารยธรรมของชนในชาติที่มอญตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุทำ
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ให้ความเป็นมอญของชนชาติมอญลดน้อยถอยลง โดยเฉพาะทางด้านภาษาและตัวอักษร ซึ่งในปัจจุบันมี
คนรู้จักน้อยมาก โดยเฉพาะในประเทศไทย คนมอญรุ่นใหม่ไม่สามารถพูดภาษามอญและอ่านหนังสือ
มอญได้แล้ว ถ้าเป็นเช่นนี ้อีกไม่นาน ภาษามอญจะปรากฏหลักฐานเพียงแค่อยู ่ในหนังสือเท่านั้น 
เช่นเดียวกับภาษาสันสกฤต ซึ่งกลายจากภาษาที่ใช้พูดกันมาเป็นภาษาที่มีอยู่แต่ในหนังสืออย่างเดียว 
(จารึกในประเทศไทญ เล่ม 2, 2529) 

 
สรุป 
 หลักฐานที่เป็นรูปลักษณ์ และภาษา ซึ่งได้ปรากฏอยู่ตามเอกสารโบราณประเภทจารึกต่างๆ ที่
มีอายุในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 16 บรรดาจารึกเหล่านั้นเป็นหลักฐานอยู่
ในรูปลายลักษณ์อักษร ซึ่งสามารถเป็นตัวบ่งช้ีถึงความเลื่อนไหวอารยธรรม และค่านิยมของสังคมในกลุ่ม
ชนโบราณนั้นๆ ในแต่ละยุคสมัย แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งสามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานทาง
วิชาการทั้งในด้านศาสนา ศิลปะ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ อักขรวิทยา จารึก
ทำให้ทราบถึงอักษรภาษา อายุสมัยและวัตถุที่ใช้จารึก สถานท่ีพบจารึก การเผยแพร่ และประวัติอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของจารึกแต่ละชิ้นกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
ความรู้ที่ได้จากจารึกนี้จะเป็นข้อมูลสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์ภูมิหลังของจารึก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนในสังคมโบราณ และผู้สร้างจารึกนั้นๆ หลักฐานแหล่งที่มาหรือสถานท่ีพบจารกึ 
อาจบ่งบอกถึงภาษาประจำของกลุ่มชนโบราณในท้องที่นั้นๆ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาดา้น
ประวัติศาสตร์โบราณคดี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่นๆ อันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
กลุ่มคนในอดีตนั้นๆ อีกด้วย 
 จากการพบจารึกในประเทศไทยทำให้เราสามารถทราบได้ว่า กลุ่มชนโบราณบนแผ่นดินอันเป็น
ที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม และอารยธรรม มาจาก
ประเทศอินเดีย โดยเฉพาะทางด้านรูปอักษรและภาษาในทางศาสนา ซึ่งเริ่มปรากฏครั้งแรกราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12  ลักษณะของรูปเส้นอักษร เหมือนและตรงกับรูปอักษรในสมัยราชวงศ์ปัลลวะแห่งประเทศ
อินเดียตอนใต้ รูปอักษรปัลลวะนี้ จึงนับได้ว่าเป็นรูปอักษรเริ่มแรกในประเทศไทย ถ้าพิจารณารูปแบบ
ตัวอักษรปัลลวะนี้ควบคู่ไปกับงานศิลปกรรม จะอยู่ในระยะเวลาของศิลปกรรมสมัยทวารวดีระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 11-16 ทวารวดีเป็นช่ือของศิลปกรรมสมัยแรกท่ีไดบ้ัญญตัิขึ้นในประเทศไทย และในสมัยทวาร
วดีได้มีรูปแบบอักษรปัลลวะซึ่งเป็นรูปแบบอักษรจากประเทศอินเดีย ซึ ่งต่อมาได้เป็นแม่แบบของ
รูปอักษรต่างๆ ในยุคสมัยต่อมา เช่น อักษรมอญ อักษรขอม และอักษรไทย จากการพบจารึกในประเทศ
ไทย ได้พบจารึกที่เป็นอักษรปัลลวะ  ภาษามอญ ภาษาขอม บาลี สันสกฤต ปะปนกันไปตามแหล่งท้องที่
ต่างๆ ในประเทศไทย ทำให้เราสันนิษฐานได้ว่า ในยุคสมัยทวารวดีมีกลุ่มชนหลายเช้ือชาติ หลายศาสนา 
และมีขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างกันไป ซึ่งน่าจะอยู่กันเป็นสังคมย่อย ๆ กระจัดกระจายทั่วไป โดย
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แหล่งที่พบจารึกจะทำให้เราสามารถทราบได้ว่าอักษรที่บันทึกไว้ในจารึกของกลุ่มชนบริเวณนั้นใช้อักษร
ภาษาใด เป็นคนเช้ือชาติใด ลัทธิความเชื่อ ศาสนา ปัจจัยที่สนับสนุนความน่าเชื่อว่าในสมัยทวารวดีมีกลุ่ม
ชนหลายเชื้อชาติหลายศาสนาอยู่ร่วมกัน เช่น จังหวัดนครปฐม ได้พบจารึกที่วัดโพธิ์ร้าง จารึกด้วยอกัษร
ปัลลวะ อักษรมอญโบราณ จารึกท่ีวัดพระงาม จารึกด้วยภาษาปัลลวะ ภาษาสันสกฤต การพบเหรียญเงิน
ที่จารึกด้วยอักษรปัลลวะ เนื้อหาสาระของเรื่องในจารึกเน้นหนักไปทางหลักธรรมคำสั่งสอนอันเป็นหัวใจ
ของศาสนาเพื่อให้สังคมที่ประกอบด้วยหลายเช้ือชาติ หลายเผ่าพันธุ์อยู่ร่วกันได้ด้วยความสงบสุข 

 
เอกสารอ้างอิง  
Fine Arts Department. (1986. Inscriptions in Thailand Volume 1. Pallawa characters. 

After Pallawa in the 12th-114th Buddhist century. Bangkok: Parbpim printing 
house. 

Fine Arts Department. (1986). Inscriptions in Thailand Volume 2. Pallawa characters. 
Mon Pallawa characters in the 12th-21th Buddhist century. Bangkok: Parbpim 
printing house. 

Sakchai Saisingha, Professor Dr. (2019). Dvaravati art and early religious culture in 
Thailand. Second Edition (Revised Edition). Nonthaburi: Muang Boran press. 

Thida Saraya, Dr., (2009). Thai civilization. Third Edition (Revised Edition). Bangkok: Darn 
Sutha press 

Archaeological Office and Ratchaburi National Museum 1th. (1998). Khu Bua : 
Relationship with Dvaravati neighboring communities. Bangkok : Fine 
Arts Department.  

 
 



 

 

คติความเชื่อการสร้างรูปสลักศิลาตอนปฐมเทศนา พุทธประติมากรรมยุคทวารวดี 
THE MOTTO AND BELIEF IN THE CREATION OF STONE CARVINGS AT THE FIRST 

SERMON OF BUDDHA AS BUDDHIST SCULPTURES IN DVARAVATI-ERA 
 

พระครูพิศาลบุญญากร, พระครสูังฆกิจจารักษ์, พระครูปลัดไพศาล กมฺพูสิร ิ
พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป และ วันไชย์ กิ่งแก้ว 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Phrakhru Phisanbunyakorn, Phrakhru Sangkhakitjarak, Phrakhru Ladphaisan Kamphusiri 
Phra Charoenpong Thammathipo and Wanchai Kingkaew 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
E-mail:  charoenphong.wi@mcu.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

บทความวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคติความเชื่อการสร้างรูปสลักศิลาตอน
ปฐมเทศนา พุทธประติมากรรมยุคทวารวดี โดยการศึกษาประวัติความเป็นมาที่แสดงร่องรอยพัฒนาการ
ของงานพุทธศิลปกรรมในอินเดียยุคสมัยต่าง ๆ จากการวิเคราะห์คติความเชื่อการสร้างงานพุทธศิลป์
แสดงเรื่องราวพุทธประวัติ นับแต่ในอินเดียยุคแรก เชื่อว่าสร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพุทธดำรัสที่ตรัส
กับพระอานนท์ว่าสถานท่ีสังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นสถานท่ีที่พุทธบริษัทผู้มีศรัทธาควรไปดู ประติมากร
ที่สร้างงานประเภทนี้ในยุคแรก ๆ จึงได้สร้างศิลปวัตถุ ประเภทต่าง ๆ ที่สะท้อนเหตุการณ์ตอนประสูติ 
ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน กลายเป็นค่านิยมที่สืบทอดและแพร่ขยายไปยังดินแดนที่นับถือ
พระพุทธศาสนาประเทศต่าง ๆ สืบมา รูปสลักศิลาตอนแสดงปฐมเทศนา พบที่วัดไทร อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ได้รับอิทธิพลจากศิลปะปาละ สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14 นักวิชาการส่วนใหญ่มี
ความเห็นตรงกันว่า สร้างขึ ้นตามคติความเชื ่อพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท สะท้อนภาพจาก
วรรณกรรมที่บันทึกเรื่องราวตอนที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี 
ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ในแง่ของประโยชน์และคุณค่าของศาสนวัตถุ 
มองว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อชมศิลปวัตถุ ก็เป็นเสมือนหนึ่งว่านักท่องเที่ยวได้ไปยังสังเวชนียสถาน 

  
คำสำคัญ :  คติความเช่ือ, ปฐมเทศนา, พุทธศิลปกรรม, ทวารวด ี
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Abstract  
This academic article has an objective to study the motto and belief in the 

creation of stone carvings during the first sermon of Buddha as Buddhist sculpture in 
Dvaravati-era. The article has been searched by studying the history showing traces of 
the development of Buddhist art in India in different periods. From the analysis of motto 
and beliefs in the creation of Buddhist art works illustrating t the history of the Buddha 
since the early days of India, it is believed that it was built with inspiration from the words 
of the Buddha who said to Ananda that the 4 places of worship are places where 
devotees of Buddhists should go and see. The sculptors who created this type of work 
in the early periods created various types of artefacts that reflect the events of birth, 
enlightenment, first sermons, and nirvana, which became a value that was inherited and 
spread to the territories of Buddhism in various countries. The stone sculptures during 
the first sermon of Buddha were found at Wat Sai, Nakhon Chai Sri District, Nakhon 
Pathom Province. They were influenced by Pala art built around the 14th Buddhist 
century, most scholars agree that they were built according to the beliefs of Buddhism, 
Theravada sect, reflecting the image from the literature that records the story of the 
Buddha's stay in the forest of Isipat Maruekhathayawan, Varanasi district, during the 
Buddha gave his first sermon of Dhammacakkappavattana Sutta to Panchawaki in terms 
of the benefits and values of religious objects pointing of view that cultural tourism to 
see artefacts, it is as if a tourist has gone to a sanctuary. 

 
Keywords: Motto and Belief, The First Sermon Of The Buddha, Budhist Scrulptures, 
Dvaravati 
 
บทนำ  

พุทธศิลปกรรมนิยมสร้างกันในทุกวัฒนธรรมที่นับถือพุทธศาสนา จากหลักฐานพบว่ามี
จุดเริ่มต้นที่ประเทศอินเดียตั้งแต่สมัยวาชวงศ์โมริยะต่อเนื่องมา ถึงราชวงศ์ปาละ-เสนะ และแพร่กระจาย
ไปตามเส้นทางการเผยแพร่ศาสนาพุทธสู่อารยธรรมต่าง ๆ จากทางเหนือของอินเดียสู ่เนปาล ธิเบต 
เอเชียกลาง จีน และญี่ปุ่น ส่วนทางใต้ลงมาทางลังกา และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่น่าสังเกต
ว่าในแต่ละวัฒนธรรม แม้แต่ในอินเดียซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดเอง งานพุทธศิลปกรรมแสดงภาพพุทธ
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ประวัติตอนเดียวกันอาจมีรูปแบบเหมือนหรือแตกต่างกันไปในแต่ละสมัย แต่ละต้องถิ่น ซ่อนอยู่ซึ่งความ
เชื่อ คตินิยม อะไรบ้างที่มีอิทธิพลเป็นปัจจัยในการสร้างงานพุทธศิลปกรรมในแต่ละวัฒนธรรม และ
อะไรบ้างท่ีทำให้เกิดความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลง  

จากที่กล่าวมาข้างต้น มองว่า ในการศึกษาคติความเชื่อการสร้างงานพุทธศิลปกรรมยุค
ทวารวดี ย่อมต้องย้อนไปพิจารณาถึงการสร้างภาพพุทธประวัติในอินเดีย เนื่องจากทราบกันดีอยู่ว่าศิลปะ
ทวารวดีได้รับอิทธิพลทางศิลปะมาจากอินเดีย ผสมผสานกันหลายสมัยตั้งแต่ศิลปะอมราวดี คุปตะ หลัง
คุปตะ จนถึงปาละ สำหรับภาพพุทธประวัติในศิลปะอินเดีย มีการศึกษาทั้งด้านรูปแบบศิลปะและประติ
มานวิทยาไว้อย่างกว้างขวาง ประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการบางท่านให้ความสนใจ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เรื่องราวที่บรรยายไว้ในวรรณกรรมกับภาพประติมากรรม โดยมีการอ้างอิงที่มาของภาพจากวรรณกรรม
ทางศาสนา อย่างไรก็ดีบางท่านก็เชื่อว่าศิลปินผู้สร้างน่าจะสร้างจากประเพณีการบอกเล่าที่สืบต่อกันมา 
(oral tradition) ที่มีมาก่อนงานวรรณกรรม 

ส่วนรูปแบบศิลปะนั้น จากสมัยอินเดียโบราณผ่านยุคคลาสสิคในศิลปะคุปตะมาจนถึงยุค
ของปาละ-เสนะ มีการคลี่คลายจาภาพเล่าเรื่องสู่การแสดงด้วยท่าทาง มุทราและสัญลักษณ์ นอกจากนั้น
ยังมีปัจจัยอืน่ ๆ ที่มีอิทธิผลต่อการสร้างภาพพุทธประวัติด้วย เช่น ความนิยมของท้องถิ่นในการสร้างภาพ
พุทธประวัติตอนใดตอนหนึ่ง เพราะมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์นั้น ๆ เช่น 
เป็นสถานท่ีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็จะนิยมสร้างภาพพุทธประวัติตอนดังกล่าวมากกว่าท่ีอื่น เป็นต้น 

สำหรับงานพุทธศิลปกรรมในยุคทวารวดี พบทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ โดยอยู่ในรูปของงานประติมากรรมและพระพิมพ์ พุทธประวัติในภาคกลางที่เป็นงาน
ประติมากรรมแม้ม ีอย ู ่ ไม ่มากนัก แต่เป ็นงานชิ ้นสำคัญแทบทั ้งส ิ ้น ส ่วนพุทธประวัต ิในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นงานประติมากรรมพบจำนวนมากกว่า และมีเรื่องราวหลากหลายกว่า มักอยู่
ในรูปของภาพสลักบนใบเสมา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับศิลปะทวารวดีภาคกลางผสมผสานกับความเชื่อของ
ท้องถิ่นและอิทธิพลของศิลปะขอมในบางยุคสมัย 

ปัจจัยสำคัญในการศึกษาที่มาและคติการสร้างงานพุทธศิลปกรรมในศิลปะทวารวดี คื อ 
ความสัมพันธ์กับวรรณกรรมพุทธศาสนาในสมัยนั้น ทั้งของลัทธิเถรวาทและมหายานจากอินเดีย และ
ลังกาที่อาจเผยแพร่มาสู่ทวารวดีตามเส้นทางการค้าและการติดต่อทางวัฒนธรรม โดยจะต้องพิจารณา
ควบคู่ไปกับหลักฐานอื่น เช่น ภาษาที่ใช้และข้อความในจารึก รวมทั้งรูปแบบศิลปะ ขณะที่ภาพ พุทธ
ประวัติในศิลปะจีนสมัยใกล้เคียงกันมักมีการอ้างถึงคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร ส่วนศิลปะชวาโดย
เฉพาะที่บุโรพุทโธ มักมีการอ้างถึงคัมภีร์ลลิตวิสตระเช่นเดียวกับศิลปะขอม รูปพุทธประวัติในศิลปะทวาร
วดีมักจะถูกเปรียบเทียบกับคัมภีร์ในนิกายเถรวาทเป็นหลัก โดยที่บางรูปมีคติของลัทธิมหายานปะปนอยู่ 
(พิริยะ ไกรฤกษ์, 2517) ที่น่าสนใจ คือ รูปอื่น ๆ จะมีร่องรอยของคติมหายานหรือไม่ และจะสามารถ
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แยกแยะออกมาได้ชัดเจนหรือไม่ หรือการผสมผสานของทั้งสองคตินี้เกิดขึ้นก่อนการเผยแพร่มาสูท่วารวดี 
ซึ่งเป็นประเด็นท่ีสนใจใคร่ศึกษา 

 พุทธประวัติที่นำมาแต่งเป็นนิทานในสมัยของอัศวโฆษ ซึ่งเป็นยุคท่ีนิกายมหายานก่อตัวน้ัน 
เข้ามาแทรกอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนานิกายเถรวาทจนแยกไม่ออก และเป็นที่ยอมรับของชาวไทย พม่า 
และลังกา นอกจากน้ันศูนย์กลางพุทธศาสนาท่ีสำคัญแห่งหนึ่งในอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ (เมืองอมราวดี 
และเมืองนาคารชุนโกณฑะ) ช่วงพุทธศตวรรษที่ 8-12 ยังเป็นศูนย์รวมพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ซึ่งมีทั้ง
พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทจากลังกาและนิกายที่แยกออกมาจากนิกายเถรวาท เช่น มหาสังฆิกะ ซึ่งเป็นต้น
กำเนิดคติมหายาน แนวคิดและคติความเชื ่อจากที่นี ่เป็นแหล่งหนึ่งที ่เผยแพร่มาสู่ทวารวดี (ผาสุข 
อินทราวุธ, 2542) 

อย่างไรก็ดีสำหรับประเด็นที่กล่าวมานี้ ตั้งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า น่าจะมีความเปน็ไปได้
ที่ว่าในการเผยแพร่ศาสนาได้คัดลอกแบบพุทธศิลปกรรมที่สรา้งขึ้นสะท้อนภาพพุทธประวัติบางช้ินมาจาก
อินเดีย แล้วช่างศิลปะของทวารวดีและผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบนำมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับ
รสนิยมของท้องถิ่น พิจารณาจากการวางองค์ประกอบท่ีคล้ายกันมากในบางรปู ซึ่งในท่ีนี้จะนำเอารูปสลกั
ศิลาตอนแสดงปฐมเทศนา พบที่วัดไทร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มาเป็นกรณีศึกษาคติความเช่ือ
การสร้างงานพุทธประติมากรรมยุคทวารดทีี่ไดร้ับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย ดังมีรายละเอียดตามลำดบั 
ต่อไปนี ้

 
พุทธศิลปกรรมในศิลปะอินเดีย  

 พุทธศิลปกรรมในประเทศอินเดียนั้นพบตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 3 ใน
ยุคที่นิยมสร้างมากที่สุด ได้แก่ ภาพที่แสดงเหตุการณ์ที่สำคัญสุดของพระพุทธองค์ 4 แห่ง ที่เรียกว่า
สังเวชนียสถาน 4 คือ การประสูติที่ลุมพินี ตรัสรู้ที่พุทธยา ปฐมเทศนาที่เมืองพาราณสี (ตำบลสารนาถ) 
และปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอนุญาตไว้แก่พระอานนท์ในมหา
ปรินิพพานสูตร ความว่า 

 “ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาใน
ทิศท้ังหลายมาเฝ้าพระตถาคต ข้าพระองค์ทั้งหลาย ย่อมได้พบ ได้ใกล้ชิด ภิกษุท้ังหลายผู้เป็นที่เจริญใจ ก็
เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไป ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ได้พบ ไม่ได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่
เจริญใจอีก 

 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้เป็นสถานที่เป็นศูนย์รวมที่กุลบุตร
ผู้มีศรัทธาควรไปดู สังเวชนียสถาน 4 แห่ง อะไรบ้าง คือ” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มที่ 10 ข้อ 202) 

  1. สถานท่ีตถาคตประสูติ 
  2. สถานท่ีตถาคตตรัสรู้ 
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  3. สถานท่ีตถาคตแสดงปฐมเทศนา 
  4. สถานท่ีตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
 สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งนี้จึงเป็นเหล่งแสวงบุญที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชน จาก

หลักฐานทางโบราณดี พบว่า มีการสร้างสรรค์งานภาพพุทธประวัติเป็นวัตถุที่ระลึกสำหรับนักแสวงบุญ
เพื่อเก็บไว้บูชาในลักษณะของสถูปจำลอง ปรากฏดังภาพที่ 1 (L.A. Museum of Art, 1984) 

 
 

ภาพที่ 1 : สถูปพุทธคยาจำลอง รัฐพิหาร สูง 13.5 เซนติเมตร ราวพุทธศตวรรษท่ี 16-17 
 และพระพิมพ์ เครื ่องบูชาขนาดเล็กบางชิ ้นใช้พกติตตัวได้  ปรากฏดังภาพที ่ 2 (L.A. 
Museum of Art, 1984) 

 
ภาพที่ 2 : รูปพุทธประวัติขนาดเล็ก ศิลปะคันธาระ สูง 8.2 เซนติเมตร ราวพุทธศตวรรษที่ 11 

 
นอกจากนี้ยังมีการทำเป็นภาพเล่าเรื่องประดับศาสนสถาน เช่น ที่สถูปสาญจี ภาพสลักที่

ภารหุต (ราวพุทธศตวรรษที่ 3) ต่อเนื่องมาในศิลปะคันธาระ มถุรา (พุทธศตวรรษที่ 6-9) และอมราวดี 
(ราวพุทธศตวรรษที่ 6-10) เรื่อยมาจนศิลปะคุปตะ หลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-13) เช่น จิตรกรรมฝา
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ผนังและภาพสลักท่ีถ้ำอชันตา จนถึงสมัยหลัง เช่น ในศิลปะปาละ (พุทธLตวรรษะที่ 14-18) 

 
การสร้างงานพุทธศิลปกรรมจากเดิม 4 แห่ง ได้มีการเพิ่มสถานที่แสดงพุทธปาฏิหาริย์อีก 4 แห่ง เป็นที่
แสวงบุญ คือ สถานท่ีทรงเสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ที่เมืองสังกัสสะ ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่เมือง
สาวัตถี ทรงทรมานช้างนาฬาคีรีที่เมืองราชคฤห์ และทรงรับบาตรจากพญาวานรที่เมืองเวลาลี (สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2540) รวมเป็น 8 แห่ง เรียกว่า “อัษฎมหาสถาน” 
ส่วนพุทธประวัติทั้ง 8 ตอนรวมเรียกว่า “อัษฎมหาปาฏิหาริย์” 
 ความนิยมในการสร้างพุทธศิลปกรรม แสดงภาพพุทธประวัติแต่ละตอนในแต่ละท้องถิ่น
ของอินเดยีสมัยนั้น มีลักษณะที่แตกต่างกันบ้าง ตามช่วงเวลาและความสัมพันธ์ของสถานท่ีเกิดเหตุการณ์
กับพุทธประวัดิตอนนั้น ๆ ความสำคัญของเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่ง มีผู้ กล่าวว่าการเลือกเมืองที่เกิด
เหตุการณ์ตาม “อัษฎมหาปาฏิหาริย์” นั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ โดยให้เหตุผลว่าพุทธคยาและสารนาถเป็น
ศูนย์กลางทางศาสนาตั้งแต่ก่อนพุทธศาสนาจะเริ่มขึ้น สำหรับ สาวัตถี ราชคฤห์ สังกัสสะ และเวสาลีนั้น 
สองเมืองแรกเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดในสมัยของพระพุทธองค์ คือ แคว้น
โกศลและแคว้นมคธ ส่วนเมืองเวสาลีเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของกษัตรีย์ ลิจฉวี และยังเป็น
สถานที่สังคายนาครั้งที่ 2 ในเวลาต่อมาอีกด้วย สำหรับสังกัสสะคงเป็นเมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งในการ
จาริกแสวงบุญ ในพุทธศตวรรษท่ี 13 หลวงจีนห้วนจังได้อธิบายถึงวัดที่สวยงามที่น่ีเมื่อท่านเดินทางไปถึง 
(L.A. Museum of Art, 1984) 

 
คติความเชื่อเถรวาทและมหายานจากร่องรอยพุทธศิลป์อินเดีย 
 พุทธศาสนาในอินเดียเริ่มสอ่เค้าความแตกแยกตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน จน
มาถึงการสังคายนาครั้งที่ 2 ราวพุทธศตวรรษที่ 1 จึงแบ่งออกเป็นสองนิกาย คือ คณะสงฆ์ที่ยังคงยึดถือ
พระธรรมวินัยตามมติประชุมสงฆ์ในคราวการทำสังคายนาครั้งแรกอยู่ในนิกายเถรวาท ใช้คัมภีร์ภาษา
บาลี ส่วนพวกที่แก้ไขพระธรรมวินัยอยู่ในนิกายมหาสังฆิกะ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงพระสูตรและพระวินัย
มากมาย มีคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ของตัวเองเป็นภาษาสันสกฤตผสมปรากฤต นิกายนี ้มีความเชื ่อว่า
พระพุทธเจ้าไม่ไช่มนุษย์ธรรมดา แต่เป็นโลกุตตระ คตินี้ใด้สืบทอดสู่นิกายมหายานซึ่งเกิดขึ้นกายหลัง 
ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ท้ังนิกายเถรวาทและมหายานไดแ้ตกนิกายแยกย่อยออกไปเป็นนิกาย
อื่น ๆ อีกหลายนิกาย (ผาสุข อินทราวุธ, 2543) 
 นิกายเถรวาทในสมัยคุปตะมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองกาญจี กาเวรีปัฏฏนะ และอุรคปุระ ซึ่ง
ล้วนเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศอินเดีย (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2526) ส่วนในมัธยมประเทศและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น หลวงจีนฟาเหียนกล่าวว่าพุทธศาสนามหายานและหินยานเจริญควบคูก่ัน 
(นันทนา ชุติวงศ,์ 2520) 
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 ส่วนนิกายมหาสังฆิกะก่อตัวในแคว้นมคธ เมืองสำคัญ คือ กรุงปาฎลีบุตร และเวสาลี แผ่
ขยายออกไปทางเหนือและใต้ ทางเหนือเจริญอยู่ในเมืองมถุรา ส่วนทางใต้เจริญอยู่ในแคว้น   อานธระ 
(ผาสุข อินทราวุธ, 2543) ซึ่งเดิมคงจะมีนิกายเถรวาทอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยพระมหินทเถระไปเผยแพร่
หลังการทำสังคายนาครั้งที่ 3 ในอินเดียใต้ จึงมีพระสงฆ์อยู่หลายนิกาย ระยะนั้นเมืองหลวงของแคว้น
อานธระ คือ อมราวดี เมืองสำคัญทางพุทธศาสนา อีกเมืองหนึ่ง คือ เมืองนาคารซุนโกณฑะ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่พุทธศาสนาและพุทธศิลป์สู่ประเทศลังกาและประเทศต่าง ๆ ในแถบอุษาคเนย์ 
รวมถึงประเทศไทยในสมัยทวารวดีไนวลาต่อมา  
 ส่วนพุทธศาสนามหายานซึ่งใช้ภาษาสันสกฤต ไม่ใช้ภาษาบาลี เจริญรุ่งเรืองอย่างมากใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 สมัยพระเจ้ากนิษกะต่อมาจนถึงสมัยของราชวงศ์คุปตะ พุทธศตวรรษที่ 9-11 
(สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2526) อิทธิพลของทั้งนิกายเถรวาทและมหาสังฆิกะได้สะท้อนให้เห็นในศิลปะ
อมราวด ีโดยเฉพาะในส่วนของภาพพุทธประวัติ แม้ว่าจะเป็นตอนเดียวกันก็อาจมีองค์ประกอบท่ีแตกตา่ง
กันทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจมีที่มาแตกต่างกัน ซึ่งจะได้กลา่วถึงต่อไป 
 ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12-13 การที่พุทธศาสนาได้เผยแพร่ไปยังท่ีต่าง ๆ นั้น บางครั้งก็ยาก
ที่จะระบุได้ว่านิกายใดเป็นฝ่ายเถรวาท นิกายใดเป็นฝ่ายมหายาน จากบันทึกของหลวงจีนอี้จิงและห้วน
จังทำให้ทราบว่า พระสงฆ์ผู้ใหญ่ในอินเดียและประเทศอื่น ๆ นั้น ไม่ว่าจะสังกัดนิกายใดก็มักจะศึกษา
พระสูตรของนิกายอื่น และมีความรู้ในปรัชญาของนิกายอื่น ๆ อย่างแตกฉาน พระสูตรหลายบทเป็นที่
นิยมในหมู่ชาวพุทธทั้งสองฝ่าย (นันทนา ชุติวงศ,์ 2520) ดังนั้น ในกรณีของเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
ซึ่งมักพบอยู่ในคัมภีร์อรรถกถาที่แต่งขึ้นภายหลัง อาจได้รับอิทธิพลของคติมหายานมาบ้างก็เป็นได้ คง
ขึ้นอยู่กับผู้นิพนธ์วรรณกรรมนั้น ๆ 
 สำหรับท่ีมาในการสร้างพุทธศิลปกรรมสะท้อนภาพพุทธประวัติของประเทศอินเดียนั้น อาจ
พิจารณาได้เป็นสองแนวทาง โดยทีน่ักวิซาการบางท่านเช่ือว่าภาพพุทธประวัติในสมัยอินเดียโบราณส่วน
ใหญ่น่าจะสร้างจากประเพีณีการเลา่เรื่องที่สืบทอดกันมา และเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่า 
ประติมากรรมในยุคแรกชิ้นใดสร้างจากคตเิถรวาทหรือมหายาน เนื่องจากคติทั้งสองยังไม่แยกออกจาก
กันอย่างชัดเจน (Parimoo, R., 1982) แม้แต่ศิลปะคันธาระก็มีผู้กล่าวว่ามีที่มาจากประเพณีการเล่าเรื่อง
ไม่ได้มาจากคัมภีร์ทางศาสนา (Nariman, J.K., 1973) คงเพราะเห็นว่าในสมัยพุทธกาล การสอนธรรมะ
ใช้การท่องจำและเทศนาสืบต่อกันมาด้วยวิธีมุขปาฐะ อีกอย่างหนึ่ง มองได้ว่าช่างประติมากรรมผู้รังสรรค์
งานพุทธศิลป์อาจไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่ฝักใฝ่อยู่กับคัมภีร์เหมือนกลุ่มนักบวช การสร้างงานก็สร้างไปตาม
จินตภาพจากการเห็น การได้ยิน ได้ฟังเรื่องราวท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
 อีกแนวทางหนึ่ง คือ เชื่อว่าสร้างตามคัมภีร์พุทธศาสนา ซึ่งต้องย้อนกลับไปพิจารณาว่า 
คัมภีร์พุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อใด ตามประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าภายหลังการสังคายนาครั้ง
ที่ 2 ถึงครั้งที่ 3 (ราวพุทธศตวรรษที่ 1-3) มีคัมภีร์เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่มีการสร้าง
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ภาพพุทธประวัติในยุคแรก ดังนั้นแนวคิดดังกล่าวนี้ อาจมีความเป็นไปได้เช่นกัน สำหรับผู้เขียนเห็นว่าใน
ยุคต้น สันนิษฐานว่าสร้างจากประเพณีการเล่าเรื่องมากกว่า เพราะในช่วงที่มีการสังคายนาครั้งแรก ๆ 
น่าจะเน้นความสำคัญของหลักธรรมคำสอนและพระวินัยมากกว่าเรื่องพุทธประวัติ ซึ่งมีผู้กล่าวว่าอาจจะ
แต่งขึ้นเมื่อเขียนพระไตรปิฎกเสร็จสิ้นแล้ว (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 
2540) และคงมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเสริมศรัทธาและบารมีของพระพุทธองค์ สำหรับภาพพุทธประวัติที่
สร้างขึ้นหลังจากที่มีการแต่งพุทธประวัติเป็นอักษรแล้วอาจทำไปตามรูปแบบที่เ คยทำกันมาผสมกับ
เรื่องราวตามคัมภีร์ที่เขียนข้ึนในระยะต่อมาก็เป็นได้ 
 อน่ึง การผสมผสานของคติเถรวาทและมหายานอาจเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในประเทศอินเดียแล้ว 
หรืออาจจะมาผสมกันภายหลังในดนิแดนที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา เนื่องจากผู้ที่เผยแพร่อาจจะนำ
คมัภีร์ของหลายนิกายนั้น ๆ มาสู่ดินแดนนั้น เช่น อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรศรีเกษตร เป็นต้น 

 
บริเวณแหล่งที่พบงานพุทธศิลปกรรมยุคทวารวดี 

การติดต่อค้าขายสมัยโบราณระหว่างประเทศอินเดียและดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 3 และขยายตัวมากขึ้นในเวลาต่อมา พ่อค้าและนักบวช
ชาวอินเดยีเดินทางทั้งทางบกและทางน้ำเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางบกน้ันผ่านมาทางประเทศ
พม่า ส่วนทางน้ำจากฝั่งทะเลทางตะวันตกและตะวันออกข้ามอ่าวเบงกอล หรืออาจแล่นเรือเลียบชายฝั่ง
มาขึ้นบกที่ดินแดนแถบนี้ ซึ่งมีเมืองท่าหลายแห่งทั้งทางภาคใต้ของไทย เช่น เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ภาคกลาง เช่น เมืองอู่ทอง และนครปฐมโบราณ และภาคตะวันออก เช่น เมืองศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี แล้วแพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่ด้านในตามลุ่มน้ำต่าง ๆ เช่น เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชบูรณ์ เราจะ
พบทั้งหลักฐานดา้นการค้าขาย จารึก และศาสนวัตถุท่ีมาจากอินเดีย หรือได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย
อยู่ทั่วไปในบริเวณดังกล่าวนี้ อันแสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่พุทธศาสนาจากอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ศิลปะอมราวดี) และจากอินเดียเหนือ (ศิลปะคุปตะ หลังคุปตะ และปาละ) ในเวลาต่อมา (ผาสุก 
อินทราวุธ, 2542) 

สำหรับงานพุทธศิลปกรรมที่สะท้อนภาพพุทธประวัติในประติมากรรมทวารวดี อาจแบ่ง
ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตามบริเวณที่พบและรูปแบบ ได้แก่ 
  1) กลุ่มที่พบในภาคกลาง  
  2) กลุ่มที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  3) กลุ่มที่พบในภาคใต ้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ทราบเค้าความเป็นมาของการสร้างงานพุทธศิลป์ที่สะท้อน
เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เห็นได้ว่าโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับพุทธประวัติมีความโดดเด่นเป็น
พิเศษสืบมาทุกสมัย จนกระทั่งค่านิยมดังกล่าวนี้แพร่ขยายเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยโบราณในยุคทวา
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วดี ซึ่งรับเอาคตินิยมการสร้างจากสกุลช่างอินเดียสมัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ศิลปะอมราวดี ศิลปะคปุตะ 
หลังคุปตะ และศิลปะปาละ ในบทความฉบับนี้มุ่งให้ความสนใจศึกษาเฉพาะคติความเชื่อการสร้างรูป
สลักศิลาตอนปฐมเทศนา พุทธประติมากรรมยุคทวารวดีที่พบในบริเวณพื้นที่ จังหวัดนครปฐม โดยยกมา
กล่าวเป็นกรณีศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
วิเคราะห์คติความเชื่อบนรูปสลักศิลาตอนปฐมเทศนา 

พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นหนึ่งใน 4 ตอนที่สำคัญที่สุด เนื่องจาก
ปรากฏในคัมภีร ์ทางพุทธศาสนาว่าพระพุทธองค์ทรงโปรดให้สร้างสังเวชนียสถาน  4 แห่งไว ้ไห้ 
ผู้มีศรัทธาเคารพบูชาก่อนจะปรินิพพาน คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ประกาศธรรม และปรินิพพาน ดังนั้น
พุทธประวัติตอนนี้จึงเป็นตอนหนึ่งที่นิยมสร้างทั้งในประเทศอินเดีย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ในศิลปะทวารวดี พบรูปสลักศิลาตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาบนฐานสี่เหลี่ยม
จัตุรัสที่วัดไทร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
ปฐมเจดีย์ ปรากฏดังภาพท่ี 3 (กรมศิลปากร, 2542)  

 
ภาพที่ 3 รูปสลักศิลาตอนปฐมเทศนา ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 14-15 
พระพุทธรูปในรูปสลักตอนปฐมเทศนา ที่จังหวัดนครปฐมมีชายสังฆาฏิสั้นบนพระอังสาซ้าย

แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะปาละ ราวพุทธศตวรรษที่ 14 และพระพักตร์เริ่มปรากฏลกัษณะพื้นเมือง แต่
ยังไม่ปรากฏอิทธิพลศิลปะขอม ซึ่งเข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 แสดงว่าประตมิากรรมช้ินนี้น่าจะ
มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 (หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2517) ในส่วนของรูปแบบเป็นการเล่าเรื่อง
ที่มีสองตอนในรูปเดียวกัน โดยมีประธานร่วม แสดงถึงเหตุการณ์ก่อนปัญจวัคคีย์บวชเป็นพระภิกษุ 
ปรากฏในรูปทางซ้ายพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้า และเหตุการณ์หลังจากที่ปัญจวัคคีย์บวชเป็นพระภิกษุ
แล้ว ปรากฏในรูปทางขวาพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้า 
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 ตามคัมภีร์ภาษาบาลี กล่าวถึงพุทธประวัติตอนนี่ไว้ว่า หลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว
ได้เสด็จไปยังเมืองพาราณสี เพื่อโปรดปัญจวัจคีย์ ซึ่งขณะนั้นพำนักอยู่ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อปัญจ
วัคคีย์เห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกลได้ตกลงกันไว้ว่าจะไม่ไหว้ไม่ลุกรับเป็นอันขาด แต่จะตั้งอาสนะไว้ 
เพราะเห็นว่า พระพุทธองค์ได้เลิกเพียรพยายามแสวงหาทางดับทุกข์แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อพระพุทธองค์
เสด็จเข้าไปใกล้ ปัญจวัคคีย์กไ็ม่สามารถทำตามที่ตั้งใจไว้ ต่างลุกขึ้นต้อนรับ บ้างก็ลุกขึ้นรับบาตรบ้าง จีวร
บ้าง ตั้งน้ำล้างเท้าบ้าง ปูอาสนะบ้าง พระพุทธเจ้าได้ประกาศตนว่าทรงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
จะแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ แต่ปัญจวัคคีย์ได้แสดงความสงสัยว่าเมื่อครั้งทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยายังไม่
สามารถบรรลธุรรมได้ และการที่ได้สลดัความเพียรกลายเป็นคนมักมากแล้วจะบรรลุธรรมได้อย่างไร  
 พระพุทธองค์ทรงตรัสปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนมักมาก ละความเพียร และยืนยันว่าทรงเป็น
พระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยตนเอง เมื่อปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมและปฏิบัติตามไม่นานก็จะเข้าถึงธรรม ปัญจ
วัคคีย์ได้แสดงความสงสัยถึงสามครั้ง พระพุทธองค์ก็ทรงตอบยืนยันถึงสามครั้ง จึงได้เชื่อและยอมฟัง
ธรรมะที่ทรงสอน โดยใช้วิธีผลดักันออกบิณฑบาต เมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนภิกษุสองรูป อีกสามรูปออก
บิณฑบาตหาอาหารมาเลี้ยงสลับกันไป (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ, 2523) ธรรมจักรที่ทรงประกาศ ณ ที่นี้
เป็นธรรมจักรที่ใคร ๆ ในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับมิได้ แสดงถึงความจริง 4 ประการ คือ อริยสัจสี่ ทำ
ให้เกิดแผ่นดินไหว และแสงสว่างไปทั่วทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จนถึงนรก 
 ส่วนในนิทานกถา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์อรรถกถาชาดก ภาษาบาลี แต่งขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10 ที่ประเทศลังกา กล่าวถึงพระพุทธเจ้าตอนโปรดปัญจวัคคีย์ไว้สอดคล้องกันกับที่กล่าว
ข้างต้น จะต่างกันบ้างเล็กน้อยในรายละเอียด ในนิทานกถาระบุไว้ว่าเป็นวันเพ็ญเดือน 8 และขณะที่ทรง
แสดงธรรรมพระพุทธองค์ทรงแวดล้อมด้วยพรหม 18 โกฏิ ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตร ท่านอัญญา
โกณฑัณญะได้บรรลุโสดาบัน พร้อมกับพรหม 18 โกฏิ ส่วนปัญจวัคคีย์อีก 4 รูปไปบิณฑบาตโดยสลับกัน
ฟังวันละท่านจนท้ังหมดบรรลุอรหันต์ (ธนิต อยู่โพธ์ิ, 2529) 
 คติความเชื่อเรื่องปฐมเทศนาฝ่ายมหายาน มีปรากฏในคัมภีร์ลลิตวิสตระ ภาษาสันสกฤต 
แต่งข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 10 ได้กล่าวถึงพุทธประวัติตอนนี้ไว้ในอัธยายที่ 26 ช่ือธรรมจักรประวรรตนป
ริวรรต ส่วนที่กล่าวถึงปัญจวัคคีย์มีเนื้อความใกล้เคียงกับคัมภีร์เถรวาท แต่บุคคลที่มาฟังการแสดงปฐม
เทศนามีเพิ่มมากขึ้น คือ มีเทวดา 60 โกฏิ เทวดารูปพรหมอีก 80 โกฏิ และมนุษย์มาประชุมกัน ส่วน
แตกต่างที่สำคัญ คือ การเพิ่มบทบาทของพระโพธิสัตว์พระเมตไตรยะซึ่งถามพระพุทธเจ้าถึงรูปของจักร 
คือ ธรรม และมีการกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ผู้รับใช้ทั้งปวงของพระพุทธในทิศทั้ง 10 นอกจากน้ันยังกล่าวย้ำ
ถึงการหมุนจักร คือ ธรรมหลายครั้ง และพระรัตนตรัยได้เกิดขึ้นแล้ว จากเนื้อความในคัมภีร์ลลิตวิสตระ 
สะท้อนภาพชัดเจนในประติมากรรมบางชิ้นในสมัยคันธาระ ปรากฏดังภาพที่ 5 (L.A. Museum of Art, 
1984) 
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ภาพที่ 5 รูปปฐมเทศนา ศิลปะคันธาระ 

ในประเด็นของที่มา ทั้งคัมภีร์ของฝ่ายเถรวาทและมหายานกล่าวถึงพุทธประวัดิตอนนี้ไว้
ใกล้เคียงกัน เว้นแต่ในคัมภีร์ลลิตวิสตระมีบุคคลที่มาฟังธรรมจำนวนมาก เพิ่มบทบาทของพระโพธิสัตว์ 
และเน้นการหมุนธรรมจักร เมื่อเปรียบเทียบกับรูปสลักที่จังหวัดนครปฐม รูปตอนบนที่หักหายไป
บางส่วนน่าจะแสดงถึงเทวดาและพระโพธิสัตว์ (ถ้ามี) ที่มาฟังธรรม ทำให้ระบุที่มาและคติการสร้างได้
ยากถ้าพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบของภาพ  

อย่างไรก็ดีถึงแม้บุคคลที่ถือแส้อาจเป็นพระโพธิสัตว์ ก็อาจเป็นเพียงการรับอิทธิพลทาง
รูปแบบพระโพธิสัตว์ขนาบข้างพระพุทธเจ้ามาจากศิลปะอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะ หรือเป็นการ
เสริมพระบารมีมากกว่า และเมื่อดูหลักฐานแวดล้อมอื่น ๆ ที่พบในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเมืองที่เป็น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมสมัยทวารวดีเมืองหนึ่ง จะพบศาสนวัตถุที่แสดงถึงคติการสร้างจากพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นจารึกภาษาบาลีที่กล่าวถึงหลักธรรม และคาถาที่จารึกบนศาสน
วัตถุต่าง ๆ โดยเฉพาะบนธรรมจักร ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับพุทธประวัติตอนนี้ ถึงแม้จะพบรูปพระโพธิสตัว์
อยู่บ้างแต่มีจำนวนไม่มากนักและไม่โดดเด่นเท่า ดังนั้นรูปสลักตอนปฐมเทศนาซึ่งเป็นตอนสำคัญ และ
แสดงถึงฝีมือช่างช้ันเยี่ยมชิ้นนี้ สันนิษฐานว่ามีที่มาจากคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทมากกว่า 
 
สรุป 

พุทธศิลปกรรมมีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมจิตระลึก
ถึงพระพุทธเจ้า แนวคิดของประติมากรในยุคแรก ๆ ที่สร้างสรรค์งานประเภทนี้ เชื่อว่าได้รับแรงบนัดาล
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ใจจากพุทธดำรัสที่ตรัสตอบพระอานนท์ว่า เมื่อหลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ ปรินิพพานแล้ว ถ้า
เหล่าสาวกต้องการพบ ทำความใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ให้ไปยังสถานที่สังเวชนียสถาน 4 แห่ง จาก
ร่องรอยการค้นพบทางโบราณคดี เห็นได้ว่าพุทธศิลปกรรมในยุคอินเดียโบราณสืบมา นิยมสร้างขึ้นเพื่อ
สะท้อนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน กลายเป็นคติความ
เชื่อของการสร้างสรรค์พุทธศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ สืบมาถึงปัจจุบัน เห็นได้จากงานศิลปะในประเทศ
ต่าง ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา ส่วนเรื่องรูปแบบการสร้างมีความแตกต่างกันบ้างตามยุคสมัย และ
ค่านิยมทางศิลปะของท้องถิ่นนั้น ๆ ส่วนต้นเค้าของเรื่องราวท่ีสะท้อนผ่านงานศิลปะ ได้อิทธิพลทางความ
เชื ่อจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาทั ้งนิกายเถรวาท และมหายาน นั ้นคือ พระพุทธศาสนานิกายใด
เจริญรุ่งเรืองในท้องถิ่นใด ถ่ินนั้น ๆ ก็รับเอาคติความเชื่อของนิกายนั้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “พุทธวิธีในการปองกันการแพรระบาดของโรค COVID - 19” มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อศึกษาโรคระบาดและพุทธวิธีในการจัดการโรคระบาดที่เกิดขึ้นตามคัมภีรพระพุทธศาสนา 2) เพื่อ
ศึกษาการแพรระบาดและการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 และ 3) ศึกษาพุทธวิธีในการป
องกันการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคนควาเอกสารเป
นหลัก ผลงานวิจัยพบว่า 1. วิธีการปองกันและ วิธีการบำบัดในทางพระพุทธศาสนา สรุปได้ 2 ประเด็น 
คือ การจัดการโรคระบาดที่เกิดทางกาย และการจัดการโรคระบาดที่เกิดทางใจ 2. การแพรระบาดและ
การปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ถือวายังไมไดยุติลง ยังคงมีการแพรระบาดเกิดขึ้น อยางต
อเนื่อง และดวยเปน เชื้อโรคอุบัติใหมจึงยังไมมีแนวทางปองกัน และรักษาอยางชัดเจน 3. พุทธวิธีที่ผูวิจัย
นำเสนอ คือ “สูโควิดดวยจิตเทาทัน” โดยมี หลักการ 3 ประการคือ (1) การรูเทาทันกอนการติดเชื้อโค
วิด (2) การรู้  เทาทันขณะที่ติดเช้ือโควิด (3) การรูเทา ทันหลังการติดเช้ือ  
 พระพุทธศาสนามีวิธีการสำหรับการปองกันและการรักษาเกี่ยวกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น โดย
การปองกันและการรักษามี 2 แนวทางที่สำคัญคือ แนวที่หนึ่งการ  ปองกันและการรักษาทางดานราง
กาย และ แนวทางที่สองการปองกันและการรักษาทางดานจิตใจ ถือเปนหลักปฏิบัติที่สำคัญอยางมาก
โดยการใชหลักการสติ สำหรับการรูเทาทัน และนำไปสูการพิจารณาเพื่อการรักษาฐานของจิตใหรูเทาทัน
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับจิตใจ 
 
คำสำคัญ: พุทธวิธ,ี โรคระบาด, โควิด-1 
 

Abstract  
 The study entitled "The Buddhist Methods for Preventing the Spread of COVID -
1 9 "  with the Following objectives: 1 )  to investigate the epidemic and the Buddhist 
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methods for managing the epidemic in Buddhist scriptures; 2 )  to investigate the spread 
and prevention of the spread of COVID -1 9 ; 3 )  to study the Buddhist methods for 
preventing the spread of COVID -19. The study applied a qualitative research method by 
way of documentary research. From the study, the following results are found: 1 .  The 
prevention methods and treatment of epidemic in Buddhism, which the researcher has 
summarized in two points; 1 )  the management of physical epidemic; and 2 )  the 
management of mental epidemic. 2. The spread and prevention of the spread of Covid-
1 9  are not terminated as there is still ongoing spread, and Covid-1 9  is an emerging 
pathogen, thus there is no clear preventive and treatment guideline. 3 .  The researcher 
has presented the concept “Fighting Covid with a Mindful Mind”, with the following 3 
aspects; 1) Being mindful prior to getting infected with Covid-19, 2) Being mindful while 
infected with Covid-19, 3) Being mindful after an infection is the use of experience.  
 Buddhism has methods for prevention and treatment for the epidemic with 2 
important guidelines which are 1 )  Physical prevention and treatment, and 2 )  Mental 
prevention and treatment, which are mindfulness-based practices that lead to 
contemplation in order to maintain the foundation of the mind to be mindful and strong 
 
Keywords: Buddhist methods, The epidemic, COVID -19 
 

บทนำ 
 สถานการณเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บที่ปรากฏในสังคมทุกยุคทุกสมัยในประวัติศาสตร์ สังคมไทย
สามารถศึกษาและเรียนรูได เชน การเกิดโรคอหิวาตกโรคที่มีการระบาดอยางรายแรงถึง 13 ครั้งดวยกัน 
และยังมีโรคระบาดอื่น ๆ อีกหลายชนิดพรอมกันนั้น การนำวิธีการรักษาที่มีองคประกอบทางดานพุทธ
ศาสนาเปนสวนหนึ่ง โดยใหพระสงฆตั้งพิธีสวดอาฏานาฏิยสูตรขั้น หรือ รูจักกันตอนมาวา พระราชพิธี
อาพาธพินาศ อัญเชิญพระแกวมรกตและพระบรมธาตุออกตั้งบูชา แลวใหพระราชาคณะออกโปรยทราย
ประน้ำมนตปริตรทั้งทางบกทางเรือ (ชาติชาย มุกสง,2563) หรือในหวงหลายปที่ผาน มาที่มีโรคระบาด
กรณีโรคซาส หรือไขหวัดนก ซึ่งในที่สุดก็ไดรวมกันหาทางแกไขและปองกันได ในที่สุด จากกรณีที่กลา
วถึงประวัติศาสตรของโรคระบาด จะเห็นวาโรคระบาดสามารถที่จะ เกิดขึ้นไดทุกเวลาและในทุกพื้นที่
ประเด็นสำคัญอยูที่วาการระบาดเกิดขึ้นมากหรือ  นอยเพียงใด รวมถึงไดมีการปองกันและวิธีรักษาอยาง
ไร ทั้งนี้ ในปจจุบันไดเกิดมีการเกิดขึ้นและแพรระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา หรือเรียกกันอยางเขาใจวา 
โควิด - 19 โดยในยอหนานี้ผูวิจัยจะกลาวถึงรายละเอียดและ ความเปนมาอยางคราว ๆ เกี่ยวกับเช่ือ
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ไวรัสโควิด - 19 จากองคการอนามัยโลก(11 ตุลาคม 2563) ไวรัสและโรคอุบัติใหมนี้ไมเปนที่รูจักเลยก
อนที่จะมีการระบาดในเมืองอูฮั่น ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม 2019 ตนตอของไวรัสนาจะมาจากการที่
ไวรัสจากสัตวตัวกลางระบาดมาสูคน ผูปวยรายแรกเทาที่ทราบกัน เริ่มมีอาการตั้งแตแตวันท่ี 1 ธันวาคม 
และไมมีความเชื่อมโยงกับตลาด ตองสงสัยในเมืองอูฮั่น ประเทศจีน แตผูปวยหลายรายอาจมีมาตั้งแตช
วงกลางเดือนพฤศจิกายนหรือ กอนหนานั้นมีการเก็บตัวอยางจากสิ่งแวดลอมในตลาดไปสงตรวจและพบ
เชื้อไวรัส และพบมากที่สุด ในบริเวณที่คาสัตวปาและสัตวเลี้ยงในฟารม ตลาดอาจเปนตนกำเนิดของ
ไวรัส หรืออาจมีบทบาทใน การขยายวงของ การระบาดในระยะเริ่มแรก การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 
19 เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ นับตั้งแตมีรายงานขาวเกี่ยวกับ โรคปอดอักเสบครั้งแรกเมืองอูฮั่น ประเทศจีน 
เมื่อวันสิ้นป 2562 กระทั่งพบการระบาดในประเทศไทยและอีกหลายประเทศในชวงเดือนมกราคม จน
นำมาสูการประกาศ “ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข ระหวางประเทศ” ขององคการอนามัยโลก  
 ส่วนในประเทศไทยเริ่มตนของการติดเช้ือนั้นอยู ประมาณตนป 2563 จนนำไปสูการระบาดใน
กรณีของสนามมวยราชดำเนิน ประมาณกลางเดือน มีนาคม 2563 จนทำใหรัฐบาลมีการประกาศ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ตอมา การระบาด ในประเทศไทย ณ ปจจุบันนี้ถือวาเปนการระบาดรอบที่ 
2 หรือรัฐบาลเรียกวา การระบาดระลอกใหม จะอยางไรก็ตาม การระบาดทั้งสองครั้งดังกลาวกอใหเกิด
ความตระหนกตกใจเปนอยางมาก (9 กุมภาพันธ์ 2564) ดวยเหตุผลวา ถือวา เปนโรคระบาดชนิดใหมที่
ยังไมมีวัคซีนสำหรับการปองกัน (ระบาดครั้งแรก) และ การระบาดครั้งที่ 2 ถึงแมวาจะมีวัคซีนสำหรับป
องกันแลวแตถือวายังไมมีความชัดเจน และยังไมไดรับ การแจกจายอยางทั่วถึงที่ทำใหทุกคนสามารถ 
เขาถึงวัคซีนได เปนตน  
 จากท่ีกลาวถึงการระบาดของ เช้ือไวรัสโควิด - 19 นี้เอง ถือวาทำใหผคูนในสังคมเกิดความกลัว
ขึ้นมา คงไมสามารถปฏิเสธไดวา “ความกลัว” เปนธรรมชาติอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย
ทุกคน เพราะความกลัวจะนำมา สูการดำเนินชีวิตที่ขาดความรอบคอบจนอาจจะทำใหการติดเช้ือมีความ
เปนไปไดมากขึ้น พระพุทธพจนที่วา “การไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2539) ถือวาเปนขอความอันเปน ความจริงที่ทุกคนไมสามารถปฏิเสธได ตรงกันขามกับขอความขางตน 
ไมมีใคร เชนเดียวกันที่จะหลีกหนี โรคภัยไขเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได รวมถึง พระพุทธเจาก็    เปนม
นุษยที่ไมสามารถหลีกหนีจากโรคภัย ไขเจ็บได ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไดนำเสนอไวซึ่งมีปรากฏ
อยใูนคัมภีร์  พระไตรปฎกเกี่ยวกับตัว พระพุทธเจาและ พระสาวกท่ีมีการเจ็บปวยดวยโรคทั่วไปหรือโรค
ระบาด อยางไรก็ตาม โรคทาง พระพุทธศาสนาประกอบดวยโรค 2 ทาง คือ โรคทางกาย และโรคทางใจ 
ดังที่ปรากฏในพุทธพจน ดังนี้ “ภิกษุทั้งหลาย โรค 2 อยางนี้ โรค 2 อยาง อะไรบาง คือ 1. โรคทางกาย 
2. โรคทางใจ” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) โดยการ รักษาโรคทั้งสองแบบน้ียอมมีความแตกต
างกันอยางแนนอน โดยในบทความของ พรศรี บุญสายบัว เรื ่อง “การรักษาโรคของพระพุทธเจ า”  
ไดวิเคราะหแนวทางการรักษาโรคทั้งสองดานไว 3 วิธีการ ดวยกันคือ (1) การรักษาโรคดวยสมุนไพร (2) 
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การรักษาโรคเทคนิค และ (3) การรักษาโรคดวยการ บำเพ็ญเพียรทางจิต (พรศรี บุญสายบัว , 2563)  
จะเห็นไดวา พุทธวิธีการรักษาโรคในพระพุทธศาสนานั้นใหความสำคัญกับรางกายและจิตใจที่จะตองมี
ความสัมพันธและสอดคลองกันเพ่ือนำไปสูการปองกันและการรักษาโรคไดเปนอยางดี  
 จากที่ไดกลาวถึงเกี่ยวกับโรคระบาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 
ระลอกที ่ 2 ที ่กำลังเกิดขึ ้นในช วงเวลานี ้พรอมกับการนำเสนอพุทธวิธ ีเก ี ่ยวกับการรักษาโรค  
ในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ จากที่รายละเอียดทั้งหมดทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพุทธวิธีปองกัน 
การแพรระบาดของโรคโควิด - 19 วาจะมีลักษณะเปนอยางไรซึ่งถือว่าเปนประเด็นที่ผูวิจัยตองการจะ
ศึกษา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาโรคระบาดและพุทธวิธีในการจัดการโรคระบาดที่เกิดขึน้
ตามคัมภีรพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาการแพรระบาดและการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 
19 และ 3) เพื่อศึกษาพุทธวิธีในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 บทความเรื่อง “พุทธวิธีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19” ผู้เขียนได้กำหนด
ขอบเขตไว้ดังน้ี 
 โรคระบาดและพุทธวิธีในการจัดการโรคระบาดที่เกิดขึ้นตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 คำวา ระบาด ไววา ระบาด หมายถึง แพรไปอยางรวดเร็ว แพรไปอยางกวางขวาง แพรไปทั่ว 
เชน ขาวลือระบาด ลักษณะ ของโรคติดตอท่ีแพรไปอยางรวดเรว็และกวางขวางเปนคราว ๆ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ส่วนในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาอธิบายว่า มาจากรากศัพทบาลีวา รุช 
แปลวา เสียดแทง มีความหมาย วา สิ่งที่เสียดแทงใหเจ็บปวด คำศัพทที่มีความหมายวา เจ็บปวย หรือ 
โรค มีกลาวไวหลายคำใชเรียกตางๆ กัน ไดแก โรคาพาธ หมายถึง ความเจ็บไข พยาธิ หมายถึง ความ
เจ็บปวย อนามัย หมายถึง ความไม สบายตรงกันขามกับ อนามัย คือ ความสบาย คำวา โรคระบาด 
หมายถึง โรคที่แพรไปอยางรวดเร็ว แพรไปอยางขวางขวาง แพรไปทั่ว ในพระไตรปฎกไดกลาวถึงโรค
ชนิดตาง ๆ ไวจำนวนมากจากความหมายของคำนี้ จะเห็นวา โรคระบาด คือ โรคที่มีการกระจายอยา
งรวดเร็วและ กวางขวาง จนนำไปสูการติดเช้ือโรคไดทุกคน ทุกสถานท่ี โดยที่โรคระบาดที่เกิดขึ้นในสมัย
พุทธกาล พอสรุปได้ว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นในแควนมคธ 5 ชนิด คือ 1) โรคเรื้อน 2) โรคฝ 3) โรคกลาก 4) 
โรคมองครอ 5) โรคลมบาหมูและ อหิวาตกโรคที่เกิดที่เมืองไพศาลี (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) 
โรคภัยไขเจ็บนั้นเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได เพราะสังขารรายกาย มนุษย ประกอบ
ไปดวยธาตุทั้ง 4 ประชุมกันเขาเปนรางกาย เมื่อใดที่ธาตุทั้ง 4 เสื่อมโทรมลง หรือ โดนกระทบเขากับป
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จจัยภายนอกยอมทำใหเกิดการเจ็บไขไดปวย ซึ่งมีทั้งโลกทางกายและโลกทางใจ ลวนแลวแตจะทำใหเกิด
ความยากลำบากตองดูแลรักษา ยิ่งโรคที่เกิดจากการติดตอกัน หรือ เรียกกัน ทั่วไปวาโรคระบาดนั้นเป
นสิ่งท่ีตองระวัง เพราะติดตอกันงาย และหายชาถาไมรูขั้นตอนและวิธีการ รักษาอยางถูกตองจึงควรที่จะ
นำหลักธรรมมาประยุกตใชแกไขโรคระบาดที่เกิดขึ้นใหหายไป (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
2557) และ ปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยเพื่อเป็น
การปกป้อง ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาวะของเหล่าสาวก จัดเป็นพุทธวิธีอย่างหนึ่ง การจัดการโรคระบาดที่
เกิดขึ้นตามคัมภีรพระพุทธศาสนานั้น ไดกลาวถึงความหมายของ โรคระบาดที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา
การเกิดขึ้นของโรคระบาดไวหลายอยาง วิธีการปองกันและ วิธีการบำบัดในทางพระพุทธศาสนา วิธีการป
องกันและวิธีการบำบัดแบบองครวมทางพระพุทธศาสนา รวมไปถึงหลักพุทธธรรมสำหรับการปองกันโรค
ระบาด (วิโรจน์ นาคชาตรี, 2548) สรุปออกเปน 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ (1) การจัดการโรคระบาดที่เกิด
ทางกาย และ (2) การจัดการโรคระบาดที่เกิดทางใจ โดยสรุปในแตละประเด็นออกดังน้ี  
 1. การจัดการโรคระบาดที่เกิดทางกาย นอกจากจะใชเภสัชสมุนไพรคือ (1) เภสัช 5 ไดแก เนย
ใส เนยขน น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำออย (2) น้ำมันเหลวที่เปนยา ไดแก มันเหลวหมี มันเหลวปลา มันเหลวปลา
ฉลามเปนตน (3) รากไมชนิดตาง ๆ  
เปนยา ไดแก ขิงสด วานน้ำ วานเปราะ เปนตนแลว (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) ยังตองพึ่งสิ่ง
ที่เปนสัปปายะแกรางกายอีกหลายอยางในการจัดการโรคระบาย ไดแก (1) อาหารถือวาเปนความสำคัญ
ประการแรกในการดำรงอยูของชีวิต อาหารที่เปนคำ ขาวท่ีใชสำหรับหลอเลี้ยงรางกายเปนหลักประเภท
น้ำขาวใส ขาวยาคู เปนตนเปนอาหารที่เหมาะสม อยางยิ่งในการรักษา (2) การบริหารรางกาย เชน การ
เดินจงกรม การเดินบิณฑบาตเปนการบริหารรางกาย ตามบริบทของพระพุทธศาสนาและเปนการรักษา
สมณสารูปเพื่อสรางศรัทธาใหเกิดขึ้น (3) ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัยของพระภิกษุถือไดวาใหความสำคัญเป
นอยางมาก ถึงแมวา สถานที่จะเปนเพียงถ้ำบาง ตนไมบาง หรือเรือนที่มุงบังบาง การเนนไปที่ความ
สะอาดจึงเปนสิ่งสำคัญ สำหรับการตั้งปณิธานในการอยูอาศัย (4) เครื่องนุงหม การแตงกายของพระภิกษุ
เปนไปเพื่อปองกันความอับอาย และไมใช เพื่อประดับตกแตงใหเกิดความสวยงาม เครื่องนุงหมตอง
เหมาะสมกับสมณสารูป และมีความสะอาด อยู เสมอ จึงจะชวยบรรเทาเชื้อโรคที่เกิดขึ้นใหเบาบางลง 
และ (5) ยารักษาโรค ถือเปนความสำคัญกับการปองกันดานสุขภาพกาย เพราะยารักษาโรค ถือวาเป
นเครื่องมือพ้ืนฐานที่จำเปนเบื้องตน  
 2. การจัดการโรคระบาดที่เกิดทางใจ จากพระพุทธพจน “ธรรมทั้งหลายมีใจเปน หัวหนา มี
ใจเปนใหญสำเร็จดวยใจ ถาคนมีใจดีก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปดวย เพราะความดีนั้น สุข ยอมติดตามเขา
ไป เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2539) หลักธรรมสำหรับการ
จัดการโรคระบาดใน พระพุทธศาสนา สามารถนำมาเยียวยาจิตใจไดนั้นมีหลากหลายหลักธรรมดวยกัน 
ในที่น้ี ผูวิจัยไดสรุป หลักธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา คือ (1) หลักธรรมที่ใชเยียวยาจิตใจในคิลานสูตร 



- 1171 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

(2) หลักธรรมที่ ใชเยียวยาจิตใจในไตรสิกขา และ (3) หลักธรรมที่ใช เยียวยาจิตใจในโพชฌงคสูตร 
นอกจากหลักธรรม ในคัมภีรทั้ง 3 อยางแลว ยังมีหลักธรรมที่สำคัญคือ สติและสมาธิ สามารถนำมาใชใน
การเยียวยาทางใจไดซึ่งการจะทำกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้น สติถือวาเปนหลักธรรมที่มีความสำคญัทีส่ดุ 
การงาน ทุกอยางจะสำเร็จลุลวงดวยดี   ตองมีสติเปนตัวกำกับเสมอ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
2550) การแพรระบาดและการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 จุดเริ่มตนการเกิดขึ้นของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด - 19 เริ่มตนข้ึนท่ีเมืองอูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจุดเริ่มตนเกิดจากไวรสั
ของสัตวที่เปนตัวกลางนำมาสูมนุษย โดยที่เช้ือ ไวรัสดังกลาวนี้ยังไมมีมีวัคซีนสำหรับการปองกัน ผลก็คือ 
สรางความตระหนกตกใจใหกับผูคนทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19  
ที่มีการระบาดอยางงายดายและรวดเร็ว การระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยเริ่มตนขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 
2563 และการระบาดเพิ่ม มากขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่จุดระบาดใหญจากสนามมวยที่มีผูเขารวมงานมาก
จนนำไปสูการระบาด เพิ่มขึ้น และนำไปสูการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อการควบคุมโรคเปนการเฉพาะ 
ซึ่งการระบาดครั้งนี้ ถือวาประเทศไทยควบคุมการแพรระบาดไดดีมาก เพราะ   การนำเสนอการปองกัน 
การควบคุม และ การรักษาระยะระหวางบุคคลทำไดดี โดยไดรับความรวมมือจากประชาชนและ   องค
กรตาง ๆ มาตรการเหลานี้ทำใหประเทศไทยไดรับการยอมรับจากตางประเทศ การระบาดระลอกใหม
หรือการระบาดระลอกที่ 2 เริ้มตนเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ถือวา เปนการระบาดระลอกที่สองนี้เพิ่ม
ความนากลัว ความตระหนกตกใจ เพราะมีจำนวนยอดของผูติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการติดเช้ือ
จากแพกงุ จ.สมุทรสาคร ท่ีมีคนงานตางประเทศจำนวนมากจน นำไปสูการแพรระบาดอยางรวดเร็ว การ
ควบคุม ปองกัน เฝาระวัง และรักษาพยาบาล (11 มกราคม 2564) 
 เมื่อเกิดการแพรระบาดขึ้นทางฝายรัฐบาลไดกำหนดมาตรการขึ้นมาทันที และประชาชนไดให
ความรวมมืออยางเต็มที่ เนื่องดวยเปน เรื่องที่สงผลกระทบโดยตรงตอ ชีวิตของตนเอง สิ่งเหลานี้นำไปสู
การปองกัน เฝาระวัง และการ รักษาพยาบาล เริ ่มตนดวยการปองกันโดยมีมาตรการสวมหนากาก
อนามัยอยางเครงครัด พรอมกับ การใชแอลกอฮอลสำหรับใชลางมือและเช็ดทำความสะอาดบริเวณ
พื้นที่ตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนการ ปองกันระดับพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได และตอเนื่องดวยมาตรการเฝา
ระวังดวยการประชาสัมพันธขอมูลโดยรัฐบาลที่มีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูนำเสนอขอมูลที่ ถูกตอง การ
เฝาระวัง เปนการสังเกตอาการที่เกิดขึ้นกับตนเอง และสุดทายคือการรักษาพยาบาลซึ่งถือวาเปนขั้นตอน 
สุดทาย ที่ผูปวยตองไดรับการรักษาพยาบาลอยางถูกตอง (31 พฤษภาคม 2564) ซึ่งในปจจุบันนี้เปนที่
รับทราบกันวาไดมี วัคซีนสำหรับการปองกันเช้ือไวรัสโควิด - 19 ซึ่งกำลังกระจายใหมีการฉีดทั่วโลก 
 พุทธวิธีในการปกป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
 วิธีการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 นั้น ผูวิจัยไดจำแนกวิธีการปองกัน ออกเปน 
2 วิธีคือ  
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 1. วิธีการปองกันระดับปจเจกบุคคล ถือวาการปองกันถือวาเปนจุดเริ่มตนท่ี สามารถเริ่มไดดวย
ตนเองกอนที่จะมีการติดเชื้อดังกลาว โดยวิธีการปองกันนั้นเริ่มตนจากการใส หนากากอนามัยเมื่อตอง
ออกไปสถานที่สาธารณะหรือการพบปะผูคน รวมถึงการลางมือใหสะอาดหรือ การใชเจลแอลกอฮอล
แทนการลางมือ รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อใหสุขภาพรางกายมีความแข็งแรง  
 2. วิธีการปองกันแบบรวมหมู คือมาตรการการปองกันในภาพรวมที่เกิดจากการ ใชอำนาจของ
ผูบริหารโดยเปน การออกกฎหมายมาใชบังคับ (31 พฤษภาคม 2564) ถือวาเปนอีกหนึ่งมาตรการที่
แตกตางจากการปองกันระดับปจเจกบุคคล พุทธวิธีการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 นั้น 
นอกจากจะใชหลักธรรม ในทางพระพุทธศาสนาแลว พระพุทธองคยังแนะวิธีการผานคัมภีรตาง ๆ หลาก
หลายคัมภีร ผูวิจัย วิเคราะและสรุปเปนวิธีการที่เรียกวา “สูโควิดดวยจิต  เทาทัน” ซึ่งประกอบเปนคำ
อธิบายไดดังนี้ 1) การรูเทาทันกอนการติดเชื้อโควิด ถือวาเปนความสำคัญลำดับแรกและเปน ธรรมชาติ
ของมนุษยที่มีธรรมชาติอันเปนความกลัวอยูในจิต ผูวิจัยเชื่อวาทุกคนนั้นปรารถนาที่จะตองการพนจาก
การติดเช้ือโควิด การรู 
 เทาทันตั้งแตการรับรูขาวสารอยางมีสติ ประกอบกับการรับขอมูลที่ ถูกตองเกี่ยวกับการระบาด 
เปนตนจะชวยปองกันการแพรเชื้อไดในระดับแรก 2) การรูเทาทันขณะที่ติดเชื้อโควิด ถือวาเปนสิ่งที่มี
ความสำคัญอยางมากตอการ รักษาท่ีจะทำใหหายเปนปกติ ดังคำนักปราชญกลาววา “กายปวยไดแตอย
าใหใจปวย” เพราะเมื่อจิต ไดรับการเรียนรูตออาการปวยนั้นยอมจะทำใหไมเกิดความ ทอถอยตาม
อาการปวย ซึ่งอาจจะเปนสวน สำคัญที่ทำสงผลใหอาการปวยท่ีเกิดขึ้นหายเปนปกติไดเร็วมากยิ่งขึ้นกวา
การที่จิตไมไดรับการฝกฝน 3) การรูเทาทันหลังการติดเช้ือ เมื่อไดรับเช้ือโควิดและไดรับการรักษาใหหาย
เปน ปกติแลว การนำประสบการณที่ไดรับมาเปนเครือ่งมือสำหรบัคอยเตือนตนเองใหรอบคอบมากยิ่งขึน้ 
และสามารถนำประสบการณที่ตนเองไดรบัไปบอกตอแก่ผูที่ยังไมติดเพื่อเปนการมอบความรูคูการ ปฏิบัติ
สืบไป  
 จากกรอบแนวความคิดใหญทั้ง 3 กรอบคือ (1) พุทธวิธีการจัดการโรคระบาดที่เกิดขึ้น ตาม
คัมภีรพระพุทธศาสนา (2) การปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 และ (3) พุทธวิธีการ ปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด – 19 นั้น ผูวิจัยสรุปพุทธวิธีการปองกันการแพรระบาดของโรค โควิดจาก
กรอบแนวคิดนี้ดวยสโลแกนที่วา “สูโควดิดวยจิตเทานั้น” เพื่อปองกันการแพรระบาดของ เชื้อโรค และ
เพื่อการเยียวยาจิตใจของผูที่ติดเช้ือโรคแลวตอไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร โดยมุงเนนไปที่ การศึกษาถึง
เนื้อหาที่เกี่ยวกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล และโรคระบาดโควิด - 19 ที่มีผล ตอสุขภาพของ
พระภิกษุสงฆ ตามหลักคัมภีรอันไดแก   พระไตรปฎก พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลมที่ 
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1 ภาค 1 ฎีกาหนังสือ เอกสาร ตำรา ผลงานทางวิชาการ และรายงานวิจัยที่ เกี่ยวของ การวิจัยครั้งนี้ 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการมุงศึกษาคน 
ควา้และรวบรวม พรอมกับการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการ เกิดขึ้นของโรคระบาดสมัยพุทธกาลพร
อมกับหลักการและวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจาและพระสาวก นำไปสูแนวทางการปองกันรักษา ซึ่งใชขอมู
ลจากแหลงขอมูลในระดับปฐมภูมิ คือพระไตรปฎกเปน จุดเริ่มตนของการอธิบาย และขอมูลระดับทุติย
ภูมิ พรอมกับงานวิจัยและบทความที่เกี่ยว ของ ทั้งนี้ ผูวิจัยกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 1. ศึกษาค
นควาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกิดขึ้นของโรคระบาดสมัย พุทธกาล รวมถึง หลักการและ
วิธีการสำหรับปองกันและรักษาโรคระบาดที่เกิดขึ้น 2. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด - 19 3. วิเคราะหพุทธวิธีในการปองกันการแพรระบาดของโรค COVID 
- 19  4.  
 

สรุปและนำเสนอผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง พุทธวิธีในการปองกันการแพรระบาดของโรค COVID – 19 จากการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล ซึ่งพบประเด็นคำตอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 3 ประการดังนี้  
 1. โรคระบาดและพุทธวิธีในการจัดการโรคระบาดที่เกิดขึ้นตามคัมภีร  พระพุทธศาสนา สมัย
พุทธกาลการเกิดขึ้นของโรคระบาดเปนสิ่งที่ไมสามารถปฏิเสธได และเปนธรรมชาติ ของมนุษยที่จะตอง
หาทางปองกันกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น การจัดการกับโรคระบาดของ พระพุทธศาสนาสามารถศึกษาไดผ
านการดำเนินชีวิตของพระสงฆซึ่งเปนตัวแทนสำหรับนำมาสูการ สรางพุทธวิธีสำหรับการปองกันและ
รักษาโควิด - 19 ที่ผูวิจัยจะสรางขึ้นตอไป ทั้งนี้ สามารถสรุปการ จัดการกับโรคระบาดในพระพุทธศาสนา
โดยแบงออกเปน 2 ประการคือ 1) แนวทางการปองกันทางดานรางกาย คือ การปองกันภายใตการ
ดำเนินกิจกรรม ประจำวันของพระสงฆหรือเปนไปตามพระธรรมวินัย โดยวิเคราะหไดดังนี้ (ก) การออก
กำลังกาย เปนการบริหารรางกายที่พระสงฆจะตองทำผานกิจกรรม ตางๆ เชน การเดินจงกรม การ
บิณฑบาต เปนตน ถึงแมวาจะไมใชกิจกรรมการบริหาร  
 รางกายตามความเขาใจของคนทั่วไป แตสำหรับพระสงฆแลวดวย ขอจำกัดในดานพระธรรม
วินัยและการรักษา สมณสารูปจึงทำใหการบริหารรางกายมีขอจำกัดตามไปดวย แตกิจกรรมที่กลาวถึงนี้ก็
ถือไดวาเปนการ ทำใหรางกายแข็งแรงไดเชนเดียวกัน (ข) การบริโภคอาหาร เปนความสำคัญอยาง
สำหรับทุกชีวิตที่จะตองขับเคลื่อนไป เพื่อถึงเปาหมายสูงสุด ดังนั้น สำหรับพระสงฆแลวการบริโภค
อาหารจึงถูกกำหนดไวในบทพิจารณา อาหารวา ไมบริโภคเพื่อความมัวเมา สนุกสนาน เปนการบริโภค
เพื่อใหเกิดพลังทางกายอันจะนำไปสู การปฏิบัติชีวิตเพื่อบรรลุเปาหมายคือการดับทุกข อยางไรก็ตาม 
เมื่อเปนการ บริโภคอยางพิจารณา แลวสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นตามมาก็คือรางกายมีความแข็งแรงหรือโรคภัยที่จะ
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เกิดขึ้นมีนอย (ค) ยารักษาโรค เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความจำเปน เพราะเมื่อใดก็ตามที่รางกายเกิด ความ
ไมสมดุลจนทำใหเกิดอาการปวยขึ้นมาหรือไดรับเชื้อโรคเขาสูรางกาย ยารักษาโรคจึงมีความจำเปน 
อยางมาก การบริโภคอาหารเพื ่อเปนยาหรือการมียาเปนการเฉพาะตอการรักษาโรคจึงเปนสิ่งที่
พระพุทธศาสนาใหความสำคัญเชนเดียวกัน (ง) ที่อยูอาศัย คือ สถานที่พักของพระสงฆถึงแมวาขอกำ
หนดการสรางที่พักอาศัย ของพระสงฆจะถูกกำหนดดวยพระธรรมวินัยก็ตาม อยางไรก็ตาม ขอกำหนด 
ดานพื้นที่ไมไดเปน อุปสรรคตอการรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการให
ความสำคัญกับความ สะอาดภายในท่ีพัก รวมถึงบริเวณรอบนอกที่พัก สิ่งเหลานี้ถือวาเปนผลทางตรงใน
การลดกระจายการ แพรเชื้อโรคระบาดที่จะเกิดขึ้น เพราะเมื่อมีความสะอาดแลว ยอมจะทำใหลดการตดิ
เชื้อโรคหรือเปนบอเกิดของเชื้อโรคที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จะเห็นไดวา แนวทางการบริหารจัดการที่อยู
อาศัยใหมีความ สะอาดอยูเสมอถือวาเปน  ปจจัยทางออมในการปองกันและรักษาโรคระบาดที่จะเกิดขึน้ 
2) แนวทางการปองกันทางดานจิตใจ คือ การฝกฝนจิตของตนเองซึ่งเปนการปฏิบัติ ธรรมเปนหลัก อยาง
ไรก็ตาม สามารถนำมาประยุกตเพื่อเปนฐานสำหรับการการปองกันและการรักษา โรคภัยที่เกิดขึ้น ซึ่ง
แนวทางการปองกันทางดานจิตใจนี้ถือวามีความสำคัญตอการทำความเขาใจกับ ชีวิตไดเปนอยางดี  
 2. การแพรระบาดและการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 จากที่ผูเขียนไดเริ่มต
นงานวิจัยเรื่องนี้จนถึงปจจุบันสถานการณการแพรระบาดและการติด เชื้อโควิด - 19 ยังไมดีขึ้น หรือ
สามารถทำการรักษาใหหายขาดไดเชนโรคอื่น ๆ ที่มีอยูและเปนการรับรูวาโควิด - 19 เปนโรคอุบตัิใหม
คือความเขาใจตอการระบาดของโควิด - 19 เนื่องดวยการรักษาดวยวิธีการทางการแพทยยังไมสามารถ
ใหผลที่แนนอนได ตรงกันขามเช้ือกลับมีเพิ่มเติมเขามาอีกหรือ เปนเช้ือกลายพันธุ ดังนั้น ผูวิจัยสรุปขอมู
ลการแพรระบาดและการปองกันการแพรระบาดของโรคโค วิด – 19 โดยการระบาดที่เกิดขึ้นถือวาเป
นการระบาดในระลอกที่ 3 ในงานวิจัยเรื่องนี้จึงเปนการ สรุปจากเนื้อหาเริ่มตนของการแพรระบาดที่เข
ามาในประเทศไทย ซึ่งขอ  กำหนดและมาตรการที่ ผูบริหารประเทศนำมาใชสำหรับเปนแนวทาง
ประกอบดวย 2 แนวทางหลัก ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหดังนี้  
 1) แนวทางที่ 1 การปองกัน หมายถึง การออกมาตรการตาง ๆ เพื่อนำมาสูการออก ขอกำหนด
สำหรับการนำไปสูแนวการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน โดยขอปฏิบัติที่สำคัญสามารถ แบงออกเปน 
2 หนทางปฏิบัติคือ  
  (1) การปองกันระดับปจเจกบุคคล คือ การเริ่มตนการปองกัน ดวยการปฏิบัติของ
ตนเองเปนการเฉพาะคือ การรักษาระยะหางระหวางตนเองกับผูคนทั่วไป การเลี่ยงการเขาในพื้นที่แออัด 
และพื้นที่เสี่ยง การลางมือใหสะอาด รวมถึงการมีเจลแอลกอฮอลพกติดตัวไวตลอดเวลา การสวมหนา
กากอนามัย  
  (2) การปองกันระดังสังคม คือ การปฏิบัติตามขอกำหนดของ รัฐบาลอยางเครงครัด
คือ การเขารับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดไวเพื่อปองกันในระดับรวมหมู่, ขอหามการ
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เดินทาง การเคลื่อนยาย ตามการกำหนดพื้นที่เปนสีตาง ๆ ของ จังหวัดตางนั้นๆ, ขอหามสถานที่แหลง 
บันเทิง รานอาหาร โรงเรียน รวมถึง มหาวิทยาลัย เปนไปตามขอกำหนดของรัฐบาล  
 2) แนวทางที่ 2 แนวทางรักษา คือ เมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้นแลวจะตองดำเนินการตามมาตรการ
อยางเครง ครัด โดยหัวขอนี้จะเปนไปตามคำแนะนำของแพทยเปนสิ่งสำคัญ ซึ่งในกรณีที่อาการติดเช้ือ
หนัก แลวจำเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด ตรงกันขาม กรณีติดเชื้อแลวแตอาการไม
หนัก มากจะมีการกำหนดมาตรการปฏิบัติอีกแบบ คือ การเขารับการรักษาและกักตัวที่โรงพยาบาล
สนามที่ กำหนดไวแลว หรือ การกักตัวอยูกับบาน (Home Isolation) โดยการขอ กำหนดที่แพทยจะต
องติดตามและใหบริการอยางใกลชิด อยางไรก็ตามแนวทางในการรักษาในภาพรวมทั้งหมดแลวจะอยูใน 
ความดูแลของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ 
 3 พุทธวิธีในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 พุทธวิธีในการปองกันการแพร
ระบาดของโรคโควิด - 19 นี้ พระพุทธศาสนาให ความสำคัญแกการระบาดของโรค การเจ็บปวยของผูตดิ
เชื้อโดยสอนใหเห็นความเกิดขึ้นของปญหา หรือโรคภัยตาง ๆ โดยใหรูจักตัวปญหาที่เกิดจากอาการเจ็บป
วยนั้นคือปญหาที่ตองกำจัดออกไปและ สอนใหพิจารณาความเจ็บปวยนั้นเปนเรื่องธรรมดาของทุกชีวิตเป
นเบื้องตนกอน เมื่อเกิดการเจ็บปวย ขึ้นจะตองไดรับการดูแลเอาใจใส เยียวยารักษาใหหายเปนปกติ พระ
พุทธองคทรงจำแนกประเภทของ การเจ็บปวยเปน 2 ประเภท คือ โรคทางกาย  และโรคทางใจ  โดยให
คำจำกัดความวา โรคทางกาย หมายถึง การเจ็บปวยทางกาย เชน โรคเกิดจากดี เสมหะ ลม ไขสันนิบาต 
ฤดูแปรปรวน การบริหารไมสม่ำเสมอ การใชความเพียรเกินกำลัง ผลของ กรรม ความหนาว รอน หิว
กระหาย ธาตุไมสมดุล การไมรูประมาณในการบริโภค สวน โรคทางใจ หมายถึง โรคที่เกิดจากการที่จิตใจ
ของถูกครอบงำดวยอนุสัยหรืออาสวะเปนกิเลสอยางละเอียดที่จม ลึกอยูภายในจิตไรสำนึก เมื่อมีเหตุป
จจัยมากระทบก็พุงขึ้นมาเปนกิเลสอยางกลางที่เรียกวานิวรณ กิเลสชนิดนี้ทำใหจิตเศราหมองขุนมัว
ขัดขวางการทำความดี ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยา ความหึ งหวง ความวิตกกังวล ความ
คับแคนใจ ความสูญเสีย 
  การดูแลรักษาโรคตามแนวทางพระพุทธศาสนาจากสาเหตุการเกิดโรค คือ โรคทางกาย และ
โรคทางใจ ดังกลาวมาแลวขางตน โดยการรักษาโรคทางกายมีปรากฏในพระวินัยปฎก หมวด เภสัชขันธ
กะ ไดระบุถึงการดูแลรักษาโรค ดวยเภสัช 5 ชนิด คือ เนยใส เนยขน น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำออย พรอมทั้งยา
สมุนไพรที่ไดจากพืชตาง ๆ เชน เปลือกไม ใบไม ผลไม ยางไม แรธาตุสวนการดูแลรักษา โรคทางใจ ทรง
แนะนำการรักษาดวยการใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรียกวา ธรรมโอสภ เชน อริยสัจ 4 อิทธิบาท 
4 อธิษฐานธรรม 4 โยนิโสมนสิการ อปณณกปฏิปทา พละ 4 อัปปมาทะ โพชฌงค 7 เปนตน ทั้งนี้
เกี่ยวกับการนำหลักธรรมมาใชในการรักษาโรคนี้ เรียกวา ธรรมโอสถ พระองคไดทรงแสดงในหลายกาล
และเทศะ พุทธวิธีในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 นั้น จะเห็นไดวามีลักษณะเปน การป
องกันดวย การแกไขดวย และเชนเดียวกันจะเปน การบริหารจัดการในระดับปจเจกบุคคลเปน สำคัญ ซึ่ง
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ก็คือการเริ่มตนดวยการปองกันที่ตนเองดวยการบริหารสุขภาพกายใหปลอดพนจากโรคภัย และโรค
ระบาดที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง อยางไรก็ตาม เมื่อไมสามารถปฏิเสธการประบาดของโรคที่จะ ลุกลามมาสู
ตนเองก็ยอมจะตองการการบริหารทางดานจิตไปพรอมกัน เชนการไมตื่นตระหนกมาก จนเกินไป ซึ่งก็คือ
การมีสติรูเทาทันกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น และนำไปสูการแกไขปญหาไดทันเวลา อาจจะกลาวไดอยาง 
กระชับวา “รักษากายใหปลอดเช้ือ รักษาจิตเพื่อสูเชื้อ”  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา พุทธวิธีในการปองกันการแพรระบาดของโรค COVID – 19 โดยผูวิจัย ไดนำ
เสนอเปนสโลแกนที่วา “สูโควิดดวยจิตเทาทัน” ซึ่งประกอบดวยหลักการรูเทาทัน 3 ประการคือ 1) การรู
เทาทันกอนการติดเช้ือโควิด ถือววาเปนความสำคัญลำดับแรกและเปนธรรมชาติ ของมนุษยที่มีธรรมชาติ
อันเปนความกลัวอยูในจิต เพราะอยางนั้น ผูวิจัยเชื่อวาทุกคนนั้นปรารถนาที่ จะตองการพนจากการติด
เชื้อโควิดดังนั้น การรู้ทันประการแรกนี้คือ การรับรูขาวสารอยางมีสติ ประกอบกับการรับขอมูลที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการระบาด การแพรเชื้อ การปองกัน รวมถึงการไดรับการ ฉีดวัคซีน ในอันที่จะนำไปสูการ
บริหารจัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) การรูเทาทันขณะที่ติดเช้ือโควิด เมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยง
การติดเชื้อไดจึงมีความจำเปน อยางยิ่งที่จะตองบริหารจัดการตนเองอยางมีสติ ซึ่งถือวาเปนสิ่งที ่มี
ความสำคัญอยางมากตอการรักษา ที่จะทำใหหายเปนปกติ ดังนั้น การรักษาจิตของตนเองในขณะที่ติด
เชื้อถือวาเปนการเผชิญหนากับ อาการที่เกิดขึ้น ดังเชนคำกลาวที่วา “กายปวยไดแตอยาใหใจปวย” 
จึงเปนปจจัยสำคัญอยางมากที่จะ สงผลใหการรักษารางกายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเมื่อจติไดรับ
การเรียนรูตออาการปวยนั้น ยอมจะทำใหไมเกิดความทอถอยตามอาการปวย ซึ่งอาจจะเปนสวนสำคัญที่
ทำสงผลใหอาการปวยที่ เกิดขึ้นหายเปนปกติไดเร็วมากยิ่งขึ้นกวาการที่จิตไมไดรับการฝกฝน  และ 3) 
การรู เทาทันหลังการติดเชื ้อ หมายถึง เมื ่อไดรับเชื ้อโควิดและไดรับการรักษาใหหายเปนปกติแลว 
ประการสุดทายคือ การนำประสบการณที่ไดรับมาเปน เครื่องมือสำหรับคอยเตือนตนเองให รอบคอบ
มากยิ่งข้ึน และสามารถนำประสบการณที่ตนเองไดรับและการฝกฝนทางจิตในขณะที่ติดเช้ือโควิด เพื่อให
ผูอื่นนำไปใชประกอบเปนทางเลือกสำหรับการปองกันและรักษาอีกทางเลือกหนึ่งไดเพื่อ ประกอบการ
ตัดสินใจของคนเหลานั้น 
 

ข้อเสนอแนะ  
 พุทธวิธีในการปองกันการแพรระบาดของโรค COVID – 19 ถือวาเปนอีกขอเสนอหนึ่งที่เป
นทางเลือกที่ผูวิจัยได้วิเคราะหไว สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
และยังไมมีขอสรุปที่แนชัดวาจะเกิดบทสรุปเปนอยางไร ดังนั้น พุทธวิธีที่ผูวิจัยไดจากการ วิเคราะหนี้ 
สามารถนำไปปรับใช 2 ระดับคือ 
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 1. ขอเสนอแนะระดับปจเจกบุคคล การใหความสำคัญในระดับปจเจกบุคคลถือวาเปนแนวทาง
พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติตาม หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาไดอยางมีประสทิธิภาพสูงสุด เชน ทำอย
างอยางไรใหรวย ทำ อยางไรใหไมโกรธ ทำอยางไรใหมีสุขภาพที่ดี เปนตน จะเห็นวา คำถามที่นำเสนอนี้
เปนตัวอยางการ ปฏิบัติในระดับปจเจกจบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้น พุทธวิธีในการปองกันและรักษาโรคโควิด - 
19 ที่ผูวิจัย วิเคราะหไวคือ “สูโควิดดวยจิตเทาทัน” เปนการปองกันและการรักษาที่จะตองเริ่มตนจาก
ภายใน ตนเองและจบลงที่ตนเองเทานั้น  
 2. ขอเสนอแนะตอผูอื ่น เมื ่อเกิดความรูและความเขาใจในระดับปจเจกบุคคลอันเกิดจาก
ประสบการณของการใช ชีวิตดวยพุทธวิธี “สูโควิดดวยจิตเทาทัน” สามารถนำมาเปนแนวทางสำหรับสร
างการเรียนรูใหแกผูอื่น เพราะบางครั้งในฐานะเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน หรือ ผูกำหนดนโยบายภายใน
องคกร สามารถ นำเสนอพุทธวิธีนี้ไดสะดวกและงายตอการเขาใจ เพราะความใกลชิดและการไดพูดคุย
กัน ดังเชน การ เปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกันยอมปรารถนาจะใหเขาเหลานั้นไดรบัเครื่องมือสำหรับการปอง
กันและรักษา ท่ีสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้โมเดลพุทธวิธีตื่นรู้สู้ความเครียด ใน
การจัดการความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร โดย 1) การพัฒนาโมเดลพุทธวิธีตื่นรู้สู้ความเครียด และทดลองใช้ 2) เปรียบเทียบผล
การเรียนรู้  จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยใช้การ
วิจัยแบบผสานวิธี ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 214 คน จากประชากร
ทั้งหมด 316 คน ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าการทดสอบที (t-test) ค่า One 
Way ANOVA และ ค่า Least Significant Difference (LSD) 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาโมเดลพุทธวิธีตื่นรู้สู้ความเครียด ช่วยจัดการความเครียดของ

นักเรียนได้มาก (X̅ = 4.17) หากใช้ร่วมกับโครงงานตื่นรู้สู้ความเครียดยังช่วยค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงท่ี
ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 2) การเปรียบเทียบความความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) 
ปัญหา อุปสรรคที่พบ 3 อันดับแรก คือปัญหาจากการเรียนออนไลน์ (ร้อยละ 27.70) สภาพแวดลอ้มไม่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ ทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน (ร้อยละ 13.80) และขาดความเข้าใจในเนื้อหา และการนำ

หลักพุทธวิธีตื่นรู้สู้ความเครียดไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งปัญหาด้านความเครียด  ความกังวล (ร้อยละ 
11.10)  ข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ ควรนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการค้นหาเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงใน
โรงเรียนต่างๆ และใช้ร่วมกับโครงงานการตื่นรู้สู้ความเครยีดเพื่อสร้างกลไกการให้ความช่วยเหลอืแบบพุ่ง
เป้าแก่เด็กกลุ่มเสี่ยง 
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Abstract  
 This research paper aims at 1) researching and developing the Buddhist methods 
of awakening model to manage stress, 2) comparing Buddhist methods of awakening 
model to manage stress by taking personal factors into account, and 3) exploring 
problems, obstacles, and providing recommendations on the application of Buddhist 
awakening methods to stress management for 12th grade students of Samut Sakhon 
Wittayalai School in Muang District of Samut Sakhon Province. The research applies a 
mixed research method. The quantitative research employs a questionnaire survey 
technique to collect data from a sample group of 214 students out of 316 students 
according to Taro Yamane formula. The qualitative research employs an in-depth 
interview to collect data from 15 key informants. Statistical analysis includes frequency, 
percentage, t-test, One Way ANOVA, Least Significant Difference (LSD). 
 The results of the study show that, firstly, the model of Buddhist awakening 
methods is effective to manage stress ( X̅= 4.17), secondly, the comparison of opinions 
is not different, and thirdly, problems and obstacles of applying the model of Buddhist 
awakening methods to manage stress relate to the problem of online learning ( 27.70 
percent), a lack of supportive learning environment and distraction (13.80 percent), and 
inadequate understanding on the content of three principles and its applications in real 
life, coupled with stress and anxiety (11.10 per cent). It is suggested to use the knowledge 
in search of at-risk youth group in different schools, together with implementing the youth 
mentoring project to build the supporting mechanism to help the target group. 
 
Keywords: Buddhist Methods, Awakening, Triad, Stress 
  
บทนำ  
 ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไปทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 คือกลุ่มที่ต้องเผชิญกับปัญหาความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันมาก
ที่สุด ต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตปกติใหม่ (New normal) โดยเฉพาะกลุ่มเด็กยากจนที่ผู้ปกครองมีราย
น้อย ไม่สามารถซื้อหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้ได้ หรือต้องแบ่งกันใช้ ส่งผลให้การเรียนล่าช้า ทั้งยัง
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ถูกกดดันในเรื่องการเข้าเรียนและการส่งงาน ทำให้ผลการเรียนตกต่ำต่อเนื่อง เสียกำลังใจ ขณะเดียวกัน
ก็ถูกคาดหวังจากผู ้ปกครองในเร ื ่องผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการสอบเข้าเรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย บางคนถูกล้อเลียนจากกลุ่มเพื่อนท่ีมีฐานะดีกว่า สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เด็กต้อง
อยู่ภายใต้ความกดดันเป็นระยะเวลานานกว่า 3 ปี จนเกิดปัญหาความเครียดสะสมในกลุ่มเด็กนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเป็นภัยเงียบ ท่ีอาจนำไปสู่ปัญหาจิตเวชและปัญหาสังคมอื่นๆ  
 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เคยนำเสนอข้อมูลไว้ในรายงาน ‘Depression and 
Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates’ ว่า ในปี พ.ศ.2560 ทั้งโลกมีผู้ป่วย
ซึมเศร้าราว 322 ล้านคน เฉพาะประเทศไทยน่าจะมีประมาณ 2.9 ล้านคน หรือประมาณ 4.4 % ของ
ประชากรไทยทั้งประเทศ ที่อาจนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายได้ กรมสุขภาพจิตเคยเปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.
2561 โดยมีวัยรุ่นหรือประชากรที่อายุระหว่าง 15 - 24 ปี ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราวปีละ 300 คน 
และแม้อัตราส่วนวัยรุ่นไทยที่เป็นโรคซึมเศร้าจะอยู่ที่ราว 3 คน ใน 100 คน หรือ 3 % น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
วัยรุ่นทั่วโลก ซึ่งอยู่ระหว่าง 10 – 15 % โดยผู้ป่วยซึมเศร้าส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุ แต่ พญ.ดุษฎี จึงศิร
กุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบัน สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ระบุว่า วัยรุ่นเป็นโรคซึมเศร้ามักดู
ออกได้ยากกว่าวัยอื่น ๆ เพราะมักแสดงอาการก้าวร้าว หรือหันไปหาสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจเพื่อหนี
จากโลกความเป็นจริง เช่น ติดเกมหรือเซ็กซ์ 
 เด็กนักเรียนที่มีปัญหาความเครียดจะเงียบขรึม เก็บกด ไม่ร่าเริง รู้สึก โดดเดี่ยว แปลกแยก 
เพราะขาดพื้นที่การให้คำปรึกษา ต่างจากช่วงการเรียนในห้องเรียนที่สามารถปรึกษากับเพื่อนๆ และครูที่
ปรึกษาได้เมื่อมีปัญหา แต่การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนร่วมกับเพื่อนทั้งห้อง ทำให้ไม่มีโอกาสในการ
พูดคุยแลกเปลี่ยน หรือปรึกษาปัญหาส่วนตัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ เพราะต้อง
ออกไปทำงาน ทำให้เด็กขาดที่พึ่งทางใจ  
 นักเรียนส่วนใหญ่อยากมาเรียนที่โรงเรียนมากกว่า เพราะโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าที่
บ้าน นักเรียนกลุ่มเด็กยากจนส่วนใหญ่พักอาศัยในห้องเช่าขนาดเล็ก และต้องอยู่แต่ภายในห้องพักตลอด
ทั้งวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา หลีกเลี่ยงการไป
ในพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาดมหาชัย ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือพื้นที่พักผ่อน
ริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน เด็กจึงไม่มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อทำกิจกรรมสันทนาการที่จะช่วยผ่อนคลาย
ความเครียด ปัญหาความเครียดเกิดกับเด็กกลุ่มที่มีฐานะดีเช่นกัน แม้จะมีความมั่งคงทางด้านรายได้และ
ที่พักอาศัย แต่ผู้ปกครองก็ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ เพราะต้องออกไปดำเนินธุรกิจ ที่เผชิญกับปัญหาทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เช่นกัน 
 ปัญหาความเครียดนำไปสู่การกระทบกระทั่งกัน ความรู้สึกสับสนวุ่นวายจนกลายเป็นความ
ทุกขใ์นจิตใจ ทำให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งการแสดงออกทางกาย ความยังยั้งช่ังใจ ระงับ
อารมณ์ได้น้อย ใช้คำพูดที่รุนแรงและหยาบคาย มักทะเลาะกับคนรอบข้าง หรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น 
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พฤติกรรมการใช้คำพูดที่หยาบคายส่วนหนึ่งมาจากการปัญหาการติดเกมของเยาวชน เพราะเกมเป็นสิ่ง
เดียวที่ช่วยให้เด็กผ่อนคลายความเครียดได้ โดยไม่ต้องออกนอกบ้าน เด็กจึงมีพฤติกรรมการติดเกมมาก
ขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เด็กมักชอบเล่นเกมเป็นกลุ่ม และแย่งของกัน ทำให้มี
พฤติกรรมที่รุนแรงมากข้ึน และหยาบคายมากข้ึน 
 โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมะจากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในรายวิชา
พระพุทธศาสนา อาทิตย์ละ 1 ชั่วโมง เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตที่ดีงาม หลัก
ธรรมะต่างๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านเหตุการณ์ใกล้ตัว และข่าวต่างๆ ทำให้เห็นว่า ทำดีได้ดี ทำช่ัวได้ช่ัว 
เช่น การทะเลาะวิวาทอาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรง หรือถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน จนได้รับบาดเจ็บ 
เสียหายทั้งคู่ ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิต ผู้กระทำจะต้องได้รับโทษ ถึงขั้นติดคุก  
 พระพุทธศาสนาจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางจิตใจ ไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ที่
เกิดขึ้นช่ัวขณะ โดยเฉพาะเมื่อเผชิญหน้ากับคู่อริ หรือสถานการณ์ที่ถูกท้าทาย ถูกกดดัน เพราะจิตใจเป็น
เรื่องที่สำคัญอย่างมาก ดังพุทธพจน์ที่กล่าวว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จ
ด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้าย พูดก็ตาม ทำก็ตาม ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป ...”   จิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ จะนำไปสู่
ความทุกข์ก็ได้ หรือความสุขก็ได้ 
 เมื่อความเครียดเกิดขึ้น จะนำไปสู่ความไม่สบายใจสบายกายทั้งปวง ดังนั้นจึงควรศึกษาถึง
ต้นเหตุแห่งทุกข์ ในที่น้ีก็คือต้นเหตุของความเครียดที่เกิดขึ้นในเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในช่วงที่
เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการใช้วิธีการทางพระพุทธศาสนาเพื่อจดัการ
ความเครียดที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) ฝึกการสำรวมกาย วาจาโดยใช้ศีลเป็นเครื่องกำกับ โดยรับศีลก่อนเริ่มการ
เรียนการสอน เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปฏิบัติครบหลักศีลทั้งห้าข้อ 2) ฝึกให้นักเรียนมีจิตใจที่ตั้งมั่น 
ไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์ปัญหาและแรงกดดันต่างๆ ที่กำลังเผชิญ โดยทำสมาธิ ทั้งการเดินจงกรม การ
ขยับร่างกาย ขยับมือตามหลักหลวงพ่อเทียน หรือทำชิ้นงานต่างๆ ที่ช่วยเร้ากุศล เช่น การทำแผ่นพับ
สามมิติอธิบายหลักธรรมะ หรืออธิบายข่าวต่างๆ ที่สังคมให้ความสนใจ  3) ฝึกนักเรียนให้รู้จักทบทวน
ทางออกของปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้มา เพื่อนำไปใช้วางแผนต่อไป ตามหลักของการเจริญปัญญา ผ่านการ
จดบันทึกเพื่อสะท้อนความคิด รู้สึก ในแต่ละวันทำอะไรบ้าง หรือยังไม่ได้ทำอะไร และการทำโครงงานตืน่
รู้สู้ความเครียด 
 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เด็กควรบริหาร
จัดการความเครียดให้เป็น และสามารถใช้เครื่องมือทางพุทธศาสนาอย่างมีประสทิธิภาพ ในการแก้ปัญหา
ที่ตนกำลังเผชิญอยู่ คลี่คลายความวิตกกังวล ลดแรงกดดันในใจ รู้จักหากัลยาณมิตร สร้างปฏิสัมพันธ์กับ
คนกลุ่มต่างๆ ให้เกิดขึ้น จนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดระหว่างกันได้ ที่จะช่วยนำไปสู่การ
หาทางออกทางอารมณ์และความรู้สึก และพัฒนาจิตใจในระยะยาว ทั้งที่เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อน 
แบบครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ และแบบพระอาจารย์กับลูกศิษย์  
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 ดังนั ้นจ ึงจำเป็นอย่างย ิ ่งท ี ่จะต ้องม ีการพัฒนาทักษะในการจัดการกับความเคร ียด 
พระพุทธศาสนายอมรับศักยภาพภายในของมนุษย์ทุกคนที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน การที่บุคคลจะพัฒนา
ตนได้จะต้องเป็นผู้มุ่งมันที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิดพื้นฐานในการ
พัฒนาตนที่ถูกต้องเพื่อช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาตนประสบความสำเร็จ สำหรับเทคนิคสำคัญของการ
พัฒนาตนเองคือ วิธีการควบคุมตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ เริ่มจากการควบคุมสิ่งเร้า เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีการเจริญสมาธิเบื้องต้น เพื่อทำจิตใจให้สงบ เกิดสภาวะการตื่นรู้คือปัญญา  
 ผู้วิจัยสนใจปัญหาความเครียดของกลุ่มเยาวชน เพื่อตอบคำถามเรื่องที่มาความเครียดและ
สาเหตุของความเครียดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงที่ทั่วโลกเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโลกโควิด 19 พร้อมกับการอธิบายเกี่ยวกับการตื่นรู้ในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการนำพุทธวิธีการตื่น
รู้มาใช้เพื่อแก้ปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นกับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัย ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร เพื่อสร้างเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการความรู้ 
จัดเก็บองค์ความรู้ไว้ เพื่อส่งต่อ ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ขยายต่อไปยังแก่สถานศึกษาอื่น ๆ อันจะเกิด
ประโยชน์แก่สถานศึกษา โดยมีหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ช่วยนำไปสู่ความรู้ข้อค้นพบ
ทั้งหมด 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้โมเดลพุทธวิธีตื่นรู้สู้ความเครียด ในการจัดการความเครียดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดย 
 1) พัฒนาโมเดลพุทธวิธีตื่นรู้สู้ความเครียด และทดลองใช้  
 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้  จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ  
  3) รวบรวมปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ภาวะตื่นรู้มาจากคำว่า ภาวะ+ตื่น+รู้ คำว่า ภาวะใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้
ความหมายว่า ความมี ความเป็น ความปรากฏ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ถือเป็นคำศัพท์ใหม่ท่ีมีการใช้
ในวงการพระพุทธศาสนาและมีความน่าสนใจ การศึกษาภาวะการตื่นรู้ในพระพุทธศาสนาของพระอธิการ
ยงค์ยุทธ เตชธมฺโม (สุขสำราญ) (2560) พูดถึงภาวะตื่นรู ้ในความหมายของพุทธะ ซึ ่งอาจใช้ในด้าน
สติสัมปชัญญะบ้าง  โพธิจิตบ้าง แต่ภาวะตื่นรู้ในพระไตรปิฎกศึกษาได้จากแนวคิดโดยรวมจากบริบทของ
หลักธรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันและจากแนวคิดเกี่ยวกับสติ สัมปชัญญะ วิปัสสนา สติปัฏฐาน ในทาง
พระพุทธศาสนา จะเห็นว่า การตื่นรู ้เป็นอาการอันเกิดขึ ้นจากจิตที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่การอธิบายเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมเพื่อสร้างการตื่นรู้ได้
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อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจะรวบรวมการให้ความหมายของคำนี้ โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงอธิบายว่า ตื่น กับ รู้ 
นี้เป็นสิ่งเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากคำว่า พุทโธ ที่แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน แต่ทรงวินิจฉัยว่า ตื่นในที่นี้
หมายถึง ตื่นนอน คือ ตื่นจากการหลับ เมื่อยังนอนหลับอยู่นั้นก็ไม่รู้อะไร เหมือนอย่างคนที่นอนหลับ
ทั่วไป เมื่อตื่นนอนคือตื่นจากหลับ ตาจึงจะเห็นอะไร หูได้ ยินอะไร ตามปรกติธรรมดา ตื่นดังกล่าวนี้จึงมี
ความหมายว่ารู้นั้นเอง (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, ออนไลน์)  
 พระอธิการยงค์ยุทธ เตชธมฺโม (สุขสำราญ) (2560) ได้ให้ความหมายของ ภาวะตื่นรู้ หมายถึง 
ภาวะตื่นรู้ต้องสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันในอิริยาบถต่าง ๆ ตั้งมั่นในสมาธิ เกิดปัญญา มีความ
สงบเยือกเย็น ปลอดโปร่ง เบิกบาน รู้สึกอิสระ สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างถูกต้อง ประเวศ วะสี  
ได้ให้ความหมายของ ตื่นรู้ยังหมายถึง เป็นอิสระจากการติดอยู่ในความบีบคั้นความคับแคบ (ประเวศ วะ
สี, 2559)คล้ายกับ ธรากร  กมลเปรมปิยะกุล (2563) ได้ให้ความหมายของ หัวใจตื่นรู้ คือ หัวใจของ
มนุษย์ที่แท้ เป็นอิสระจากความยึดมั่นในความเป็นตัวตนของตน เพราะเห็นความจริงของกายและใจ 
สัมผัสความสุขความงดงามที่จริง เพราะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองและผู้อื่น เข้าถึงคุณค่าและ
ความเบิกบาน เพราะสัมผัสถึงความรักท่ีดำรงอยู่ในตนเองและสรรพสิ่ง  
 สาริศา  สัสสินทร (2556) ได้ให้ความหมายของ ภาวะตื่นรู้ยังเป็นสภาวะที่รู ้ตัวทั่วพร้อมใน
อารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรู้ทั่วในความคิด ขณะที่สันต์  ใจยอดศิลป์ (2563) ได้ให้ความหมาย
ของ การตื่นรู้ (Awakening) คือ การตระหนักรู้ (Realization) แบบรู้แจ้งเห็นจริงว่าเมื่อถอยความสนใจ 
ออกไปจากความคิดและโลกอย่างที่เห็นอยู่รอบตัวนี้ได้  โอม  รัตนกาญจน์ (2563) มองว่า การตื่นรู้คือ
การตื่นขึ้นมามองเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิต ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป มองเห็นความไม่
เที่ยงของสรรพสิ่ง รวมถึงตัวเราที่ดำรงอยู่เพียงช่ัวคราว ติช นัท ฮัน (2553) ได้กล่าวว่า พระพุทธศาสนา
เป็นเรื่องของการตื่น รู้แต่ความตื่นรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่พอ ต้องอาศัยความตื่นรู้ (พุทธ
ภาวะ) ของทุกคนร่วม ด้วย นั่นคือเหตุผลที่ว่า การตื่นรู้เป็นเรื่องของส่วนรวม  
  ดังนั้น จากความหมายสำหรับทัศนะของผู้วิจัยแล้ว การตื่นรู้นั้นจะเกิดขึ้นแตกต่างกันไป
ตามแต่ประสบการณ์ และวัยของตนในสิ่งที่ควรจะเป็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่การตื่นรู้อาจจะเรียกว่า
เป็นการเข้าใจในแต่ละปัญหาด้วยปัญญาอันถูกต้อง 
 หลักพุทธธรรมที่เกี ่ยวข้องต่อการสร้างอาการตื่นรู้ให้เกิดขึ ้น ดังที ่ปรากฏในพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 25 ข้อ 296 หน้า 125 พบว่า เหล่าพระสาวกของพระ
โคดมมีสติตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่าตื่นด้วยดีอยู่เสมอ  จะเห็นว่า การ
ตื่นรู้คืออาการที่เกิดขึ้นโดยจิตที่ได้ตั่งมั่นเป็นสมาธิ โดยอาการตื่นรู้มีลักษณะเป็นนามธรรมสูงไม่สามารถ
ตรวจวัดได้อย่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม แต่ย่อมมีผลอันเกิดจากการตื่นรู้ที่สามารถพสิูจน์
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ได้นั่นคือการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ว่าด้วยความตื่นได้อธิบายอย่างชัดเจน
ไว้ใน สังยุตตนิกาย ชาครสูตร มีเนื้อหาดังนี้ (พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เล่ม 15 ข้อ 6 หน้า 7) 
 ดังนั้น การตื่นรู้ จึงเป็นผลอันเกิดขึ้นจากเครื่องมือที่ได้กำหนดไว้ในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ หลัก
พุทธธรรมสำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการตื่นรู้จึงเป็นสิ่งท่ีสำคัญเป็นอย่างมาก 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
 
 

1) ฝึกการสำรวมกาย วาจา โดยใช้ศีลเป็นเครื่องกำกับ โดยรับศีลก่อนเริ่มการเรียนการสอน 
เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปฏิบัติครบหลักศีลทั้งห้าข้อ 

2) ฝึกให้นักเรียนมีจิตใจที่ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์ปัญหาและแรงกดดันต่างๆ ที่กำลัง
เผชิญ โดยทำสมาธิ ทั้งการเดินจงกรม การขยับร่างกาย ขยับมือตามหลักหลวงพ่อเทียน หรือ
ทำช้ินงานต่างๆ ที่ช่วยเร้ากุศล เช่น การทำแผ่นพับสามมิติอธิบายหลักธรรมะ หรืออธิบายข่าว
ต่างๆ ท่ีสังคมให้ความสนใจ 

3) ฝึกนักเรียนให้รู้จักทบทวนทางออกของปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้มา เพื่อนำไปใช้วางแผนต่อไป 
ตามหลักของการเจริญปัญญา ผ่านการจดบันทึกเพื่อสะท้อนความคิด รู้สึก ในแต่ละวันทำ
อะไรบ้าง หรือยังไม่ได้ทำอะไร 
 

ฝึกส ำรวม
กำย วำจำ

ฝึกให้มีจิตตั้งม่ัน

ฝึกทบทวน
ควำมคิด

รูปที่ 1 โมเดลพุทธวิธีตื่นรู้สูค้วามเครียด 

 

     การรับศีลก่อนเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการเจตนาที่จะงด
เว้นไม่ละเมิดเรื่องศีล ด้านกาย วาจา 

     การมีจิตใจอันตั้งมั่นในอารมณ์เดียว เพ่ือเป็นสมาธิ เช่น เดินจงกรม นั่ง
สมาธิ ทำใบงาน แผ่นพับสามมิติ เพื่อให้เด็กจดจ่อกับสิ่งท่ีทำ 

      การพัฒนาปัญญาจะต้องปฏิบัติให้ไปตามกระบวนการของหลัก
ไตรสิกขา เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต เช่น การทบทวนเรื่องราวสิ่ง
ต่างๆ ที ่ทำ หรือที ่ประสบด้วยตัวเองในแต่ละวัน ผ่านการจดบันทึก
ประจำวัน และมาสะท้อนในกลุ่ม รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางจากเพื่อนๆ 
และอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 โครงงานตื่นรู้สู้เครียด 
 โครงงานดังกล่าวเป็นโครงงานที่ริเริ่มโดยนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในรายวิชาสังคมศึกษา 
โดยผู้วิจัยมีส่วนช่วยให้คำปรึกษา ติดตามงาน ในฐานะพระอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานดังกล่าวเริ่มขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2561 มีสมาชิก 20 คน รวมทั้งครูผู้สอนและนักเรียน  

 
 

รูปที่ 2 การให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุม่เสี่ยง 
 

 กิจกรรมที่สำคัญคือการรับฟังปัญหา โดยให้ผู้เข้าร่วมกรอกข้อมูลผ่าน google form เพื่อคัด
กรองกลุ่มเสี่ยง จากนั้นรวบรวมข้อมูล จัดอันดับผู้ที่มีความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย เชิญชวนเด็กกลุ่มที่มี
เสี่ยงสูงให้เข้าร่วมกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันคิดค้นขึ้น เช่น  กิจกรรมศีล  สมาธิ ปัญญา,  กิจกรรมสวด
มนต์ (สวดมนต์โดยนักเรียนแกนนำโครงงาน), กิจกรรม BUDDY WITH ME, กิจกรรม Bingo หลักธรรม, 
กิจกรรม Little Letter (การให้กำลังใจ), กิจกรรม this or that แบบไหนที่ใช่, การรับฟังปัญหา และ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน เพื่อเปิดพื้นท่ีให้เพือ่นช่วยเพื่อนกันมากข้ึน 
 โครงงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 2 ระดับ คือ ในปี พ.ศ.2562 รับโล่รางวัลระดับภาคสงฆ์  
ภาค 14 ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี4 (4𝑡ℎ 𝑀𝐶𝑈 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡) 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  
และในปี พ.ศ.2565 รับโล่รางวัลระดับประเทศ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี5 (5𝑡ℎ 𝑀𝐶𝑈 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡) จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ระเบียบการวิจัยเรื ่อง “พุทธวิธีตื ่นรู ้เพื ่อจัดการความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnarie) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) โดย
การใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือประชากรนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที ่ 6 โรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 316 คน ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูล  สำคัญจากประชากร
กลุ่มเป้าหมายโดยวิธีสุ่มตัวอย่างด้วยสูตรทาโร่ ยามาเน่ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ มีนักเรียนจำนวน 214 คน และครู 15 ท่าน 
 เครื ่องมือในการวิจัย ผู ้ว ิจัยออกแบบการสร้างเครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้
กำหนดการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 2) การกำหนด
กรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือวิจัย 3) กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอ
คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 4) สร้างเครื่องมือ 5) นำเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 6) นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มี
ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่จะดำเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
7) ปรับปรุงแก้ไข 8) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้จริงเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี้ คือ 1) ขอหนังสือจากผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 
2) ทำการนัดวัน เวลา และสถานที่ กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่อสัมภาษณ์ตามที่กำหนด
ไว้ 3) ดำเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้จนครบทุกประเด็น โดยขออนุญาตให้
วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 4) นำข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์
โดยวิธีการที่เหมาะสมและนำเสนอต่อไป และตีความ ผู้วิจัยยึดหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานำมา
สนับสนุนในการวิเคราะห์ข้อมูลจริงที่ได้มาและค้นหาข้อค้นพบใหม่ 
 พื้นที่ในการวิจัย ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตชัดเจน คือ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง 

จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 เพศชาย จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 (2) ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการศึกษา ระดับดีเยี่ยมคือ มีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 3.00-4.00 จำนวน 169 
คน คิดเป็นร้อยละ 79.07 รองลงมา ระดับค่อนข้างดี มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.00-2.99 จำนวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.70 ระดับพอใช้ มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.99 จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 
และระดับต่ำกว่าเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00-0.99  จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า พุทธวิธีตื่นรู้เพื่อจัดการความเครียดของนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าเฉลี่ยโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.17) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านปัญญามีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.23) อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านสมาธิ มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.21) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านศีล มี
ค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.08) อยู่ในระดับมาก, แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านศีล ค่าเฉลี่ยโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.08) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการมีวินัยต่อครูประจำชั้นและ
อาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.30) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ด้านการมีวินัยต่อเพื่อนร่วมชั้น มี
ค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.16) อยู่ในระดับมาก และด้านการมีวินัยต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.97) อยู่ในระดับมาก
, แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสมาธิ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.21) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการมีความตั้งใจในการรับฟังคำแนะนำจากครูประจำชั้น /อาจารย์ที่
ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.36) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านการมีความตั้งใจและจริงใจต่อเพื่อน
ร่วมชั้น มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.31) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.18) อยู่ในระดับมาก แสดงค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านปัญญา ค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.23) เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาท่ีได้
จากคำแนะนำจากครูประจำชั้นและอาจารย์ที ่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ย ( X̅ = 4.31) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น มีค่าเฉลี่ย ( X̅ = 4.26) อยู่ในระดับ
มากที่สุด และ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านร่างกายและอารมณค์วามรูส้ึก มีค่าเฉลี่ย  (X̅ = 4.20) 
อยู่ในระดับมาก, ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า การปฏิบัติตามหลักพุทธวิธีตื่นรู้
เพื่อจัดการความเครียดฯ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่ตรงตามสมมติฐานที่ว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน 
มีการปฏิบัติตามหลักพุทธวิธีตื ่นรู ้เพื ่อจัดการความเครียดฯ แตกต่างกัน, ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับผลการศึกษาต่อระดับความคิดเห็นต่อพุทธวิธีตื่นรู้เพื่อจัดการกับ
ความเครียด พบว่า การปฏิบัติตามหลักพุทธวิธีตื่นรู้เพื่อจัดการความเครียดฯ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ไม่ตรงตามสมมติฐานที่ว่า นักเรียนที่มีผลการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลักพุทธวิธีการตื่นรู้เพื่อ
จัดการความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัด
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สมุทรสาคร แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนที่มีผลการศึกษาต่างกัน มีการปฏบิัติ
ตามหลักพุทธวิธีการตื่นรู้เพื่อจัดการความเครียด ด้านสมาธิ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.04* จึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นสำคัญน้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของระดับผลการศึกษาต่อระดับความคิดเห็นต่อพุทธวิธีตื่นรู้เพื่อจัดการกับความเครียดดา้น
สมาธิตามรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า นักเรียนที่มีผลการศึกษาระดับดีเยี่ยม กับนักเรียนที่มีผลการศึกษา
ระดับค่อนข้างดี มีการปฏิบัติตามหลักพุทธวิธีตื่นรู้เพื่อจัดการความเครียด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักพุทธวิธี
ตื ่นรู ้เพื ่อจัดการความเครียด โดยการวิเคราะห์จากการตอบสอบถามปลายเปิด ของนักเรียนผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 36 คน เรียงตามลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนมีความเครียด
เกี่ยวกับปัญหาในการเรียนออนไลน์ จำนวน 10 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.70 รองลงมาปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทำให้ไม่มีสมาธิ จำนวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.80 และ ปัญหาด้านการทำความเข้าใจกับเนื้อหาใน
การเรียน, ปัญหาเกี่ยวกับการนำหลักไตรสิกขาทั้ง 3 ไปใช้ในชีวิตจริง , ปัญหาด้านความเครียดและความ
กังวล จำนวนอย่างละ 4 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.10 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักพุทธวิธีตื่นรู้เพื่อจัดการความเครียด โดยการวิเคราะห์
จากการตอบสอบถามปลายเปิด ของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 95 คน เรียงตามลำดับความถี่
จากมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนอยากพัฒนาวินัยในการทำสิ่งต่างๆ จำนวน 19 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
20.00 รองลงมา อยากพัฒนาด้านสมาธิ จำนวน 16 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.90 และ อยากแก้ไขเรื่อง
ปัญหาการจัดการเวลา (การบ้านเยอะ) จำนวน 15 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 15.80 
 อุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักพุทธวิธีตื่นรู้เพื่อจัดการความเครียด โดยวิเคราะห์จาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key formants) จำนวน 15 คน พบว่า ปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ส่งผลกระทบการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น
และเพื่อนร่วมโรงเรียน ขาดการได้พูดคุย การทำกิจกรรม การเล่นกีฬา การเรียนในห้องเรียนร่วมกันขาด
หายไปย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้ และสภาพรายได้ที่เกิดกับครอบครัว ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่เป็นปัญหาทางอ้อมต่อนักเรียน ด้วยรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นกับการซื้ออุปกรณแ์ละการเช่ือมต่อสญัญาณ
อินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนออนไลน์จึงทำให้ผู้ปกครองต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ซึ่งส่งผลต่อนักเรียน
เป็นอย่างมากเพราะได้รับรู้ถึงรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นและความลำบากของผู้ปกครองที่จะต้องมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น เพราะจำเป็นต้องเข้าใจว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายย่อมรับรู้และได้เห็นข่าวสารต่าง ๆ ที่นำเสนอ
ออกมา จึงทำให้ต้องรับความรู้สึกของผู้ปกครองเข้ามาด้วยเช่นกัน ซึ่งย่อมจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นมา 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักพุทธวิธีตื่นรู้เพื่อจัดการความเครียด โดยวิเคราะห์จาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key formants) จำนวน 15 คน พบว่า แนวทางการจัดการ
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ความเครียดด้วยหลักพุทธวิธีตื่นรู้ (ไตรสิกขา) มีรายละเอียด ดังนี ้1) ด้านศีล เป็นหลักการสำหรับปฏิบัติ
ให้อยู่ในกฎ ระเบียบ และวินัย ต่อการวางแผนในการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น  2) ด้านสมาธิ 
ความตั้งใจที่จะทำตามกรอบการวางแผนที่ได้กำหนดไว้ 3) ด้านปัญญา เป็นการฝึกฝนและทบทวน พร้อม
หาทางออกสำหรับการศึกษา   และการวางแผนในการแก้ปัญหากับความเครียดที่เกิดขึ้น การประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขามาใช้ในลักษณะที่เป็นองค์รวม สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผลที่ทำให้เกิดความเป็นผู้มีสติต่อ
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเครียดได้อย่างแท้จริง 
 
การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่า การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างพระสอนศีลธรรม ครู 
นักเรียนและเพื่อนมีความสำคัญในการแก้ปัญหาความเครียด ซึ่งคล้ายกับงานของ Jongrak Ngoenpum 
(2561) ที่พบว่า การจะช่วยเหลือนักเรียนได้นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับสูง ระหว่างพระ
สอนศีลธรรม ครู นักเรียน เพื่อน โดยต้องสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และทำลายกำแพงระหว่างกนั 
และโมเดลพุทธวิธีตื่นรู้สู้ความเครียดยังคล้ายกับผลการศึกษาของประเทศจีน ที่พบวิธีการคลายเครียด
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยการตั้งศูนย์ให้คำแนะนำด้านจิตวิทยา ซึ่งช่วยลดแรงกดดันและความเครียด
จากการเรียนและการสอบได้มาก (หนังสือพิมพ์ ไชน่า ยูท เดลี่, 2560) สามารถนำมาปรับใช้กับโรงเรียน
ในไทยได้ โดยการตั้งชมรมให้คำปรึกษาคลายเครียดแก่นักเรียน 
 งานศึกษาของพระศรีรัชมงคลบัณฑิต อรุณ (2564) ก็ให้ความสำคัญกับคนกลางในการ
แก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกัน โดยคนกลางต้องมีคุณสมบัติที่น่าเคารพเชื่อถือได้ มีเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขาอย่างแท้จริง โดยปราศจากอคติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนกลางจะช่วยประนีประนอมไกล่
เกลี่ยหาทางแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยคลายความเครียดของนักเรียนได้ การศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาคนกลางใน
หลากรูปแบบ ทั้งในรูปเพื่อนช่วยเพื่อน และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อสร้างมุมมองใหม่ๆ ใน
ทางบวก คลี่คลายความรู้สึก และความเครียดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ 
 การศึกษาในสายของนักจิตวิทยาอย่างดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ (2564) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาการ
ปรึกษา มุ่งเน้นไปที่การสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากกว่า ไม่ให้ไปคาดหวังกับสิ่งต่างๆ มาก
จนเกินไป ไม่กดดันตัวเองเกินไป เมื่อเกิดความเครียด ต้องหยุดพักเพื่อสร้างความสมดุล  
 การศึกษาวิจัยที่เน้นไปที่การทำสมาธิให้ตั้งมั่นกับตัวเองให้มากที่สุด หรือไปทำกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้จิตใจจดจ่อต่อเนื่อง ก็จะทำให้คลายความเครียดลงได้ ยังสอดคล้องกับงานศึกษาของพระอาทติย์ 
ธีรปญฺโญ  (ศรีพารัตน์) และคณะ (2565)  และงานของ ผศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ (2557) ภาควิชา
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ให้ความสำคัญกับการใช้สติในการแก้ไขปัญหา  
 พระอาทิตย์ ธีรปญฺโญ (ศรีพารัตน์) และคณะ (2565) สร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาแบบวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรค่ายวัยใส มหาวิทยาลัยมหา
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่องการมีสติกำกับตนเอง เพื่อให้นักเรียนมีสติคอย
ควบคุมและพัฒนาการประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ของตน ให้เรียบร้อย ซึ่งคล้ายงานของ ผศ.ดร.
ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ (2557) มุ่งเน้นไปที่การใช้ปัญญา โดยฝึกฝนและทบทวน พร้อมหาทางออก หาเหตุ
แห่งทุกข์น้ัน เช่น สอบได้คะแนนต่ำ สาเหตุเพราะ อ่านหนังสือไม่มากพอหรือไม่ หรือว่าเริ่มมีแฟนเลยไม่
ค่อยได้อ่านหนังสือการเรียนเลยตกลง หรือจะเป็นปัญหาเรื่องเงิน เมื่อหาสาเหตุเจอจะได้ดับทุกข์ซึ่งทำให้
เกิดความเครียดลงได้  

 
สรุปองค์ความรู้ 

โมเดลพุทธวิธีตื่นรู้สู้ความเครียดช่วยทำให้นักเรียนทุกกลุ่มรู้จักแนวทางใหม่ๆ ในการ
คลี่คลายความรู้สึกวิตกกังวล ความเครียด ด้วยวิธีการง่ายๆ เป็นวิธีการที่สามารถทำได้ด้วนตนเองใน
เบื้องต้น โดยเฉพาะการทำสมาธิ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กมากที่สุด เด็กจะมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวลดลงเมื่อได้รับการยอมรับว่าเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ เป็นผู้มีความรู้ด้านศีล สมาธิ ปัญญา มี
ความมั่นใจมากขึ้น จะไม่สร้างปัญหา ไม่ทำสิ่งท่ีผิดพลาด ที่อาจส่งผลต่อชีวิตในภายภาคหน้า  
 นอกจากนี้ การสร้างระบบการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ครูช่วยนักเรียน 
และการทำโครงงานร่วมกัน ยังช่วยสร้างกลไกความช่วยเหลือให้ถึงเด็กกลุ่มเสี่ยง และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ให้เกิดขึ้น ตั้งแต่ระดับห้องเรียน ที่สามารถขยายไปสู่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้ โดยให้เด็ก
กลุ่มเสี่ยงเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้รับการยอมรับ มีความสุขกับผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ขึ้นมา และ
กลับมาสู่สังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

 
ข้อเสนอแนะ 

1) นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยช้ินนี้ไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เริ่ม
จากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการค้นหาเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนต่างๆ และใช้โครงงานการ
ตื่นรู้สู้ความเครียดเพื่อสร้างกลไกการให้ความช่วยเหลือ แบบพุ่งเป้าแก่เด็กกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้เด็กกลุ่มเสี่ยง
ได้กลับมามีความสัมพันธ์กับสังคมระดับต่างๆ ทั้งสังคมในห้องเรียน ในโรงเรียน และในสังคมวงกว้าง 

2) การบูรณาการหลักพุทธธรรม วิชาพระพุทธศาสนา กับศาสตร์สมัยใหม่ ในรายวิชา
สังคมศึกษา วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาแนะแนว โดยใช้เครื่องมือของโมเดลพุทธวิธีตื่นรู้สู้
ความเครียด เช่น การทำแผ่นพับสามมิติเพื่อสรุปองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่บูรณาการความรู้จากทั้งวิชา
พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อแก้ปัญหาความเครียดในภาพรวมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ทั้งหมดของโรงเรียน  ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นนำไปเป็นแนวทางสำหรับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) ควรมีการสัมภาษณเ์ชิงลึกจากกลุม่ผู้ให้ข้อมูลใหค้รบทุกด้าน เช่น สถานการณ์ปญัหา
ในครอบครัว ความขัดแย้ง การล่วงละเมดิ การถูกกระทำ การข่มขู่ รวมทั้งปัญหาสุขภาพ  เพื่อให้เกิด
มุมมองที่หลากหลายต่อการมองปญัหาความเครียดที่เกิดขึ้น กับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดได้
อยา่งรอบด้าน 

4) ควรมีการขยายขนาดของกลุม่ที่จะทำการศึกษาให้กว้างออกไปเพื่อจะไดเ้ห็นมมุมอง
และภาพรวมของความเครียดทีเ่กดิขึ้นกับนักเรียนในทุกระดับช้ันข้ึนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปญัหาใหไ้ด้
ขยายวงออกไป 

5) ควรขยายผลการศึกษาไปสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยบรูณาการหลักพุทธ
ธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อแก้ปญัหาความเครียด  
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษาประวัติความเป็นมา ภาษา การแต่งกาย การ
ดำรงชีวิต พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ไทยทรงดำ ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษา
พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ในชุมชนไทยทรงดำ และ 3) เพื่อวิเคราะห์พุทธอัตลักษณ์ที่ปรากฎ
ในชุมชนไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตามหลักพระพุทธศาสนา 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการวิจัยทางเอกสาร และการวิจัยภาคสนาม  โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พื้นที่วิจัยคือ ตำบลหนองสอง
ห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ พระสงฆ์ และปราชญ์ท้องถิ่น จำนวน
ทั้งหมด 16 รูป/คน การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ผลการวิจัยพบว่า 1. ประวัติความเป็นมา ภาษา การแต่งกาย 
การดำรงชีวิต พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ไทยทรงดำ ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน มีวิถีการ
ดำรงชีวิต การปกครองในระบบผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง การแต่งกายมีความเชื่อเรื่องผี เทวดา และ
ธรรมชาติ พิธีกรรมเกิดขึ้นจากประเพณี ความเชื่อ และการเลี้ยงผี ภาษา ปัจจุบันมีการอนุรักษ์ภาษาและ
การฟื้นฟูภาษาให้อยู่คู่กับลูกหลาน และศิลปวัฒนธรรมเกิดจากความเชื่อและจารีตประเพณีสืบทอดไว้ให้
อนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม 2. พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ในชุมชนไทยทรงดำ พบว่า 
พระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนในด้านพิธีกรรม ด้านความเชื่อ และด้าน
หลักธรรม  ทำให้ความเชื่อ วิถีชีวิต  พิธีกรรมและประเพณีมีการปรับเปลี่ยนไปในขั้นตอนของการปฏิบัติ  
มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม  มีการประพฤติปฏิบัติตามแนวคำสอนของพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับ
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พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไป 3. วิเคราะห์พุทธอัตลักษณ์ที่ปรากฎในชุมชนไทยทรงดำ พบว่า วัฒนธรรม
ของชาวไทยทรงดำโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่ผูกพันกับความเชื ่อค่อนข้างมาก 
ประเพณีและพิธีกรรมที่เกิดขึ ้น เพื ่อตอบสนองความเชื ่อของชาวไทยทรงดำในด้านต่าง ๆ จึงมีการ
ผสมผสานกันระหว่างประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ โดยนำมาประยุกต์เข้ากับประเพณีและ
วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำอย่างกลมกลืน 
 
คำสำคัญ:  พุทธอัตลักษณ์, ไทยทรงดำ, ประเพณีความเชื่อ 
 

Abstract  
 The study entitled consisted of the following objectives: 1) to study the history, 
languages, costumes, lifestyle, rituals, art, and culture of the Thai Song Dam ethnic group 
from the past to the present; 2) to study the Buddhist identity of Thai Song Dam 
Community and 3) to study the Buddhist identity of Thai Song Dam Community according 
to Buddhism, Nong Song Hong Subdistrict, Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province. 
The study employed documentary research and field research, with the interview form 
serving as the data collection instrument. Participant observation was also employed 
From the study, the following results have been found: 1) From studying the history, 
languages, costumes, lifestyle, rituals, art, and culture of the Thai Song Dam ethnic group, 
Nong Song Hong Subdistrict, Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province, from the past to 
the present, it has been discovered that history developed from the traditions, beliefs, 
and local cultures that have been adhered to and passed down through the generations, 
and that even as society changes, Thai Song Dam people will continue to retain a decent 
culture and traditions. 2) Based on Buddhism and the creation of identity in Thai Song 
Dam community, Nong Song Hong Subdistrict, Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province, 
it has been revealed that Thai Song Dam people in each village have their own sacred 
spirits in which they believe and respect. Thai Song Dam people believe that they may 
rely on local spirits to assist, defend, and alleviate their suffering in order to achieve 
happiness. Furthermore, the Song Dam people have unique tribal traits that distinguish 
them apart from other community cultures; however, these cultural differences do not 
prevent them from coexisting with other communities; rather, they blend in with their 
Buddhist way of life and conform to the stories told in the rituals. 3) Based on the analysis 



- 1196 -  

 

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

of Buddhist identity in Thai Song Dam community, Nong Song Hong Subdistrict, Ban Phaeo 
District, Samut Sakhon Province, it has been found that the Thai Song Dam people's 
culture is largely made up of traditions and rituals that are strongly tied to their beliefs. 
Traditions and rituals that have emerged are therefore in response to the beliefs of the 
Thai Song Dam in different aspects, resulting in a blend of Buddhist traditions and rituals 
by applying it harmoniously to the Song Dam people's traditions and culture.  
 
Keywords: Buddhist identity, Thai Song Dam, belief traditions 
 

บทนำ  
 พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมทางพิธีกรรมและความเชื่อในศาสตร์หลาย ๆ แขนง เมื่อมุมมอง
ในทัศนะคติของคนสมัยใหม่ มองพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนา หรือเป็นปรัชญา หรือว่าเป็นเพียงวิถี
ครองชีวิตแบบหนึ่ง มนุษย์ในสังคมโลกมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญารวมทั้งหลักศาสนาเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและที่สำคัญมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามจารีต ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ 
ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์ที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นนั้นมีหลักการพัฒนาท้ังภายในและภายนอกคือทั้งด้านการพัฒนาทางกายและการพัฒนาทาง
จิตใจ (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยุตฺโต), 2562) สมัยโบราณมนุษย์มคีวามเช่ือว่าความเป็นไปของ
ชีวิตและสรรพสิ่งท้ังหลาย เกิดขึ้นจากการดลบันดาลของสิ่งที่มีอํานาจเร้นลับจําพวกผีสาง เทวดา และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดังนั้นเมื่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้นว่า ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย และวาตภัยเกิดขึ้น มนุษย์จึงตกใจกลัวเพราะไม่รู้สาเหตุของการเกิด
ปรากฏการณ์ เหล่านั้น เมื่อมนุษย์ไม่รู้และไมม่ีทางป้องกันแก้ไขจึงเช่ือว่าปรากฏการณต์่าง ๆ ที่เกิดขึ้นน้ัน
เกิดจากการกระทำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออิทธิฤทธิ์ของเทพเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เป็นไป ล้วนเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อชีวิตหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความเชื่อจึงเกิดขึ้นและได้กลายมาเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้
มนุษย์เกิดความรู้สึกยอมรับและเชื่อถือนำมาเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของมนุษย์และวิธีการที่มนุษย์ปฏิบัติ
ต่อความเชื่อเหล่านั้นสามารถแสดงออกได้หลายวิธี แต่ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือสัญลักษณ์เชิงพิธีกรรม 
เนื่องจากพิธีกรรมเป็นสัญลักษณ์ที่ตอกยํ้าคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แสดงออกโดยการกระทำทั้งที ่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม ในฐานะที่พิธีกรรมจัดเป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชน 
พิธีกรรมจึงเป็นสัญลักษณ์ที ่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ได้ จะทำให้เข้าใจถึงบทบาท และ
ความสำคัญของพิธีกรรมที่มีต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่มารวมกลุ่มประกอบพิธีกรรมนั้น (สมบูรณ์ สุขสำราญ, 
2530) 
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ไทยทรงดำเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างจากชนชาติอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย เช่น 
การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำ ทรงผมของสตรีที่เป็นปั้นเกล้าและความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ และ
ต่อมาด้วยเหตุผลทางการปกครองจึงเรียกว่า ไทยโซ่ง หรือไทยซ่วงดำ หรือไทยทรงดำ แต่สำหรับเจ้าของ
วัฒนธรรมพึงพอใจที่จะให้ใคร ๆ เรียกว่า ไทยโซ่ง หรือไทยทรงดำมากกว่าเพราะมีความรู้สึกผูกพันและ
กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความเป็นไทย ชาวไทยทรงดำ หรือ ชาวโซ่ง คือกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่บางส่วนแถบภาค ตะวันตกภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี บรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้ 
อพยพมาจากแคว้นสิบสองจุไท เมืองแถนและเมืองอื่น ๆ ของประเทศเวียดนาม การอพยพเข้ามาของ
ชาวโซ่งนี้มีอยู่หลายครั้งด้วยกัน เริ่มต้นนับตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่
จังหวัดเพชรบุรีและเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการผลิตเสบียงให้กับกองทัพสยามในครั้งนั้น (พระ
มหามนตรี ขนฺติสาโร, 2538)    
 ความสืบเนื่องและเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม พิธีกรรมและความเช่ือทาง พระพุทธศาสนา
ได้ฝังรากลึกลงในสังคมชาวพุทธมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา มี
ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ให้
ท้องถิ่นอื่นได้ ศึกษาจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยทรงดำในตำบลหนองสองห้อง สะท้อนให้
เห็นความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ ภาษา การแต่งกาย ประเพณี พิธีกรรมและความเช่ือ เมื่อ
วิถีโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อการสืบทอด รักษาประเพณีและวัฒนธรรมโบราณที่
ปฏิบัติสืบทอดกันมา หรืออาจถูกลืมเลือนไปในท่ีสุด ชุมชนไทยทรงดำในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาครมีวิถีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอัตลักษณ์ด้านความ
เชื่อและพิธีกรรม ซึ่งเป็นรากฐานของวิถีการดำเนินชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชาติพันธุ์ไทย
ทรงดำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นไทยทรงดำที่ชัดเจนท่ีสุด แม้ว่าชาวไทยทรงดำจะ
มีความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษที่โดดเด่นในวิถีวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก แต่ด้วยอิทธิพลของวัฒนธรรม
ดั้งเดิมในถ่ินฐานที่ชาวไทยทรงดำเข้ามาอยู่นั้นเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธ จึงทำให้เกิดการผสมผสานกัน
ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน พิธีกรรมหลายอย่าง เช่น อิ้
นกอน เสนเรือน การแต่งงาน และการทำบุญสารท การจัดงานศพ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าชาวไทยทรง
ดำได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาในวิถีการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันสภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมโลกาภิวัตน์ มีการบ่อนทำลายวิถีวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดขึ้น
แพร่หลายและรวดเร็ว วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของชาวไทยทรงดำปัจจุบันจึงได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 บทความนี้นำเสนอการศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์พุทธอัตลักษณ์ที่ปรากฎในชุมชนไทยทรงดำตาม
หลักพระพุทธศาสนา ในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” เพื่อเป็นการรักษาอัต
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ลักษณ์ด้านความเชื่อและพิธีกรรมซึ่งเป็นรากฐานของวิถีการดำเนินชีวิตไว้ในอนุชนได้ศึ กษาสืบค้นให้
รู้จักอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษของตนเองและเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำให้
งดงามถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาและให้มีความมั่นคงยั่งยืนคู่กับท้องถิ่นและประเทศชาติสืบต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ภาษา การแต่งกาย การดำรงชีวิต พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่อดีต - 
ปัจจุบัน    
 2) เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ในชุมชนไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง 
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร   
 3) เพื่อวิเคราะห์พุทธอัตลักษณ์ที่ปรากฎในชุมชนไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบา้น
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 บทความเรื่อง “การวิเคราะห์พุทธอัตลักษณ์ของชุมชนไทยทรงดำตามหลักพระพุทธศาสนาใน
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้เขียนได้กำหนดขอบเขตไว้ดังน้ี 
 ความหมาย ความสำคัญเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ Identitas เดิมใช้คำว่า Idem ซึ่งมี
ความหมายว่าเหมือนกัน (Sanme) อย่างไรก็ตามโดยพื ้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้ว อัตลักษณ์มี
ความหมายสองนัยยะด้วยกัน คือ ความเหมือนและความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป นั่นคือ 
การตีความหมายเหมือนกันบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบกันระหว่างคน หรือสิ่งของ
ในสองแง่มุมมอง คือ ความคล้ายคลึงและความต่าง (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547)  “อัตลักษณ์” มี
ตำราหลายเล่มให้ความหมายไว้ว่า คุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล 
สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะ
ที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคมอื่น ๆ  อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมีลักษณะของความเป็นพลวัตอยู่
ตลอดเวลา อัตลักษณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจและรับรู้ว่าเราเป็นใครคนอื่นเป็นใคร โดยมีกระบวนการ
ทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อ
คนหรือกลุ่มอื่น ๆ ด้วย (Jenkins, R, 1996) 
 อัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเองในแต่ละ
บุคคลอาจมีอัตลักษณ์ที่หลากหลาย แต่จะมีการเลือกเอาเพียงอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งที่ตนยอมรับ
เพื่อนำมาใช้ภายใต้เงื่อนไขของบริบทในช่วงเวลาและพื้นที่และอัตลักษณ์นี้อาจถูกกำหนดได้ทั้งจากบุคคล
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เป็นผู้กำหนดตนเองหรือถูกกำหนดตำแหน่งแห่งที่ของบุคคลโดยสังคมก็ได้ การกำหนดอัตลักษณ์นี้เกิดขึน้
บนกระบวนการคิดเกี่ยวกับระบบของความแตกต่าง ระบบของความหลากหลายและการตั้งคำถามว่าอัต
ลักษณ์ที่จะสร้างขึ้นนั้น มีความเชื่อมโยงกับสังคมอย่างไร ดังนั้นอัตลักษณ์กับสังคมจึงเป็นเรื่องที่แยกกัน
ไม่ออกเนื่องจากการนิยามความเป็นตัวตนของอัตลักษณ์นั้นต้องมีการอ้างอิงกับสังคม แม้จะเป็นในระดับ
ตัวบุคคลก็ยังต้องมีการนิยามตนเองว่ามีตำแหน่งแห่งที่หรือมีบทบาทอย่างไรในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ 
(ณัฐพล ธรรมสมบัติ, 2557) โดยอัตลักษณ์ทั้ง 2 นั้น ผู้เขียนสรุปได้ดังนี้ 
 1) อัตลักษณ์ระดับบุคคล (Personal Identity) หมายถึง ลักษณะทั้งหมดที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของตัวบุคคล โดยเกิดจากการที่บุคคลสามารถนิยามตนเองคือสามารถท่ีจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง 
(Self Concept) ในมุมต่าง ๆ ฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กันระหว่างตนเอง
กับสังคมโดยผ่านการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) ที่เข้าใจร่วมกันในสังคม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่
แน่นอนตายตัว ซึ่งบางครั้งบุคคลหนึ่งอาจมีได้หลายอัตลักษณ์ อย่างไรก็ตามการรับรู้ตนเองนั้น ( Self 
Concept) ไม่ได้เกิดมาจากตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่มีการพัฒนาขึ้นมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัว จากการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม การที่คนอื่นมองเรารวมถึงการรับรู้ตัวเราจากคนอื่นทั้งนี้การที่คนอื่น
มองเรานั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับการที่เรามองตนเองเสมอไป โดยสามารถพิจารณาองค์ประกอบของ
ตนเองออกได้เป็นลักษณะภายในและภายนอก  
 ลักษณะภายใน 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านร่างกาย หมายถึง ความรู้สึกต่อตนเองเกี่ยวกับ
รูปร่าง ลักษณะทางกายภาพ สุขภาพ รวมถึงทักษะและความสามารถ (2) ด้านศีลธรรม หมายถึง 
ความรู้สึกที่มีต่อตนเองเกี่ยวกับคุณค่าทางศีลธรรม ความรู้สึกเกี่ยวกับการเป็นคนดีหรือคนเลว เป็นต้ น 
(3) ด้านส่วนตัว หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลต่อตนเองเกี่ยวกับคุณค่าของตน ความมั่นใจ รวมถึงการ
ประเมินค่าบุคลิกภาพของตนเอง (4) ด้านครอบครัว หมายถึง ความรู้สึกในคุณค่าและความพึงพอใจใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นการแสดงถึงการรับรู้ตนเองว่าใกล้ชิดหรือเหินห่ างจากครอบครัว 
และ (5) ด้านสังคม หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อตนเองเกี่ยวกับความมั่นใจ และความเชื่อมั่น
ในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นในสังคม 
 ลักษณะภายนอก 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความเป็นเอกลักษณ์ หมายถึง การเลือกให้
สัญลักษณ์แก่ตนเองที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกแตกต่างจากคนอื่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
และจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย (2) ด้านพฤติกรรม หมายถึง การมองว่า ฉัน
ประพฤติอย่างไร โดยปกติบุคคลจะกระทำสิ่งต่าง ๆ ตามที่อยากทำและจะมีการนำไปเชื่อมโยงกับอัต
ลักษณ์ของตนเอง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวกำหนดว่าบุคคลควรจะกระทำต่อสิ่งน้ันไปหรือไม ่(3) ด้านการ
ตัดสินใจ หมายถึง การที่บุคคลสังเกตเอกลักษณ์และพฤติกรรมของตนเองและตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบ
อะไร โดยจะเป็นการมองด้วยความพึงพอใจในระดับของตนเอง ซึ่งการยอมรับตนเองในลักษณะนี้จะ
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกถึงการเห็นคุณค่าในตัวเอง (วุฒินันท์ สุนทรขจิต, 2551) 
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 2) อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เนื่องจากโครงสร้างของอัตลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์
กันระหว่างตัวบุคคลและสังคมอย่างแยกกันไม่ออกอัตลักษณ์ทางสังคมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการ
ก่อรูปอัตลักษณ์ของตัวบุคคล โดยอัตลักษณ์ทางสังคมที่เราใช้แสดงตน เช่น การที่สังคมกำหนดบทบาท
หน้าที่และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็นแม่ ความเป็นเพื่อน การใช้ภาษาหรือบางที่
อาจเห็นได้จากบุคลิก เสื้อผ้าที่สวมใส่ สัญลักษณ์และการสร้างภาพแทนความจริง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสำคัญ
ในการแสดงให้เห็นว่าเรามีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลอื่น และมีการแยกแยะตัวเราจากบุคคลอื่นด้วยการ
สร้างความต่างอย่างไร อีกทั้งการมีอัตลักษณ์ทางสังคมที่เราใช้แสดงตนนั้น ควรเกิดมาจากการยอมรับ
ในอัตลักษณ์ต่าง ๆ นั้นอย่างตั้งใจ ด้วยเหตุนี้อัตลักษณ์จึงถือเป็นผลผลิตที่สำคัญของสังคมที่เราอาศัยอยู่
และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างตัวเรากับคนอื่นหรือกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์เกิดจากการเชื่อมโยง
ระหว่างบุคคลกับโลกท่ีเขาอาศัยอยู่ โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในสถานท่ีใดท่ีหนึ่งและช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผู ้คนสามารถพัฒนาภาพพจน์ของตนเองจาก
สมาชิกภาพได้ 2 ทาง คือ (1) การส่งเสริมอัตลักษณ์กลุ่มพวกเรา หรือ (2) ส่งเสริมอัตลักษณ์เฉพาะตัว
ของพวกเขาโดยที่อัตลักษณ์ทางสังคมของเรา คือ องค์ประกอบท่ีสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดเป็นทัศนะที่มี
ต่อตนเอง และยังเกี่ยวข้องกับการได้มาจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมด้วย (รวินทรา วิภาวสุ, 2554) 
 สรุปได้ว่า อัตลักษณ์เป็นมโนทัศน์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมศาสตร์หลาย
แขนงทั้งสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา และปรัชญา อัตลักษณ์จึงถือเป็นผลผลิตที่สำคัญของสังคมที่
เราอาศัยอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) ลักษณะทั้งหมดที ่เป็น
ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล โดยเกิดจากการที่บุคคลสามารถนิยามตนเองและระดับอัตลักษณ์ทางสังคม 
(Social Identity) อัตลักษณ์ทางสังคมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการก่อรูปอัตลักษณ์ของตัวบุคคล 
โดยอัตลักษณ์ทางสังคมที่เราใช้แสดงตน เช่น การที่สังคมกำหนดบทบาทหน้าท่ี เป็นต้น 
 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ ได้มีนักวิชาการต่างประเทศและชาวไทยได้กล่าวไว้
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ มีดังต่อไปนี้ 
 เจนกินส์ (Jenkins) กล่าวว่า อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ Identitas 
ซึ่งแต่เดิมใช้คำว่า Idem มีความหมายว่าเหมือนกัน โดยตามทางพื้นฐานในภาษาอังกฤษอัตลักษณ์จึง
ประกอบด้วยความหมายสองนัยยะด้วยกัน คือ นัยยะที่ 1 ความเหมือน และนัยยะที่ 2 ความเป็นลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างออกไป (Jenkins อ้างในวิริยา วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์, 2548) เจอร์เกน (Gergen) ได้อธิบาย
ว่า อัตลักษณ์บุคคลในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีฐานะที่เป็นเหมือนแนวคิดทางเลือกในการใช้ศึกษาอัตลักษณ์
ได้ทั้งในทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีซึ่งสามารถสรุปความสำคัญเกี่ ยวกับมุมมองของเจอร์เกน 
โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนในการสร้างตัวตน 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ขั้นตอนที่ 1 การแสดงตัวตนที่
หลากหลายในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Manipulator) ขั้นตอนที่ 2 การประกอบสร้างตัวตนจากการ
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เลียนแบบผสมผสาน (Pastiche of Personality) และ ขั้นตอนที่ 3 การปรากฏขึ้นของตัวตนเกิดจาก
การเชื่อมโยงผ่านการปฏิสัมพันธ์ (Emergence of Relational Self) กุ๊ปต้า และเจมส์ (Akhil G and 
James F) ได้อธิบายถึงอัตลักษณ์เกี่ยวกับชาวม้งว่าอัตลักษณ์ของชาวม้งไม่ได้ผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเสมอไป ไม่ว่าระหว่างชาวม้งคนรุ่นใหม่ชาวม้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแม้แต่รัฐ กลุ่มวัฒนธรรมครอบงำ
ให้สามารถสร้างหรือกำหนดนิยามความหมายของอัตลักษณ์เป็นสารัตถนิยมแบบใดแบบหนึ่งได้ เช่น การ
ไปกำหนดอัตลักษณ์ชาวม้งให้มีภาพของฝิ่นกับยาเสพติด ภาพผู้ทำลายความมั่นคง ภาพของคนโง่ 
การศึกษาสกปรกของรัฐและวาทกรรมครอบงำเป็นแต่อัตลักษณ์หรือความเป็นม้งกลับเป็นการสร้างขึ้น 
(Construct) และสามารถสร้างขึ้นใหม่ (Reconstruct) ให้มีความหลากหลายซับซ้อน มีความเลื่อนไหล
และเปลี่ยนผ่านเพื่อใช้เป็นยุทธวิธีในการต่อรอง และนำเสนอตัวเองที่เลื่อนไหลไปตามเงื่อนไขสภาวการณ์
และผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างภาพลักษณ์ชาวม้งในมุมมองวาทกรรม
ครอบงำให้อัตลักษณ์ของชาวม้งกลายเป็นผู้ทำลายป่า ขณะที่ชาวม้งได้พยายามสร้างอัตลักษณ์ความ
เป็นม้งไปเชื่อมโยงกับบทบาทที่ได้รับการยอมรับจากสังคมวงกว้าง อย่างเช่นการสร้างความก้าวหน้าใน
การงานอาชีพ ความก้าวหน้าในการศึกษา การปรับชุมชนให้กลายเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด การสร้าง
ระบบการผลิตใหม่ตามแนวทางการพัฒนา เป็นต้น (Akhil Gupta and James Ferguson, 1997) บาร์
ทีส (Baethes) ได้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการของการสร้างภาพแทนความจริงว่าหมายถึงการดึงเอาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งออกจากบริบทที่เป็นอยู่ (De-Contextualization) จากนั้นใส่บริบทใหม่และความหมายใหม่เข้าไป 
(Re- Contextualization) เช่น ในเรื่องราวของชาวเขาที่รัฐและอำนาจทุนได้เคลื่อนย้ายบริบทและได้
สร้างภาพตัวแทนของชาวเขาได้หลากหลายลกัษณะจาก “ผู้บ่อนทำลายความมั่นคง” มาเป็น “สินค้าทาง
วัฒนธรรมและกระบวนการสร้างภาพตัวแทนนี้แสงเล่นไปด้วยอำนาจและการยึดครองพื้นที่ในการสร้าง
ความหมายซึ่งในบางครั้งเราสามารถมองเห็นถึงความขัดแย้งกันเองในเชิงตรรกะความหมายกล่าวคือ
ชาวเขาถูกทำให้เป็นผู้คุกคามความมั่นคงในขณะที่อีกด้านกลับทำให้ชาวเขาเป็นผู้บรสิุทธ์ิ มีวิถีชีวิตที่เรียบ
ง่ายมีความงดงามเหมาะสมในการเข้าไปสัมผัสหรือท่องเที่ยวความเป็นตัวตนจึงมีลักษณะคล้ายเหรียญที่
มีสองด้านซ้อนทับกันอยู่วาทกรรมจะสร้างภาพตัวแทนของตัวเราอัตลักษณ์เหล่านี้จะหล่อหลอมและยัด
เยียดตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมและการันตีประสบการณ์ความเป็นตัวเราในแง่มุมต่างๆให้ทั้งนี้คุณสมบัติที่
สำคัญที่สุดของความเป็นตัวเราในกระบวนการนี้คือการโยกย้ายตำแหน่งแห่งที่น่ันคือการไม่อาจถูกจึงติด
กับคุณสมบัติบางอย่างที่ตายตัวหยุดนิ่งซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ประเทศต่อรองตั้งคำถามหรือปฏิเสธ
ตำแหน่งทางสังคมที่ถูกยัดเยียดมาให้และแน่นอนอัตลักษณ์กับปัจเจกภาพในแนวคิดหลังสมัยใหม่นี้ไม่
สามารถท่ีจะซ้อนทับกันได้สนิท (Barthes, Roland, อ้างใน ลินดา งามขึม, 2558) 
 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยทรงดำ 
 ชาวไทยทรงดำ หรือผู้ไทยดำ หรือลาวทรงดำ หรือลาวโซ่ง หรือไทยโซ่ง นั้นเป็นกลุ่มชนที่สืบ
เชื้อสายมาจากชาวไทยทรงดํา ในแคว้นสิบสองจุไทในประเทศเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งในอดีตนั้นเป็น
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แคว้นของกลุ่มคนไทยที่มีการปกครองตนเอง รวมตัวกันทางการเมืองอย่างหลวม ๆ แต่ไม่มีความเข้มแข็ง
ถึงขั้นเป็นรัฐ (State) ที่มีกองทัพประจําการควบคุมพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างถาวร (สุมิตร ปิติพัฒน์, 2540) 
พื้นที่แคว้นสิบสองจุไทเป็นทุ่งราบกว้างใหญ่ ภูเขาสูงโอบล้อม มีแม่น้ำแดง (น้ำตาว) แม่น้ำดํา (น้ำแต) 
เป็นแม่น้ำสําคัญไหลผ่านขอบเทือกเขา โดยมีชายแดนติดกับลาว (หลวงพระบาง) เวียดนาม และจีน (ยูน
นาน) ซึ่งเป็นสามอาณาจักรที่มีความเข้มแข็งมาก สิบสองจุไทจึงส่งส่วยบรรณาการให้ ทําให้สิบสองจุไท
ถูกเรียกว่า เมืองสามฝ่ายฟ้า (สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2507) คนไทยดั้งเดิม อาทิ ไทยทรงดํา 
ไทยขาวหรือไทยด่อน ได้อาศัยอยู่ที่แค้วนสิบสองจุไท ก่อนท่ีพวกเวียดนาม จะขยายอํานาจเข้ามานั้น เดิม
แคว้นได้ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 เมืองหลัก ต่างเป็นอิสระต่อกัน ประกอบด้วยเมืองผู้ไทยดํา 8 
เมือง ได้แก่ (1) เมืองแถน (2) เมืองควาย (3) เมืองตุง (4) เมืองม่วย (5) เมืองลา (6) เมืองโมะ (7) เมือง
วาด และ (8) เมืองสาง ส่วนเมืองของผู้ไทขาว 4 เมือง ได้แก่ (1) เมืองไล (2) เมอืงมุน (3) เมืองเจียน และ 
(4) เมืองบาง รวมทั้งหมด 12 เมือง โดยเมืองแถน เป็นเมืองศูนย์กลางสําคัญของแคว้นสิบสองจุไท เช่ือ
กันว่าเป็นดินแดนของแถน ท่านสร้างและประทานให้ แต่ที่เรียกกันว่าเมืองแถง เนื่องจากเป็นการเรียก
ตามสําเนียงของคนจีน ที่พูดออกสําเนียงเรียกคําว่า แถน ไม่ชัด ทําให้เรียกเพี้ยนเป็นแถง (อภิญวัฒน์ 
โพธิ์สาน, 2552) ตํานานเมืองแถน กล่าวว่า ถิ่นกําเนิดดั้งเดิมของคนไท คือ เมืองแถน ปัจจุบันเป็นอําเภอ
เดียนเบียนฟู จังหวัดไลเจิว ประเทศเวียดนาม (ภัททิยา ยิมเรวัต, 2554) ส่วนอีกสาเหตุ หนึ่งที่มีผู้กล่าวถึง 
เมืองแถน ด้วยการใช้คําว่า เมืองแถง น่าจะมาจากการกล่าวอ้างถึงในหนังสือ ประวัติการของจอมพล
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เมื่อครั้งเป็นแม่ทัพขึ้นมาปราบปรามโจรผ้รู้าย ในเมืองหัวพันห้าทั้งหก เมืองสิบ
สองจุไท และเมืองพวน ซึ่งมีการใช้คําว่า เมืองแถง ในสิบสองจุไท ตลอดทั้งเล่ม และยังได้กล่าวว่าเมือง
สิบสองจุไทนั้นพลเมืองเป็นพวกผู้ไทหรือลาวโซ่ง เช่นเดียวกับ พวกลาวในเมืองเพชรบุรี (เจ้าพระยาสุร
ศักดิ์มนตรี, 2504) ผลจากสงคราม ในหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีสมัยรัชกาลที่ 1 สมัยรัชกาลที่ 3 
และในสมัยรัชกาลที่ 5  เหตกุารณ์ทั้งหมดทําให้ชาวไทยทรงดําบางส่วน ถูกกวาดต้อนออกจากแควน้สิบ
สองจุไท เข้ามาในประเทศไทยหลายระลอกด้วยกัน 
 ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อของชาวไทยทรงดํา 
 ความเชื่อคือการยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งไว้ว่าเป็นจริง การยอมรับเช่นนี้โดยสารัตถะ
สำคัญแล้ว เป็นการยอมรับเชิงพุทธิปัญญา แม้ว่าจะมีอารมณ์สะเทือนใจเข้ามาประกอบ ร่วมด้วย ความ
เชื่อจะก่อให้เกิดภาวะทางจิตขึ้นในบุคคล ซึ่งอาจเป็นพ้ืนฐานสำหรับการกระทำโดยสมัครใจของบุคคลนัน้ 
ความเชื่อเกิดจากสิ่งท่ีมีอำนาจเหนือมนุษย์ เช่น อำนาจของดินฟ้าอากาศ และเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นโดยไม่
ทราบสาเหตุ มนุษย์ย่อมเกลียดทุกข์และรักสุขเป็นธรรมดา ฉะนั้น เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นก็วิงวอนขอความ
ช่วยเหลือต่อสิ ่งที ่ตนเชื ่อว่าจะช่วยได้ ลัทธิความเชื ่อแต่เดิมนั้น ยึดถือธรรมชาติ อันมีพระอาทิตย์ 
พระจันทร์ คาว น้ำ เป็นต้นเป็นสรณะ ต่อเมื่อมีศาสนาเกิดขึ้น ก็มุ่งยึดถือเหล่าเทพเจ้า ภูติ ผี ปีศาจซึ่งคิด
ว่ามีตัวตนเป็นสรณะ และเชื่อว่าสิ่งท่ีนับถือนั้นย่อมจะ แสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ ช่วยตนได้ในยามที่ตนมี
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ทุกข์ (สมปราชญ์ อัมมะพันธ์, 2536) ความเชื่อเป็นการยอมรับ อันเกิดอยู่ในจิตสำนึกของมนุษย์ต่อพลัง
อำนาจเหนือ ธรรมชาติที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น ๆ หรือสังคมมนุษย์นั้น ๆ แม้พลังอำนาจเหนือ
ธรรมชาติไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงแต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ความเคารพ เกรงกลัว 
เรียกว่า ความเชื ่อ ซึ ่งมีขอบเขตกว้างขวางมากไม่เพียงแต่ความเชื ่อในดวงวิญญาณ ทั้งหลาย ภูตผี
คาถาอาคม โชคลาง ไสยเวทย์ต่าง ๆ ยังรวมไปถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์ยอมรับนับถือ เช่น 
ต้นไม้ ต้นโพธิ์ ป่าเขา เป็นต้น (ธวัช ปุณโณทก, 2528) 
 ศาสนาในความหมายกว้าง ๆ คือ การบวงสรวงบูชา หรือการสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่าง
มนุษย์กับอำนาจลึกลับศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายซึ่งมนุษย์เช่ือว่าสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพล เหนือวิถีทางของ
ธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย์ (ยศ สันตสมบัต และคณะ , 2547) ศาสนาและความเชื่อทางศาสนาจึง
เป็นสิ่งสากลที่ เราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคสมัย แรกเริ่มที่เดียวศาสนา และความเชื่อ มี
มูลเหตุมาจากความกลัว ความต้องการความมั่นคงทางจิตใจ และความสงสัยใน ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นรอบตัวมนุษย์ ในสมัยโบราณมนุษย์ดำเนินชีวิตในท่ามกลาง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษยไ์ม่
สามารถเข้าใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความมืด ความสว่าง ความ ร้อน ความหนาว ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ภาวะกิด แก่ 
เจ็บ ตาย เป็นต้น ทำให้เกิดความกลัวและเชื่อว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจลี้ลับอยู่เหนือปรากฏการณ์
เหล่านี้ซึ่งสามารถบันดาลคุณและโทษแก่มนุษย์ได้ ฉะนั้น มนุษย์จึงพยายามหาวิธีการอ้อนวอนเอาใจหรือ
ต่อรองกับอำนาจลึกลับของธรรมชาติด้วยการบูชา บนบาน หรือเซ่นไหว้ (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, 2548)  
 สรุปว่า ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน คือ ในขั้นแรกมนุษย์มี ความ
ต้องการ สวัสดิภาพ แก่ตนเอง จึงหาสิ่งที่มายึดเหนี่ยวจิตใจไว้สำหรับปฏิบัติและดำเนินชีวิต และการ
กระทำอย่างนั้นเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมา จนกลายเป็นประเพณี และในแต่ละประเพณีนี้ก็ต้อง มีพิธีกรรม
แฝงอยู่ด้วย พิธีกรรมทำให้ทราบถึงบทบาทของบุคคลในสังคมและจะสะท้อนให้เห็น โครงสร้างทางสังคม 
และกาลเวลาเป็นตัวทำให้สังคมเปลี่ยนไป แนวคิดด้านความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมนี้ผู้ศึกษาจะนำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำ ความเข้าใจ จำแนก และแบ่งลักษณะของความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของชาว
ไทยทรงดำ เพื่อทำ การวิเคราะห์เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรม และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของกลุ่ม
ชาวไทยทรงดำในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครต่อไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคสนาม พื้นที่วิจัย คือ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยประชากรที่ผู้วิจัยได้ไปทำการสัมภาษณ์ คือ เจ้าอาวาสในพื้นที่ ข้าราชการ 
และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 16 รูป/คน เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์พุทธอัตลักษณ์ที่
ปรากฏในชุมชนไทยทรงดำ ตามหลักพระพุทธศาสนา ในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
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สมุทรสาคร รวบรวมข้อมูลโดยผู้ทำการวิจัย ตั้งแต่เดือน กันยายน 2564 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2565 รวม
ระยะเวลา 6 เดือน นำข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิจัยเอกสารมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมา
เขียนบรรยายเชิงพรรณนา  
 

ผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์พุทธอัตลักษณ์ที่ปรากฎในชุมชนไทยทรงดำตามหลักพระพุทธศาสนา
ในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้ข้อสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ประวัติความเป็นมา ภาษา การแต่งกาย การดำรงชีวิต พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน มีวิถี
การดำรงชีวิต การปกครองในระบบผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง เรื่องการแต่งกายมีความเชื่อเรื ่องผี 
เทวดา และธรรมชาติ เรื่องพิธีกรรมเกิดขึ้นจากประเพณี ความเชื่อ และการเลี้ยงผี เรื่องภาษา ปัจจุบันมี
การอนุรักษ์ภาษาและการฟื้นฟูภาษาให้อยู่คู่กับลูกหลาน และเรื่องศิลปวัฒนธรรมเกิดจากความเช่ือและ
จารีตประเพณีสืบทอดไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม ความเชื ่อ ประเพณีและพิธีกรรม เป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกัน คือ ในขั้นแรกมนุษย์มี ความต้องการ สวัสดิภาพ แก่ตนเอง จึงหาสิ่งที่มายึดเหนี่ยวจิตใจไว้
สำหรับปฏิบัติและดำเนินชีวิต และการกระทำอย่างนั้นเป็นสิ่งท่ีสืบทอดกันมา จนกลายเป็นประเพณี และ
ในแต่ละประเพณีนี้ก็ต้อง มีพิธีกรรมแฝงอยู่ด้วย พิธีกรรมทำให้ทราบถึงบทบาทของบุคคลในสังคมและ
จะสะท้อนให้เห็น โครงสร้างทางสังคม และกาลเวลาเป็นตัวทำให้สังคมเปลี่ยนไปแนวคิดด้านความเช่ือ 
ประเพณีและพิธีกรรมนี้ผู้ศึกษาจะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำ ความเข้าใจ จำแนก และแบ่งลักษณะของ
ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยทรงดำ เพื่อทำ การวิเคราะห์เกี่ยวกับการประกอบพธิีกรรม 
และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของกลุ่มชาวไทยทรงดำในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาครต่อไป 
 2. พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณใ์นชุมชนไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า พระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนใน ด้าน
พิธีกรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจ เน้นเรื่องของจิตใจเป็นหลักสำคัญ เช่น การบูชาผี หรือการบูชาบรรพ
บุรุษ ก็เพื่อให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นหลัก และยอมรับคือเรื่องสัญลักษณ์ หมายถึง สิ่ง
ที ่ใช้แทนค่าอีกสิ ่งหนึ่ง การใช้สัญลักษณ์ช่วยแผ่ขยายพฤติกรรมทางจิต คือ ช่วยให้จิตเกิดมโนภาพ 
ความคิด รวบยอด จินตนาการและเป้าหมายที่ชัดเจน มั่นคง ด้านความเช่ือ ความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ของชุมชนไทยทรงดำ ความเชื่อเป็นสิ่งท่ีลบออกไปจากใจของคนในชุมชนได้ยาก ความเชื่อของชุมชนไทย
ทรงดำตำบลหนองสองห้องนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าพ่อของชาวไทยทรงดำ ศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน 
เป็นต้น และคนส่วนมากมีความเชื่อว่าผี คือ สิ่งที่ไม่มีตัวตน เขาก็นับถือ เขาก็ไปหาสัญลักษณ์มาแทน 
เพื่อให้เป็นรูปธรรม เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง เป็นต้น ด้านหลักธรรม หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาของ
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ชุมชนชาวไทยทรงดำนั ้น ด้วยระยะเวลาที ่ชาวไทยทรงดำเข้ามาอยู ่ในประเทศไทยและนับถือ
พระพุทธศาสนา  ทำให้ความเช่ือ  วิถีชีวิต  พิธีกรรมและประเพณีมีการปรับเปลี่ยนไปในข้ันตอนของการ
ปฏิบัติ  มีความเชื ่อเรื ่องกฎแห่งกรรม  มีการประพฤติปฏิบัติตามแนวคำสอนของพระพุทธศาสนา
เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไป 
 3. วิเคราะห์พุทธอัตลักษณ์ที่ปรากฎในชุมชนไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร ตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า อิทธิพลของชาวไทยทรงดำที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่
เชื่อมโยงกับพิธีกรรม จะเห็นว่าคนสมัยก่อนก็มีความเช่ือเรื่องผี เป็นพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ที่ได้อัญเชิญ
มาไว้บนเรือน ณ มุมห้อง ๆ หนึ่งซึ ่งเรียกว่า กะล่อหอง ซึ ่งเป็นการบูชาผีเรือน โดยการบูชาต้องมี
เครื่องเซ่น มีข้าว กับข้าว หมากพลู บุหรี่  เป็นต้น วันเซ่นไหว้เช่นนี้เรียกว่า มื้อเวนตง เพื่อจะให้ผีบรรพ
บุรุษของตน ได้มารับเครื่องเซ่นไหว้ที่ผู้เป็นลูกหลานได้จัดหานำมาเลี้ยงเป็นการแสดงความกตัญญรูะลึก
ถึงพระคุณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว และเชื่อกันว่าเมื่อจัดเซ่นไหว้ผีเรือนแล้ว ผีเรือนก็จะปกปัก
รักษาคุ ้มครองตนและครอบครัวให้อยู ่เย ็นเป็นส ุข ม ีความเจร ิญก้าวหน้า เพราะอิทธ ิพลของ
พระพุทธศาสนา ชาวไทยทรงดำก็ปรับเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา  จึงมีอิทธิพลต่อลูกหลานที่มา
กำเนิดอยู่ในเมืองไทย เพราะว่าบุตรหลานของไทยทรงดำไปบวชมากขึ้น ก็เลยต้องเข้ากระบวนการนับถือ
ศาสนาพุทธ บางท่านก็เจริญเติบโตในพระพุทธศาสนาได้เป็นเจ้าอาวาสเป็นพระครูชั้นต่าง ๆ ระดับสูงขึ้น
ไป ลูกหลานก็เลยเห็นศาสนาพุทธมีผลดีต่อชีวิตจิตใจของไทยทรงดำประเด็นสุดท้ายอิทธิพลของการสืบ
ทอดพระพุทธศาสนาของชาวไทยทรงดำ ในแง่การสืบทอดพระพุทธศาสนา ไทยทรงดำเป็นส่วนหนึ่งที่มี
อิทธิพลในการสืบทอด มิใช่เพียงแต่คนไทยที่มีอิทธิพลเท่านั้น ชาวไทยทรงดำยังมีอิทธิพลต่อการร่วมสืบ
ทอด พระพุทธศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีซึ่งชาวไทยทรงดำเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็น
คำสอนที่เป็นจริง ถูกต้อง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและมีผลดีต่อชีวิตจิตใจของชาวไทยทรงดำ 
สามารถปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างผสมผสานกลมกลืน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจ ัยเร ื ่อง “ว ิเคราะห์พ ุทธอัตลักษณ์ที ่ปรากฎในชุมชนไทยทรงดำตามหลัก
พระพุทธศาสนาในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้ข้อสรุปที่มี
ประเด็นท่ีสำคัญและน่าสนใจสมควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การศึกษาประวัติความเป็นมา ภาษา การแต่งกาย การดำรงชีวิต พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธ์ไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่อดีต – 
ปัจจุบัน  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 16 รูป/คนให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้พอ สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ไทยทรงดำชุมชน
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครมีความเป็นมาที่ยาวนาน โดยย้อนไปถึงการเข้า
มาของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยทรงดำ ผู้ไทยดำ ลาวทรงดำ ลาวโซ่ง หรือไทยโซ่งท่ีอพยพมาจากเขตสิบสองจุไท 
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ซึ่งมีอาณาเขตในแถบแม่น้ำดำ แม่น้ำแดงในประเทศเวียดนามตอนเหนือ โดยได้อพยพหรือถูกต้อนเข้ามา
ช่วงสมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ การอพยพเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวได้นำวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ อัตลักษณ์ของตนเข้ามาด้วย ภายหลังได้รับอิสรภาพด้วยทรงมีพระบรมราชโองการ
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้ยกเลิกระบบไพร่ ทำให้ชาวไทยทรงดำ
หลายกลุ่มได้แตกกระจัดกระจายไปตามทิศานุทิศ หนึ่งในนั้นได้อพยพมาที่ตำบลหนองสองห้องและได้
เลือกทำเลนี้เป็นท่ีทำมาหากินตั้งถิ่นฐานไทยทรงดำและรกัษาขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไทยทรงดำ
ให้สืบต่อจนถึงรุ่นลูกหลาน วัตนธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา การแต่งกาย การละเล่น การ
ดำรงชีวิต พิธีกรรม ศิลปะวัตนธรรม นอกจากรักษาไว้ไม่ให้สูญหายแล้ว ถึงแม้นวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่กล่าว
มาจะมีลักษณะเฉพาะตัวของชนเผ่าซึ่งผิดแผกแตกตา่งไปจากวัฒนธรรมชุมชนอ่ืน ๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็น
อุปสรรคแก่ชุมชนไทยทรงดำในการดำรงชีวิต ซ้ำยังได้ปริวัฒน์ตามภูมิประเทศ ความเจริญทางด้านวัตถุ 
ด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกลมกลืนกันโดยไม่ขัดแย้งต่อความเจริญที่เข้ามาในชุมชนด้วย สอดคล้องกับ 
อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์ ได้กล่าวว่า ด้านภาษาและการสื่อสาร เมื่อชาวไทยทรงดำ
อพยพมาอยู่ในประเทศไทยได้นำอักษรและภาษาของตนเข้ามาใช้ด้วย ภาษาพูดยังคงใช้อยู่ในหมู่คน
สูงอายุจนถึงปัจจุบัน ลูกหลานสมัยใหม่จะฟังภาษารู้เรื่องและพูดได้บ้าง ส่วนการเขียนนั้นจะบันทึกไวใ้น
สมุดไทยต่อ ๆ กันมา โดยเฉพาะเรื่องประเพณี พิธีต่าง ๆ ตามความเชื่อ ปัจจุบันมีผู้เขียนอักษรไทยดำได้
น้อยมาก เนื่องจากการพัฒนาของระบบการศึกษาไทยที่เข้ามาครอบงำชุดความคิดทางด้านการสื่อสาร 
ขณะที่การสื่อสารของชาวไทยทรงดำด้วยกันเป็นการดำรงอัตลักษณ์และสืบต่อผลิตซ้ำอัตลักษณ์ของชาว
ไทยทรงดำจากรุ่นสู่รุ่น (อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560) ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชุมชนไทย
ทรงดำในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครเป็นชุมชนที่มีรายละเอียดของ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ค่อนข้างมากและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนด้วย พร้อมที่จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่นได้โดยมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดได้อย่างงดงาม   
  2. การศึกษาพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ในชุมชนไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง 
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 16 รูป/คน พบว่า ชุมชนไทย
ทรงดำในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในอดีตมีความเช่ือในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
สิ่งลี้ลับ น้อยมากจะเข้าใจบริบททางด้านพระพุทธศาสนา โดยความเช่ือในสิ่งต่าง ๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์และลี้ลับ
นี้ทำให้เกิดค่านิยมในสังคมที่แปลกแตกต่างออกไป เป็นฐานให้เกิดพิธีกรรมที่ต้องมีการสืบสาน อนุรักษ์
จากรุ่นสู่รุ ่น โดยความเชื่อเหล่านี้ถือเป็นกุศโลบายที่สำคัญ เป็นวิถีแห่งปัญญาในการรวมชุมชนให้เกิด
วิถีทางดำเนินชีวิตไปในทิศทางเดียวกัน เป็นรากฐานที่สำคัญในการหลอมรวมความคิด ความรู้สึกของคน
ในชุมชนให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ นำความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนในที่สุด ในทางพระพุทธศาสนา
มิได้เห็นแย้งกับระบบความเชื่อของคนในชุมชน โดยความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาได้จัดไว้อย่างเป็น
ระบบคือ ศาสนาและปรัชญา ศาสนาสอนให้มนุษย์เช่ือด้วยศรัทธา ปรัชญาสอนให้มนุษย์เช่ือด้วยเหตุผล 
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การดำเนินชีวิตมนุษย์มักใช้ศรัทธาเป็นเป้าหมาย ใช้ความรู้เป็นเครื่องนำทาง ใช้ความเชื่อเป็นเครื่อง
ตัดสิน การกระทำ ความเชื่อมีบทบาทสำคัญในการวางหลักแห่งการกระทำ และยังเป็นองค์ประกอบที่
ช่วยให้บุคคลสามารถที่จะแสดงออกมาให้เข้ากับสถานการณ์ตามความเชื่อได้อย่างเหมาะสม โดยระบบ
ความเชื่อถูกรักษาไว้อย่างมั่นคงในรูปของพิธีกรรม พระพุทธศาสนาจึงเป็นเสาหลักหนึ่งที่มีบทบาทต่อ
ระบบความเชือ่ของคนในชุมชน ในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ความเชื่อใน
พิธีกรรมถือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของคนในชุมชน โดยมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลี้ลับ คือ ผี
บรรพบุรุษ หรือท่ีเรียกว่า ผีเฮือน ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนจะต้องมีห้องสำหรับตั้งบูชาผีบรรพบุรุษ หรือผี
เฮือนนี้ การนับถือผีของไทยทรงดำถือเป็นกุศโลบายหนึ่งที่ทำเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองลูกหลาน เครือ
ญาติ จึงถือได้ว่าเป็นระบบควบคุมทางสังคมอย่างหนึ่งให้คนอยู่ในกรอบของจารีตประเพณีที่ดีงาม เมื่อ
พุทธศาสนาเติบโตเจริญรุ่งเรืองเข้าไปทุกหย่อมหญ้าของชุมชนแล้ว ไทยทรงดำเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 
ประมุขของชุมชนก็นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมประเพณีต่าง ๆ ก็เลยนำพุทธศาสนาไปเข้าร่วมด้วย ตั้งแต่
กระบวนการมีจารีตประเพณีงานต่าง ๆ ชาวไทยทรงดำมีความยึดมั่นในวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเป็น
อย่างดี  และมีการสืบสานวัฒนธรรมให้ดำรงคงไว้เป็นอย่างดีและกลมกลืนกันอย่างไม่ขัดแย้ง สอดคล้อง
กับ เรณู เหมือนจันทร์เชย ท่ีได้ทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของ
ชาวไทยโซ่งท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาหมู่บ้านแหลมกระเจา 2 ตำบลลำลูกบัว อำเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม” พบว่า ชาวไทยโซ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่มีการสืบทอดและสามารถ
รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง แต่ชาวไทยโซ่งมีการพัฒนาปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ซึ่ง
เป็นผลจากปัจจัยผลักดันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ลักษณะการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมดังกล่าวโดยทั่วไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งนับว่าเป็นวัฒนธรรมที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป (เรณู เหมือนจันทร์เชย, 2541) 
 3. การวิเคราะห์พุทธอัตลักษณ์ที่ปรากฎภายในชุมชนไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตามหลักพระพุทธศาสนา จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ที่ตกผลึกภายในชุมชนไทยทรงดำ จำนวน 16 รูป/คน พบว่า พุทธอัตลักษณ์
ภายในชุมชนไทยทรงดำนั้น วัดมีบทบาทที่สำคัญมาก โดยมีความเชื่อมโยงกับอิทธิพลที่มีต่อประเพณี 
พิธีกรรมแบบชาวพุทธ โดยจะมีการไปทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา หรือแม้กระทั่งงานศพ เมื่อมี
การตายเกิดขึ้น แต่ก่อนจะประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของคนไทยทรงดำ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนวิถี
ชีวิตมาเป็นแบบผสมผสานกับชาวพุทธ แม้แต่การตายก็นำศาสนาพุทธเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีการสวดศพ 
พอตอนเช้ามาฉันเช้า ฉันเช้าเสร็จพอเสร็จพิธีพระก็มีพิธีกรรมของไทยดำซึ่งจะไม่เกี ่ยวกับพระแล้ว 
ศาสนาพุทธมีการบวชพระ เมื่อก่อนนั้นไม่มี เมื่ออยู่เมืองพุทธก็นับถือพุทธ แต่ก็เป็นการผสมผสานกันกับ
ประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดำ จะว่าพุทธก็ไม่ใช่พุทธทั้งหมด เพราะชาวไทยทรงดำต้องทำ
พิธ ีกรรมตามประเพณีตัวเองซึ ่งทิ ้งไม่ได้ จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว ่า พิธ ีกรรมทาง
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พระพุทธศาสนากับพิธีกรรมของไทยทรงดำ จะเป็นพิธีท่ีดำเนินไปแบบคู่ขนาน โดยอิงอาศัยซึ่งกันและกัน 
ไม่ขัดแย้งกันและไม่ก้าวก่ายวัฒนธรรมของกันและกันด้วย 
  
สรุปองค์ความรู้  

 
แผนภาพที่ 1 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้รับจากการวิจัย 
  
 จากแผนภาพที่ 1 สรุปได้ว่างานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์พุทธอัตลักษณ์ที่ปรากฎในชุมชนไทยทรง
ดำ ในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตามหลักพระพุทธศาสนา” นั้น เน้น
ศึกษาใน 2 ด้านใหญ่ ๆ คือ (1) ประวัติความเป็นมา ภาษา การแต่งกาย การดำรงชีวิต พิธีกรรม 
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน และ (2) ศึกษาพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ในชุมชนไทยทรงดำ ตำบล
หนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในแต่ละด้าน ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1) ประวัติความเป็นมา ภาษา การแต่งกาย การดำรงชีวิต พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน คือ (1) ด้านการดำรงชีวิต (2) ด้านการแต่งกาย (3) ด้านพิธีกรรม (4) ด้านภาษา และ 
(5) ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละด้าน จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยสรุปออกเป็นด้านย่อย ๆ 
ได้ดังนี้ 
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 1.1) ด้านการดำรงชีวิต การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนไทยทรงดำยังยึดหลักของการ
ปกครองในระบบผู้บังคับบัญชา หรือผู้ปกครอง และระบบลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้วิจัยจึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ด้านผู้ปกครอง และ (2) ด้านผู้ใต้ปกครอง 
 1.2) ด้านการแต่งกาย การแต่งกาย แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเป็นเอกลักษณ ์จึงเรียก ไทยทรงดำ 
นับถือและให้ความสำคัญกับผีและเทวดา เพราะเชื่อว่าธรรมชาติที่อยู่รอบตัว เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ป่าไม้ 
ภูเขา จะมีดวงวิญญาณต่างๆ สิ่งสถิตอยู่ และจะให้ความสำคัญสงูสุดกับ พระยาแถนผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล
และดวงวิญญาณของพ่อแม่ และบรรพชนของตระกูล ในวิถีชีวิตของไทยทรงดำ จึงมีพิธีกราบไหว้
บวงสรวงสิ่งต่างๆ สืบทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ผู้วิจัยจึงแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) การแต่งกาย
เพราะความเชื่อเรื่องผี (2) การแต่งกายเพราะความเชื่อเรื่องเทวดา และ (3) การแต่งกายเพราะความเชื่อ
เรื่องธรรมชาติ 
 1.3) ด้านพิธีกรรม ชาวไทยทรงดำ มีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองที่ตายตัว ไทยทรงดำ
ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเอาไว้อย่างเช่น ประเพณีเลี้ยงผีนา แล้วประเพณีเสนเรือนก็ยังอยู่ 
ประเพณีเกี่ยวกับมด เสนแก้เคราะห์ เพราะฉะนั้นเลยทำให้วัฒนธรรมประเพณีของไทยทรงดำยังอยู่ และ
ยึดอยู่อย่างน้ีก็ไม่มีวันจืดจาง ผู้วิจัยจึงแบ่งพิธีกรรมออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านประเพณี  (2) ด้านความ
เชื่อ และ (3) ด้านการเลี้ยงผี 
 1.4) ด้านภาษา ไทยทรงดำ มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง จากการสำรวจ
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทำให้ภาษาของกลุ่มไทยทรงดำเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย ผู้วิจัยพบว่า มีความพยายามในการฟื้นฟูและอนุรักษ์การใช้ภาษาทั้งในแบบที่เป็นภาษาพูด
และระบบการเขียนของชาวลาวโซ่ง/ไทยทรงดำเกิดขึ้นในชุมชนมากยิ่งขึ้น จึงได้แบ่งด้านภาษาออกเป็น 
2 ด้าน คือ (1) ด้านการอนุรักษ์ และ (2) ด้านการฟื้นฟู 
 1.5) ด้านศิลปวัฒนธรรม สภาพสังคมของชาวไทยทรงดำเริ่มเปลี่ยนไป รูปแบบทางวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวไทยทรงดำไปจากอดีตก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปตาม แต่ความเชื่อเรื่องผีและความเชื่อเรื่อง
ขวัญ ยังคงมีความสัมพันธ์กับสังคมของชาวไทยทรงดำอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังถูกปะปน
ด้วยประเพณีและพิธีกรรมแบบไทยด้วย ผู้วิจัยจึงแบ่งด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนออกเป็น 2 ด้าน คือ 
(1) ด้านความเช่ือ และ (2) ด้านจารีตประเพณี 
2) ศึกษาพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ในชุมชนไทยทรงดำ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งออกเป็น 3 ด้านเช่นกัน คือ (1) ด้านพิธีกรรม (2) ด้านหลักธรรม และ (3) 
ด้านความเชื่อ ซึ่งในแต่ละด้าน จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยสรุปออกเป็นด้านย่อย ๆ ได้ดังนี้ 
 2.1) ด้านพิธีกรรม ไทยทรงดำเน้นเรื่องจิตใจเป็นสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ใจเท่านั้นสัมผัส หรือ
พิสูจน์ได้ การแสวงหาผลอันเป็นอารมณ์ที่เกิดกับจิตใจ ความเชื่อมั่นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจและกาย อีก
สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยอมรับคือเรื่องสัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่ใช้แทนค่าอีกสิ่งหนึ่ง การใช้สัญลักษณ์ช่วยแผ่
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ขยายพฤติกรรมทางจิต คือ ช่วยให้จิตเกิดมโนภาพ ความคิด รวบยอด จินตนาการและเป้าหมายที่ชัดเจน 
มั่นคง ผู้วิจัยจึงแบ่งด้านพิธีกรรมออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ด้านจิตใจ และ (2) ด้านสัญลักษณ์ 
 2.2) ด้านหลักธรรม ไทยทรงดำมีความเชื่อ  วิถีชีวิต  พิธีกรรมและประเพณีปรับเปลี่ยนไปใน
ขั้นตอนของการปฏิบัติ  มีความเชื ่อเรื ่องกฎแห่งกรรม  มีการประพฤติปฏิบัติตามแนวคำสอนของ
พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไป  แต่ก็ยังคงให้การนับถือแถนและผีบรรพบุรุษ
ควบคู่กันไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซ่นไหว้ผบีรรพบุรุษ  เพราะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญกูตเวที 
ชาวบ้านไม่เห็นว่าการนับถือผีขัดกับหลักทางพระพุทธศาสนา จึงมีหลากหลายหลักธรรมที่ชาวบ้านใน
ชุมชนได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงแบ่งออกเป็นหลายหลักธรรมด้วยกัน ดังนี้ สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 
4 อปริหานิยธรรม 7  สาราณียธรรม 6 หลักพลีกรรม 5 ทิศ 6 มงคล 38 หลักมัชฌิมาปฏิปทา หลัก
สันโดษ หลักไตรลักษณ์ หิริโอตตัปปะ ความซื่อสัตย์ ความอดทนอดกลั้น ความสามัคคี ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ความมีระเบียบวินัย ความสำรวม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละ ความเมตตาอารี การ
พึ่งตนเอง เป็นต้น 
 2.3) ด้านความเชื่อ ความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชุมชนไทยทรงดำ ความเชื่อเป็นสิ่งที่ลบ
ออกไปจากใจของคนในชุมชนได้ยาก ความเชื่อของชุมชนไทยทรงดำตำบลหนองสองห้องนี้มีความเ ช่ือ
เกี่ยวกับศาลเจ้าพ่อของชาวไทยทรงดำ ศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน เป็นต้น และคนส่วนมากมีความเชื่อว่าผี 
คือ สิ่งที่ไม่มีตัวตน เขาก็นับถือ เขาก็ไปหาสัญลักษณ์มาแทน เพื่อให้เป็นรูปธรรม เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง เป็น
ต้น ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงแบ่งด้านความเชื่อออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ความชื่อเรื่องศาลเจ้า และ (2) ความเช่ือ
เรื่องผี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจ ัยเร ื ่อง “ว ิเคราะห์พ ุทธอัตลักษณ์ที ่ปรากฎในชุมชนไทยทรงดำตามหลัก
พระพุทธศาสนาในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” มีข้อเสนอแนะที่มาจาก
ผลการวิจัย สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) ภาครัฐ ควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรื่องอัตลักษณ์ของ
ชุมชนไทยทรงดำในตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างเป็นนโยบาย
ชุมชนต้นแบบ เพื่อนำไปใช้ในชุมชนอื่น ๆ ได้อย่างมีระบบและหลักการที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน (2) ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรเข้าไปศึกษาความโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งในการรักษาอัตลักษณ์ของไทยทรงดำ และปริวัฒน์ให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง
ต่อไป และ (3) ควรศึกษารูปแบบพุทธอัตลักษณ์ของชุมชนไทยทรงดำกับชุมชนไทยพุทธให้มีความ
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ไม่ขัดแย้งกัน  
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 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (1) ควรศึกษาผลกระทบที่เกิดจากระบบความเชื่อของชุมชนไทย
ทรงดำว่ามีผลกระทบต่อระบบความเชื่อของคนในชุมชนอื่น ๆ อย่างไรบ้าง (2) ควรจัดกิจกรรมระหว่าง
ชุมชนที่นับถือไทยทรงดำและชุมชนอ่ืน ๆ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และ (3) ควร
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลนำวิธีการจากชุมชนหนึ่งไปยังชุมชนอื่น ๆ ด้วยวิทยากรชุมชนหรือ
จิตอาสาของชุมชนที่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย เป็นกรอบการวิจัย ในพื้นที่
โรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 72 คน 
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 5 คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพื้นฐานในการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ โรงเรียน
นายสิบทหารบก ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีระดับความคิดเห็นในด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และด้านความพอประมาณ ตามลำดับ 
 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกอง
ประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก ควรเป็นกิจกรรมที่ทหารกองประจำการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ 
ได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในโอกาสต่อไป  
 3. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกอง
ประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก แบ่งออกเป็น 3 ขั ้นตอน คือ ขั ้นที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์  
เป็นการสร้างองค์ความรู้และแรงจูงใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวติ 
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการปฏิบัติ
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กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และการประสาน
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง   ขั้นที่ 3 การนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยการ
เสริมแรง รางวัลหรือยกย่องชมเชย และให้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
ทหารกองประจำการ 
 
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ทหารกองประจำการ 
 
Abstract 

This research paper is a combined method research. Using the sufficiency 
economy philosophy quality of life improvement, motivation, participation and 
networking as a research framework. The research area is army NCO school in Prachuap 
Khiri Khan Province. A questionnaire was used to collect data from a sample of 72 people, 
an in-depth interview with 5 key informants and a specific group discussion of 10 people. 
Data were analyzed using basic statistics in quantitative research and content analysis in 
qualitative research, the results showed that: 
 1. Living in accordance with the sufficiency economy philosophy of enlisted 
soldiers in army NCO school overall, it's at a good level. The opinion levels were arranged 
in order of morality, knowledge, rationality, defense and moderation 
 2. Organizing activities to promote life in accordance with the sufficiency 
economy philosophy of enlisted soldiers in army NCO school.  It should be an activity 
that enlisted soldiers participate voluntarily, have practiced and can be applied in the 
next career opportunity 
 3. The model o f  quality of life d evelopment according to the sufficiency 
economy philosophy of enlisted soldiers in army NCO school is divided into 3 steps: Step 
1 Paradigm adjustment is to create a body of knowledge and motivation to apply the 
philosophy of sufficiency economy in everyday life.  Step 2 Learning from practice is the 
learning of the philosophy of sufficiency economy through the practice of activities held 
within and outside the organization, according to the policy of the supervisor and the 
coordination of relevant network partners. Step 3 Applying to life by reinforcement award 
or commendation and provide training for professional development that meets the 
needs of enlisted soldiers. 
 
Keywords: Quality of life, Sufficiency economy philosophy, Enlisted soldiers 
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บทนำ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งในแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตและ การ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ  ทั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนสามารถพัฒนาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งพระองค์ ทรงเน้นย้ำ
แนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการพึ่งตนเอง ทั้งนี ้เพื ่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ แก่
ประชาชนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ ้มกันที่ดี และความไม่
ประมาท ตลอดจนตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอนท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถที่จะนำไปประยุกต์หรือปรับใช้กับสังคมในทุกระดับ ไม่ใช่เฉพาะสังคมเกษตรเพียงอย่ างเดียว 
ดังที ่ ประเวศน์ วะสี (2542)  ได้กล่าวถึง ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  ว่าเป็นทางรอดของ
สังคมไทยที่จะส่งผลก่อให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจพื้นฐานหรือฐานรากของสังคม  เนื ่องจาก
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการบูรณาการที่เช่ือมโยงชีวิต จิตใจ สิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าด้วยกันอย่างมีดุลยภาพ  

กองทัพบก เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลัก คือ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคง 
การรักษาความสงบเรียบร้อย และการพัฒนาประเทศ โดยมีการคัดสรรบุคคลเข้าเป็นทหารกอง
ประจำการ เพื่อปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค
ของการพัฒนาพลทหารกองประจำการของกองทัพบกในปัจจุบัน ได้พบปัญหาความไม่เสมอภาคหรือ
ความเหลื่อมล้ำต่อการคัดสรรบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ เป็นเหตุให้พลทหารกองประจำการ
มักจะเป็นชนชั้นล่างในสังคม ที่มีระดับการศึกษาที่ไม่สูงมาก (สฤษดิ์ แผนสนิท และคณะ, 2563) และมี
ภูมิลำเนาที่แตกต่างกัน เข้ามาประจำการรวมกันในหน่วยทหารซึ่งมีกฎระเบียบวินัยทางทหารที่เคร่งคัด 
เกิดปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็น
ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับทหารรกองประจำการในพื้นที่อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พบเห็นปัญหาทหารกองประจำการในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวิถีการ
ดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

บทความวิจัยนี้จึงได้นำเสนอรูปแบบการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทหารกองประจำการมี
คุณภาพชีว ิตที ่ดีบนพื ้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงหลักการความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม อัน
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ทหารกองประจำการต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ 

โรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
2) เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหาร

กองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
3) เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหาร

กองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
จากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก ดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที ่9 ได้ทรงพระราชทานถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่อยู่บนพ้ืนฐานของทางสาย
กลางซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามหลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นศาสนาที่
ต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะรู้และเข้าใจ ดังนั้น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นเพียง
หลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานเท่านั้น แต่เป็นหลักการปฏิบัติ
ที่จะนำพาให้ประชาชนคนไทยก้าวพ้นวิกฤติ ซึ่งพระองค์ได้พยายามอธิบายถึงหลักความพอเพียงให้แก่
ประชาชนคนไทยว่า หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2564)  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพื้นฐานหรือเป็น “เศรษฐกิจฐานราก” ที่จะสร้างความมั่นคงและแข็งแรง
ให้กับคนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่ดีมีความสุข “พอมี” “พอกิน” “พอใช้” อย่างยั่งยืน 
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข  “พอมี” 
“พอกิน” “พอใช้” อย่างยั่งยืน ควรมุ่งเน้นในหลักการพัฒนาที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงาน
ประการแรกคือ การคำนึงถึงภูมิสังคมและความตระหนักรู้  การทบทวนย้อนมองเพื ่อจะทำให้เกิด
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วิเคราะห์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน ให้ประชาชนได้มีโอกาสคิด วิเคราะห์และทบทวน
ตนเอง หาแนวทางการพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของทางสายกลาง การทำความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง หาแนวทางการพัฒนาหรือการส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อยกระดับด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับการปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือแบ่งปัน ซึ่งจะนำไปสู่การมีสังคมที่ดีและมี
ความสุขอย่างยั่งยืน (กรชนก สนิทวงศ์ และณรงค์ เจนใจ, 2563) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตจะเกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นการรับรู้ 
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล โดยมีโครงสร้างหลากหลายมิติที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านกายภาพ 
ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ดำเนินชีว ิต เป ็นต ้น (สุทธ ิพงศ์ บุญผดุง, 2554) และองค์การอนามัยโลก  The World Health 
Organization Quality of life Assessment (1995) ได้แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ไว้ 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านร่างกาย (Physical Health) คือ การรับรู ้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล  ซึ ่งมีผลต่อ
ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุข สบายไม่
มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกาย  การรักษา ทาง
การแพทย์ การรับรู้ถึงพละกำลังในการดำเนินชีวิตประจำวัน การพักผ่อนนอนหลับ การปฏิบัติกิจวัตร 
ประจำวัน การทางาน การรับรู้เหล่านี้มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน  2) ด้านจิตใจ 
(Psychological) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง ได้แก่ การรับรู้ ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อ
ตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึง
ความคิด ความจำ สมาธิ การตัดสินใจ ความสามารถในการจัดการกับความ เศร้า ความกังวล การรับรู้ถึง
ความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิตและความเช่ืออ่ืน ๆ ที่มีผลในทางที่ดีต่อการ
ดำเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือ 
การรับรู้ด้านความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่น การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นใน
สังคม การได้รับรู้ว่าตนได้ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องทางเพศ หรือ
การมีเพศสัมพันธ์ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการ
ดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การ
รับรู้ว่า ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ทางด้านการเงิน 
สถานบริการ สุขภาพ บริการทางสังคม การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสาร มีกิจกรรมสันทนาการ 
และกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 

3. แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งเป็นแรงขับที่ทำให้เกิดความต้องการในการกระทำหรือ
พฤติกรรมต่างๆ บุคคลจะมีการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการกระทำเมื ่อแรงจูงใจลดลงหรือ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นส่วนสำคัญของพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคล ดังที่ มัลลิกา 
จุลธรรมาศน์ (2544) ได้กล่าวถึงทฤษฎีทั ่วไปเกี ่ยวกับการจูงใจของมาสโลว์  (Maslow’s General 
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Theory of Human Motivation) ไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการขั้นพื้นฐาน และความต้องการนี้จะ
มีตลอดเวลา และมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นจะมา
แทนท่ี ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป ส่วนความต้องการที่ยังไม่ได้
รับการตอบสนองจะยังเป็นสิ่งจูงใจอยู่ กระบวนความต้องการของมนุษย์จะมีลำดับขั้นจากต่ำไปหาสูง 
ตามลำดับความสำคัญในสิ่งที ่ต้องการของมนุษย์  (Hierarchy of Needs) ซึ่งแบ่งลำดับขั้นของความ
ต้องการของมนุษย์เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความ
ต้องการขั้นนี้เป็นความต้องการทางกายของมนุษย์ที่จำเป็นต้องสนองเป็นขั้นเริ่มต้นทั้งนี้ เพื่อการอยู่รอด
ของชีวิตตัวอย่างเช่น ความต้องการอาหาร ต้องการน้ำ ต้องการได้สนองความรู้สึกทางเพศ หรือการดำรง
เผ่าพันธุ์ไว้เป็นต้น 2) ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Needs) เป็น
ความต้องการที่ให้ตนเองปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งทางด้านร่างกายและ อารมณ์ สิ่งที่ทำให้เกิดความ
ไม่สบายทางอารมณ์ได้แก่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น ว่าสิ่งแวดล้อมที่ขู่คุกคามให้เกิดอารมณ์กลัว วิตก
กังวล ความต้องการในขั้นนี้ คือ ต้องการเป็นอิสระจากสภาพขู่เข็ญ 3) ความต้องการการมีส่วนร่วมใน
สังคม (Social Belonging Needs) เป็นความต้องการที่อยากจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะที่ดีเป็นที่นับถือ 
เชื่อถือจากผู้อื ่นและต้องการความเอาใจใส่จากผู้อื่นและต้องการให้ตนเองเป็นที่ประทับใจของผู้อื่น   
4) ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) เป็นความต้องการที่อยากจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ที่ดีเป็นที่นับถือ เชื ่อถือจากผู้อื ่นและต้องการความเอาใจใส่จากผู้อื ่นและต้องการให้ตนเองเป็นที่
ประทับใจของผู้อื่น 5) ความต้องการความสำเร็จสูงสุด (Self-actualization Needs) เป็นระดับความ 
ต้องการของบุคคลที่ต้องการเติมเต็มความสามารถหรือต้องการกระทำในสิ่งที่เชื่อมั่นว่า  มีความสำคัญ
ที่สุดจากความนึกคิดของตนเอง เป็นกระบวนการที่พัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของแต่ละบุคคลซึ่งแสดง
ออกเป็นรูปแบบของทักษะ ความสามารถ  

4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  จากการศึกษาของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2557) ได้
กล่าวถึง ขั ้นตอนของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขององค์กรชุมชนและเครือข่าย 6 ขั ้นตอน ได้แก่  
1)  การมีส่วนร่วมในการริเริ่มการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่องค์กรชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาภายในท้องที่ ตลอดจนมีส่วนในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของชุมชนด้วย 
2)  การมีส่วนร่วมในการวางแผนในการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่องค์กรชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนารวมทั้งกำหนดวิธีการ แนวทางในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมการพัฒนา ตังอย่างเช่น 
องค์กรชุมชนและเครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนแม่บทชุมชนและแผนพัฒนาตำบล เป็นต้น  
3) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่องค์กรชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์โดยการสนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงาน และ
ดำเนินการเพื่อให้กิจการเพื่อให้กิจกรรมลุล่วง เช่น องค์กรชุมชนเข้าไปดำเนินพัฒนาระบบสหกรณ์ของ
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ชุมชน และการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป็นต้น 4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนา 
เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์
อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ  5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่
ภาคประชาชนเข้าร่วมประเมินว่า การพัฒนาที่ได้กระทำไปนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ใครได้รับ
ประโยชน์มีผลกระทบต่อชุมชนท้องที่หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินผลนั้นอาจเป็นการประเมินผล
ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ หรือกระทำในรูปของการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลสรุปรวบยอดของการดำเนินการ 6) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ประสบการณ์
ทำงาน และการสรุปบทเรียน เพื่อให้คนในชุมชนท้องที่ต่างๆ ทบทวนการทำงานของตนเอง และหาแนวทาง
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาว 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย พัฒนาการของกลุ่มและเครือข่าย อาจมีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและบริบททางสังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ง พิชัย เพชรรัตน์ 
(2547) ได้สรุปขั้นตอนการพัฒนาเครือข่าย ไว้ 4 ขั้นตอนใหญ่ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเกิดแรงจูงใจ คือ คนเข้ามา
รวมกลุ่มอาจจะเกิดแรงกระตุ้นจากฝ่ายต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ การชักชวนของผู้นําชาวบ้าน และความ
ต้องการของตนเองที่เห็นปัญหาและต้องการแก้ไข รวมทั้งความพร้อมในการที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งแรง
กระตุ้นดังกล่าวทําให้คนแสวงหาการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนากิจกรรมที่เกิดขึ้น ขั้นที่ 2 ขั้นวางใจกลุ่ม เป็น
ขั้นตอนที่ปัจเจกบุคคลเกิดความไว้วางใจกลุ่ม องค์กร ว่าจะสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการนั้นได้ จึงดําเนินการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะกลายเป็นพลังของกลุ่ม 
และเครือข่ายในที่สุด ขั้นที่ 3 ขั้นขยายผล หลังจากที่ได้ดําเนินการมาระยะหนึ่ง กลุ่ม เครือข่ายเกิดความ
เข้มแข็ง จึงมีการสานต่อและเช่ือมโยงกับทุกฝ่าย ในการจัดการกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
พื้นที่และประเด็นกิจกรรม เป็นขั้นการขยายผลที่นําไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง ขั้นที่ 4 กลุ่มสัมพันธ์ เป็นการ
บริหารเครือข่าย หลังจากท่ีเครือข่ายได้ดําเนินการจนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรมความสัมพันธ์เพื่อร่วมรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับที่ พระมหา
สุทิตย์ อาภากโร (2548) อธิบายว่า การพัฒนาเครือข่าย เป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดที่เครือข่ายทุกเครือข่ายทำ
ร่วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผน
ร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน และเงื่อนไขสำคัญของเครือข่าย คือ ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์
สื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างสมาชิก อาจมีผู้ประสานซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มประสานซึ่งดำเนินกิจกรรม
ประสาน แต่ไม่ใช่เป็นผู้ดําเนินการแทนสมาชิกเครือข่ายในทุกเรื่อง เครือข่ายจะยั่งยืนถ้าหากว่าสมาชิกร่วม
ใจกันตั้งแต่ต้น ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ ไม่ให้มีคนครอบงํา มีปัจจัยหรือทุนในการ
ดําเนินงาน ประสานงาน มีความยืดหยุ่นปรับตัวตามที่สมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบ 

โดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลางเป็นหัวใจสำคัญของกรอบ
แนวคิด โดยความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น จากทั้งภายนอกและภายใน 
เงื่อนไขในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ให้อยู่ในความพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง) ผนวกกับคุณธรรม (จิตใจมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และเพียร อดทน ปัญญา) เพื่อนำไปสู่
แนวทางการปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับคือ การพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความรู้/เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลนำ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเกิดขึ้นจากแรงจูงใจของบุคคล 
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นแรงจูงใจภายใน คือ แรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นจากความต้องการของแต่ละบุคคล ทำ
ให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมในสิ่งที่ตนต้องการออกมา และแรงจูงใจภายนอกจะเกิดขึ้นจากการได้รับแรง
กระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะที่มีผลกระทบที่นำไปสู่พฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ  นอกจากนั้นการมี
ส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เป็นปัจจัยที่ช่วย
สร้างองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม 
และการร่วมกิจกรรมกับชุมชน ทำการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พื้นที่วิจัย คือ โรงเรียนนายสิบทหารบก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 72 คน 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ จำนวน 5 
คน และนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ผู้ร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ประกอบด้วย 
ผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ จำนวน 5 คน ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 
คน และทหารกองประจำการ จำนวน 2 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ
คำถามปลายเปิด ซึ ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 2) แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก 
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ และ ประเด็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3) แบบการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ เพื ่อการถอดบทเรียนจากกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก และร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ รวมถึงสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในชุมชนต่อไป โดยแบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
ประเด็น/หัวข้อการสนทนากลุ่มเฉพาะ และบันทึกผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 4) การสังเกตกิจกรรม โดย
ผู้วิจัยได้ทำการสังเกตและบันทึกข้อมูลจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก เกี่ยวกับความพึ่งพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ ประสบการณ์ที่ไดร้ับ และแรงจูงใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ทำ
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานในการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ผลการวิจัย 
1. การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ โรงเรียน

นายสิบทหารบกในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านตามลำดับ ดังนี้ 1) ด้าน
คุณธรรม ทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยมี
ระดับความคิดเห็นในหัวข้อ มีระเบียบวินัยและขยันหมั่นเพียรในการทำงาน มีการเอื ้ออาทรและ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีการส่งเสริมการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ มกีารคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
และมีการวางตัวเป็นกลางและแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ตามลำดับ 2) ด้านความรู้ ทหารกองประจำการ 
โรงเรียนนายสิบทหารบก มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยมีระดับความคิดเห็นในหัวข้อ   
มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาที่นับถือ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใน
หน้าที ่ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื ่อเป็นพลเมืองที ่ดี  มีความรู ้ความเข้าใจสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ 3) ด้าน
ความมีเหตุผล  ทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
โดยมีระดับความคิดเห็นในหัวข้อ มีการยอมรับผลที่เกิดขึ้นหากเกิดความผิดพลาด มีการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล มีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ มีการคำนึงถึงความจำเป็นในการ
บริโภคสินค้า และมีการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตามลำดับ 4) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยมีระดับความ
คิดเห็นในหัวข้อ มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น มี การศึกษาหาความรู้เพิ ่มเติมอย่าง
สม่ำเสมอ มีการออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง  มีการออมเงินไว้ใช้ยามจำเป็น และมีการ
ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่และอบายมุข ตามลำดับ 5)  ด้านความพอประมาณ ทหารกองประจำการ โรงเรียน
นายสิบทหารบก มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยมีระดับความคิดเห็นในหัวข้อ มีการดำเนิน
ชีวิตโดยไม่มีการเบียดเบียนผู้อื่น มีความพึงพอใจในสภาพชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบัน มีการรับประทาน
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อาหารของโรงเลี้ยงเพื่อลดรายจ่าย มีการใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าอย่างประหยัด และการไม่บริโภค
สินค้าฟุ่มเฟือยที่เกินความจำเป็น ตามลำดับ 

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกอง
ประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก ผลจากการสังเกตพบว่า 1) ความพึ่งพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่มีลักษณะสอดคล้องกับประสบการณ์ของตนเอง รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง 2) ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก ส่วนมาก
มีความรู้และประสบการณ์มาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม สามารถบอกความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับได้
อย่างถูกต้อง 3) แรงจูงใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ทหารกองประจำการ โรงเรียนนาย
สิบทหารบก มีแรงจูงใจในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ 

3. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกอง
ประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์ เป็นการจัดการความรู้และปรับทัศนคติที่มีต่อหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และแหล่ง
เรียนรู ้ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งทุกภาคส่วนในองค์กรโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาจะต้องให้
ความสำคัญ และกระทำตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นที่ 2 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน และการ
ประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ 3 การนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยจัดให้มีการติดตามผลการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก และมีการ
เสริมแรง รางวัล หรือยกย่องชมเชย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพท่ีตรงตามความต้องการ
ของทหารกองประจำการ 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ โรงเรียนนาย
สิบทหารบก โดยจำแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล  ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านคุณธรรม และด้านความรู้ พบว่า ทหารกองประจำการ มีความคิดเห็นตาม
แบบสอบถามอยู่ในระดับดีในทุกด้าน โดยมีเหตุผลสำคัญมาจากความเข้มงวดกวดขันในด้านระเบียบวินัย
ภายในหน่วยทหาร ซึ่งได้มีการกำหนดกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ยังพบว่าผลการตอบคำถามบาง
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รายหัวข้อที่อาจจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการได้ในอนาคต ได้แก่ 
การลด ละ เลิก  เหล้าบุหรี่และอบายมุข  และการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยที่เกินความจำเป็น ซึ่งมีปัจจัยที่
สำคัญมาจากช่วงวัยและสถานภาพของทหารกองประจำการ ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 20 – 25 ปี และมี
สถานภาพโลด จึงมีความนิยมบริโภคเหล้าบุหรี่และอบายมุขต่าง ๆ และไม่ได้มีความระมัดระวังในการใช้
จ่ายในการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดและทฤษฎีของมาสโลว์ (มัลลิกา จุลธรร
มาศน,์ 2544) ซึ่งกล่าวไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการขั้นพื้นฐาน และความต้องการนี้จะมีตลอดเวลา 
และมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นจะมาแทนที่ ความ
ต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป  ส่วนความต้องการที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองจะยังเป็นสิ่งจูงใจอยู่ กระบวนความต้องการของมนุษย์จะมีลำดับขั้นจากต่ำไปหาสูง ตามลำดับ
ความสำคัญในสิ่งท่ีต้องการของมนุษย์ 

ส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหาร
กองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก ควรเป็นกิจกรรมที่ทหารกองประจำการเข้าร่วมด้วยความ
สมัครใจ ได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้จาก
การสังเกตพบว่า ทหารกองประจำการส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการศึกษาและ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้ว ทำให้ทหารกองประจำการบางส่วนไม่สมัคร
ใจเข้าร่วมกิจกรรม แต่อย่างไรก็ตาม ทหารกองประจำการ มักจะให้ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื ่อส่วนรวมอื ่น ๆ นอกจากนั ้นทหารกอง
ประจำการ จะให้ความสนใจในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้นำ
ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน จึงแสดงให้เห็นว่าปัจจัยหลายประการ
ที่มีส่วนในการจูงใจให้ทหารกองประจำการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ต่อไป ดังที่ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีความต้องการหรือแสดงบางอย่าง
ตามความชอบของตัวเอง เพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่มีแรงจูงใจภายในย่อมแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วย
ความยินดี  

สำหรับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกอง
ประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก จากการสังเกตกิจกรรม การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการสัมมนา
กลุ่มเฉพาะ ได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของทหารกองประจำการจะต้องเริ่มต้นด้วยการปรับทัศนคติ สร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการที่จะนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และใช้กระบวนการปฏิบัติในการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารช่วยให้ทหารกองประจำการเกิดการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงควรมีการเสริมแรง การให้รางวัล หรือ การ
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ยกย่องชมเชย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

สรุปองค์ความรู้   
 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการโรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดย
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสอบถามความคิดเห็น การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ทำการวิเคราะห์และสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย สรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก ประกอบด้วย 

1.1 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1) แผนการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 2) นโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ 3) สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต 4) การส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5) บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นต้นแบบของการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 

1.2 ปัจจัยภายใน ได้แก่ 1) การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกอง
ประจำการ 2) ความพร้อมในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน 3) องค์
ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรที่ถูกต้อง 4) การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ภายใน
องค์กร 5) แรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 

2. กิจกรรมเสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกอง
ประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้แก่ 1) กิจกรรมด้านการลดรายจ่าย 2) กิจกรรมด้านการเพิ่ม
รายได้ 3) กิจกรรมด้านการประหยัด 4) กิจกรรมด้านการเรียนรู้ 5) กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 6) กิจกรรมด้านการเอื้ออารีต่อกัน 

3. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกอง
ประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์ ขั้นที่ 2 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ขั้นที่ 3 การนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
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  สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวจิัย 

 

ข้อเสนอแนะ  
 งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบแนวทาง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของทหารกองประจำการ โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยการสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจในการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมที่จัดขึ ้นภายใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงาน โดยการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และควรมีการ
เสริมแรง รางวัล หรือยกย่องชมเชย และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพท่ีตรงตามความต้องการของทหาร
กองประจำการ โดยมีประเด็นปัญหาที่ควรแก้ไขในเรื่องการลด ละ เลิก  เหล้าบุหรี่และอบายมุข  และ
การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยที่เกินความจำเป็น สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็น
เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของข้าราชการ
ทหารในระดับชั้นประทวนและระดับชั้นสัญญาบัตรต่อไป 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 

กิจกรรมเสริมสร้างการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์ 
 

รูปแบบการพัฒนาคุฌภาพชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของทหารกองประจำการ 
โรงเรียนนายสิบทหารบก 

ขั้นที่ 2 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 
 ขั้นที่ 3 การนำไปประยุกต์ใช้ 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี , 2) เพื่อศึกษากระบวนการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ 
3) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยแบบ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) 
กับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร และการ
สัมภาษณ์ โดยนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์เนื ้อหาตามประเด็น และสรุปผล อภิปรายผล และหา
ข้อเสนอแนะ  
 ผลการศึกษาพบว่า: 
 1) การศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนอง
ลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ควรต้องมีการเน้นที่มาตรฐานของงาน, ครูดีต้องสร้างคนดี
ให้สังคม ครูต้องรักเด็กและเด็กหันมารักครู ครูต้องสอนให้เด็กให้อารีย์ต่อเพื่อนมิใช่แข่งขันกัน นักเรียนที่
เรียนเก่งต้องช่วยนักเรียนไม่เก่ง และท้ายสุดต้องจัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าของความสามัคคี โดยเน้น
หลักธรรมในการบริหารห้องเรียนต้องใช้กับนักเรียนเพื่อผลลัพธ์ทั้งทางระยะสั้นและระยะยาวผู้เรียน จึง
จะมีประสิทธิภาพ 



- 1228 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 2) การศึกษากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า (1) วิธีการจัดการฝึกอบรมผู้เรียน โรงเรียนวิถีพุทธตามหลัก
พระพุทธศาสนา มีกระบวนการให้โรงเรียนที่ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ การนำหลักธรรม 
มีกระบวนการในประยุกต์หลักพุทธธรรม (2) ควรมีการจัดอาคารสถานที่เอื้อต่อผู้เรียน สิ่งแวดล้อมใน-
นอกให้ร่มรื่น น่าอยู่ สอดคล้องกับ กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ (3) เน้นบูรณาการไตรสิกขาเข้าไปในทุก
กลุ่มสาระพร้อมให้มีการประเมินเป็นประจำ ทางโรงเรียนจำต้องจัดประสบการณ์ตรงให้นักเรียน  
 3) การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า (1) การบริหารจัดการโรงเรียนโดยอาศัยความร่วมมือของทุก
ฝ่าย ควรขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย (2) การเน้นสาระการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในทุกระบบ (3) การเน้นแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการวางแผน การปฏิบัติสู่วิถีพุทธ ควร
ความเข้าใจเกี่ยวกับกับการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธให้มีความชัดเจนตรงกับความต้องการของนักเรียน
ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม 

 
คำสำคัญ :  การบริหารจัดการ, โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

Abstract  
A research on “The Buddhist School Management of Wat Nong Mai Kaen, Nong 

Lan Subdistrict, Tha Maka District, Kanchanaburi Province” was to study the general 
conditions, its process and to recommend its approaches. This was a qualitative research 
as its methodology was to use in-depth interview conducted with 14 purposive key 
informants for its data collection the Buddhist School Management of Wat Nong Mai 
Kaen, Nong Lan Subdistrict, Tha Maka District, Kanchanaburi Province. The researcher 
applied explanatory and descriptive data analysis method to critically exploring 
documents and interviews. The findings were deliberated with content analysis by issues, 
for their summary, discussions and recommendations.   

The results showed that : 
1) Studying its general conditions of the Buddhist School Management of Wat 

Nong Mai Kaen, Nong Lan Subdistrict, Tha Maka District, Kanchanaburi Province revealed 
that it needed to emphasize work standards, good teachers must create good people in 
societies; teachers must love children and children turned to love their teachers; teachers 
must teach children to be generous to their classmate rather tha competition; the 
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achievers must help the underachievers; and finally, it required to organize activities to 
create values of unity emphasizing the principle of dhamma  in classroom management 
for the end results in short-term and longterm. These contributed efficiency.  

2) Studying the process of the Buddhist School Management of Wat Nong Mai 
Kaen, Nong Lan Subdistrict, Tha Maka District, Kanchanaburi Province disclosed that (1) In 
the way to train learners, the Buddhist School by the Buddhist principle owned a process 
allowing the schools to train their learners to spend Their Buddhist lives, adopting the 
dhamma principle and owning a process to apply the Buddhist principle. (2) There should 
be buildings arrangement to facilitate learners, serene and peaceful inside and outside 
surroundings, pleasant to live, and responsive to the Buddhist School activities; and (3) 

Emphasizing the Tisikkhᾱ to intervene in each Course Group readily for regular appraisals. 
The Buddhist schools were demanded to organize direct experience for their students.  

3) Studying the approaches of the Buddhist School Management of Wat Nong 
Mai Kaen, Nong Lan Subdistrict, Tha Maka District, Kanchanaburi Province disclosed that 
(1) The Buddhist School Management relied on collaboration from all parties; request of 
collaboration from all parties should be made. (2) It needed to emphasize essence of 
learning and to develop learners in all course groups and in all system; and (3) 
emphasizing the approaches of planning, and practices to the Buddhist ways required 
understanding about the apparent operation of the Buddhist schools responsive to the 
needs of students to meet diverse  models with appropriation. 

 
Keywords: Management, The Buddhist School. 
 

บทนำ  
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำให้

เราเข้าสู่สังคมโลกาวิวัฒน์ เป็นโลกท่ีเชื่อมโยงถึงกันหมดหรือที่เรียกว่าโลกไร้พรหมแดน การใช้ดาวเทียม
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใยแก้วนำแสงได้ทำให้คนมีหูทิพย์ตาทิพย์ สามารถนำอดีต มาฉายในปัจจุบัน  
สามารถติดต่อสัมพันธ์กันข้ามฟ้าและข้ามโลก การส่งและรับข่าวสารข้อมูลสามารถ กระจายไปสู่ผู้รับโดย
ไม่จำกัดเวลาสถานที่ เทคโนโลยีหลักอันได้แก่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สื่อสารโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับฐานข้อมูล ได้ช่วยสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การเมือง วัฒนธรรม ธุรกิจ บันเทิง
ฯลฯ จนกระทั่งข่าวสารกลายเป็นสิ่งที่ต้องเสพในชีวิตประจำวัน หาไม่แล้ว เราจะไม่สามารถปรับตัวได้ใน
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ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมบริโภคอย่างรวดเร็ว ทำให้เราพบเห็นความ เจริญของบ้านเมืองทางด้านวตัถุ 
แต่ถดถอยทางด้านการพัฒนาจิตใจช่องวางทางเศรษฐกิจและสังคม ขยายตัวมากขึ้นระหว่างผู้คนในเมือง
และชนบท ภูมิปัญญาถูกลดทอนความสำคัญ ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นอ่อนแอลดลง เพราะขาดหลักใน
การพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการศึกษาในโรงเรียน ที่พัฒนาอย่างแยกส่วน มุ่งผลิตคนเก่ง 
เน้นวิชาความรู้เป็นเป้าหมายหลัก จึงไม่สามารถจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไม่
สามารถผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีกำลังรับมือกับปัญหา ในชุมชนของตน หรือมาตรวัดความรู้ผิดชอบ
ชั่วดี มีความละอายต่อการกระทำผิดทำนองคลองธรรม ในที่ลับและที่แจ้ง เราจึงพบเห็นการทุจริต
คอรัปชั่นและการแข่งขันอย่างเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้น ในทุกภาคส่วนของประเทศไทย ร่วมถึงความ
ละเลยต่อหน้าที ่และตัวบทกฎหมายจนเกิดความเสียหาย อย่างรุนแรง สร้างความอ่อนแอให้กับ
ประเทศชาติอย่างมาก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 1 มาตรา 6 ความมุ่งหมาย และ
หลักการของการจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีความสุข ดังนั้น โรงเรียนจึง เป็นสถาบันทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญที่สามารถ พัฒนา
คนไทย ให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทาง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ควบคู่กับความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แต่จากสภาพ 
ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง จากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทันสมัยมี
บทบาทในชีวิตประจำวันมากข้ึน อารยธรรมต่างประเทศมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย การดูแลเอาใจใส่และ 
พึ่งพาอาศัยกันในครอบครัวปฐมภูมิลดน้อยลง ดังนั้น การพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา คือการให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข จึงเป็น
สิ่งสําคัญที่ จะต้องพัฒนา เพื่อทําให้สังคมไทยซึ่งเป็นเมืองพระพุทธศาสนามั่นคงและน่าอยู่สืบไป ในปี
การศึกษา 2546 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม่ เพื่อเป็น การจัดการการ
เรียนรู้ตาม ความแตกต่างที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ ประเทศชาติใน
ปัจจุบัน โดยได้กําหนดการพัฒนาโรงเรียนใน 5 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 โรงเรียนในกํากับของรัฐ 
รูปแบบที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธ รูปแบบที่ 3 โรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ รูปแบบที่ 4 
โรงเรียนสองภาษา รูปแบบที่ 5 โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แต่พฤติกรรมของเยาวชนไทย
เบี่ยงเบนไปในทางเสื่อม เสีย ได้แก่ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวสถานเริงรมย์ และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
ในทางรุนแรง เช่น การเสพยา เสพติด ชู้สาว ทําลายทรัพย์สินสาธารณะ และพบว่า สังคมปัจจุบันมกีาร
แข่งขันกันมากขึ้น คนในสังคมมี ความเห็นแก่ตัวและเคยชินกับระบบการแข่งขัน ทําให้สังคมไทยมีการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทําให้สังคมไทยเป็น
สังคมที่เห็นแก่ตัวมากขึ้น ดังจะเห็น ได้จากข่าวที่มีกลุ่มเด็กขายตัว จําหน่ายยาเสพติด และตดิสิ่งเสพติด 
เป็นต้น    
 โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นรูปแบบของการพัฒนาโรงเรียนรูปแบบหนึ่ง ที่กําหนดให้มีขึ้น เพื่อการ
พัฒนาความเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นคนที่ดี คนเก่ง และสามามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข การที่
กระทรวงศึกษาธิการมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษานําระบบของพุทธรรมมาประยุกต์จัดกับ
ระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติกําหนด ที่มีคุณสมบัติของการเป็นคนที่ดี เก่ง มีความสุขอย่างแท้จริงอันเป็น
เป้าหมายแท้ของพุทธธรรมอยู่แล้วให้มีความชัดเจนขึ้น โดยผ่านการดําเนินงานของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” 
อันจะเป็นตัวอย่างท่ีจะขยายผลสู่การพัฒนาในโรงเรียนอ่ืนๆ ในวงกว้างต่อไป (สํานักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) 
 อยางไรก็ดีจากผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมาของโรงเรียนวิถีพุทธแมจะไดผลที ่นาพอใจ ใน
ระดับหนึ่งโรงเรียนก็ยังเห็นวายังจะตองพัฒนาดานนี้ใหมากยิ่งขึ้นประกอบกับสภาพสังคม ลืมชุมชนในป
จจุบันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก ปญหาดานสังคมเกิดขึ้นมากมากมาย นักเรียน ซึ่งเปนเยาวชนของชาติ
ในอนาคตที่สําคัญ ไมสามารถปรับตวัไดทันการเปลีย่นแปลงจึงเกิดปญหาขึน้ รวมทั้งครู ผูปกครองจะตอง
มีแนวทางและวิธีการอยางหลากหลายที่จะชวยกันสงเสริมและ ดําเนินการพัฒนานักเรียนในดานความมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา นักเรียนมีวัตรปฏิบัติในการกิน 
อย ูดู และฟงเปน ครู บุคลากร ผูปกครองนักเรียน และชุมชนจะ ตองเปนแบบอยางที่ดี เปนบุคคลที่ตอง 
“สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น” รวมทั้งโรงเรียน จะตองมีระบบการบริหารจัดการตามแนวทางวิถีพุทธที่
ถูกตองและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งโรงเรียน วัดหนองไม้แก่น ได้เขารวมโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
กาญจนบุรี ในป พ.ศ. 2546 ไดลงทะเบียนเขารวมโครงการแลว ในจํานวน 330 โรงเรียนดวยกัน จน
กระทั่งป 2558 จํานวนโรงเรียนวิถีพุทธมีเพิ่มขึ้น เปน จํานวน 343 โรงเรียน และไดดําเนินการตาม
แนวทางที่สํานักการศึกษาไดจัดอบรมและไดนําแนวทางการดําเนินงานมาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน เนนการเขามามีสวนรวมของผูเกี ่ยวของทุกฝาย โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 8 ขั้นตอน คือ สรางความตระหนักและความเขาใจ ประเมินตนเองตามสภาพจริง ของครู
และผูบริหาร วิเคราะห์ ขอมูลและประชุมตัดสินใจพัฒนารวมกันลงมือปฏิบัติ/ดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรม ประเมินตนเองระหวางการดําเนินงาน ลงมือปฏิบัติ/ปรับปรุงแกไข รวบรวมขอมลูและสรุปผล 
รายงานผลและนําไปเปนขอมูลพัฒนาเมื่อไดดําเนินการมา ระยะหนึ่งแลว จึงจําเปนตองทราบผลการ
ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆเพื ่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป  
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 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น อันจะชวยสนับสนุนใหการดําเนินงาน ในโรงเรียนวิถี
พุทธบรรลุผลสําเร็จยิ่งขึ้น กอใหเกิดประสิทธิผลตอการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่
พึงประสงค ในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งราง
กาย จิตใจ สติปญญาความรู คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนอง
ลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 2) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 3) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี ้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาวิจัยถึงการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ วัดหนองไม้แก่น ตำบล
หนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีดังต่อไปนี้  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เพื่อศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” เกี่ยวกับ การศึกษาสภาพ
ทั่วไป กระบวนการบริหารจัดการ และแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยผู้วิจัยจะศึกษา
เกี่ยวกับพุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
 ขอบเขตด้านสถานที่ 
 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ โรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ จำนวน 14 รูป/คน 
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1) พระสมบัติ เมธิโก (ตำแหน่ง) ครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนอง
ลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

2) พระสุรเดช ถาวโร คงเมือง (ตำแหน่ง) ครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 
ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

3) นายชลิตร์ ตันเรืองศรี(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

4) นางสาวแหม่ม เสือสด (ตำแหน่ง) ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตำบล
หนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

5) นางสมปอง ญาติคำ (ตำแหน่ง) ครูชำนาญการโรงเรียนวัดหนองไมแ้ก่น ตำบลหนองลาน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

6) นางกาญจนาณ์ สังคต(ตำแหน่ง) ครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

7) นางสาวดารุณี เพ็งน้อย(ตำแหน่ง) ครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

8) นางสาวจารุวรรณ วงษ์แก้ว (ตำแหน่ง) ครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

9) นางกนิษฐิกา ไวทยะชัยวัฒน์ (ตำแหน่ง) ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนอง
ลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

10) นางสาวกนกวรรณ ศรีอ่อน (ตำแหน่ง) ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนอง
ลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

11) นางสาวอลิศรา อ่องศรี (ตำแหน่ง) ครูชำนาญการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตำบล
หนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

12) นางวรวีร์ จันทร์อนันต์ (ตำแหน่ง) ครูโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

13) ผู้ใหญ่วันชัย ญาติคำ (ตำแหน่ง) คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 
ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

14) นายวัชรพล ญาติคำ (ตำแหน่ง) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น ตำบล
หนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้นแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน 



- 1234 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการของโรงเรียนวิถีพุทธโดยนําหลักธรรม  

ทางพระพุทธศาสนาประยุกตใชกับการบริหารจัดการ 
ด้านกายภาพ หมายถึง สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม โดยให้มีศูนย์รวม

ศรัทธาของครู นักเรียนและบุคคลในชุมชน คือมี พระพุทธรูปที่เด่นชวนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย มีสวน
พุทธธรรมประกอบด้วยต้นไม้ สำคัญในพระพุทธศาสนา มีป้ายนิเทศ ป้ายคุณธรรม มีอาคารสถานที่ที่
สะอาดเป็นระเบียบและเพียงพอต่อการใช้สอย 

ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต หมายถึง สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจำวัน ประจำ
สัปดาห์หรือในโอกาสต่างๆ เป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษาที่เป็นการปฏิบัติบูรณาการทั้งศีล สมาธิ และ
ปัญญาโดยเน้นการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการกินอยู่ ดู ฟังด้วยสติสัมปชัญญะเพื่อเป็นไปตามคุณค่า
แท้ของการดำเนินชีวิตโดยมีกิจกรรม 

ด้านการเรียนการสอน หมายถึง สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาหรือจัดการเรียน
การสอนที่การบูรณาการหลักธรรมทั้งที่เป็นความรู้ (Knowledge) ศรัทธาค่านิยมคุณธรรม (Attitude) 
และการฝึกปฏิบัติธรรม (Practice) และประสานร่วมมือกับวัด คณะสงฆ์ในการจัดการเรียนรู้ทั้งสาระ
พระพุทธศาสนาและกลุ่มสาระหรือกิจกรรมอื่นๆ ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรรม
การเรียนการสอนอย่างชัดเจน 

ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือดูแลให้บรรยากาศ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรเกิดขึ้นอย่างจริงจังต่อเนื่องโดยผ่าน  กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การ
กระตุ้นทุกคนให้ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี การยกย่องผู้ทำด ีการปลูกศรัทธาค่านิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อ
ผู้อื่น เป็นต้น 

ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง 
และชุมชน สร้างความตระหนักและศรัทธารวมทั้งเสริมสร้างปัญญา เข้าใจในหลักการและวิธีดำเนินการ
โรงเรียนวิถีพุทธร่วมกันโดยมีจุดเน้น ประยุกต์ไตรสิกขา ในระดับชั้นเรียน เน้นการประยุกต์ในระดับ
กิจกรรมวิถ ีชีวิตประจำวันภาพรวม 

โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง การดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 
ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย 
การศึกษาสภาพท่ัวไป กระบวนการบริหารจัดการ และแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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แนวคิดในการวิจัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอ

ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ผู้ศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร และรายงานการวิจัย ทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้านำเสนอเนื้อหา
ตามลำดับ ดังต่อไปนี ้

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี”ผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า

มะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ผู้ศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร และรายงานการวิจัย ทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป กระบวนการ และให้ข้อเสนอแนะบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไมแ้ก่น 
ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 
 
 
 

หลักการในการบริหารจัดการ

โรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น 

การบร ิหารจ ัดการ
โรงเร ียนวิถีพุทธวัด
หนองไม้แก่น 

การสรุปผลการวิจยัเพื่อหา
ข้อเสนอแนะ 

กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น 

แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น 
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ผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบล
หนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ การศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัด
หนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ควรต้องมีการเน้นที่มาตรฐาน
ของงาน, ครูดีต้องสร้างคนดีให้สังคม ครูต้องรักเด็กและเด็กหันมารักครู ครูต้องสอนให้เด็กให้อารีย์ต่อ
เพื่อนมิใช่แข่งขันกัน นักเรียนท่ีเรียนเก่งต้องช่วยนักเรียนไม่เก่ง และท้ายสุดต้องจัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่า
ของความสามัคคี โดยเน้นหลักธรรมในการบรหิารห้องเรียนตอ้งใช้กับนักเรียนเพื่อผลลัพธ์ทั้งทางระยะสัน้
และระยะยาวผู้เรียน จึงจะมีประสิทธิภาพ 

2. สรุปผลการศึกษากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบล
หนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ การศึกษากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้
แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 

1) วิธีการจัดการฝึกอบรมผู้เรียน โรงเรียนวิถีพุทธตามหลักพระพุทธศาสนา มี
กระบวนการให้โรงเรียนที่ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ การนำหลักธรรม มีกระบวนการใน
ประยุกต์หลักพุทธธรรม  

 2) ควรมีการจัดอาคารสถานที่เอื้อต่อผู้เรียน สิ่งแวดล้อมใน-นอกให้ร่มรื่น น่าอยู่ 
สอดคล้องกับ กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ  

 3) เน้นบูรณาการไตรสิกขาเข้าไปในทุกกลุ่มสาระพร้อมให้มีการประเมินเป็นประจำ
ทางโรงเรียนจำต้องจัดประสบการณ์ตรงให้นักเรียน  

3. สรุปผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบล
หนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า  

1) การบริหารจัดการโรงเรียนโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ควรขอความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย  

2) การเน้นสาระการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระบบ  
3) การเน้นแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการวางแผน การปฏิบัติสู่วิถีพุทธ ควรความเข้าใจ

เกี่ยวกับกับการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธให้มีความชัดเจนตรงกับความต้องการของนักเรียนให้มีรปูแบบ
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม 
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องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

 
 

สรุปองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวมข้อมูลเน้นเชิงเอกสารและสัมภาษณ์
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
โดยการวางแผนการรวบเอกสารเกี ่ยวกับเนื ้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้ให้ข้อมู ลสำคัญ 
ประกอบด้วย 

1) การทำให้สถาบันหลักในชุมชนมีความสามัคคีและมาเป็นกลไกในการพัฒนา และสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหาตนเองและชุมชน ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญระหว่าง ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน หรือที่
เรียกว่า หรือความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ทำให้สถาบันหลักในชุมชนมีความสามัคคีและมาเป
นกลไกในการพัฒนา และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทําหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ตนเองและชุมชน และจะเห็นว่า บ้าน วัด และโรงเรียน ความแตกร้าวในบ้านมักมีผลกระทบทางลบต่อใจ
ที่รักวัดรักธรรมและการศึกษา 

2) การเป็นบุคคลเป็นคนดีของสังคม เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และอยู่ใน
กรอบวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของสังคม นั้นเหมาะกับนักเรียนที่บรรลุนิติภาวะ และขาดหลักแห่งการ
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ประพฤติในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์เกื้อกูลตนเอง บุคคลรอบข้าง และการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของสังคม ไม่
ค่อยมีสัจจะและเห็นแก่ตัว  

3) การเป็นที่ปรึกษา รู้จักเลือกเสวนาบุคคล สมาคมกับผู้ทรงปัญญามีความสามารถพร้อม
เกื ้อกุลกันและกัน สร้างความก้าวหน้าทางการศึกษา กิจการและธรรมปฏิบัติธรรม ในปัจจุบันด้วย
สถานการณ์บีบบังคับผู้คนให้เอาตัวรอดแม้แต่ผู้เยาว์วัย ไม่เป็นผู้ที่มุ่งเอาแต่ประโยชน์แก่ตนฝ่ายเดียว ผู้ที่
มีดีแต่คำพูด ผู้ที่ชอบประจบ และ ผู้ที่ชักนำหรือส่งเสริมในทางเสื่อม  

ผู้วิจัยเชื่อว่าการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธดานการสร้างบรรยากาศและปฏิสัมพันธตาม
รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธควรมีลักษณะความร่วมมือระหว่างชาวบ้านผู้ปกครอง วัด และ โรงเรียนที่ยึดมั่น
ในวิถีพุทธที่ พร้อมกับฟูมฟักการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและ
ความรักสามัคคีของทั้ง 3 สถาบันได้ อย่างจริงจังและอย่างเข้มแข็งโดยผู้มีอำนาจจากการเมืองท้องถิ่น  
ย่อมสร้างบรรยากาศและปฏิสัมพันธตามรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างง่ายดาย และราบรื่น 

 

สรุป 
การศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เน้นที่มาตรฐานของงาน , ครูดีต้องสร้างคนดีให้สังคม ครูต้องรักเด็ก
และเด็กหันมารักครู ครูต้องสอนให้เด็กให้อารีย์ต่อเพื่อนมิใช่แข่งขันกัน นักเรียนที่เรียนเก่งต้องช่วย
นักเรียนไม่เก่ง และท้ายสุดต้องจัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าของความสามัคคี โดยเน้นหลักธรรมในการ
บริหารห้องเรียนต้องใช้กับนักเรียนเพื่อผลลัพธ์ทั้งทางระยะสั้นและระยะยาวผู้เรียน จึงจะมีประสิทธิภาพ 
มีวิธีการจัดการฝึกอบรมผู้เรียน โรงเรียนวิถีพุทธตามหลักพระพุทธศาสนา มีกระบวนการให้โรงเรียนที่
ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ การนำหลักธรรม มีกระบวนการในประยุกต์หลักพุทธธรรม มี
การจัดอาคารสถานท่ีเอื้อต่อผู้เรียน สิ่งแวดล้อมใน-นอกให้ร่มรื่น น่าอยู่ สอดคล้องกับ กิจกรรม โรงเรียน
วิถีพุทธ เน้นบูรณาการไตรสิกขาเข้าไปในทุกกลุ่มสาระพร้อมให้มีการประเมินเป็นประจำ ทางโรงเรียน
จำต้องจัดประสบการณ์ตรงให้นักเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ควรขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย การเน้นสาระการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งระบบ การเน้นแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการวางแผน การปฏิบัติสู่วิถีพุทธ ควรความเข้าใจเกี่ยวกับ
กับการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธให้มีความชัดเจนตรงกับความต้องการของนักเรียนให้มีรูปแบบที่
หลากหลายตามความเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า

มะกา จังหวัดกาญจนบุรี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื ่อให้
วัตถุประสงค์สอดคล้องกัน จึงนำเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้วยสถานการณ์โควิด 19 และเศรษฐกิจสังคมกดกันท้ังภายใน
หมู่บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัด ระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคย่อมสร้าง
ผลกระทบการศึกษา และด้วยโรงเรียนวิถีพุทธวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี การบริหารระบบอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาในท้องถิ่นหลักไตรสิกขาตามหลักวิถีพุทธ ใน
อนาคตทางโรงเรียนจำต้องผนวกหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และกัลยาณมิตรธรรม 7 เพื่อสร้างความ
แตกต่างและความสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษาให้กับอนาคตของนักเรียน 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธควร
ส่งเสริมให้มีการใช้กิจกรรมของวิถีพุทธตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ
ควรกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเนน้
เกี ่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม โดยการเข้าค่ายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน ควรประยุกตไตรสิกขาในระดบัช้ันเรียนหรอืรายวิชา ทุกกลุมสาระการเรียน
รู ทั้งระบบทุกสวนของการจัดการศึกษา ควรขอความรวมมือจากทุกฝาย จากผู้บริหาร ครู ผูปกครอง 
ชุมชน วัด ควรรวมกันกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการอยางชัดเจนและเป็นระบบ ควรมีการนิเทศ
ติดตามผลอยูเสมอ ควรจัดหาทรัพยากรทางการศึกษามาช่วยพัฒนาโรงเรียน จัดกิจกรรมการให้บริการ
ชุมชน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ด้วย  

3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาผลการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธท่ีส่งเสริมให้มีการใช้กิจ กรรมของวิถีพุทธตามหลักธรรมาธิบาล การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เน้น
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การจัดค่ายคุณธรรม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ
ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมีการเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบคณะกรรมการร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน แบบการประเมินส่วน
บุคคล 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการจัดการในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประยุกต์เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน , เพื่อศึกษาการจัดการเพื่อพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนด้วยหลักอิทธิบาท 4 และเพื่อศึกษาการวิเคราะห์ในการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการ
พัฒนาชุมชนวิสาหกิจ ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) กับการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการจัดการในการพัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี ่ยวข้อง จำนวน 15 คน/รูปโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและ
พรรณนาความ วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เนื้อหาตามประเด็น และสรุปผล อภิปรายผล และหาข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1) การศึกษาหลักการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนจะเน้นกิจกรรมในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีวิธีในการ
วางแผน การจัดองค์กร การจูงใจ และการควบคุม โดยยึดหลักหลักการและเหตุผลของวิสาหกิจชุมชนที่
ถูกต้อง และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

2) การศึกษาวิธีการในการจัดการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยหลักอิทธิบาท 4 พบว่า 1) การ
เรียนรู้ในส่งเสริมวิสาหกิจการพัฒนาแห่งการพึ่งตนเองเป็นหลักจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว 2) 
การทำความเข้าใจก่อนที่จะนำมาสู่การพัฒนาการผลิต จัดการทรัพยากร  3) การเน้นความต้องการ
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รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกัน เน้นหลักในการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง และ4) เน้นการนำหลักปรัชญา
พอเพียงเข้ามาเสริมคู่กับหลักอิทธิบาท 4 โดยนำมาปรับกับชีวิตประจำวัน 

3) การศึกษาแนวทางในการนำการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการพัฒนาชุมชนวิสาหกิจ 
พบว่า 1) การจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างความเชื่อมั่น โดยการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจท่ีเป็นรากฐาน 2) การ
จัดการความรู้ให้ผสมผสานกันในความรู้ทางภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาการทำงานท่ีต้องการจะเดินทางไป
ในสู่ความสำเร็จในชีวิตและการงาน 3) ศักยภาพการพัฒนาการบริหารจัดการ ของตนเองภายในระดับ
ครัวเรือน เป็นการนำเอาหลักการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างเหมาะสม 4) ประยุกต์ให้
สอดคล้องกับการส่งเสริมทางด้านอาชีพการพัฒนาทักษะการถ่ายทอด องค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน 

 

Abstract 
The research on “An Application of the Four Iddhipada to Manage Development 

of Community Enterprises” was to study the applications and the management to 
develop community enterprises and analyze the applications of the Four Iddhipada. This 
was a qualitative research as its methodology was to use in-depth interview conducted 
with 15 purposive key informants for its data collection. The researcher applied 
explanatory and descriptive data analysis method to critically exploring documents and 
interviews. The findings were deliberated with content analysis by issues, for their 
summary, discussions and recommendations.  
 The results showed that  
 1). Studying the principles of developing community enterprises resulted that 
the majority of developing them emphasized activities in using their organizational 
resources to achieve their objectives through planning, organizing, motivating and 
controlling. These adhered with their righteous rationale and appropriately apply to their 
ways of life. 
 2). Studying techniques of managing the community enterprise development 
applying the Four Iddhipada revealed that (1) learning to promote the community 
enterprise development of self-reliance as key to devise the surrounding natural 
resources; (2) endeavoring to grasp before leading to product development and resource 
management; (3) emphasizing the need of collectiveness for reciprocal assistance by 
emphasizing development principle for self-reliance; and (4) emphasizing adoption of 
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philosophy of sufficiency economy for reinforcement paired with the Four Iddhipada 
principle and adjusting to their routine life spending.   
 3). Studying ways to apply the Four Iddhipada principle for community enterprise 
development disclosed that (1) goals to build trust was through spending life on 
fundamental economy. (2) Managing knowledge was to intertwine their intellectual 
knowledge for desirable work development which would lead to success of life and work. 
(3) Their latency of self-management development needed within their household level 
was to adopt the principle of the sufficiency economy philosophy for its appropriate 
applications; and (4) their applications should cohesively promote career and develop 
skills to transfer knowledge to community intellectuals. 
 

บทนำ 
 บทบาทต่างๆ ที่กล่าวมา เริ ่มลดน้อยถอยลงไปตามสภาพความเจริญของประเทศที ่แปร 
เปลี่ยนไป จากการพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ วัตถุนิยมส่งผลให้ความสงบสุขแบบเดิมๆ 
ค่อยๆ หมดสิ้นไป ประกอบกับมีโรงเรียนช่วยรับผิดชอบเรื่องการศึกษามากขึ้น มีโรงพยาบาลมารับผิด 
ชอบเรื่องการรักษาพยาบาล ออกไปจากวัด การที่คนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดน้อยลง ทำให้การได้
ศึกษารับรู้หลักธรรมทางศาสนาท่ีได้จากวัดลดน้อยลงไปด้วย ตลอดจนคนในสังคมจะต้องมาช่วยกันฟื้นฟู
ส่งเสริมให้วัดและพระสงฆ์ กลับมามีบทบาทช่วยจรรโลงสังคม ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้
ประชาชนอีกครั้งหนึ่ง เหมือนในอดีตที่ผ่านมา (สมานจิต ภิรมย์รื่น, 2541) ซึ่งการพัฒนาชุมชนในอดีต
ของวัด คือ เป็นสถานท่ีมาทำบุญ มีผู้คนมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ หรือประกอบศาสนกิจ เพื่อความเป็นสิริ
มงคลและเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชุมชน ต่อมาเมื่อมีนักท่อง เที่ยวเริ่มให้ความสนใจบรรดาเสนาสนะ อัน
ทรงคุณค่าและมีรูปแบบศิลปกรรมอันงดงามทั้งหลายภาย ในวัด ก็ทำให้วัดที่มีเสนาสนะอันงดงามและมี
ความเป็นมาที่บ่งบอกถึงอดีตอันรุ่งเรืองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมา ในปัจจุบันนี้บทบาทด้านการ
ท่องเที่ยวของวัดมีมากข้ึน เนื่องจากการพัฒนาให้ความสนใจกับกิจกรรมของวัดมากขึ้น อีกทั้งวัดก็พยาม
ยามจัดกิจกรรมทางศาสนาและก่อสร้างสนวัตถุเพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนเช่นกัน ตัวอย่าง
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่พบเห็นได้ในวัด เช่น ศึกษาความเป็นมา ชมศิลปกรรม นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ทำบุญทำทานตามความเชื่อ ฝึกปฏิบัติธรรมทำสมาธิเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมกับการชมทัศนียภาพ
ของธรรมชาติ และการจับจ่ายซื้อสินค้าท้องถิ่นที่ผู้คนในชุมชนรอบข้างวัดนำมาจำหน่าย ตามที่แต่ละวัด
จะมีกิจกรรมที่กล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543) ตาม
นโยบายแห่งรัฐด้านการสนับสนุนการ พัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้า มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระดับราก
หญ้าของประเทศให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมชุมชนในการจัดการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากร การผลิต 
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การตลาด และการจัดการทุนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน บนพื้นฐานของการสร้างความมั่นคง ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นรากฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนรวมไปถึงภาคีองค์การพัฒนาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงต้องผนึกกำลัง
ดำเนินการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นและ
สร้างกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
และมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่  ยั่งยืนในระยะยาว (ชนพงษ์  
อาภรณ์พิศาล และคณะ, 2560) 

ยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือโลกโลกาภิวัตน์ ทำให้
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แนวความคิดการกระทำที่มีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรง ประกอบกับประชาชนคนไทยหันไปให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมที่ส่งผลให้วิถีการ
ดำเนินของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นนี้ ก่อให้เกิดความเห็น
แก่ตัว ขาดคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามของสังคมไทยไป ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมส่งผลแนว
ทางการปลูกฝังพื้นฐานจริยธรรมให้คนในสังคมเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นคนที่มีจริย ธรรมและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม เป็นฐานกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป พระสงฆ์จึงมีบทบาทต่อชุมช เนื ่องด้วย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
ได้เพิ่มบทบาท ด้านการศึกษาสงเคราะห์และด้าน สาธารณสงเคราะห์ ให้พระสงฆ์มีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาสังคมที่เห็นได้ชัดคือ เป็นผู้นำทาง ศีลธรรม เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตใจ และส่งเสริมการให้
การศึกษาธรรมะ แก่เยาวชนท่ีอาศัยอยู่ใน ชุมชนบริเวณวัดและชุมชนใกล้เคียง พระสงฆ์ในชนบทมีความ
ผูกพันกับชุมชนอย่างมาก ดังจะเห็นได้ จากในแต่ละฤดูกาลมักจะมีกิจกรรมที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับศาสนา
และจารีตประเพณีในชุมชนนั้นๆ ล้วนเป็นการเสริมบทบาท และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆก์ับ
ชุมชน นอกจากนั้นบทบาทที่สำคัญ ยิ่งและปรากฏอยู่ทั่วไป ได้แก่การเข้าไปสอนพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา การเข้าไปบรรยายธรรมแบบผสมผสานกับศาสตร์
ปัจจุบันตามหน่วยงานท้ังใน ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่ งเป็นบทบาทเชิงรุก (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต), 2554) จากหลักการดังกล่าวพระพุทธศาสนาได้แสดงหลักแห่งการบริหารจัดการ ที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมหาศาล อันสามารถท่ีจะให้งานนั้นบังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ที่
เรียกว่า อิทธิบาทธรรม (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11 ข้อ 306 หน้า 277, 2539) โดย อิทธิบาทธรรม
ดังกล่าวนี ้ เป็นคุณเครื ่องให้ถึงความสำเร็จ  คุณธรรมที ่นำ ไปสู ่ความสำเร ็จแห่งผลที ่มุ ่งหมาย 
ประกอบด้วย 1) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนา
จะทำให้ได้ผลดียิ ่งๆ ขึ้นไป 2) วิริยะ ความเพียร คือ ความขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งนั ้นด้วยความ
พยายาม เข้มแข็ง อดทนเอาธุระไม่ท้อถอย 3) จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่ง



- 1245 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

นั้นด้วยความคิดเอาใจฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ทำ 4) วิมังสา 
ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ ความหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบ
ข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผนวัดผล คิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต.), 2551) จากสิ่งที่กล่าวมานี้เมื่อเล่าถึงประวัติศาสตร์ตามนัยยะทางพระพุทธศาสนาถือว่า มนุษย์
เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นพิเศษยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดๆ  สัตว์อื่นๆ สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย
มากมาย สามารถนำมาฝึกและใช้ทำงานต่างๆ ก็ได้ เล่นละครต่างๆ ก็ได้ แต่ก็ได้แค่ทีม่นุษย์จะฝึกให้ ต่าง
จากมนุษย์ซึ่งถ้าฝึกแล้วจะทำอะไรได้มากมายแสนวิเศษอัศจรรย์ ตามคตินี้ความวิเศษของมนุษย์อยู่ที่การ
ฝึก คือถือว่ามนุษย์เกิดมายังไม่สมบูรณ์ความสามารถก็ยังไม่สมบูรณ์ สติปัญญาก็ยังไม่สมบูรณ ์คุณธรรมก็
ยังไม่สมบูรณ์ เราจึงพยายามพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน พระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นในโลกหลังพระพุทธเจ้าได้ 
ตรัสรู้และทรงแสดงปฐมเทศนาก่อนพุทธศักราช 45 ปี การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา เป็นการเกิดขึ้นใน
รูปแบบที่แปลกกว่าศาสนาอื่น เพราะไม่ได้อาศัยการสรา้ง การดลบันดาลจากปัจจัยภายนอก แต่เป็นเรื่อง
ของความเพียรที่ถูกทางสิ่งที่มีอำนาจอิทธิพลในการเป็นพระพุทธเจ้าจึงมีเพียงบารมีธรรม  คือ คุณงาม
ความดีที่ได้สร้างมาแต่ชาติปางก่อน จนบารมีเต็มบริบูรณ์ ใช้ความเพียรพยายามค้นคว้าสัจธรรมใน
ปัจจุบัน จนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาของมนุษย์ โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์โดยแท้ 
(พระราชธรรมานิเทศน์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2536) 
  โดยบทบาทของวัดในอดีตเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับชาวบ้านส่งกุลบุตรมาอยู่รับใช้พระ รับการ
ฝึกฝนอบรมทางศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามที่มีสอนในสมัยนั้น เป็นสถานสงเคราะห์ ที่บุตร
หลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่และศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนผู้ใหญ่ที่ขัดสนมาอาศัยเลี้ยง
ชีพ เป็นสถานพยาบาลที่แจกจ่ายบอกยาและรักษาคนเจ็บป่วย เป็นที่พักคนเดินทาง เป็นสโมสรที่
ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์และหาความรู้ต่างๆ เป็นสถานบันเทิงที่จัดงานเทศกาลและมหรสพต่างๆ เป็น
ที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตและความทุกข์ต่างๆ เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ที่
รวบรวมศิลปกรรมต่างๆ ของชาติ เป็นคลังพัสดุซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกันเมื่อมีงาน วัดหรือยืมไปใช้เมื่อ
ตนมีงาน เป็นศูนย์กลางการบริหารหรือปกครอง ที่กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียกลูกบ้านมาประชุม เป็นที่
ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2527) 
 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจ ศึกษาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการ
จัดการในการพัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน โดยการศึกษาจากตำรา เอกสาร และการสัมภาษณ์ เพื่อนำจัดแจง
นำหลักธรรมมาใช้ในการกระบวนการในการพัฒนาชุมชนรัฐวิสาหกิจให้ดียิ่งขึ้น และเป็นดีต่อการพัฒนา
ชุมชมให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพที่ดี ชีวิตคนในชุมชนมีคุณภาพ และตระหนักถึงความสำคัญของ
อิทธิบาทธรรมว่ามีความสำคัญอย่างไร ตลอดจนไปสู่การคุณธรรมจริยธรรมดี นอกเหนือจากการพัฒนา
ชุมชนในอนาคตอันใกล้ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื ่อศึกษาการประยุกต์เพื ่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน           
2) เพื่อศึกษาการจัดการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยหลักอิทธิบาท 4  และ 3) เพื่อศึกษาการวิเคราะห์
ในการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการพัฒนาชุมชนวิสาหกิจ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการจัดการในการ
พัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้มีการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับตำรา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ โดยการนำเนื้อหาดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางใน
การกำหนดแนวคิดและรูปแบบของการวิจัย โดยมีการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างตามกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 
เพื ่อการจัดการในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 

1) ฉันทะ ความพอใจ 
2) วิริยะ ความเพียร  
3) จิตตะ ความคิดมุ่งไป 
4) วิมังสา ความไตร่ตรอง 

การประยุกต์เพื่อการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 

การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 
เพื่อการจัดการ 

ในการพัฒนา วิสาหกิจ 
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จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นการศึกษาทางเอกสาร (Documentary 
Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมซึ่งได้กำหนดรูปแบบการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการ
จัดการในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก ตำรา และเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนดขอบเขตของเนื้อหาโดยใช้อิทธิบาท 4  ประกอบด้วย 1) ฉันทะ ความพอใจ  
2) วิริยะ ความเพียร 3) จิตตะ ความคิดมุ่งไป 4) วิมังสา ความไตร่ตรอง โดยนำอธิบายหลักอธิบาทพร้อม
ด้วยการนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการสร้างเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ใช้
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 2 ตอน 
ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการจัดการในการพัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 
 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ร่างแบบสอบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  2) นำแบบสัมภาษณ์ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) 3) นำแบบสัมภาษณ์กลับมาปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ และ 4) จัดทำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วนำแบบ
สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีวิธีการดังนี้ 1) การนำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปทำการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 15 ท่าน 2) การนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 
ผลการวิจัย 
  1) การจัดการในการพัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
  ข้อมูลทั่วไปความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดการในการพัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน ตามกรอบแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ที่มีต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม พบว่า สังคมโลกจะมีความเชื ่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนา
เทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ความ
เชื ่อมโยง ด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละ จุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง , การยึดคนเป็น
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ศูนย์กลาง, การพัฒนาวิสัยทัศน์ให้มีความมั่นคง, เน้นการเจริญเติบโตและลดความเลื่อมล้ำ, สร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ และการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลของการจัดการในการพัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน ในอำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม พบว่า การจัดการพัฒนาวิสาหกิจนั้นจะเน้นทำเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งสินค้าให้กับโรงแรม 
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับชุมชนได้พัฒนาขึ้นเป็นพันธมิตรบนฐานการค้าที่เป็นธรรม ศาสนาพุทธจึง
ยึดถือปฏิบัติและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทย มีการทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันสำคัญต่างๆ 
นอกจากนี้จัดการการเกษตร และรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการทำงานจะเน้นไปที่ความ
ประหยัด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และต้องมีการวางแผน จะมีการประชุมทุกเดือนและมีโครงสร้างที่ชัดเจน 
 2) หลักการในการจัดการในการพัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน  
  จากผลการศึกษาข้อมูลและ ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการในการจัดการในการพัฒนา 
วิสาหกิจ ชุมชน มีดังต่อไปนี้ 
 หลักในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจากการสืบค้นข้อมูล พบว่า การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนั้น จะ
ต้องการพัฒนาชุมชน เน้นการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เป็นจริงอยู่ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ ่นชนบททุกแห่งทุกส่วน และ
หลักการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนั้นจะเน้นวัดเป็นศูนย์กลางของสังคมเป็น ศูนย์กลางที่รวมจิตใจของ
ประชาชน ส่วนพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของวัด เป็นศูนย์กลางร่วมแห่งความเช่ือถือ การร่วมมือกัน 2) การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการในการจัดการในการพัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนจะเน้นกิจกรรมในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีวิธีใน
การวางแผน การจัดองค์กร การจูงใจ และการควบคุม โดยยึดหลักหลักการและเหตุผลของวิ สาหกิจ
ชุมชนที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีบนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ 
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่า และบูรณาการในการจัดวิสาหกิจใหม้ี
ความหลากหลาย เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) จุดมุ่งหมายเกี่ยวกับวิธีการในการจัดการเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยหลักอิทธิบาท 4 
การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ วิธีการในการจัดการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยหลักอิทธิบาท 4 

พบว่า 1) หลักอิทธิบาท 4 เน้นหลักในการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองได้  2) การพัฒนาหลักอิทธิบาท 4 
ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจก่อน ที่จะนำมาสู่การพัฒนาการผลิต จัดการทรัพยากร รวมไปถึงการแบ่งปัน 
การช่วยเหลือ มากกว่าการแข่งขัน การร่วมแรงร่วมใจ 3) การพัฒนาด้วยหลักอิทธิบาท 4 ต้องทำความ
เข้าใจว่า วิสาหกิจชุมชนเกิดจากชุมชน ที่ต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกัน  4) หลักอิทธิบาท 4 นั้น 
จะต้องมีการนำหลักปรัชญาพอเพียงเข้ามาเสริมด้วย และ 5) การพัฒนาด้วยหลักอิทธิบาท 4 แล้วจะต้อง
ม ีกระบวนการเร ียนร ู ้ ในส ่งเสร ิมว ิสาหก ิจการพัฒนาแห่งการพึ ่ งตนเองเป ็นหลักจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว 
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 4) แนวทางในการนำการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือการพัฒนาชุมชนวิสาหกิจ 
 ผลการสัมภาษณเ์กี่ยวกับ แนวทางในการนำการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการพัฒนาชุมชน
วิสาหกิจ พบว่า 1) การดำเนินชีวิตต้องนำหลักธรรมให้สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท 4 โดยการดำเนินชีวิต
ทางเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานแต่เดิมของคนในชุมชน 2) การนำวิสาหกิจไปประยุกต์ใช้นั้นจะเห็นว่า หลัก
ทั้ง 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา จะต้องมีความเชื่อมั่น การทุ่มเทในสิ่งที่ทำ การนำไปสู่การสร้างสิ่ง
ใหม่ และมุ่งมั่นในการทำสิ่งนั้นพร้อมกับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  3) การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ที่
สำคัญ ต้องมีการจัดการความรู้ให้ผสมผสานกันในความรู้ทางภูมิปัญญา หรือนำมาใช้ให้สอดคล้องกับวถิี
ชีวิตชุมชน 4) การพัฒนาการทำงานที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความสำเร็จในชีวิตและการงาน 5) การ
ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 นั้นจะต้องนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมทางด้านอาชีพการพัฒนา
ทักษะการถ่ายทอด องค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ  และ 6) การประยุกต์ตามหลักอิทธิบาท 4 
จะต้องเน้นศักยภาพการพัฒนาการบริหารจัดการ ของตนเองภายในระดับครัวเรือน เป็นการนำเอา
หลักการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพ 
 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการจัดการในการ
พัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” โดยผู้วิจัยได้นำเสนอเป็นองค์ความรู้ซีงมี
ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 4.3 สรุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อการจัดการในการพัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการเก็บ
รวบรวมข้อม ูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-depth Interview) กับผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลสำคัญ (Key 
Informants) เพื่อให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกัน จึงนำเสนอแนะดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการเน้นหลักอิทธิบาท 4 ในการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมทางด้านธุรกิจ และการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจบุนั 
และวางแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับหลักปรัชญาพอเพียง และต้องมีการพิจารณาให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ 

การจัดการในการพัฒนา 
วิสาหกจิ ชุมชน 
อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

การจัดการพัฒนาวิสาหกิจนั้นจะเน้น
ทำเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งสินค้าให้กับ
โรงแรม ความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับ
ชุมชนได้พัฒนาขึ้น  

เน้นการวางแผน การจัดองค์กร การจูง
ใจ  และการควบค ุม โดยย ึดหลัก
หล ักการและเหตุผลของว ิสาหกิจ
ชุมชนที ่ถูกต้อง และนำไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

ว ิธ ีการในการจ ัดการเพ ื ่ อพ ัฒนา
วิสาหกิจชุมชนด้วยหลักอิทธิบาท ๔ 
เน้นหลักในการพัฒนาเพื่อการพึ่งพา
ตนเองได้ เน้นการต้องทำความเข้าใจ
ก่อน ที่จะนำมาสู่การพัฒนาการผลิต 
จ ัดการทร ัพยากร รวมไปถ ึงงการ
รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกัน มีการนำ
หลักปรัชญาพอเพียงเข้ามาเสริมและ
เน ้นการม ีกระบวนการเร ียนร ู ้ ใน
ส่งเสริมวิสาหกิจ 

แนวทางในการนำการประยุกต์หลักอิทธิ
บาท ๔ เพื่อการพัฒนาชุมชนวิสาหกิจ ควร
การดำเน ินช ีว ิตต ้องนำหล ักธรรมใ ห้
สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท ๔ เน้นการ
จัดการความรู้ให้ผสมผสานกันในความรู้
ทางภูมิปัญญา หรือนำมาใช้ให้สอดคล้อง
ก ับว ิถ ีช ีว ิตช ุมชน นำมาประย ุกต ์ ใ ห้
สอดคล้องการนำเอาหลักการของหลัก
ปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงไปใช ้อย ่าง
เหมาะสมในการประกอบอาชีพ 

พบว่า สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยง
ใกล้ช ิดก ันมากข ึ ้นเน ้นการพัฒนา
เทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง และ
ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ความ
เชื่อมโยง ด้านกฎระเบียบและในเชิง
สถาบ ันระหว ่ างประเทศม ี ความ
คืบหน้าและชัดเจน 
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 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ ควรมีการศึกษาแนวทางในแหล่งที่ใกล้เคียง 
และนำวิสาหกิจอื่นๆ มาผสมผสานกับการค้า การเกษตร และธุรกิจ และด้านการค้า รวมไปถึงการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท 4 ในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับการจัดการเพื่อนำมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนต่อไป 
 3) ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ การจัดการในการ
พัฒนา วิสาหกิจ ชุมชน ในมิติที่หลากหลาย เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย วิถีชีวิตของคนสังคม รวม
ไปถึงการทำวิสาหกิจชุมชนด้านอื ่นๆ ที ่นำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และเน้นการใช้หลักทาง
พระพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง และขยายขอบเขตให้กว้างขวาง เหมาะสมกับการนำไปสู่การ
วิจัยครั้งต่อไปเกี่ยวกับ การใช้หลักธรรมเพื่อการจัดการในการพัฒนา วิสาหกิจ ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันตามหลักเมตตาธรรม”  
มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาการบริหาร
ความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันตามหลักเมตตาธรรม และ 3. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์แนวทางการบริหาร
ความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันตามหลักเมตตาธรรม 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นมาเกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน พบว่า ความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายแต่ความขัดแย้ง เกิดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต้องมีการปรับพฤติกรรมทั้งสอง
ฝ่าย จะเห็นได้ว่า วิธีแก้ไขกัน มันยากมากๆ ที่จะทำให้คนเปิดใจ ยอมรับกัน ปัญหาค้างคาใจ ยังไงมันก็ยัง
อยู่ ความขัดแย้งนั้น จะไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง  ผลการศึกษา
พบว่า 

2) การวิเคราะห์การใช้หลักทั่วไปในการบริหารทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งในปัจจุบัน 
พบว่า การบริหารความขัดแย้งนั้นต้องเข้าใจว่าในการทำงานนั้นต้องคำนึงถึงคนส่วนรวมที่ต้องอาศัย
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะต้องมีทำความเข้าใจปัญหา ดำเนินการ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนด
ความต้องการหลัก, หาสาเหตุของปัญหาเมื่อกำหนดปัญหาแล้วก็การหาสาเหตุของปัญหา เพื่อให้หันหน้า
คุยกันเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่าย 

3) การวิเคราะห์วิธีการในการใช้หลักเมตตาธรรมในการบริหารความขัดแย้งในสังคม
ปัจจุบัน ผลการสัมภาษณ์พบว่า 1) การนำหลักเมตตาธรรมมาใช้ต้องเช้าใจว่า เป้าหมายต้องชัด ต้องมา
กำหนดเป้าหมายกันใหม่ 2) การใช้หลักเมตตาในการบริหารความขัดแย้งนั ้น เราต้องคำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างสถานะและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 3) ความมีเมตตา กรุณา ต่อผู้อื่น จะช่วยให้การ
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ทำงานทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จ ไม่ยึดตนเองเป็นที่ตั้ง ยอมรับความคิดของผู้อื่น 4) ความเมตตา 
กรุณา ต่อผู้อื่นน้ันจะทำให้หน้าที่การงานของทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี 

4) การวิเคราะห์การประยุกต์หลักเมตตาธรรมในการบริหารความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน 
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ การประยุกต์หลักเมตตาธรรมในการบริหารความ
ขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน พบว่า 1) ประยุกต์กับหลักธรรมอื่นต้อง ใช้ให้สอดคล้องกับหลักเมตตาธรรม ทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ 2) การนำหลักธรรมมาใช้นั้นต้องคำนึงถึง ความมีเมตตา กรุณา การร่วมมือช่วยเหลือ
กันให้มากที่สุด 3) หลักเมตตาจะทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยลง ควรจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกัน และ
ผสมผสานกับหลักเมตตาธรรม 4) การประยุกต์หลักเมตตา เราควรทำความเข้าใจโดยการเข้าใจพื้นฐาน
ของการพูดและคิด 5) การนำหลักธรรมมาใช้นั้นต้องคำนึงถึง ความมีเมตตา กรุณา การร่วมมือช่วยเหลือ
กันให้มากที่สุด  

 
คำสำคัญ:  การบริหาร, ความขัดแย้ง, เมตตาธรรม 

 
Abstract 

Research on the “conflict administration concept in current society” has a 
purpose of 1. studying the guidelines. Conflict Management in Today's Society, 2. to study 
conflict management in today's society according to the principle of benevolence and 3. 
to study the analysis of conflict management in today's society according to the principle 
of benevolence in this research, the researcher focused on studying “Guidelines for 
managing conflicts in today's society according to the principle of benevolence.” 
Research Results 

1) data analysis background about controversial in today's society, things 
happen but conflict happens to be a problem-solving must have behavior modification. 
Both sides can see how to fix each other. It's hard to make people open up and agree 
with an unsettling problem. It's still there and will not be able to truly change the 
situation. 

2) An examination of the application of general management principles in 
current conflict resolution discovered Conflict management must understand that their 
work must take into account the public. That requires assistance from each other to 
understand the problem and carry out an analysis of the problem for set requirements. 



- 1254 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

find the cause of the problem when defining a problem and then find the cause of the 
problem In order to turn to face to talk, it is an opportunity for both parties. 

3) An analysis of methods for applying the principle of compassion in conflict 
management in today's society. The interview results found that: (1) In applying the 
principle of mercy, one must understand that goals must be clear and have to come up 
with new goals. (2) Using the principle of compassion in conflict management the 
difference between status and the environment must be taken into account. (3) 
compassion for others It will help both parties work successfully. It is not self-centered 
to accept the opinions of others. (4) Kindness; showing kindness to others will make both 
parties' work more successful. 

4) An analysis of the application of mercy principles in conflict management 
in today's society the interview results found that interview results about the application 
of the principle of compassion in conflict management in today's society found that  

(1) applied to other principles must be consistent. With the principle of 
compassion, both physically, verbally, and mentally (2). The application of dharma 
principles must be taken into account. Cooperation helps each other as much as possible. 
(3) The principle of compassion will cause fewer conflicts. should have cooperation and 
be combined with the principle of compassion. (4) application of compassion should 
understand Fundamentals of speaking and thinking (5) The application of dharma 
principles must also be considered. With kindness please cooperate to help each other 
as much as possible.  

 
Keywords: Adminstration, Current, Metta - Dhamma 

 
บทนำ  

สำหรับสังคมไทยในปัจจุบันนี้ ปรากฏว่า ประชาชนทุกระดับและทุกภาคส่วน ต่างเข้ามา   
มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีความกล้าที่จะแสดงความขัดแย้งในที่สาธารณะในเรื่องต่างๆ มากกว่ าเดิม โดยมี
แนวโน้มที่จะใช้มวลชนจำนวนมากเคลื่อนไหวต่อรอง และใช้มาตรการต่างๆ กดดันให้ทางราชการ สนใจ
เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยตรง เช่น การปิดกั้นการจราจรในเส้นทางสำคัญๆ การปิดล้อมและ  ควบคุม
เจ้าหน้าที่เป็นตัวประกัน การทำร้ายเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น และทำลายทรัพย์สินของทางราชการ  
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับปัญหาให้สาธารณชนเห็นว่า เจ้าหน้าที่กระทำการรุนแรง ต่อผู้ชุมนุม 
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(ประมวล รุจนเสรี, 2541) ปัจจุบันประเทศไทยที่บอกถึงอันบอกถึงความเสื่อมโทรมของสังคมไทยได้เป็น
อยา่งดี อันจะก่อความเสียหายให้กับคนรอบข้างคือคนในครอบครัวและสังคมนั้น ในทางพระพุทธศาสนา
ได้มองไปถึงสาเหตุจากองค์ประกอบภายใน คือ ตัวกิเลสภายในจิตใจของมนุษย์ซึ่งเดิมทีมีความบริสุทธ์ิ 
แต่เพราะอุปกิเลสที่จรมาจึงทำให้มนุษย์เกิดมิจฉาทิฐคิือความคิดในทางผิด ๆ  และตกเป็นทาสของอารมณ์
ร้ายต่าง ๆ อาทิ อารมณ์ชักนำให้ใคร่ ให้รัก ให้อยากได้ ได้แก่ ราคะ โลภะ อิจฉาริษยา (อยากได้) โทสะ 
(โกรธ) โมหะ (หลงผิด) ฯลฯ ผู้ที่ตกอยู่ในวังวนของอารมณ์ เช่นนี้เมื่อมีองค์ประกอบภายนอกมาเสริมด้วย 
เช่น เศรษฐกิจฝืดเคือง ความมีทัศนคติที่ผิดของคนในชุมชน หรือ สังคม โดยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุก
สังคมทุกประเทศท่ัวโลก โดยผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กและสตรี ซึ่งนับวันจะยิ่งเพิ่มจำนวนและ
ทวีความรุนแรงก่อให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันนี้ 
ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยตั้งแต่ปัจจัย ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับสังคม โดยมี
สาเหตุมาจากบุคลิกภาพ อันเป็นผลจากพันธุกรรม การอบรมเลี้ยงดู ความเจ็บป่วยทางจิตครอบครัว
แตกแยก ปัญหาทาง เศรษฐกิจ การใช้สารเสพติด การดื่มสุรา การเล่นการพนัน การแบ่งชนช้ัน เช้ือชาติ
และ วัฒนธรรม ฯลฯ (สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2535) 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันทำให้ องค์กร
ต้องปรับตัว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที ่เปลี่ยนไปและ  สิ่งที่
ยากลำบากที่สุดในการบริหารความเปลี่ยนแปลง ก็คือ เรื่องความขัดแย้งของมนุษย์เพราะมนุษย์  มี
ความรู้สึก มีทัศนคติมีความต้องการ และมีเป้าหมาย ที่แตกต่างกัน ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้  
ประสบการณ์และภูมิหลังของแต่ละบุคคล หากเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้มนุษย์ไม่สามารถบรรลุ  
เป้าหมายตามที่ต้องการ ก็อาจเกิดความขัดแย้งและต่อต้าน แต่การต่อต้านการเปลี่ ยนแปลงนั้น มิได้ 
หมายความว่า ผู้ต่อต้านเป็นบุคคลชั่วร้าย เป็นอันตรายไม่พึงปรารถนาโดยพื้นฐานธรรมชาติแล้ว มนุษย์
ต้องการความมั่งคง และปลอดภัยในชีวิต ไม่ต้องการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และความไม่  แน่นอน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมนุษย์มีความพึงพอใจในสถานภาพของเขาในปัจจุบัน ความเครียด และความวิตก
กังวลจากการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทำให้เกิดความขัดแย้งได้ (วีรวรรณ ธานี, 2548) 

ความขัดแย้งนับได้ว่าเป็นสถานการณ์ปกติของการอยู่ร่วมกันในสังคม  ไม่ว่าจะเป็นความ
ขัดแย้งในเรื่องอำนาจ ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งในเรื่องสถานะทาง
สังคม และความขัดแย้งในเรื่องที่เป็นนามธรรม เช่น การคิด การพูด และการกระทำ แต่เมื่อสถานการณ์
ความขัดแย้งเกิดขึ้น และมนุษย์ไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีความขัดแย้งที่ก่อ
ตัวขึ้น ก็จะขยายวงกว้างเป็นการทะเลาะวิวาทกันในระดับที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นบทสรุปของความขัดแย้งก็
จะกลายเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่ไม่ขึ้นตรงต่อกลุ่มใหญ่ทั้งในแง่ของความคิดและ
การปฏิบัติ ส่งผลกระทบเสียหายต่อสันติสุขของสังคมสังคมเป็นการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
มีการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ในขณะเดียวกันมนุษย์ในสังคมก็อาศัยบรรทัดฐาน 
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หรือกฎหมาย ระเบียบประเพณี และสมมติสถานภาพพร้อมทั้งบทบาทที่เหมาะสมให้แก่บุคคลต่างๆ ใน
สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีอภิสิทธิ์ และมีเกียรติ แต่ทว่าสังคมในโลกปัจจุบันเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์ เป็น
สังคมที่เต็มไปด้วยความไร้ระเบียบ (Chaos) ตัวแปรสำคัญของสภาวะที่อยู่บนพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความ 
แตกต่าง และหลากหลายไปด้วยค่านิยม ทัศนคติ ภาษา ศาสนา ความต้องการผลประโยชน์ และกลุ่ม
ชาติพันธุ์ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของบุคคลผนวกเข้ากับความพยายามที่จะดำรงและรักษาอัตลักษณ์
ของตนเองเอาไว ้จึงเกิดความไม่สมดุลกัน ไม่เข้าใจกัน ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่พอใจซึ่งกันและกัน จน
ทำให้สัมพันธภาพสิ้นสุดลง และอาจลุกลามเกิดเป็นสถานการณ์ของความขัดแย้งได้ (กษิรา เทียนส่องใจ, 
ทพญ., 2548) หลักพระพุทธศาสนานั้น ปัญหาต่างๆ ในชีวิต เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายจะพึงเผชิญ ไม่มี  
มนุษย์ไหนที่เกิดมาแล้ว จะไม่ประสบพบเจอความทุกข์ ทุกข์ระดับพื้นฐานก็คือ ความขัดแย้งต่างๆ ใน  
ชีวิต ความเดือดร้อน ลำบาก ความเจ็บปวด ความสูญเสีย ความพลัดพรากจากสิ่งที ่เรารัก ความ  
ประจวบกับสิ่งที่เราไม่รัก ไม่ปรารถนา เช่น พบหน้าคนที่เราเกลียด ก็เป็นทุกข์ รวมไปถึงทุกข์ระดับสุด  
ยอดแห่งชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย การเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นตัว
มนุษย์เองเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อพิจารณาเรื่องความ  ขัดแย้ง พระพุทธศาสนาจะเน้นที่ตัวมนุษย์และ
จุดเริ่มต้นหรือสาเหตุที ่สำคัญก็คือ ตัวมนุษย์เองซึ่ง เริ ่มต้นจากสาเหตุภายในคือกิเลสของมนุษย์ใน
เบื้องต้นความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้ภายในตัว มนุษย์ความขัดแย้งตามแนวคิดทั่วไป ตามด้วยความ
ขัดแย้งตามแนวคิดพระพุทธศาสนา ดังนี้ ความขัดแย้งตามแนวคิดพระพุทธศาสนานั้น แบ่งเป็น 2 
ประเด็น คือ ประเด็นแรก ความหมายของความขัดแย้งในแง่ของธรรมหมายถึง การที่บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลมีความต้องการ ความเห็น การปฏิบัติค่านิยม และโครงสร้างที ่มีความขัดกันไม่ลงรอยกัน 
ความหมายของความขัดแย้ง ในแง่ของธรรม มีหลายนัย กล่าวคือ ความบาดหมาง (ภณฺฑน) การทะเลาะ 
(กลห) การแก่งแย่ง (วิคฺคห) การวิวาท (วิวาท) การมุ่งร้ายกัน (เมธคา) การถกเถียงกัน (โวหาร) และ
ประเด็นที่สอง ความหมายในแง่ของวินัย หมายถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ที่เรียกว่าอธิกรณ์  
สาเหตุแห่งความขัดแย้งสาเหตุแห่งความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ตัณหา หรือความทะยาน
อยาก ความต้องการสิ่งเสพปรนเปรอ เรียกว่า ตัณหา ที่มุ่งประสงค์เอาเวทนา และ ต้องการสิ่งสำหรับเอา
มาเสพเสวยเวทนาหรือสิ่งท่ีจะปรนเปรอตัวตน และความต้องการคุณภาพชีวิต เรียกว่า ฉันทะ (พระเทพ
เวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2532) 

พุทธจริยธรรมจึงเป็นหลักการหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี ประเสริฐ อันเป็นวิธีการ 
หรือเครื่องมือในการสู่จุดมุ่งหมายอันเป็นประโยชน์สูงสุด เป็นอุดมคติของชีวิต ครอบคลุมถึงเกณฑ์ตัดสิน
ว่า การกระทำใดด้ีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร ด้วยเหตุนี้พุทธจริยธรรมจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากทรรศนะ
ของปรัชญาในสำนักอื่นๆ คือพุทธจริยธรรมไม่ได้เกิดจากโต้แย้งทางความคิด (Argument) การนิยาม
ความหมาย การคาดคะเน หรือการพิจารณาเทียบเคียง เหมือนปรัชญาสำนักอื่นๆ แต่พุทธจริยธรรมมี
ธรรมชาติของความเป็นจริง เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติแล้วสามารถเห็นได้ด้วยตัวของตนเอง (สนฺทิฏฺฐิโก) ไม่จำกัด
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เวลา (อกาลิโก) ซึ่งเป็นผลของการตรัสรู้ธรรมอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า  “อนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณ” ซึ่งแยกได้เป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 สัจธรรมเป็นส่วนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริง 
ส่วนท่ี 2 จริยธรรมเป็นส่วนแห่งข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหมด 
ดังนั้นพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน เป็นศาสนา

แห่งสันติภาพ ซึ่งสังเกตได้จากวัฒนธรรมอันมาจากรากฐานทางพระพุทธศาสนาดีงามของสังคมไทย  มี
การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สร้างความรัก (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) โดยการกระทำ
ของคนเรานั้นประกอบด้วยเมตตา ทางกาย วาจาและใจ ก็จะทำในเราทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันไดอย่างมี
ความสุขในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนมนุษย์ทุกคนมีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย
ด้วยจิตเสมอกันในที่ทั้งปวง โดยการเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดีทั้งปวงและทำจิตใจให้
บริสุทธิ์ ดังพระโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและถือว่าเป็นหัวใจหลักของการมี
เมตตาธรรมในจิตใจของพุทธศาสนิกชน ดังปรากฏวา่ 

สพฺพปาปสสฺ อกรณํ กสุลสฺสูปสมปฺทา 
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทธาน สาสน ํ

การไม่ทำบาปท้ังปวง การยังกุศลให้ถึงพร้อม 
การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” 

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) 
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมานี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวทางในการบริหารความขัดแย้ง โดยใช้

หลักเมตตาธรรม เพื่อเป็นหลักการหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี ประเสริฐ เพราะซึ่งถือเป็นศาสนาที่
อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ซึ่งสังเกตได้จากวัฒนธรรมอันมาจาก
รากฐานทางพระพุทธศาสนาดีงามของสังคมไทย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอเป็นแนวทาง ในการ
อยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีสันติสุข มีเมตตาต่อกัน และให้มีความเมตตากรุณาต่อกันไม่บาดหมางกัน
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาหลักในการบริหารความขัดแย้งในปัจจุบัน 
2) เพื่อศึกษาวิธีการใช้หลักเมตตาธรรมในการบริหารความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน 
3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันตามหลักเมตตาธรรม  

 
การทบทวนวรรณกรรม  

พระครูวิสุทธานันทคุณ (ครุฑธา)(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดเขา
ช่องพรานจังหวัดราชบุรี”ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดเขาช่อง
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พราน จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง
ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้าน
การสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดเขาช่องพราน อยู่ในระดับมากทุกด้าน (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนชนต่อ
การบริหารจัดการวัดเขาช่องพรานจังหวัดราชบุรี จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าประชาชนที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ในการเข้าวัดที่ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ (3) ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการวัดเขา
ช่องพราน จังหวัดราชบุรี ปัญหาในการบริหารจัดการวัดได้แก่ ปัญหาเรื่องการขาดทรัพยากรของวัดหรือ
บุคลากรหรือทีมงานในการทำปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ในงานทั้ง 6 ด้าน นั้นมีข้อจำกัด เพราะ วัดพื้นที่
กว้างขวางมาก ตลอดจนการบริหารจัดการวัดยังผูกขาดอยู่กับเจ้าอาวาสเพียงรูปเดียว ทำให้ การ
ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ข้อเสนอแนะควรมีการเพิ่มทรัพยากรหรือบุคลากรที่สำคัญ และมีคุณภาพ ตลอดทั้ง
สร้างทีมงานในการทำหน้าที่ในงานด้านต่าง ๆ ควรจัดระบบระเบียบกระจายงานกระจายอำนาจหน้าที่
ให้แก่บุคลากรที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเหมาะสม การบริหารจัดการวัดเขาช่องพรานก็จะมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

วันทอง แพงสวัสดิ ์(2551) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี
ต ่อทักษะการบริหารจัดการของผู ้บร ิหารโรงเร ียนมัธยมศึกษาแขวงหลวงพระบาง  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัย พบว่าทักษะการบริหารจัดการของผู้บรหิารโรงเรยีนมัธยมศึกษา
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ทั้ง 3 ด้านโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านมโนมติ และทักษะด้านเทคนิค 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการตามความคิดเห็นมากอันดับแรก  พบดังนี้ 
ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของ
โรงเรียนทักษะด้านมโนมติ คือ การนำนโยบายของรัฐ และแผนการศึกษามากำหนดเป็นแผนงานของ
โรงเรียน และทักษะด้านเทคนิค คือ การใช้ภาษาสื่อสารแก่ครูให้เข้าใจง่ายทั้งการพูดและการเขียนเมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู ้สอน  ที่มีต่อทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านมโนมติและทักษะด้าน
เทคนิค พบว่าโดยภาพรวม และรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

วัฒนา หลวักประยูร (2556) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดท่า
ซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติธรรมต่อประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการวัดท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่าก ับ 4.53 เม ื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั ้งด ้านการวางแผน(Planning) ด้านการจัดองค์การ 
(Organizing) ด ้านการจ ัดบ ุคลากร  (Staffing) ด ้านการส ั ่ งการ  (Directing) ด ้านการควบคุม 
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(Controlling) พบว่า ด้านการควบคุมและด้านการวางแผน อยู่ในระดับมากท่ีสุดส่วนด้านการจัดองค์การ
ด้านการจัดบุคลากรและด้านการสั่งการ อยู่ในระดับมาก 

สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนั้น ส่วนมากจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการวัดซะส่วนใหญ่ ซึ่งหลักการบริหารนั้น จะแตกต่างกันไปตามลักษณะต่างๆ อาจมีการใช้
หลักธรรมเข้ามาเสริมเพื่อบริหารองค์กรภายในวัดแบบมีแผนการซึ่งส่วนใหญ่ที่พบในการวิจัยนั้นเป็นการ
บริหารที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)(2548) ได้ทําวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการ 
ความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ความ
ขัดแย้ง และรูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธีตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกและ  
อรรถกถา ความขัดแย้งเป็นสิ่งจําเป็น (Necessity) ในระดับโลกีย์วิสัยพระพุทธศาสนายอมรับว่า “ความ
ขัดแย้ง” จัดได้ว่าเป็น “ทุกข์ของบุคคลและสังคม” ประการหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมองว่า ความ
ขัดแย้งเป็น “ธรรมชาติ” หรือ “ธรรมดา” ของสังคมทั่วไป จนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็น “สิ่งจําเป็น” ของ
สังคม เพราะสรรพสิ่งในสังคมนั้นแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา (อนิจจัง) ผลจาก การแปรเปลี่ยนดังกล่าว
นั้นจึงทําให้เกิดบรรยากาศของ “ทุกข”์ หรือ “ความขัดแย้ง” ซึ่งเป็น สภาวะหรือบรรยากาศที่ดํารงอยู่ใน
ภาพเดิมไม่ได้ สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดความขัดแย้งก็เพราะทุกสิ่ง ทุกอย่างนั้นในแง่ของโลกวิสัยนั้น ไม่
สามารถเป็นไปตามความต้องการหรืออํานาจของสิ่งใด หรือ บุคคลใด กล่าวคือไม่มีสิ่งใด หรือบุคคลใด
บังคับให้มันเปลี่ยนแปลงหรือไม่ให้ขัดแย้งกัน (อนัตตา) ฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยธรรมชาติแล้ว สรรพสิ่งต้อง
ขัดแย้งกัน แต่ถึงกระนั้น พระพุทธศาสนาก็ได้เหลือ พื้นที่ของความ “ไม่ขัดแย้ง” เอาไว้ให้สภาวะสูงสุด นั้นก็
คือ “พระนิพพาน” 

พระมหาศุภฤกษ์ กิจฺจสาโร (เอกกรุณากุล) (2559) ได้ทำวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาฮินดู” ผลการวิจัยพบว่า 
ทั้ง 2 ศาสนาใช้หลักธรรมเหมือนกันในการแก้ไขความขัดแย้งทางครอบครัว โดยพระพุทธศาสนาเถรวาท
ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 หลักทิศ 6 หลักฆราวาสธรรมหมายถึง ธรรมสําหรับผู้ครองเรือน 
คุณธรรมสําหรับฆราวาสผู้ครองเรือน มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เป็นหลักการ
ที่ว่าด้วยการครองรักครองเรือนเป็นหลักส่วนศาสนาฮินดู ใช้หลักปติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่ของสามีต่อ
ภรรยา หลักปัตนีธรรม คือ การปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาต่อสามีเป็นหลัก 

พระอุดร ปิยวณฺโณ (โกเมนทร์)(2552) ได้ทำวิจัยเรื่อง “การบริหารความขัดแย้งตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า 
วิธีการบริหารความขัดแย้งตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่นํามาใช้มาก คือ วิธีการปรองดอง 
ประนีประนอม และวิธีการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย ส่วนวิธีการหลีกเลี่ยงกลบเกลื่อน และวิธีการบังคับ
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เอาชนะอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้บริหารและครูได้เสนอแนะวิธีการบริหารความขัดแย้งที่ดีที่สุดคือ 
การปรองดองประนีประนอม และหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่นั้นเป็นความขัดแย้ง
ในเชิงศาสนาและรวมไปถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักธรรม ซึ่งการที่จัดการความขัดแย้ง 
หรือแก้ปัญหาความขัดแย้งทีเกิดนั้น จะต้องรู้สาเหตุและนำมาบริหารจัดให้เหมาสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
การจัดการกับความขัดแย้งนั้นจึงจะมีประสิทธิภาพ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นการศึกษาทางเอกสาร (Documentary 
Research) และวิจัยภาคสนาม (Fields Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื ่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 14 ท่าน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการดำเนินการวิจัยในครั้งน้ี มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ใช้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 

Informants) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันตามหลัก

เมตตาธรรม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ร่างแบบสอบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2) นำแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content 

Validity) 
3) นำแบบสัมภาษณ์กลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้เช่ียวชาญให้คำแนะนำ 
4) จัดทำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วนำแบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล

สำคัญ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
การเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
1) นำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปทำการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 

14 ท่าน  
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2) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบท (Content Analysis Techniques) 
 

ผลการวิจัย  
 1. สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นมาเกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน 
 1) ความเป็นมาเกี่ยวกับการเกิดความขัดแย้งในสังคม พบว่า เกิดจากความแตกต่างกัน
ของกลุ่มต่างๆ คือ ขณะที่โอกาสขยายตัวเติบโตนั้น ความจริงมิใช่ว่าองค์กรโดยรวมจะเติบโตใหญ่ , การ
ต้องแบ่งผลประโยชน์ทรัพยากรกัน คือ การต้องแก่งแย่งกันเอาทรัพยากรของ ส่วนรวมที่มีจำกัดทำให้เกิด
ปัญหาไม่ยุติธรรม เป็นต้น โดยความขัดแย้งนั้นเชื่อมโยงกับปัญหาในสังคมไทย เช่น ปัญหาด้านครัวเรือน 
ปัญหาความเจ็บป่วยจากโควิด 19 ที่เกิด ณ ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์ และปัญหาเรื่องการเกิด
อุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตเป็นต้น ซึ่งเป็นการอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตาม
สถานการณ์นั้นๆ ด้วย 
 2) การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความขัดแย้ง พบว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นง่ายแต่ความ
ขัดแย้ง เกิดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต้องมีการปรับพฤติกรรมทั้งสองฝ่าย จะเห็นได้ว่า วิธีแก้ไขกัน มัน
ยากมากๆ ที่จะทำให้คนเปิดใจ ยอมรับกัน ปัญหาค้างคาใจ ยังไงมันก็ยังอยู่ ความขัดแย้งนั้น จะไม่
สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งความขัดแย้งนั้น จะต้องมีความมั่นใจใน
ตนเอง และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการงานอย่างถูกต้อง 
 2. สรุปผลการวิเคราะห์หลักในการบริหารความขัดแย้งในปัจจุบัน 
 1) ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า การบริหารความขัดแย้งน้ัน เป็นหลักการใช้วิธีต่างๆ เพื่อ
แก้ไขความขัดแย้งคือ การได้ข้อตกลง ซึ่งในบางสถานการณ์ข้อตกลงอาจเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้รับการรบัรู้ 
โดยการเข้าใจสถานภาพของแต่ละฝ่ายจะทำให้การจัดการความขัดแย้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้
ข้อตกลงที่ท้ังสองฝ่ายพึงพอใจและนำไปปฏิบัติได้ การเข้าใจสถานภาพของแต่ละฝ่าย 
 2) การสัมภาษณ์หลักทั่วไปในการบริหารทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งในปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่ พบว่า การบริหารความขัดแย้งน้ันต้องเข้าใจว่าในการทำงานนั้นต้องคำนึงถึงคนส่วนรวม ที่ต้อง
อาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะต้องมีทำความเข้าใจปัญหา ดำเนินการ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
กำหนดความต้องการหลัก, หาสาเหตุของปัญหาเมื่อกำหนดปัญหาแล้วก็การหาสาเหตุของปัญหา เพื่อให้
หันหน้าคุยกันเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่าย ได้อธิบาย ไขข้อที่คับข้องใจ การรับฟังและเคารพความ
คิดเห็น ยอมรับความเป็นจริงความเป็นไปได้ 
 3. การวิเคราะห์วิธีการใช้หลักเมตตาธรรมในการบริหารความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน 
การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ วิธีการในการใช้หลักเมตตาธรรมในการบริหารความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน 
พบว่า  
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 1) การนำหลักเมตตาธรรมใช้ต้องเช้าใจว่า เป้าหมายต้องชัด ต้องมากำหนดเป้าหมาย
กันใหม่ 
 2) การใช้หลักเมตตาในการบริหารความขัดแย้งนั้น เราต้องคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างสถานะและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ 
 3) ความมีเมตตา กรุณา ต่อผู้อื่น จะช่วยให้การทำงานทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จ 
ไม่ยึดตนเองเป็นที่ตั้ง ยอมรับความคิดของผู้อื่น 
 4) ความเมตตา กรุณา ต่อผู ้อื ่นนั ้นจะทำให้หน้าที่การงานของทั้งสองฝ่ายประสบ
ความสำเร็จไปได้ด้วยดี 
 5) การบริหารความขัดแย้งด้วยหลักเมตตานั้น ความ เมตตาสำคัญ ความสามัคคีและ
ปรองดองกัน เพื่อให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขก็เป็นหลักเมตตาเช่นกัน 
 4. การวิเคราะห์แนวทางการบริหารความขัดแย้งด้วยหลักเมตตาธรรมในสังคมปัจจุบัน 
ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ แนวทางการบริหารความขัดแย้งด้วยหลักเมตตาธรรมในสังคมปัจจุบัน พบว่า 
 1) แนวทางของหลักธรรมอื่นต้อง ใช้ให้สอดคล้องกับหลักเมตตาธรรม ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ 
 2) การนำหลักธรรมมาใช้นั้นต้องคำนึงถึง ความมีเมตตา กรุณา การร่วมมือช่วยเหลือ
กันให้มากที่สุด และที่สำคัญคือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 3) หลักเมตตาจะทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยลง ถ้ากรณีที ่เกิดความขัดแย้งใน
สถานการณ์จริง ควรจะต้องมีการร่วมมือร่วมใจกัน และผสมผสานกับหลักเมตตาธรรม 
 4) การประยุกต์หลักเมตตา เราควรทำความเข้าใจโดยการเข้าใจพื้นฐานของการพูด
และคิด ถ้าจิต ประกอบด้วยเมตตา เวลาพูดก็จะพูดออกมาด้วยเมตตา เวลากระทำก็จะกระทำด้วยความ
เมตตา 
 5) การนำหลักธรรมมาใช้นั้นต้องคำนึงถึง ความมีเมตตา กรุณา การร่วมมือช่วยเหลือ
กันให้มากที่สุด 
 

สรุปองค์ความรู้   
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันตาม

หลักเมตตาธรรม” โดยผู้วิจัยได้นำเสนอเป็นองค์ความรู้ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 



- 1263 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 สรุปองค์ความรู้ใหม่ 

 

ข้อเสนอแนะ  
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันตามหลักเมตตาธรรม” เป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

แนวทางการ
บริหารความ
ขัดแย้งในสังคม
ปัจจุบันตามหลัก
เมตตาธรรม 

ความเป ็นมาเก ี ่ ยวก ับความ
ขัดแย้งนั้นเชื่อมโยงกับปัญหาใน
ส ังคมไทย เช ่น ป ัญหาด ้าน
ครัวเรือน ปัญหาความเจ็บป่วย
จากโคว ิด ๑๙ ป ัญหาเร ื ่อง
แอลกอฮอล์ และปัญหาเรื ่อง
การเกิดอุบัติเหตุเป็นต้น  

การบริหารความขัดแย้งนั้นต้อง
เข้าใจว่าในการทำงานนั้นต้อง
คำนึงถึงคนส่วนรวมที่ต้องอาศัย
ความช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน 
จะต้องมีทำความเข้าใจปัญหา 
ดำเนินการ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
กำหนดความต้องการหลัก, หา
สาเหตุของปัญหา 

ว ิธ ีการในการใช ้หล ักเมตตา
ธรรมในการบริหารความขัดแย้ง
ในสังคมปัจจุบัน พบว่า การนำ
หลักเมตตาธรรมใช้ต้องเช้าใจว่า 
เป้าหมายต้องชัด ต้องมากำหนด
เป้าหมายกันใหม่, การใช้หลัก
เมตตาในการบร ิหารความ
ขัดแย ้งนั ้น เราต้องคำน ึงถึง
ความแตกต่างระหว่างสถานะ
และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 

การประยุกต์หลักเมตตาธรรมใน
การบริหาร พบว่า ประยุกต์กับ
หล ั ก ธ รรมอ ื ่ น ต ้ อ ง  ใ ช ้ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักเมตตาธรรม 
ทั ้งทางกาย วาจา ใจ, การนำ
หลักธรรมมาใช้นั้นต้องคำนึงถึง 
ความม ี เมตตา กร ุณา  การ
ร่วมมือช่วยเหลือกันให้มากที่สุด 
และที่สำคัญคือ การให้เกียรติซ่ึง
กันและกัน, หลักเมตตาจะทำให้
เก ิดความขัดแย ้งน้อยลง ถ้า
กรณีท ี ่ เก ิดความข ัดแย ้งใน
สถานการณ์จริง 

การบริหารความขัดแย้งนั้น เป็น
หลักการใช้วิธีต่างๆ เพื่อแก้ไข
ความขัดแย้งคือ การได้ข้อตกลง 
ซึ่งในบางสถานการณ์ข้อตกลง
อาจเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้รับการ
รับรู ้ โดยการเข้าใจสถานภาพ
ของแต ่ละฝ ่ายจะทำให ้การ
จัดการความขัดแย้งเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่อให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกัน จึงนำ
เสนอแนะดังนี ้

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการบริหารความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันตามหลัก
เมตตาธรรม จาการบริหารความขัดแย้งจะเน้นการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ในการแก้ปัญหาที่ดีควรมี
การศึกษาหลักเมตตา เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และต้องสอดคล้องกับหลักธรรมอื่นๆ 
เพื่อขยายขอบเขตให้กว้าง การบริหารความขัดแย้งด้วยหลักเมตตาธรรมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทำงาน การอยู่กับคนในองค์กร และการเข้าสังคม จะสามารถลดปัญหา
ความขัดแย้งได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ ในการใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยหลัก
เมตตาธรรมจะต้องดูพื้นฐานของบุคคล และปัญหาที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้องกับปัญหาที่แก้หรือไม่ การ
แก้ปัญหานั้น จะต้องเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเสีย พอเข้าใจปัญหาถึงจะลงมือทำ และดำเนินการไปสู่การ
แก้ไขความขัดแย้ง และหลักเมตตาก็มีความสำคัญในการลดเป็นปัญหาความขัดแย้ง เช่น การเมตตาต่อ
เพื่อนมนุษย์ การเข้าใจซึ่งกันและกัน และการให้อภัยไม่สร้างความขัดแย้งต่อ ไม่ผูกอาฆาตพยาบาท ก็ถือ
ว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยความเมตตา เช่นกัน 

3. สำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการศึกษาหัวข้อ โดยการแก้ปัญหา
หลักธรรมอื่นๆ ท่ีหลากในหลักเมตตาธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหามิติความเครียด มิติทางด้าน
เศรษฐกิจ และมิติทางด้านสังคมในชีวิตประจำวัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน กับ
เพื่อให้สังคมนั้นน่าอยู่ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และลดปัญหาความขัดแย้งต่อกัน ถึงแม้มีความขัดแย้ง
ก็สามารถพิจารณาและมีสติในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนใน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่อง 2) เพื่อศึกษา
บทบาทของความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่อง 3) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าความเชื่อในการเช่าบูชาพระ
เครื่องของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบ
การวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 16 คน  พบว่า 
 1) ความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มี 3 ด้าน 
คือด้านคงกระพัน ต่ออาวุธท้ังปวง ได้แก่ พระหลวงพ่อทา วัดพะเนียง หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา หลวง
พ่อยิ้ว วัดบางแขม ด้านเมตตามหานิยม ดลบันดาลให้เกิดเมตตามหานิยม คือ หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยาย
หอม หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม ด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง 
คือ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ 
 2) บทบาทด้านเศรษฐกิจ การเช่าบูชาพระเครื่อง สามารถยืดเป็นอาชีพหลักในการหารายได้ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ บทบาทด้านสังคม “คนเล่นพระ” สะสมพระเครื่องที่สนใจได้อย่างเท่าเทียม เอื้อเฟื้อ 
แบ่งปัน บทบาทด้านวัฒนธรรม การถ่ายทอดลักษณะของศิลปวัฒนธรรมแต่ละยุคแต่ละสมัย เป็นการ
อนุรักษ์พุทธศิลป ์
 3) คุณค่าการพัฒนาจิตใจ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้มั่นคง ประทับแน่นในพระรัตนตรัย คุณค่า
การพฒันาสติปัญญา ได้ทราบประวัติศาสตร์ พุทธประวัติ และพุทธศิลป์ คนดีจะมีศีล คนมีศีล ก็จะทำให้
มีสมาธิ เมื่อมีสมาธิก็จะทำให้เกิดปัญญา 
 
คำสำคัญ:  ความเชื่อ, การเช่าบูชา, พระเครื่อง 
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Abstract  
 The research titled "Analysing the belief in renting amulet worship of people in 
Mueang District, Nakhon Pathom Province" aims as follows: 1) to study the belief in renting 
amulet worship, 2) to study the role of belief in renting amulet worship, 3) to analyze 
the value of belief in renting amulet worship of people in Mueang District, Nakhon 
Pathom Province. This study is qualitative. Using in-depth interview research, 16 key 
informants found that:  
 1) There are three aspects of the belief in renting amulets of the people in 
Mueang District, Nakhon Pathom Province: invulnerable to all weapons: Luang Pho Ta, 
Wat Phaniang. Luang Pho Noi Wat Dhammasala Luang Yiu Wat Bang Kham, On the mercy 
side of Mahayat, inspired the great mercy to be kind: Luang Pho Som, Wat Don Yai Hom. 
Father Liu Wat Rai Tang Thong Luang Pho Teo Wat Sam Ngam The side of the caliphate 
is safe from all dangers: Luang Pho Ngoen, Wat Don Yai Hom. Luang Pu Thuat Wat Chang 
Hai 
 2) Economic role Renting amulet worship can be stretched as the main 
occupation in earning money. Stimulate the economy The role of the society of "monks" 
collects amulets of equal interest, generosity, sharing. Cultural Roles The depiction of 
the characteristics of each era of art and culture is the preservation of Buddhist art. 
 3) The value of mental development is a firm bonding of the mind, a firm 
presence in the spirit, the value of intellectual development, knowing history. Buddhist 
history and Buddhist art, good people will have the sacraments, the pastoral people will 
concentrate. When concentrated, it causes wisdom. 
 
Keywords: Beliefs, Buying,  Amulets 
 

บทนำ  
 พระพุทธศาสนาถือกำเนิดมาเป็นระยะเวลากว่า 2,600 ปี และเป็นศาสนาประจำชาติไทยมา
ยาวนาน  มีหลักคำสอนในพุทธศาสนาที่เรียกว่า “พุทธธรรม” มีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างมากใน
ฐานะที่เป็นรากฐาน ความรู้ ความเชื่อ กำหนดความคิดและแสดงออกในเรื่องคุณค่าของชีวิตเป้าหมาย
และวิถีชีวิตในฐานะปัจเจกบุคคลและเป็นหลักพื้นฐานในฐานะองค์ประกอบร่วมของสังคมไทย (สุภา
พรรณ ณ บางช้าง, 2534)  พระพุทธศาสนาได้แผ่กระจายออกนอกประเทศอินเดียไปสูป่ระเทศต่าง ๆ ใน
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แถบเอเชียอาคเนย์  ซึ่งส่วนใหญ่ในแถบนี้มีความเช่ือทางไสยศาสตร์อยู่ก่อนแล้ว  เมื่อพระพุทธศาสนาได้
เข้ามาโดยมีพระสงฆ์ทำหน้าท่ีเผยแผ่หลักธรรม และผลที่ได้รับคนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
แต่อยู่ในลักษณะผนวกกับความเชื่อที่มีอยู่เดิม ระบบของความเชื่อจึงอยู่ในลักษณะร่วมกัน คือ 1) ความ
เชื ่อจากศาสนาพราหมณ์ที ่กล ่าวถึงการเว ียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรม 2) ความเชื ่อของ
พระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อในหลักธรรม และ 3) ความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้มี
อำนาจเหนือธรรมชาติ (อมรา พงศาพิชญ์, 2541) 
 ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างนิยมไปบูชายังสถานที่พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา
และปรินิพพาน ได้พากันไปสังเวชนียสถานปีละมาก ๆ บรรดาพุทธศาสนิกชนที่ไปยังสังเวชนียสถาน
ดังกล่าวก็ชอบหาสิ่งที ่เป็นวัตถุมงคลนำกลับไปบูชาที่บ้านเมืองของตน  จากพวกชาวเมืองที่อยู ่ใกล้
เจดียสถานนั้น ๆ  พระเครื่องเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบของพุทธานุสติ  เป็นเครื่ องรางที่ทำขึ้น
ตามคติพระพุทธศาสนา  มีทั้งพระพุทธรูปหรือพระรูปของพุทธสาวกผู้เป็นพระอรหันต์ และรูปของ
พระภิกษุทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว ที่เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่ทรงคุณ
วิเศษ พระเครื่องโดยทั่วไปมีขนาดเล็กพกติดตัวได้ อาจสร้างเป็นพระพิมพ์ พระพิมพ์ดินเผา หรือทำดว้ย
โลหะและโลหะผสม เช่น ตะกั่ว ชิน และสำริด โดยหล่อด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ  นอกจากนี้ยังรวมถึง
เหรียญพระเครื่องโลหะ ทำขึ้นตามกรรมวิธีสมัยใหม่ที่เรียกกันว่าเหรียญปั๊ม เป็นที่เชื่อกันว่าพระเครื่อง
เหล่านี้มีฤทธิ์อำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อาจช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของหรือผู ้ที่บูชาอัญเชิญติดตัวพ้นจาก
อันตราย  ทั้งที่เป็นภัยจากอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ และจากมนุษย์ด้วย
กันเอง  ทำให้ผู้ที่บูชาติดตัวเป็นท่ีรักของคนท่ัวไป และส่งเสริมบารมีให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การ
งานอาชีพ  พลานุภาพของพระเครื่องในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ อาจเรียกรวมได้ว่า เมตตามหานิยม (ฉลอง สุ
นทราวาณิชย์, 2551) 
 พระเครื่องเริ่มมีความนิยมขึ้นตั้งแต่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์  พระเครื่องได้ถูกจัดสร้างขึ้นจำนวน
มาก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  โดยสันนิษฐานว่าจุดกำเนิดความนิยมของ “พระเครื่อง” เกิดขึ้นใน
ตอนต้นของสมัยรัชกาลที่ 4  ในเหตุการณ์ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้เดินทางไปเยี่ยม
ญาติและแสวงบุญที่กำแพงเพชร  จนพบกับพระกรุที่แตกกรุออกมาจากเจดีย์ในเขตเมืองเก่า จึงได้มา
แจกจ่ายชาวบ้านและลูกศิษย์ซึ่งส่งผลให้สถานะของ “พระพิมพ์” กลายเป็น “พระเครื่อง” ที่ผู้บูชาจะพก
ติดตัวเพื่อคุ้มครองจากภัยอันตรายและเป็นสิริมงคล (ฉลอง  สุนทราวาณิชย์ ,2551) หลังจากนั้นผู้คนใน
สังคมก็เริ่มนำเอาพระพิมพ์ท่ีแตกตามกรุต่าง ๆ นำมาใส่สร้อยห้อยคอพกติดตัวไว้เพื่อเป็นเครือ่งยึดเหนีย่ว
จิตใจ ต่อมากระแสความนิยมพระเครื่องมีมากขึ้นในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงที่ประชาชน
ได้รับผลกระทบจากสงคราม  จึงเกิดการสร้างพระเครือ่งเพื่อเป็นขวัญกำลงัใจในการดำรงชีวิต  ในช่วงนั้น
เกิดกระแสนิยม  พระเครื่องอย่างเต็มตัว  การแลกเปลี่ยนพระเครื่อง การเช่าบูชาพระเครื่อง และการ
สะสมพระเครื่องหรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า “เล่นพระ” ในปัจจุบันแนวโน้มความนิยมพระเครื่องสูงมาก  
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จากการประเมินแผงพระเครื่องที่มีปรากฏตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ แทบทุกแห่ง  นอกเหนือจากตลาด
พระเก่าแก่อย่างที่ท่าพระจันทร์หรือตลาดนัดจตุจักร มีนิตยสารพระเครื่อง ตำราว่าด้วยพระเครื่องมี
จำนวนมาก  มีคอลัมน์พระเครื่องในหนังสือพิมพ์รายวัน รวมทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน์ นำเสนอข้อมูล
การประกอบพิธีกรรมวัตถุมงคลอยู่เนื่อง ๆ มีการประกวดพระเครื่องเสมอ ๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้พระเครื่อง  
โดยเฉพาะพระพุทธรูปและพระพิมพ์ถือเป็นสิ่งที่ห่างไกลกับผู้คนมาก  เนื่องจากคติความเช่ือในเรื่องพระ
เครื่องในช่วงเวลานั้นเช่ือกันว่า พระพุทธรูปและพระพิมพ์มีความบริสทุธ์ิมากจนมนุษย์ท่ีเต็มไปด้วยมลทิน
และความโสโครก ไม่ควรนำเอาพระพุทธรูปและพระพิมพ์ทั้งติดตัวและแม้กระทั่งเก็บไว้ในบ้าน (ฉลอง สุ
นทราวาณิชย์, 2551) 
 ปัจจุบันความนิยมพระเครื ่องมิได้มีความเสื ่อมถอยลงแต่อย่างไร หากแต่มีความนิยมอยู่
สม่ำเสมอ อีกท้ังในยุคปัจจุบันมีเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์สามารถทำการแลกเปลี่ยน
ซื้อขายกันสะดวกรวดเร็วมาก  สามารถโพสต์ภาพและต่อรองราคากันได้โดยตรง  เพราะการเช่าพระ
เครื่องนอกจากจะหวังพึ่งพุทธคุณและความศรัทธาจากพระเครื่องแล้ว  ยังมีการเช่าพระเครื่องเพื่อการ
ลงทุน  เพราะพระเครื่องถือเป็นทรัพย์สินที่มีอัตราการขึ้นลงของราคาไม่ต่างจากการซื้อทองคำหรือซื้อ
ที่ดิน  จึงทำให้ความนิยมของพระเครื่องมีความนิยมอยู่ตลอดเวลา มูลค่าของพระเครื่องจะขึ้นอยู่กับ
ความสวยงามของพระและพระเครื่องที่มีความสมบูรณ์มาก    
 บทความนี้จะนำเสนอการศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประเด็นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่องที่ปรากฎในพระพุทธศาสนา  
ความเชื่อการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  และการวิเคราะห์ความ
เชื่อการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและ
สืบสานพระพุทธศาสนา 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาความเช่ือเกี่ยวกับพระเครื่องของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 2) เพื่อศึกษาบทบาทของความเชื่อเกี ่ยวกับการเช่าบูชาพระเครื่องใน อำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 
 3) เพื ่อวิเคราะห์ความเชื ่อในการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนใน อำเภอเมืองจังหวัด
นครปฐม 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ความหมายของความเชื่อ ความเช่ือการเช่าบูชา
พระเครื่อง ดังนี ้
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 ความหมายของความเชื่อ 
 ความเชื่อเป็นสิ่งที่มนุษย์ค่อย ๆ เรียนรู้และทำความเข้าใจโลกท่ีเป็นมานานหลายพันปี และเชื่อ
ว่ามีอำนาจลึกลับที่จะทำให้มนุษย์ได้รับผลดีผลร้าย เมื่อมนุษย์กลัวอำนาจลึกลับนั้น ก็จะกระทำสิ่งต่าง ๆ 
เพื่อมิให้ถูกลงโทษและเพื่อให้อำนาจนั้นพึงพอใจ ต่อมาจึงมีพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อบูชาเซ่นสรวงเทพเจ้า 
เพราะเชื่อว่าสิ่งท้ังหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นต้องมีผู้บันดาล ให้มนุษย์ตั้งเทพเจ้าประจำสิ่งนั้น ๆ ขึ้น  ความไม่
รู้ทำให้เกิดความกลัว ครั้นเมื่อมีความกลัวแล้วจึงคิดสร้างความเชื่อขึ้นมาเพื่อให้เป็นท่ีพึ่งทางใจ ความเช่ือ
บางอย่างอาจหมดความจำเป็น ไม่มีประโยชน์ และไม่มีความหมายโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน แต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อให้อนุชนได้ศึกษาเหตุผลและสาระที่เกิดจากความเชื ่อใน       
สิ่งต่างๆ 
 ความเชื่อการเช่าบูชาพระเคร่ือง  
 ความเชื่อของมนุษย์มีพื้นฐานจากครอบครัว สภาพสิ่งแวดล้อม และสังคม การจะพัฒนาความ
เชื่อของมนุษย์ให้เป็นประโยชน์ต่อแนวคิดและวิธีการดำรงชีวิต ประจำวันของมนุษย์จะต้องกระทำพร้อม
กันหลายๆด้าน โดยเริ่มตั้งแต่การให้การศึกษาการพัฒนาความเชื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานและ ประโยชน์ต่อ
การพัฒนางานและคุณภาพของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน สำหรับสังคมไทยปรากฏว่าอิทธิพลความเช่ือในวัตถุ
มงคลก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น และมากขึ้นเป็นลำดับ ที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะว่าในการดำเนินชีวิต
ของคนไทยปัจจุบันนี้ได้ตก อยู่ภายใต้อิทธิพลของสัญชาติญาณของมนุษย์ท่ีเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกถึงความ ไม่
แน่นอนและไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแล้วย่อมต้องพยายามหาหลัก ประกันให้กับตัวเอง จากกระแส 
ที่มาแรงของวัตถุมงคลในสังคมไทยปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดความคิดหลากหลายขึ้นในสังคม ซึ่งกระแส
ความคิดพอสรุปได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ยอมรับในเรื่องของวัตถุมงคลและให้ความสำคัญต่อวัตถุ
มงคลอย่างยิ่ง 2) กลุ่มที่ไม่ยอมรับในเรื่องวัตถุมงคลและปฏิเสธในทุกกรณีที่เกี่ยวกับวัตถุ มงคล และ 3) 
กลุ่มที่เป็นกลางๆ หรือกลุ่มที่ประนีประนอม ซึ่งจะยอมรับบ้างในบางกรณีที่มีประโยชน์ เช่น การให้ผล
ทางจิตวิทยา และจะปฏิเสธในกรณีที่เป็นเรื่องงมงายไร้เหตุผล ซึ่งความหลากหลายทางความคิดนี้เองยัง
เป็นข้อถกเถียงกันว่าดีหรือไม่ดี สำหรับสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมเมืองพุทธ 
 คุณค่าในการเช่าบูชาพระเครื่องในด้านการพัฒนาสติปัญญา มีสองส่วนได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็น
การพัฒนาสติปัญญาทางโลก พระเครื่องมีส่วนช่วยในการพัฒนาสติปัญญาที่เป็นความรู้ รู้ว่าเป็นพระ
อะไร จำได้ว่าสร้างในสมัยใด ยุคใด ทำให้ผู้เช่าบูชาพระเครื่องย่อมได้รับประโยชน์ในด้านสติปัญญา
ทางด้าน ประวัติศาสตร์ พระพุทธประวัติ และพุทธศิลป์ในองค์พระประติมากรรมสกุลช่างต่าง ๆ เมื่อรู้
แล้วก็จะเกิดความรัก ความภูมิใจ ความเชื่อหรือความศรัทธาในพระเครื่อง หรือพระบูชาต่าง ๆ พัฒนา
ไปสู่การหวงแหนรักษา จนสุดท้ายพระเครื่องก็กลายเป็นทรัพย์มรดกได้  ส่วนท่ีสองเป็นพัฒนาสติปัญญา
ทางธรรมได้แก่ พระเครื่องนอกจากมีส่วนมาช่วยในการพัฒนาจิตใจชองคน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น 
และตั้งอยู่ในคุณงามความดีศีลธรรมแล้ว และในส่วนของสติปัญญา ก็จะเป็นการพัฒนาตามลำดับของ
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ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา คนดีจะมีศีล คนมีศีล ก็จะทำให้มีสมาธิ เมื่อมีสมาธิก็จะทำให้เกิด
ปัญญา เมื่อมีปัญญาก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื ่อง “วิเคราะห์ความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื ่องของประชาชนในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม” ผู ้ว ิจ ัยได้กำหนดวิธ ีการดำเนินการวิจัย หรือกระบวนการวิธ ีดำเนินการวิจัย
(Methodology) โดยการใช้การบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์
นั ้น ในการกำหนดให้มีกระบวนการวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างลักษณะเป็นการสัมภาษณ์โดยใช้คำถามเหมือนกันทุกคน เป็นการสัมภาษณ์ปลายเปิด ที่มี
ความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้มีความรู้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ความเช่ือในการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ผู้วิจัย
ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)  กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 16 คน และนำข้อมูลเสนอ
เชิงพรรณนา 
 
 

ความเชื่อการเช่าบูชาพระเคร่ือง 
  - ด้านคงกระพัน 
  - ด้านเมตตามหานิยม 

  - ด้านแคล้วคลาดปลอดภัย 

บทบาทของความเชื่อในการเช่าบูชาพระเคร่ือง 
  - ด้านเศรษฐกิจ 
  - ด้านสังคม 
  - ด้านวัฒนธรรม 

วิเคราะห์คุณค่าเชิงจริยธรรม 
- คุณค่าการพัฒนาทางด้านจติใจ 

- คุณค่าการพัฒนาทางด้านสติปัญญา 

วิเคราะห์ความเชื่อในการเช่าบูชาพระเคร่ืองของประชาชนใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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ผลการวิจัย 
 ความเชื่อเกี่ยวกับพระเคร่ืองของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
 จากการศึกษา พบว่า ในสมัยอดีตพระเครื่อง  คือวัตถุที่ทำขึ้นเป็นรูปพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่ใช้
ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนิยมสร้างขึ ้นให้มีขนาดเล็ก 
เพื่อที่จะสะดวกที่จะนำติดตัวหรือที่เรียกว่าบูชาไว้กับตัว ประวัติการสร้างพระเครื่องมีมาแต่สมัยบรรพ
กาล การสร้างพระเครื่องนั้นในยุคแรกมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ไม่กี่ประการ ต้องทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์มี
จุดประสงค์สำคัญทาง ด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนา และจะสร้างโดยกษัตริย์ หรือผู้นำ หรือพระสงฆ์ 
ผู้มีฌานสมาบัติ เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นำมาบรรจุไว้ในประสาทหรือเจดีย์ ปูชนียสถานต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
สืบทอดพระพุทธศาสนา แต่ในปัจจุบันพระเครื่องมีการสร้างและการเช่าหาบูชาเพื่อให้ได้มาครอบครอง
เป็นเจ้าของด้วยเหตุผลที ่ต่างกันไป จากการศึกษาพบว่า ความเชื ่อในการเช่าบูชาพระเครื ่องของ
ประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีหลักความเชื่อด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) หลักความเชื่อด้านคงกระพัน เป็นวิชาที่เมื่อปลุกเสกแล้ว จะทำให้พระเครื่องมีพุทธคุณใน
ด้านอยู่ยงคงกระพันต่ออาวุธทั้งปวง แม้จะทิ่มแทงทุบตีหรือทำร้ายด้วยทมีด หอก ขวาน หรือปืน สัก
เพียงใดก็ไม่อาจทำอันตรายให้เลือดตกยางออกได้ พระเครื่องท่ีผู้เช่าบูชามีความศรัทธา  และมีความเช่ือ
ว่าจะมีพุทธคุณในด้านคงกระพันที่นิยม คือ หลวงพ่อทา วัดพะเนียง หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา หลวง
พ่อยิ้ว วัดบางแขม ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวัดอยู่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้
แล้วไม่ใช่แต่คนในพื้นที่เท่านั้นที่เคารพนับถือศรัทธาในหลวงพ่อทั้ง 3 รูป ชื่อเสียงในด้านคงกระพันของ
พระเครื่องของท่านยังขจรขจายไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ ทำให้มีคนหลั่งไหลมาทำบุญ กราบ เคารพ 
สักการะ ขอพร เพื่อความสวัสดิมงคลแก่ชีวิตที่วัดของท่านอย่างมากมายทุกวัน และพระเครื่องของทา่น
เป็นที่แสวงหาและได้รับความนิยมมากในหมู่ของคนเช่าบูชาพระเครื่องที่เน้นพุทธคุณในทางด้านคง
กระพัน 
 2) หลักความเชื่อด้านเมตตามหานิยม เป็นความเชื่อที่ว่าพระเครื่องสามารถก่อให้เกิดความ
เมตตามหานิยม ซึ่งเป็นความเช่ือเกี่ยวกับพระเครื่อง หรือไสยศาสตร์สามารถดลบันดาลให้เกิดเมตตามหา
นิยมกับผู้เชื่อ และนำพระเครื่องไปบูชา ทำให้คนทั่วไปเกิดความเอ็นดูเมตตา เป็นไปตามความต้องของ
เจ้าของ และทำให้เกิดศรัทธาเคารพรัก แก่ผู้ติดต่อพบเห็น หรือซื้อง่ายขายคล้อง เกี่ยวข้องกับกิจการ
ธุรกิจ จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นวัตถุมงคลที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องของ
ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ด้านเมตตามหานิยม  ได้แก่ พระเครื่องของหลวงพ่อแช่ม 
วัดดอนยายหอม หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม หลวงพ่อรวย วัดตะโก  หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง และหลวง
พ่อเต๋ วัดสามง่าม 
 3) หลักความเชื่อด้านแคล้วคลาดปลอดภัย เป็นความเชื่อเกี่ยวกับพุทธคุณของพระเครื่องดา้น
แคล้วคลาดปลอดภัย ในวิชานี้นับเป็นวิชาที่มีคุณค่าเหนือกว่าคงกระพันและชาตรี พระเครื่องที่มีพุทธคุณ
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เด่นในด้านนี้ที่ประชาชนทั่วไปให้การยอมรับ และนิยมเช่าหามาบูชาเพื่อปกป้องคุ้มภัย ให้แคล้วคลาด
ปลอดภัย เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ได้แก่ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องความแคล้วคลาด และยังเป็นพระเครื่องที่หลายคนหาเช่าบูชา เพื่อมอบให้
เป็นของขวัญเสริมความมงคลชีวิตผู้อื่นอีกด้วย 
 บทบาทของความเชื่อในการเช่าบูชาพระเคร่ือง 
 จากการศึกษา พบว่า ความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องมีบทบาทด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) บทบาทด้านเศรษฐกิจ การเช่าบูชาพระเครื่องมีบทบาทด้านเศรษฐกิจต่อผู้เช่าบูชาพระ
เครื่องหรือผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของของเซียนพระเครื่องที่ยอมรับว่า การเช่าบูชาพระ
เครื่องมีผลต่อครอบครัว เพราะพระเครื่องมีมูลค่าสูงสามารถทำรายได้ให้กับผู้เช่าบูชา เพื่อให้คนอื่นเช่า
บูชาต่อ ทำให้มีส่วนต่างด้านราคาที่ดี  สร้างกำไรได้เป็นอย่างดี สามารถยืดเป็นอาชีพหลักในการหา
รายได้สำหรับเลี้ยงครอบครัว มีเงินหมุนเวียนในการเช่าบูชาพระเครื่อง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในส่วน
ของการให้เช่าบูชาพระเครื่องของวัด ที่เปิดเช่าบูชาพระเครื่องรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ ยังสร้างรายได้ให้กับ
ทางวัดที่จะนำเงินมาบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ ของวัดให้เรียบร้อยสวยงามสืบไป 
 2) บทบาททางด้านสังคม การเช่าบูชาพระเครื่องมีบทบาทด้านสังคม ในประเด็นที่ว่าผู้คนใน
สังคมหรือวงการพระเครื่องนั้นไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ไม่ว่าใครก็สามารถมาเป็น “คนเล่นพระ” 
สะสมพระเครื่องที่สนใจได้อย่างเท่าเทียม พระเครื่องได้รับความนิยมในทุกระดับชนช้ัน พระเครื่องคุณค่า
ในแง่ประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อความรู้สึกมีคุณค่าทางด้านจิตใจมี ความเมตตา ความเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง
และทำให้จิตใจตั้งอยู่ในคุณธรรม ในสังคมของคนที่มีการเช่าบูชาพระเครื่องเต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อ 
แบ่งปัน 
 3) บทบาททางด้านวัฒนธรรม การเช่าบูชาพระเครื่องมีบทบาทด้านวัฒนธรรม ของคนที่เช่า
บูชาพระเครื่องที่เป็นนักสะสมพระเครื่อง หรือมีความหลงใหลในพุทธศิลป์ ที่มีการถ่ายทอดลักษณะของ
ศิลปะวัฒนธรรมแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งจะแตกต่างกันไป นักสะสมพระเครื่องที่ชื่นชอบในศิลปะก็จะเน้น
ไปทางพระกรุ หรือพระบูชา ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในทางด้านพุทธศิลป์ ถ่ายทอดความดี
งามทางด้านจริยาวัตร ศรัทธา และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้วัดวาอารามต่าง ๆ ได้นำทุนทรพัย์ที่
ได้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุเสนาสนะภายในวัดให้มีความเรียบร้อยสวยงาม 
คุณค่าเชิงจริยธรรม ของความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องขอประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
 จากการศึกษาคุณค่าเชิงจริยธรรมของความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องมีคุณค่าเชิงจริยธรรมในด้านต่างๆ 
ดังนี้  
 1) ด้านการพัฒนาจิตใจ พบว่า การเช่าบูชาพระเครื่องมีคุณค่าต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจขอผู้
ที่เช่าบูชาพระเครื่องท่ีถือว่า พระเครื่องมีคุณค่าทางด้านจิตใจ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้หนักแน่นมั่นคงใน
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การประกอบกิจการงานอาชีพ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อต้องเผชิญต่อสรรพอันตรายใดๆ ได้
อย่างสงบเยือกเย็นและอาจหาญ ก่อให้เกิดศรัทธาประทับแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ช่วยให้
มีการพัฒนาในด้านจิตใจให้สู่ระดับสูงขึ้น เพราะคติที่ว่าอำนาจพระพุทธคุณ พระเครื่องจะรักษาคุ้มครอง 
แด่ผู้เจริญด้วยศีลธรรม 
  2) ด้านการพัฒนาสติปัญญา มีสองส่วนได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่งเป็นการพัฒนาสติปัญญาทางโลก พระ
เครื่องมีส่วนช่วยในการพัฒนาสติปัญญาที่เป็นความรู้ รู้ว่าเป็นพระอะไร จำได้ว่าสร้างในสมัยใด ยุคใด ทำ
ให้ผู้เช่าบูชาพระเครื่องย่อมได้รับประโยชน์ในด้านสติปัญญาทางด้าน ประวัติศาสตร์ พระพุทธประวัติ 
และพุทธศิลป์ในองค์พระประติมากรรมสกุลช่างต่าง ๆ เมื่อรู้แล้วก็จะเกิดความรัก ความภูมิใจ ความเช่ือ
หรือความศรัทธาในพระเครื่อง หรือพระบูชาต่าง ๆ พัฒนาไปสู่การหวงแหนรักษา จนสุดท้ายพระเครื่อง
ก็กลายเป็นทรัพย์มรดกได้  ส่วนที่สองเป็นพัฒนาสติปัญญาทางธรรมได้แก่ พระเครื่องนอกจากมีส่วนมา
ช่วยในการพัฒนาจิตใจชองคน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น และตั้งอยู่ในคุณงามความดีศีลธรรมแล้ว 
และในส่วนของสติปัญญา ก็จะเป็นการพัฒนาตามลำดับของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา คนดีจะ
มีศีล คนมีศีล ก็จะทำให้มีสมาธิ เมื่อมีสมาธิก็จะทำให้เกิดปัญญา เมือมีปัญญาก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 

การอภิปรายผล 
 งานวิจัยในครั้งนี้มีการกำหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษา “วิเคราะห์ความเชื่อในการเช่าบูชา
พระเครื่องของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”  ตามที่ปรากฏในเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมดังกล่าวมาข้างต้น สาระของแต่บท จากการศึกษาวิจัยสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้คือ 
 1. ความเชื่อเกี่ยวกับการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
พบว่า 
 การสร้างพระเครื่องนั้นในยุคแรกมีวัตถุประสงค์การสร้างพระหรือรูปเคารพนั้นต้องทำด้วย
เจตนาบริสุทธิ์ มีจุดประสงค์สำคัญทางด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนาและ จะสร้างโดยกษัตริย์ หรือ
ผู้นำช้ันปกครอง หรือพระสงฆ์ ผู้มีฌานสมาบัติ เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นำมาบรรจุไว้ในประสาทหรือเจดีย์ ปู
ชนียสถานต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา แต่ในปัจจุบันความเชื่อเกี่ยวกับการเช่าบูชาพระ
เครื่องของประชาชนต่างกัน คือ 1) ด้านความเชื่อด้านคงกระพัน วิชาคงกระพันเป็นวิชาที่เมื่อปลุกเสก
แล้ว จะทำให้พระเครื่องมีพุทธคุณในด้านอยู่ยงคงกระพันต่ออาวุธทั้งปวง แม้จะทิ่มแทงทุบตีหรือทำร้าย
ด้วยมีด หอก ขวาน หรือปืน สักเพียงใดก็ไม่อาจทำอันตรายให้เลือดตกยางออกได้ 2) ความเชื่อด้าน
เมตตามหานิยม ความเช่ือว่าพระเครื่องสามารถก่อให้เกิดความเมตตามหานิยม ซึ่งเป็นความเช่ือเกี่ยวกับ
พระเครื่อง หรือไสยศาสตร์สามารถดลบันดาลให้เกิดเมตตามหานิยมกับผู้เช่ือ  และนำพระเครื่องไปบูชา 
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พระเครื่องมักจะมุ่งเน้นไปที่เมตตามหานิยมค้าขาย เมตตามหานิยมและให้เกียรติ เนื่องมาจากการปฏิบัติ
และสะสมคุณงามความดี ในความเชื่อทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นความเชื่อในอำนาจของ
พุทธคุณหรือพระพุทธมนต์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนิต  อยู่โพธิ์ ได้ทำการศึกษาเรื่อง อานุภาพ
พระปริตร จากการศึกษาพบว่า พระพุทธมนต์นั้นมีความขลัง และความศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพบำบัดทุกข์
โศกโรคภัย และความเดือดร้อนกระวนกระวายใจขจัดภัยอันตราย ลางชั่วร้าย ฝันร้าย ปัดเป่า เสนียด
จัญไร อุบาทว์ บาปเคราะห์ภัยต่าง ๆ ป้องกันโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้าย ภูตผี ยักษ์ คนธรรพ์  
คุ้มครองรักษาให้ปราศจากอุปัทวเหตุอันตราย โรคาพยาธิ  ส่งเสริมให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ 
ทำให้เป็นหญิงที่คลอดบุตรง่าย  ถ้าเป็นสัตว์ท่ีถูกปองร้าย ทำให้แคล้วคลาด สวัสดีมีชัย สุขกายสบายใจ มี
อายุยืน (ธนิต อยู่โพธิ์, 2537)  ผู้ยึดครองพระเครื่องนั้น หากตั้งอยู่ในคุณความดี ตามระเบียบปฏิบัติซึ่ง
กำหนดเอาไว้ ก็จะเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยความสงบสุข เสริมพลังจิต ในการดำเนินชีวิต 
 2. บทบาทของความเชื่อเกี่ยวกับการเช่าบูชาพระเครื่องใน อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม พบว่า  
 บทบาททางด้านสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าบูชาพระเครื่องน้ันไม่มีการแบ่งชนช้ันวรรณะไม่ว่า
ใครก็สามารถมาเป็น “คนเล่นพระ” สะสมพระเครื่องที่สนใจได้อย่างเท่าเทียม พระเครื่องได้รับความ
นิยมในทุกระดับชนชั้น พระเครื่องคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อความรู้สึกมีคุณค่าทางด้านจติใจมี 
ความเมตตา ความเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องและทำให้จิตใจตั้งอยู่ในคุณธรรม ในสังคมของคนที่มีการเช่าบูชา
พระเครื่องเต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สอดคล้องกับการศึกษาของ พระนิรันดร์ สุจิตฺโต (ยาสมุทร์) 
เรื่อง ศึกษาคุณค่าของพระเครื่องยอดขุนพล จังหวัดพะเยา พบว่า ความสำคัญและประโยชน์ของพระ
เครื่อง คือ พระเครื่องเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนทำความดี เพราะพระเครื่อง เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น
ตัวแทนของคุณงามความดี ถ้าหากว่าเรานับถือพระเครื่องเราต้องปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ (พระนิรันดร์ สุจิตฺ
โต (ยาสมุทร์), 2560) บทบาททางด้านวัฒนธรรม คนท่ีเช่าบูชาพระเครื่องท่ีเป็นนักสะสมพระเครื่อง หรือ
มีความหลงใหลในพุทธศิลป์ ที่มีการถ่ายทอดลักษณะของศิลปะวัฒนธรรมแต่ละยุคแต่ละสมัย  ซึ่งจะ
แตกต่างกันไป นักสะสมพระเครื่องที่ชื่นชอบในศิลปะก็จะเน้นไปทางพระกรุ หรือพระบูชา ก็ถือว่าเป็น
การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในทางด้านพุทธศิลป์สอดคล้องกับการศึกษาของ พระกรวิชญ์ ธมฺวโร (อิน
เทพ) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาคติความเชื่อของประชาชนท่ีมีต่อพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน”พบว่า คติ
ความเชื่อทาง พระพุทธศาสนาที่แสดงออกทางการปฏิบัติตามหลักคำสอนเช่น ทำความดี ละความช่ัว 
การแสดง ความกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณและการทำพิธีกรรมนมัสการพระธาตุที่ทำกันมาอย่างยาวนาน 
พฤติกรรมดังกล่าวจึงกลายเป็น ประเพณีด้านความเชื่อทางพุทธศาสน (พระกรวิชญ์ ธมฺวโร (อินเทพ ), 
2555) 
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 3. การวิเคราะห์ความเชื ่อในการเช่าบูชาพระเครื ่องของประชาชนใน อำเภอเมืองจังหวัด
นครปฐม พบว่า 
 การเช่าบูชาพระเครื่องมีคุณค่าต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ  ผู้ที่เช่าบูชาพระเครื่อง ที่ถือว่า 
พระเครื่องมีคุณค่าทางด้านจิตใจ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้หนักแน่นมั่นคงในการประกอบกิจการงาน
อาชีพ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อต้องเผชิญต่อสรรพอันตรายใด ๆ ได้อย่างสงบเยือกเย็นและ
อาจหาญ ก่อให้เกิดศรัทธาประทับแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนา ช่วยให้มีการพัฒนาในด้านจิตใจให้สู่
ระดับสูงขึ้น เพราะคติที่ว่าอำนาจพุทธคุณ พระเครื่องจะรักษาคุ้มครอง แด่ผู้เจริญด้วยศีลธรรม พระ
เครื ่องเป็นขวัญและกำลังใจของผู ้ย ึดครอง เป็นเจ้าของ จิตใจเชื ่อหมั ่นเคารพในพระเครื ่อง ใน
ขณะเดียวกันก็น้อมจิตระลึกถึงพลังพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ ที่ได้บรรจุเข้าไว้ในพระ
เครื่ององค์นั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และ ปฬาณี  ฐิติวัฒนา  กล่าวถึงคุณค่า
ของความเชื่อไว้ในหนังสือศาสนาและความเชื่อในกรุงเทพมหานครว่า ความเชื่อทำให้เกิดความมั่นใจ 
ความเชื่อทำให้เกิดพลัง  ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความสามัคคี เป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา ทำให้
การนับถือศาสนาเป็นไปอย่างมั่นคง ทำให้เกิดฤทธิ์ทางใจ (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และ ปฬาณี  ฐิติวัฒนา, 
2526) 
 การเช่าบูชาพระเครื่องมีคุณค่าในด้านการพัฒนาสติปัญญา ทำให้ผู้เช่าบูชาพระเครื่องย่อม
ได้รับประโยชน์ในด้านสติปัญญาทางด้าน ประวัติศาสตร์ พระพุทธประวัติ และพุทธศิลป์ในองค์พระ สกุล
ช่างต่าง ๆ ความเชื่อหรือความศรัทธาในพระเครื่อง หรือพระบูชาต่าง ๆ มีส่วนมาช่วยในการพัฒนาจิตใจ
ชองคน และในส่วนของสติปัญญา คนดีจะมีศีล คนมีศีล ก็จะทำให้มีสมาธิ ก็จะทำให้เกิดปัญญา เมื่อมี
ปัญญาก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ มานิตย์ กันทะสัก ที่ได้ทำการศึกษา
เรื่อง เติมเต็มพระพุทธรูปเติมเต็มจิตพุทธะพบว่า เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองหาเหตผุล จน
เกิดความเชื่อตาม นำไปสู่หลักของการปฏิบัติตาม ให้เหมาะสมกับสภาวะของตน ศรัทธาจึงเป็นคุณธรรม
เบื้องต้น ที่ทำให้ คนเราเกิดปัญญาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออย่างมีเหตุผล พิจารณาเหตุผล ไม่เชื่อแบบงมงาย
ไร้เหตุผล พุทธศาสนาสอนให้มนุษย์เช่ือใน ศักยภาพความสามารถของตนเอง ว่าต้องเรียนรู้ฝึกฝน พัฒนา
ตนเอง ให้มีชีวิตที่ดีงามได้จึงทำให้ มนุษย์มีศักยภาพในตนเองมากขึ้น (มานิตย์ กันทะสัก , 2553) พระ
เครื่องเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจชั่วคราว และเพิ่มระดับความเชื่อมั่นให้กับตนเอง 
แต่คำสอนในพระพุทธศาสนา สอนให้พุทธบริษัทเช่ือด้วยหลักเหตุผล  ไม่สอนให้เช่ืออะไรอย่างงมงาย ไร้
สาระอันอาจทำให้เกิดความประมาทในการดำเนินชีวิต และใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมได้ 
 

สรุปองค์ความรู้ 
 จากการวิจัย“วิเคราะห์ความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม”ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย ดังนี้ 
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จากแผนภาพ สามารถอธิบายได้ว่า หลักความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องที่พบ ได้แก่ หลักความเช่ือ
ด้านคงกระพัน หลักความเชื่อด้านเมตตามหานิยม หลักความเชื่อด้านแคล้วคลาดปลอดภัย   บทบาท
ของความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องที่พบ ได้แก่ บทบาทด้านเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ 
ระดมทุนในการสร้างและปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน บทบาทด้านสังคมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของกลุ่ม
คนที่มีความเชื่อในเรื่องเดียวกันบทบาททางด้านวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสานงานด้านพุทธศิลป์ และ
ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา และการวิเคราะห์คุณค่าเชิงจริยธรรมพบว่า การเช่าบูชาพระเครื่องมี
คุณค่าการพัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ยึดมั่นในคุณของพระรัตนตรัยพัฒนา
สู่ ศีล สมาธิ ปัญญา และการพัฒนาทางด้านสติปัญญามีการสร้าง รวบรวม และสังเคราะห์ให้เกิดองค์
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับพระเครื่อง 
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สรุป 
 ในงานวิจัยที่ผู้ศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อในการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม พบว่า หลักความเช่ือที่พบ ได้แก่ หลักความเช่ือด้านคงกระพัน วิชาคงกระพันเป็นวิชาที่เมื่อ
ปลุกเสกแล้ว จะทำให้พระเครื่องมีพุทธคุณในด้านอยู่ยงคงกระพันต่ออาวุธทั้งปวง หลักความเช่ือด้านเมตตา
มหานิยม ผู้ที่นำพระเครื่องไปบูชามักจะมุ่งเน้นไปที่เมตตามหานิยมซื้อง่าย ขายคล่อง  หลักความเชื่อด้าน
แคล้วคลาดปลอดภัย พุทธคุณในด้านนี้จะทำให้ผู้นับถือบูชา ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย และอุปัทวเหตุทั้ง
ปวง  การเช่าบูชาพระเครื่องมีคุณค่าต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ  พระเครื่องมีคุณค่าทางด้านจิตใจ เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อต้องเผชิญต่อสรรพอันตรายใด ๆ  ได้อย่างสงบเยือกเย็นและอาจ
หาญ ก่อให้เกิดศรัทธาประทับแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนา ช่วยให้มีการพัฒนาในด้านจิตใจให้สู่ระดับสูงขึ้น 
คุณค่าในด้านการพัฒนาสติปัญญา ทำให้ผู้เช่าบูชาพระเครื่องย่อมได้รับประโยชน์ในด้านสติปัญญาทางด้าน 
ประวัติศาสตร์ พระพุทธประวัติ และพุทธศิลป์ในองค์พระ ประติมากรรม สกุลช่างต่าง ๆ ความเช่ือหรือความ
ศรัทธาในพระเครื่อง หรือพระบูชาต่าง ๆ มีส่วนมาช่วยในการพัฒนาจิตใจชองคน และในส่วนของสติปัญญา 
คนดีจะมีศีล คนมีศีล ก็จะทำให้มีสมาธิ เมื่อมีสมาธิก็จะทำให้เกิดปัญญา เมื่อมีปัญญาก็จะสามารถช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี คำสอนในพระพุทธศาสนา สอนให้พุทธบริษัทเช่ือด้วยหลักเหตุผล  ไม่สอนให้
เชื่ออะไรอย่างงมงาย ไร้สาระอันอาจทำให้เกิดความประมาทในการดำเนินชีวิต และใช้ชีวิตได้อย่างปกตสิุข
ในสังคมได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “วิเคราะห์ความเช่ือในการเช่าบูชาพระเครื่องของประชาชนในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม”” ผู้วิจัยข้อเสนอให้ผู้สนใจ ได้นำไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังนี้ 
 1. เรื่องพระเครื่องในสังคมไทยปัจจุบันนี้ ยังมีเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้าวิจัยอีกหลายประเด็น ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในมุมมองทางวิชาการ แก่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ต่อไป และถ้าได้มีการวิจัยเรื่องนี้ ควร
ศึกษาในเรื่องกฎแห่งกรรมทางพุทธศาสนาร่วมด้วย 
 2.ควรที่จะศึกษาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องที่จะเป็นประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา เพราะมีส่วนช่วยในการต่ออายุพระพุทธศาสนา ช่วยแก้ปัญหาของสังคมให้ทุเลา
เบาบางลงได้ ลดข้อขัดแย้งโดยใช้หลักความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่องเชื่อมโยงกับหลักธรรมทางศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3. ควรที่จะศึกษาในเรื่องพระเครื่องนั้นว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมในด้านใดบ้าง  และมี
อีกหลายประเด็นที่ควรศึกษาเช่นความเหมาะสมในรูปแบบและการจัดสร้างพระเครื่องท่ีเป็นหลักสืบทอด
และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืนสืบไป 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เรื่อง สารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
ของวัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำ
การวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 13 รูป / คน แล้วนำมาสังเคราะห์และนำเสนอ
ในเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) เพื่อศึกษาหลักความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาหลักความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม 3) สารัตถะการ
สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส จังหวัดปทุมธานี ได้ทำการก่อสร้างเป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย แบบพระพุทธชินราชซุ้มเรือนแก้ว งานประติมากรรมสมัยสุโขทัยช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 
18 – 20 มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท เป็นพระพุทธรูปที่นิยมจำลองกันมากที่สุดใน
ประเทศไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม  มีความศรัทธาและนิยมกราบ
ไหว้มากที่สุดองค์หนึ่งด้วย เพื่อให้งานสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมเกิดความสวยงามตามพุทธ
ลักษณะ ต้องคำนึงถึงพุทธศิลป์เป็นสำคัญ ต้องแสวงหาช่างสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีฝีมือ มีความ
ชำนาญและมีประสบการณ์การก่อสร้าง แสดงออกถึงศิลปะทางพระพุทธศาสนา คงความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น ผสมผสานหลักความเชื่อทางขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีไทยเชื้อสายมอญ ที่มีความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน การอนุรักษ์พุทธศิลป์ในการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม 
นำหลักวิธีคิดเพื่อเป็นสื่อหลักพุทธธรรม ให้เห็นคุณค่าที่มุ่งแสดงถึงหลักแห่งความจริง ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของชีวิตความศรัทธาที่มีปัญญาเป็นเครื่องกำกับ ส่งผลให้เกิดปรีชาหยั่งรู้เพื่อก้าวสู่ค วามพ้นทุกข์ตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
คำสำคัญ :  สารัตถะ, การสร้างพระพุทธรูป, พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม 
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Abstract  
This article is intended for the creation of The Buddha statue of Prince 

Pathom. Wat Sutthawat Lat Lum Kaeo Subdistrict, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani 
Province. Follow the research methodology. In-depth interview research model with key 
informants 13 photos/person and then synthesized, presenting descriptive information.  
The results showed that Saratta created the Buddha statue of Prince Of Wat Sutthawat, 
Pathum Thani Province, and was constructed as a Buddha statue of PangMaravichai, like 
Buddha Chinraj, ruan Kaew. Sukhothai-era sculptures from the late 18th to 20th centuries 
are associated with Theravada Buddhism, the most popular buddha statue in Thailand. 
Recognized as a buddha statue with beautiful Buddhist characteristics.  The Thai people 
are one of the most devout and respectful people. In order for the creation of the Buddha 
statue to be beautiful according to buddhist characteristics, which must take into account 
Buddhist art as a priority, it is necessary to seek out a skilled large Buddha builder. Skilled 
and experienced permanent construction material  It is stable, strong and expresses 
Buddhist art. 

 
Keywords: Substance, the creation of Buddha Statue, Phra Somdet Phra Buddha Statue 
 
บทนำ  

พระพุทธรูป คือ รูปที่สร้างขึ้นถือเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า เพื่อแสดงถึงความเคารพ
ศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธองค์ บอกเล่าถึงพุทธประวัติว่ามีความเป็นมาอย่างไรและเป็นการสืบต่อ
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน (สิริวัฒน์ คำวันสา, 2534) สร้างพระพุทธรูปมีมาแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรง
พระชนมายุอยู ่ ประวัติการสร้างพระพุทธรูปปรากฏเนื ้อหาในตํานานเก่าแก่ของอินเดีย (เสถียร                   
โพธินันทะ, 2544) พุทธศาสนิกชนระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่เนือง ๆ โดยผ่านเจดีย์ 4 ประการ คือ 1) ธาตุ
เจดีย์ (เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ คือ สถานท่ีประสูติ ตรัสรู้ 2) บริโภคเจดีย์ (เจดีย์คือสิ่งหรือสถานที่
ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย ตลอดจนสิ่งทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าเคยทรงบริโภค เช่น บาตร จีวร และ
บริขารอื่น ๆ เป็นต้น 3) ธรรมเจดีย์ (เจดีย์บรรจุพระธรรม ใบลานจารึกพุทธพจน์ 4) อุทเทสิกเจดีย์ (เจดีย์
สร้างอุทิศพระพุทธเจ้า ได้แก่พระพุทธรูป เป็นต้น) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553) เจดีย์ใน
พระพุทธศาสนามีปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรและมิลินทปัญหา ซึ่งเป็นสถานท่ีเคารพสักการะบูชาของ
พุทธบริษัท สิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า “พุทธสถาน” คงได้รับการดูแลรักษา การทำนุบำรุง และการประดับ
ประดาเพื่อให้เกิดความเลื่อมใส ตามแนวคิดและจิตนาการของพุทธบริษัท (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
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กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2508)  
 การสร้างพระพุทธรูป เป็นการสร้างด้วยความศรัทธาและระลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหาประมาณมไิด ้ที่ได้โปรดเวไนยสัตว์ดำเนินชีวิตบนความถูกต้องดีงาม การสร้าง
พุทธรูปเพื่อการจรรโลงพระพุทธศาสนา บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา สร้างเพื่อ
ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงของผู้สร้าง (สร้างพระแทนตัว สร้างพระชำระหนี้สงฆ์) สร้างเพื่ออุทิศให้กับผู้มี
พระคุณที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว รวมทั้งการสร้างพระพุทธรูปมีความสัมพันธ์กับสังคมตั้งแต่เกิดจนถึงตาย 
เช่น เกิดก็มีพระประจำวันเกิด เริ่มทำการเกษตรก็บูชาพระคันธารราฐเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาเมื่อรบ
ทัพจับศึกก็เชิญพระชัยหลังช้าง สร้างบ้านแปงเมืองก็สร้างพระประธานประจำเมืองด้วย การสร้าง
พระพุทธรูปจึงเป็นจุดเชื่อโยงทั้งพระพุทธศาสนา โหราศาสตร์ ศิลปะ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมไทยได้อย่างครบถ้วน (พระใบฎีกาวิเชียร อาทโร , (แดงประเสริฐ), 2563)                      
(พระครูสุทธาภิรมย์ (สุนทร ฐานวโร), 2564) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ได้ดำริที่จะสร้างพระพุทธรูปสมเด็จ
องค์ปฐมองค์ใหญ่ขึ้นมา ให้เป็นที่ควรแก่การเคารพบูชาสักการะของพุทธศาสนิกชน บุคคลผู้มีจิตศรัทธา
เลื่อมใสยิ่งในพระพุทธศาสนา การสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ที่วัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว 
อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่บนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พระพุทธ
ลักษณะปางชนะมารหรือมารวิชัย หรือสะดุ้งมาร สร้างพระพุทธรูปในอิริยาบถน่ังขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้าย
หงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวา วางคว่ำลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณี มีซุ้มเรือนแก้ว อยู่
บนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น อยู่บริเวณหน้าวัด องค์พระพุทธรูปมีความสูง 50 
เมตร หน้าตักกว้าง 29 เมตร 50 เซนติเมตร มีซุ้มเรือนแก้ว สร้างบนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 48 
เมตร ยาว 65 เมตร สูง 27 เมตร การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่นี้ เชื่อมโยงความศรัทธา ท่ีจะสร้างพระ
พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา  เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ จักได้อานิสงส์ผล
อันมาก (พระเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2545) การศึกษาถึงคติความเช่ือของ
การสร้างพระพุทธรูปจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ต่อพระพุทธศาสนาของผู้คนในแต่ละยุคสมัยได้  
โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่  (พระครูสารภัทรกิจ, (พาณิช ดวงมณี), 2561)  
 บทความนี้จะนำเสนอการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าคติความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูป
สมเด็จองค์ปฐม ที่วัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 
แนวคิดเกี่ยวกับสารัตถะสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์คุณค่าคติความเชื่อเกี่ยวกับสารัตถะสร้างพระพุทธรูปสมเด็จ
องค์ปฐมของวัดสุทธาวาส จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นพ้ืนฐาน แนวทางเบื้องต้นต่อการศึกษาในลำดับต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาหลักความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  
 2. เพื่อศึกษาหลักความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม                             
 3. เพื่อวิเคราะห์สารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส ตำบลลาด
หลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ในงานวิจัยนี ้ ผู ้ว ิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเรื ่อง “สารัตถะการสร้าง       
พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” 
ผู้วิจัยได้กำหนดเนื้อหาดังกล่าวที่ได้ศึกษาไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  1) แนวคิดเก ี ่ยวกับการสร ้าง
พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม  2) สารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม   
 ความหมายของสารัตถะ 
 “สารัตถะ” หมายถึง เนื ้อหา ใจความ แก่นสาร แก่นเรื ่อง แนวคิดและความคิดหลัก 
สารัตถะจึงเป็นความคิดหลักหรือความคิดสำคัญของเรื่องราวที่ผู้แต่งต้องการสื่อมายังผู้อ่านหรือผู้ฟังใน
ลักษณะเดียวกัน  ลักษณะอันเป็นวิสัยธรรมดาของมนุษย์และของโลกที่ผู้แต่งมองเห็นและมุ่งที่จะแสดง
ลักษณะอันนั้นออกมาให้ปรากฏ  สารัตถะของเรื่องจึงเป็นสาร (message) ที่สื่อสารมาเพื่อให้เข้าใจว่า 
วิถีแห่งมนุษย์หรือโลกเรานี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยอันเป็นธรรมดาของโลก สารัตถะ
เป็นองค์ประกอบสำคัญของวรรณกรรมที่กำหนด โครงเรื่อง ตัวละครและเหตุการณ์ในเรื่องหนึ่ง ๆ  
คติความเช่ือในการสร้างพระพุทธรูป  
  จากคติความเชื่อข้างต้น ทำให้เกิดการสร้างพระพุทธรูปในสังคมไทยอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน
ตั้งแต่อดีตกาลตราบจนถึงทุกวันนี้ในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังมีอีกหลายขนาด เช่น พระเครื่องขนาดเล็ก
สำหรับพกพา พระพุทธรูปประจำบ้าน พระประธานในโบสถ์วิหาร ไปจนถึงพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่อยู่
นอกอาคาร เช่น พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศ์  พระพุทธรูปปางลีลา ล้วนเป็น
พุทธานุสสติเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 คติการสร้างพระพุทธรูปตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา   
 ในสมัยพุทธกาลยังไม่มีการสร้างรูปเคารพหรือพระพุทธรูปแต่อย่างใด แต่มีความศรัทธาใน
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เท่านั้น ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็มีการก่อ
พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอรหันตธาตุ ขึ้นกราบไหว้บูชา ในสมัยพระเจ้าอโศกได้เริ่มมีการ
สร้างสิ่งที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เช่น ธรรมจักร เป็นต้น การสร้างพระพุทธรูปในยุคแรกอาศัยการสร้างโดย
อาศัยเค้าโครงการบอกเล่าจากบันทึกและตำนานต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนาเพื่อจรรโลงศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน พระพุทธรูปยุคนี้ยังมิได้แฝงแนวคิดปรัชญาลึกซึ้ง พระพุทธรูปได้มีวิวัฒนาการตามสภาพ
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สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมของศิลปินหรือผู้สร้างจะใสแนวคิดอะไรลงไปอย่างไรบ้างเท่านั้น 
แต่อย่างไรก็ตามการสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อ
ประโยชน์ ในการละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ ์ ทั ้งตัวผู ้สร้างเองและผู้พบเห็น ให้สำเร็จ
ประโยชน์ดังกล่าวมานี้ 
 ความเป็นมาของสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิพุทธมหาราชา 
 ทั้งหมดนี้พอจะรวบรวมเท่าที่ได้ยอมรับมากที่สุด โลกุตระในจิตใจท่านหลวงปู่ ด้วยท่านเป็น
พระสุปฏิปันโนที่มีจริยวัตรงดงาม และภูมิธรรมอันสูง ท่านได้ฝึกพระดีคนดีไว้มากต่างก็มีความรู้
ความสามารถที่จะออกไปทำประโยชน์ให้แก่สังคมและเผยแผ่พระรัตนตรัยไว้มากมายเราทั้งหลายควร
พิจารณาดูว่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ทั้งที่มีการบำเพ็ญบารมีแบบปกติ และแบบบำเพ็ญทางพุทธภูมิ ทำ
บารมีให้เกิดมากมาย หลายท่านสืบมาได้เป็นครูผู้ฝึกพุทธบริษัท  และพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ โดย
เริ่มตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐม จนถึงพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ คือ พระกกุสันโธพระพุทธเจ้า พระโกนคมโน
พระพุทธเจ้า พระกัสสโปพระพุทธเจ้า และพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าในปัจจุบันท่ีพระองค์ทรงฝึกเหล่า
สาวกสาวิกาทั้งหลายให้มีบารมีมีคุณวิเศษ และธรรมวิเศษที่จะยังให้สรรพสัตว์ได้หลุดพ้นห่วงแห่ง
วัฏสงสาร จึงสมควรที่ชนท้ังหลายจะร่วมใจกันพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการระลึกในพุทธคุณ
นี้อานิสงส์นั้นหาประมาณได้ ยังผลให้ไปถึงธรรมคุณและสังฆคุณ (จากคำบอกเล่าจากหลานหลวงปู่เพื่อ
เพิ่มพูนความศรัทธา)   
 ความว่าจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูปในสมัยต่าง ๆ จะเห็น
ได้ว่าความศรัทธาที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มีจริง มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย เป็ นเครื่องระลึกนึกถึง
พระพุทธเจ้า และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจรวมถึงเป็นแนวทางของการทำความดีละเว้นความช่ัว
ทั้งปวง  ด้วยการน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูปในสมัยต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า
ความศรัทธาที ่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู ้มีจริง มีความเชื ่อมั ่นในพระรัตนตรัย เป็นเครื ่องระลึกนึกถึง
พระพุทธเจ้าและเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจรวมถึงเป็นแนวทางของการทำความดีละเว้นความช่ัว
ทั้งปวง  ด้วยการน้อมนำหลักคำจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ความว่า การสร้างพระพุทธรูปนั้น เพื่อใช้เป็น
รูปเปรียบหรือสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยใช้ปูชนียสถานแบบต่าง ๆ เป็นสื่อแทนพระ
พุทธองค์ เป็นพุทธานุสสติเครื่องระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แต่การ
ที่จะดำเนินการก่อสร้างให้สำเร็จลงได้ด้วยดีนั้นแรงกายแรงใจ ความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
เป็นสำคัญ การสร้างพระพุทธรูปมีการวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคนใน
ประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ คนนิยมการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตของตน
และชุมชนให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และยังมีการพรรณถึงอานิสงค์ของการสร้างพระพุทธมากมาย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “สารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส ตำบลลาด
หลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการวิจัย ผู ้วิจัยได้กำหนดรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซึ่งการวิจัยนี้ มีวิธีการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Sources)                 
ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 ก) ข ้อม ูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ศึกษาคติความเชื ่อเก ี ่ยวกับการสร้าง
พระพุทธรูปที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา  
 ข) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เพื่อวิเคราะห์สารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ทั้งจากเอกสารทางวิชาการ ตำรา งานนิพนธ์ บทความ วารสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารรายงานต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 
 2. การศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจยัได้
ใช ้ว ิธ ีการเล ือกต ัวอย ่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จากผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลหลัก                          
(Key Informants) โดยพิจารณาเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญตามคุณสมบัติ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยระบุ
ไว้ คือ เป็นผู้มีความรู้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัด
สุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 13 รูป/คน ผู้วิจัยได้ใช้

หลักความเชื่อในการสร้าง
พระพุทธรูป 

สมเด็จองค์ปฐม 

หลักความเชื่อในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา 

 สารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม 
วัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว  

อำเภอลาดหลมุแก้ว  จังหวัดปทุมธาน ี
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ว ิ ธ ี การ เล ื อกต ั วอย ่ า งแบบเจาะจง ( Purposive Random Sampling) จากผ ู ้ ให ้ ข ้ อม ู ลหลัก                           
(Key Informants) โดยพิจารณาเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญตามคุณสมบัติ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยระบุ
ไว้ คือ เป็นผู้มีความรู้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัด
สุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 13 รูป/คน โดยผู้วิจัยได้จัด
แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  (Key Informants) ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นพระภิกษุ – 
พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี (มหานิกาย) 2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ – นายอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว – ผู้บริหารองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น – ช่างชำนาญการ – ไวยาวัจกร วัดสุทธาวาส 
 

ผลการวิจัย 
1) หลักความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

  พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ชาวพุทธสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นรูปแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้แต่
ในครั้งพุทธกาลไม่มีพระพุทธรูปกราบไหว้กัน ก็ยังมีแนวคิดในการใช้สัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าไว้กราบ
ไหว้บูชา ซึ่งในคัมภีร์พระไตรปิฎก ไม่มีพระพุทธรูปกราบไหว้บูชา แต่มีพัฒนาการเรื่องรูปปั้นมา พร้อมกับ
ชนชาติกรีกที่เข้ามารุกรานอินเดียหรืออาจมีมานานกว่ากรีกเสียอีก  เพราะปรากฏคําว่า “ปฏิมา” ใน
พระไตรปิฎกดังนี้  ยังญาณให้เกิดในวัตรคุณ รูปปฏิมาและในอาจารกิริยาแล้ว ย่อมอยู่ ในกาลทั้งปวง   
เพื่อยืนยันว่ามีช่างปั้นดังนี้ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอย่างว่า บุรุษปั้นมหาปฐพีนี้ ให้เป็นก้อน ก้อนละ
เท่าเม็ดกระเบาแล้ววางไว้  สมมติว่านี้เป็นบิดาของเรา นี้เป็นบิดาของบิดาของเรา โดยลําดับบิดาของบิดา
แห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุด  ส่วนมหาปฐพีนี้ พึงถึงการหมดสิ้นไปข้อนั้น  เพราะเหตุไร เพราะว่า สงสารนี้
กําหนดที่สุดเบื้องต้น เบื้องปลายไม่ได้ ฯลฯ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกข์ ความเผ็ด
ร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุเพียง
เท่านี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น  
  2) หลักความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม  
  การสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมมาเผยแผ่ให้ชนทั้งหลายได้ทราบต้นกำเนิดแห่งพุทธ
วงศ์ คือพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ได้แสดงเด่นชัดที่สุด การสร้าง
พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม เชื่อกันว่าเป็นการสั่งสมบารมีของผู้สร้างที่ตั้งใจจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่
มากเท่าไรก็จะทำให้บารมีของผู้สร้างมีมากยิ่งใหญ่ตามไปด้วย สามารถโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ให้เชื่อเรื่องกรรมว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เรื่องบาปบุญตามหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งหลาย  
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 3) สารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว 
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 การสารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส สร้างพระพุทธรูป
สมเด็จองค์ปฐมขนาดใหญ่ของวัดสุทธาวาส ถือว่าองค์แทนพระพุทธเจ้า เป็นองค์ต้นหรือองค์แรกของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งวัดสุทธาวาสได้ทำการก่อสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซุ้มเรือนแก้ว ศิลปะ
สุโขทัย หมวดพระพุทธชินราช สกุลช่างเมืองพิษณุโลก ที ่ร ับอิทธิพลมาจากลังกาและพม่า เป็น
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาท  ถือคติความเช่ือมาจากพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ได้ชี้ให้เห็น
ความศรัทธาในการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หลายอสงไขยหลายกัปการสร้างพระพุทธรูป
สมเด็จองค์ปฐมคำนึงถึงพุทธศิลป์เป็นสำคัญ เพื่อให้มีความงดงามตรงตามพุทธลักษณะตามคัมภีร์ และ
เป็นการอนุรักษ์พุทธศิลป์สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิต ด้วยการยึดเอาพระพุทธรูปองค์
ปฐมของวัดสุทธาวาส มาเจริญกรรมฐานแล้ว ก็ต้องให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการจัด
พระพุทธรูปเราต้องไม่งมงายยึดติดกับองค์พระพุทธรูป  อย่างน้อยเราก็นำไปเพ่งพินิจพิจารณาวเิคราะห์
ให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจ จะได้นำพาตนเองให้หลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร 
 

การอภิปรายผล 
 1) การสร้างพระพุทธรูปอาศัยเค้าโครงด้วยการบอกเล่าจากบันทึกและตำนานต่าง ๆ ของ
พระพุทธศาสนา เพื่อจรรโลงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน พระพุทธรูปยุคนี้ยังมิได้แฝงแนวคิดปรัชญาลึกซึง้ 
พระพุทธรูปได้มีวิวัฒนาการตามสภาพสงัคม วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมของศิลปินหรือผู้สรา้งจะใส่
แนวคิดอะไรลงไปเป็นแบบต่าง ๆ เป็นสื่อแทนพระพุทธองค์ แต่อย่างไรก็ตามการสร้างพระพุทธรูปขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์ ให้เกิดการละความชั่ว ทำความดี ทำ
ใจให้บริสุทธ์ิ ทั้งตัวผู้สร้างเองและผู้พบเห็น ให้สำเร็จประโยชน์เป็นองค์แทนพระพุทธองค์ เป็นพุทธานุสส
ติ เป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แต่การที่จะดำเนินการ
ก่อสร้างให้สำเร็จลงได้ด้วยดีนั้นต้องมีแรงกายแรงใจ ความเชื่อ ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็น
สำคัญ  
 2) เรื่องราวสมเด็จองค์ปฐมมาเผยแผ่ให้ชนทั้งหลายไม่ลืมต้นกำเนิดแห่งพุทธวงศ์ คือ พระ
ราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ได้กล่าวเอาไว้ว่า การสร้างพระพุทธรูปและปฏิบัติตาม
หลักธรรมคำสอน เป็นสื่อศรัทธาที่สามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมจากศาสนสถาน และศาสนวัตถุท่ีมีการเป็น
อนุสาสนีย์ ศาลา เจดีย์ และพระพุทธรูปมีอานิสงส์มาก คนไหนท่ีคิดสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมนั้น
จะไม่ตกนรก จะได้การบันทึกไว้ในบันชีทองคำ เมื่อตายไปแล้วจะได้เกิดเป็นเทพเทวดาในสวรรค์ เป็น
บรมครูผู้บำเพ็ญพระบารมี เพื่อแสวงหาพระโพธิญาณด้วยพระองค์เอง เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก 
เป็นสื่อแทนพระพุทธองค์ เป็นพุทธานุสสติเครื่องระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตของตน
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และสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยังมีการพรรณถึงอานิสงค์ของการสร้างพระพุทธรูปอีก
มากมาย 

  3) สารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว 
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการดำเนินการการสร้างพระพุทธรูป
สมเด็จองค์ปฐมตามหลักพุทธศิลป์ มีความเชื่อความศรัทธาในการที่จะสร้างพระพุทธรูป ให้สวยงามตาม
พุทธลักษณะ การก่อสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมคำนึงถึงความสวยงาม มั ่นคงแข็งแรงและ
แสดงออกถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยผสมผสานหลักความ
เชื่อทางขนบธรรมเนียมประเพณี  และสร้างขึ้นมาแล้วทำให้สถานที่น้ันมีความสวยงาม มีความเจริญ ก่อ
ให้สาธารณะประโยชน์กับกิจกรรมคณะสงฆ์และชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์  เมื่อมีกิจกรรมในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งบริเวณรอบนอกอาคารก็จะให้ประชาชนมาทำสาธารณะประโยชน์  ทำให้
เกิดแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอลาดหลุมแก้วและจังหวัดปทุมธานีต่อไป 

 

สรุปองค์ความรู้ 
 จากการวิจัยทำให้เกิดองค์ความรู้ได้ทราบถึงคติความเช่ือเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูป 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส 
ต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 

 
หลักความเชื่อในการสร้าง

พระพุทธรูปท่ีปราก ในคัมภีร์

พระพุทธศาสนา 

หลักความเชื่อในการสร้าง

พระพุทธรูป 

สมเด็จองค์ปฐม 

สารัตถะการสร้าง
พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม  
วัดสุทธาวาส ต าบลลาดหลุม

แก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี 

 

คุณค่าเชิงศาสนา 

เป็นศูนย์กลางของ
พุทธานุสสติ 

หลักความเชื่อการสร้าง

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 

คุณค่าของศีลธรรม

และจริยธรรม 

ย ดวิถีสั่งสมบารมีเป็น
แนวทางสัมมาปฏิบัติ 

หลักความเชื่อการสร้าง

พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม 

คุณค่าด้านพุทธศิลป และ

ด้านการอนุรัก ์พุทธศิลป  

คุณค่าด้านการธ ารงรัก า
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา 

 
สืบต่ออายุ

พระพุทธศาสนา 
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 จากแผนภูมิที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่า สารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของ
วัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  เป็นหลักฐานสำคัญในการเผย
แผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แสดงถึงตัวชี้วัดความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยชน
ชั้นปกครองของเมืองสุพรรณบุรียอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเพราะการสร้างพระองค์ต้องใช้ทั้ง
ทรัพยากรมาก ใช้ทั้งกำลังคนในการก่อสร้างมาก ดังนั้นพระพุทธรูปองค์จึงเป็นศูนย์รวมความศรัทธา เป็น
ศูนย์รวมอำนาจการปกครองหลวงพ่อโตกับคนสุพรรณบุรีกันตั ้งแต่แรกเกิดจนตาย ที่มีคุณค่าเชิง
ประวัติศาสตร์ คุณค่าเชิงจริยธรรม และคุณค่าการธำรงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 พระพุทธรูป คือ เป็นสิ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นรูปแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้แต่ในครั้ง
พุทธกาลไม่มีพระพุทธรูปกราบไหว้กัน ก็ยังมีแนวคิดในการใช้สัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าไว้กราบไหว้
บูชาพระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมากร รูปเปรียบหรือรูปสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าผู้ทรงเปน็พระ
ศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา  เป็นเครื่องสร้างความศรัทธาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้เลื่อมใสและ
อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงตัวตนแต่มีความคิดว่าเพื่อสืบทอดในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นสำคัญเป็นกุศโลบาย สามารถโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เชื่อเรื่องกรรมว่า
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องบาปบุญ สอนให้รู้แนะนำให้เกิดศรัทธาว่าการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
ใหญ่มีอานิสงส์อย่างไร ตามหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าการสร้างพระพุทธรูป
มีอานิสงส์มากสารัตถะการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยตรงเป็นสิ่งที่ช่วยโน้มน้าวจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความศรัทธาประสาทะ ความเชื่อมันอันจะเป็นบ่อเกิดของฉันทะความฝักใฝ่ที่
จะรู้ แล้วเกิดความวิริยะพากเพียร อุตสาหะในการอบรม กาย วาจา และใจ ส่งผลให้เกิดปัญญาปรีชา
หยั่งรู้เหตุผลเพื่อก้าวสู่วิมุตติหรือความหลุดพ้นในที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) วิเคราะห์คุณค่าคติความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมในประเทศ
ไทย 
 2) วิเคราะห์การสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของวัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว 
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา 
 3) ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธที่มีต่อการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมของ 
วัดสุทธาวาส ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย่อ  

งานว ิจ ัยเร ื ่อง “การปล ูกฝ ังค ุณธรรมจร ิยธรรมของคร ูและน ักเร ียนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียน , 
เพื่อศึกษาวิธีการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียน และเพื่อศึกษาการวิเคราะห์แนวทางและ
วิธีการในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 การทำวิจัยในครั้งนี้ผู้ทำวิจัยได้มุ่งศึกษาถึง “การการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและ
นักเร ียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา” ผู ้ว ิจ ัยได้กำหนดวิธ ีการวิจัยแบบ การวิจ ัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน/รูปโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ วิเคราะห์ลกัษณะปัญหาจากเอกสาร จากการ
สัมภาษณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) จัดลำดับ
ข้อมูล  3) จากการสัมภาษณ์ และ 4) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น 5) สรุปผล อภิปราย
ผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่า 
 1) การศึกษาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมของครูและนักเรียน พบว่า ครูผู้สอนจะเน้น
หลักการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจะมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไว้ในการสอนทุกวิชา ส่วน
นักเรียนจะเน้น การปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาอย่างอื่น การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ และควรมีการ
จัดกิจกรรม เล่นเกมเกี่ยวกับธรรมะ 
 2) การศึกษาวิธีการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียน พบว่า ทางด้านครูจะมี
รูปแบบการปลูกฝังในสถาบันการศึกษา โดยเน้นการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
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จริยธรรม และนักเรียนการปลูกฝังในสถาบันการศึกษา โดยเน้นการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่
เกี่ยวขอ้งกับคุณธรรม จริยธรรม 
    3) การศึกษาการวิเคราะห์แนวทางและวิธีการในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและ
นักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า ครูได้เสนอแนวทางว่า การที่นักเรียนจะเคารพไม่เคารพนั้น
อยู่ตัวครู คือ คุณงามความดีของบุคคลที่เป็นครู ซึ่งได้กระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจ โดยมีเป้าหมาย
ว่าเป็นการกระทำความดี และนักเรียน จะเน้นการประยุกต์ใช้เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมได้ในระยะยาว 
และสามารถปลูกฝังจิตสำนึกได้โดยการปลูกฝังจากโรงเรียน ต้องมีการสร้างแบบอย่างพฤติกรรมที่ดจีาก
ครอบครัว 
 
คำสำคัญ :  คุณธรรมจรยิธรรม, ครูและนักเรียน, พระพุทธศาสนา 
 

Abstract  
 The research on “Analysis of Rituals and Faiths of Thai Songdam Buddhists in 
Rong Khe Subdistrict, Ban Phao District, Samut Sakhon Province” aims to examine the 
beliefs, traditions, and rituals of Buddhists in Rong Khe sub-district, Ban Phaeo district, 
Samut Sakhon province, and to analyze the beliefs, traditions, and rituals of Thai 
Songdam Buddhists in Rong Khe sub-district, Ban Phaeo district, Samut Sakhon province. 
 In this research, the researcher focused on Analysis of Rituals and Faiths of Thai 
Songdam Buddhists in Rong Khe Subdistrict, Ban Phao District, Samut Sakhon Province. 
Qualitative research utilized data collection through in-depth interviews with key 
informants and analyzed the beliefs, traditions, and rituals of Thai Songdam Buddhists in 
Rong Khe sub-district, Amphoe Rong Khe. Ban Phaeo, Samut Sakhon Province. The 
researcher examined seven relevant key informants/images using the explanatory and 
descriptive data analysis method. Analyze the nature of the problem from the document. 
From the interview and the related research consists of 1) collecting data from the 
relevant documents, 2) sorting the data, 3) interviewing, 4) analyzing the content by 
themes, 5) summarizing the results, discussing the results, and making recommendations. 

The results show that  
 1) the historical analysis of Thai Songdam in Rong Khe Sub-district Ban Phaeo 
District, Samut Sakhon Province revealed that most of the history of Thai Songdam is 
from the Lao Song. There will be an ethnic population of 30-40 percent, and Thai 
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Songdam is a group of Thai people with a long history. They live in Quan Sib Song Ju Thai 
and have characteristics such as language, dress, food, folk games, and spirit worship.  
 2) Investigation of the beliefs, customs, and rituals of the majority of Thai 
Songdam in Rong Khe Subdistrict, Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province found that 
of the beliefs and traditions, most Thai Songdam people focus on spirit worship. And 
focus on traditions that have been passed down from generation to generation, like Thai 
Songdam or Lao Song traditions, every year to let the children know and continue the 
culture, especially the Pad Tong tradition. Every house will There will be a new rice field 
cut. new harvest There will be a new Khao Pad. Make a new rice ritual, cook curry. The 
identity of Khok Luang uses young bananas, cut and stir-fried, stir-fried with other 
common dishes, usually eggplant. 
 3) An analysis of the influence of Buddhism on the Thai Songdam community 
found that 1) most of the Thai Songdam people worshipped spirits, worshiped, and made 
offerings along with Buddhism. which the Thai Songdam's power 2) thought it was a good 
idea to give rice to parents as a token of gratitude. There will be space. This tradition is 
only performed by men. 3) Most of them respect the home's spirits. House spirits. The 
house spirits are divided into groups. Most Thai Songdam people are Buddhists. 4) 
Buddhism has traditions similar to the Thai Songdam. During the annual event, the Thai 
Songdam tradition is performed in the evening or early evening. 5) Buddhism has an 
impact on the Thai Songdam tradition. Traditions such as Songkran are similar to Thai 
Songdam, but are performed in groups. If there are Thai people, they will also accept the 
culture of Thai people. 
 
Keywords: Moral, Teacher And Student, Buddhism 
 
บทนำ  
 ที่ว่าด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับเป็นเครื่องมือในการกํากับทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิตผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจุดเด่นประการ หนึ่งของ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับนี้ คือ ในส่วนของเป้าหมายด้านคุณภาพที่ได้ให้ความสําคัญต่อระดับ
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ความสําเร็จด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และระดับความสําเร็จที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนตามแผนฯ ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นอกจากนี้ แผนพัฒนาการศึกษาฯ ดังกล่าวได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ไว้หลายประการ เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องนําไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุผลสําเร็จต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยในส่วนของยุทธศาสตร์ที่สนองต่อพันธกิจด้านการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ /ประเภทสู ่สากล ได้มีการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 : ยุทธศาสตร์ พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัด “ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรยีน
ทุกระดับการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุผลสําเร็จภายใต้แผนพัฒนา
การศึกษาฯ ฉบับนี้ จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือมี
ภารกิจโดยตรงในการรวบรวมศึกษาผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในมิติด้านความมี
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนดังนั้น เพื่อให้การศึกษาผลการดําเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในตัวช้ีวัด “ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและมีข้อมูลครบถ้วน ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กําหนด
แนวทางการพัฒนาโดยส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสํานึก รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะ คุณธรรม
จริยธรรมและนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ด้านสังคมของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความสําคัญกับ
ศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการดํารงชีวิตประจําวันการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่ง
หารายได้เพื่อสนองความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีนําใจไมตรีน้อยลง แก้ง
แย่งเอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
พฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพและผลิตภาพแรงงานต่ำ ความเหลื่อมล่ำทางรายได้ของประชากร ปัญหา
คุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 
 ซึ่งสังคมไทยในยุคสมัยปัจจุบัน มีปัญหาจริยธรรมเป็นอย่างมากทั้งที่เกิดกับผู้ใหญ่และปญัหาที่
เกี่ยวกับเด็ก หรือ เยาวชนของชาติ ซึ่งปัญหานั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติคือศีลธรรมและ
จริยธรรมเสื่อมโทรม เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าสกัดกั้นการพัฒนาใดๆ ที่พึงมีขึ้นประการหนึ่ง 
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากทําเกิดปัญหาต่าง ๆตามมามากมายปัญหา
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่สนใจก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับ “วัยรุ่น” หรือ “เยาวชน” เพราะเยาวชนเป็นขุมกาํลัง
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อันสําคัญของประเทศชาติ อีกทั้งวัยรุ่นเองละทิ้งศีลธรรมและวัฒนธรรมมากขึ้น ความประพฤติและ
แสดงออกของวัยรุ่นขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามของชาติตลอดไปถึงการประพฤติเสียหายและ
ฝ่าฝืนระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยทั่วไปนั้นพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นที่น่าสนใจอย่างมากของพ่อแม่ ครู 
อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสั่งสอน ด้วยเหตุที่วัยรุ่นเป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง ในด้าน
ความเจริญเติบโตทั้งในร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เด็กวัยนี้ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปรับตัวมากกว่าเด็กอ่ืน ๆ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2520) และจากการศึกษาจากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชนไทย โดยกลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคมสํานักสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบปัญหาที่สําคัญ คือ ปัญหาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนไทย ไม่ว่าจะเป็นความผิด
เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ โดยส่วนใหญ่เป็น
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุด รองลงมาคือคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับชีวิต
และร่างกาย ตามลําดับ หากพิจารณาจํานวนคดีที่เด็กถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจทั่วประเทศ พบว่า มี
เด็กท่ีอายุต่ำกว่า 18 ปี จํานวนไม่น้อยท่ีกระทําผิด โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุระหว่าง 15-17 ปี ประมาณ 
30,000 คดีต่อปี ซึ ่งทางที ่ดีที ่สุด คือ ควรหาทางป้องกันเหตุมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ  
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2558) ด้วยวิธีการการพัฒนา
นักเรียน เยาวชน ให้มีความรู้และจริยธรรมเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย ให้ความสําคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมครอบครัวที่อบอุ่นและสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยการปลูกฝังความรู้ที่ทัน
โลกและคุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมไทย การส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนและครอบครัวต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนสนับสนุนให้มีการปฏิบัติธรรม และความสงบ
ร่มเย็นทางจิตใจควบคู่กับการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนรู ้ทุกรูปแบบและทุก
แนวทางจะโน้มน้าวจิตใจเยาวชนให้ออกห่างจากสิ่งยั่วยุ หลีกเลี่ยงสื่อลามกอนาจาร การหมกมุ่นทางเพศ
ก่อนวัยอันควร อันตรายและพิษภัยจากยาเสพติด ต้องพัฒนาไปตามธรรมชาติของวัยนักเรียนและความ
พร้อมทางด้านจิตใจ โดยการให้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างไม่ฝืนธรรมชาติ(พระมานิตย์ โชติธมฺโม (อรรคชาติ), 2552) 
 เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านเขาช่องจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมทุกปีการศึกษา เพื่อ
เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และเป็นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม โดยการสร้างเสริมและ
ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง  เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนและสังคม สามารถควบคุมดูแลตนเอง และสังคมส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดย
ได้รับความร่วมมือจากวัดเขาช่องพัฒนาราม ในเรื่อง สถานท่ีการอบรม ที่พัก อาหาร รวมไปถึงคณะพระ
วิทยากรให้ความรู้ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้คุณธรรมจริยธรรมจะมีการเปลี่ยนคณะพระวิทยากร
ในการให้ความรู้ ซึ่งคณะพระวิทยากรจะมีการอาราธนามาจากวัดต่างๆ สลับกันไป ดังนั้นการที่จะพัฒนา
ด้านจริยธรรมให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคคลในด้านที่สําคัญที่สุดคือ การปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดี
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ของชาติและมีคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมาจากบ่อเกิดที่สําคัญคือ
หลักพระศาสนา เมื่อศาสนาเห็นความสําคัญของเด็ก และเยาวชนแล้วเราจะดําเนินการอย่างไร ที่จะทํา
ให้เด็ก และเยาวชนมีศาสนาและจริยธรรม เพื่อท่ีจะพัฒนาชีวิตให้เจริญเติบโตขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศ
ที่พรั่งพร้อมไปด้วยศาสนาและจริยธรรม ว่าทั้งคน , สิ่งแวดล้อม และตัวเด็กต่างก็เป็นคนมีศาสนาและ
จริยธรรมด้วยกัน (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2539)  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนโรงเรียน
บ้านเขาช่องที่มีต่อพระวิทยากรในการเข้าค่ายกิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม ทั้งในด้านการให้ความรู้ การ
ใช้สื่อการสอน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการอบรม เพราะจะส่งผลให้ทราบถึงเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กนักเรียน ตลอดจนปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการศึกษา
ไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรมในปีการศึกษา
ต่อๆไป ตลอดจนถึงการพัฒนาการให้ความรู้ของพระวิทยากร รวมทั้งความร่วมมือของวัดและโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรมที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม-จริยธรรมพร้อมที่จะ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยคาดหวังอย่างยิ่งว่าการนำหลักพุทธธรรมมาใชใ้น
การปลูกฝังคุณธรรมในแนวทาง พระพุทธศาสนาที่ด าเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนจะเป็นแรงขับเคลื่อน
ให้เกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้นกับ ผู้เรียน จนนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่เป็นสุขในครอบครัว อันจะส่งผลสู่ชุมชุน
และสังคมโดยรวม ซึ่งหมายถึง การจัดการศึกษาภาครัฐสามารถสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 1)  เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียน 
 2)  เพื่อศึกษาวิธีการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียน 
 3) เพื่อศึกษาการวิเคราะห์แนวทางและวิธีการในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและ
นักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 

วิธีดำเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย 
 งานว ิจ ัยเร ื ่อง “การปล ูกฝ ังค ุณธรรมจร ิยธรรมของคร ูและน ักเร ียนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา” ผู ้ว ิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ ่งเน้นการศึกษาทางเอกสาร 
(Documentary Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม มีดังน้ี 
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  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครู
และนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากพระไตรปฎก ตํารา และเอกสารและงานวจิัยที่
เกี ่ยวของโดยมีการกําหนดขอบเขตของเนื้อหาโดยหลัก 4 อย่าง คือ 1) หลักการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 2) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 3) วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ 4) แนว
ทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยนำอธิบายพร้อมด้วยการนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ขอบเขตด้านสถานที่  
 โรงเรียนบ้านเขาช่อง วัดเขาช่องพัฒนาราม  ตำบลเขาสามสิบหาบ  อำเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ใช้แหล่งเรียนรู้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
 ขอบเขตด้านผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและนักเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา จำนวน 14 คน 

1) นางสาวมินตรา  คนทา    ครูโรงเรียนบ้านเขาช่อง 
2) นางเอมอร  มีจั่น   ครูโรงเรียนบ้านเขาช่อง 
3) นายชูศักดิ์ จดจำ   ครูโรงเรียนบ้านเขาช่อง 
4) นางสาวสุฑามาศ ทัสนยิม  ครูโรงเรียนบ้านเขาช่อง 
5) นางสาวสุดจิต  วายภุาพ  ครูโรงเรียนบ้านเขาช่อง 
6) นางสาวลัลนา  ช้างกรุด  ครูโรงเรียนบ้านเขาช่อง 
7) นางสาวฟองจันทร์  นุ่มวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านเขาช่อง 
8) ด.ช. กิตติพงษ ์จิตประเสริฐ  นักเรียนโรงเรียนบา้นเขาช่อง 
9) ด.ญ. รุ่งนภา  คงทอง   นักเรียนโรงเรียนบา้นเขาช่อง 
10) ด.ญ. ธิดาภรณ์  คงทรัพย ์  นักเรียนโรงเรียนบา้นเขาช่อง 
11) ด.ญ. วาศิตา  ท่าฉลาด  นักเรียนโรงเรียนบา้นเขาช่อง 
12) ด.ช. นันทพงศ์  ท่าฉลาด  นักเรียนโรงเรียนบา้นเขาช่อง 
13) ด.ญ. ขวัญมณี  คงทอง  นักเรียนโรงเรียนบา้นเขาช่อง 
14) ด.ช. พัฒน์กวิน ยศอินทร์  นักเรียนโรงเรียนบา้นเขาช่อง 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้นแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

รวมระยะเวลา 6 เดือน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/การรวบรวมข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานว ิจ ัยเร ื ่อง “การปล ูกฝ ังค ุณธรรมจร ิยธรรมของคร ูและน ักเร ียนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย/การรวบรวมข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interviews) ใช้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
(Key Informants) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครู
และนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้มีแนวทางดังนี ้ 1) ร่างแบบสอบ
สัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง2) นำ
แบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) 3) นำแบบ
สัมภาษณ์กลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ และ 4) จัดทำแบบสัมภาษณ์
ฉบับสมบูรณ์แล้วนำแบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการเก็บ
รวมรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) นำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (Key Informants) จำนวน 14 ท่าน และ 2) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องนี้สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
 สรุปผลการศึกษาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียน 
 1) จากข้อมูลพื้นฐาน พบว่า การศึกษาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและ
นักเรียน เพื่อให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา โดยหวังสร้างหลักการดังนี ้ 1) มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2) การมีความรู้อันเป็นสากลในการแก้ปัญหาชีวิต 3) การมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 4) การมีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
และ 5) การมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 2) การสัมภาษณ์ครูเกี ่ยวกับการศึกษาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและ
นักเรียน พบว่า ครูผู้สอนจะเน้นหลักการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจะมีการสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมไว้ในการสอนทุกวิชา, การสร้างแรงจูงใจเมื่อทำความดี, รวมไปถึงการสร้างความตระหนัก และ
การทำให้เป็นคนท่ีดีมีคุณธรรม ฝึกการคิดวิเคราะห์ แยกแยะกับนักเรียนต่างคนต่างพยายามทำความคิด 
ความเห็นของตนให้ถูกให้ควรมีความเหมาะสม 
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 3) การสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและ
นักเรียน พบว่า ในส่วนของนักเรียนจะให้ความเห็นว่า คนเราถ้าไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อ พ่อ แม่  ต่องาน
ต่อแผ่นดิน  และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเขา จะสอนเท่าไหนก็คงไม่มีประโยชน์ สิ่งสำคัญคือ ต้องมีการย้ำอยู่
เสมอในการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาอย่างอื่น การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ และควรมีการจัด
กิจกรรม เล่นเกมเกี่ยวกับธรรมะ มีการจัดเข้าค่ายอบรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
กิจกรรมระหว่างครูกับนักเรียน 
 สรุปผลศึกษาวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาช่อง 
วัดเขาช่องพัฒนาราม  ตำบลเขาสามสิบหาบ  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 1) จากข้อมูลพื้นฐาน พบว่า วิธีการปลูกฝังเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียนยังมี
วิธีการที่เป็นแบบแผนในการส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียน ประกอบด้วย 1) การดำเนินการร่วมมือกบัวัด
และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอน  2) จัดให้มีการฝึกสมาธิอย่างง่ายและเหมาะสมกับเด็ก 
3) การจัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านจริยศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  4) จัดสภาพแวดล้อม
เป็นรูปธรรมที่เป็นมงคลและดีงามให้แก่เยาวชนตามวันสำคัญ ทาง ศาสนา 5) จัดให้มีห้องพระ หรือห้องจ
ริยศึกษาสำหรับเยาวชน 6) จัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นไปโดยต่อเนื่อง 7) จัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้สนับสนุน 8) จัดกระบวนการเรียนการสอน ให้เน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ 9) พัฒน า
บุคลากรทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการสอน 10) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 11) การพัฒนาครูให้
มีความรู้ทางจริยธรรม 12) การส่งเสริมและประสานการรว่มมือระหว่างโรงเรียน บา้น วัด และสื่อมวลชน 
13) ส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ครูอาจารย์ที่สอนจริยธรรมดีเด่น 14) การนำข่าวอาชญากรรม หรือข่าว
แปลกๆ มาวิเคราะห์ประกอบการสอนจริยธรรม และ15) ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักวิเคราะห์สภาพสังคมที่
นำไปสู่ความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม 
 2) การสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียน โรงเรียนบ้าน
เขาช่อง วัดเขาช่องพัฒนาราม  ตำบลเขาสามสิบหาบ  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การ
ปลูกฝังในสถาบันการศึกษา โดยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
การเข้าค่ายธรรมะ การนั่งสมาธิ และการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ ่งมีวิธีการในการพูดและเชิญ
วิทยาการเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยจำเป็นต้องสอนควบคู่ไปกับการพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ครูมีเป็นผู้มีบทบาท
อย่างมากในการสอนและฝึกผู้เรียนให้ทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ีควรมีการปลูกฝังความกตัญญู ที่ผู้ต้อง
แสดงออกทั้งทางกาย วาจา และทางใจ เป็นหลักสำคัญของวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและ
นักเรียนอีกอย่างหนึ่งด้วย 
 3) การสัมภาษณ์นักเรียนเกี ่ยวกับวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียน 
โรงเรียนบ้านเขาช่อง วัดเขาช่องพัฒนาราม  ตำบลเขาสามสิบหาบ  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
พบว่า ควรสนับสนุนให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี พ่อแม่ไม่ควรมุ่งเน้นให้ลูกเอาแต่เรยีน
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หนังสือเพียงอย่างเดียว ควรพาลูกให้มีส่วนร่วม การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีภายในบ้านและ
กิจกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น การทำกิจกรรมอาสาในวัด การพาลูกไปทำบุญตักบาตร และการส่งเสริมกิจกรรม
ที่มีศีลธรรมอื่นๆ และนอกจากนี้ยังต้องมีการเสริมให้มีความเป็นผู้นำ รู้จักความอดทน ประหยัดอดออม 
สร้างทักษะในการเรียน มีความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 แนวทางในการประยุกต์หลักและวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา 
 1) การสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับ แนวทางในการประยุกต์หลักและวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ของครูและนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า การที่นักเรียนจะเคารพไม่เคารพนั้นอยู่ตัวครู 
คือ คุณงามความดีของบุคคลที่เป็นครู ซึ่งได้กระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจ โดยมีเป้าหมายว่าเป็นการ
กระทำความดี ครูคนสอนต้องเข้าใจด้วยว่านักเรียนเป็นอย่างไร จะต้องมีความเข้าใจในตัวนักเรียน และ
ตัวครูต้องมีมุ ่งมั ่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะ ที่ความเป็นคน ตั้งใจฝึกตน จนมองเห็น ความยากลำบาก 
อุปสรรค และปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2) การสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับ แนวทางในการประยุกต์หลักและวิธีการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของครูและนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า เนื่องจากมนุษยสามารถทำทุกอย่าง 
จะทำตามสิ่งที่ตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ ซึ่งในการประยุกต์ใช้เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมได้ใน
ระยะยาว และสามารถปลูกฝังจิตสำนึกได้โดยการปลูกฝังจากโรงเรียน ต้องมีการสร้างแบบอย่าง
พฤติกรรมที่ดีจากครอบครัว ผ่านการอบรมเลี้ยงดูโดยการปลูกสร้างจิตสำนึกที่ดีด้วย หรือควรมีการนำ
หลักธรรมมาใช้คือ การแสวงหาความสุขทางกาย วาจา และทางใจ ในการพักผ่อนตนเอง เป็นต้น 
 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
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สรุป 
 สังคมไทยในยุคสมัยปัจจุบัน มีปัญหาจริยธรรมเป็นอย่างมากทั้งที่เกิดกับผู้ใหญ่และปัญหาที่
เกี่ยวกับเด็ก หรือ เยาวชนของชาติ ซึ่งปัญหานั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติคือศีลธรรมและ
จริยธรรมเสื่อมโทรม เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าสกัดกั้นการพัฒนาใดๆ ที่พึงมีขึ้นประการหนึ่ง 
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากทําเกิดปัญหาต่าง ๆตามมามากมายปัญหา
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่สนใจก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับ “วัยรุ่น” หรือ “เยาวชน” เพราะเยาวชนเป็นขุมกาํลัง
อันสําคัญของประเทศชาติ อีกทั้งวัยรุ่นเองละทิ้งศีลธรรมและวัฒนธรรมมากขึ้น ความประพฤติแล ะ
แสดงออกของวัยรุ่นขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามของชาติตลอดไปถึงการประพฤติเสียหายและ
ฝ่าฝืนระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยทั่วไปนั้นพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นที่น่าสนใจอย่างมากของพ่อแม่ ครู 
อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสั่งสอน ด้วยเหตุที่วัยรุ่นเป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
  การว ิจ ัยเร ื ่อง “การปล ูกฝ ังค ุณธรรมจร ิยธรรมของคร ูและน ักเร ียนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
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แบบส ัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-depth Interview) กับผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลสำค ัญ (Key Informants) เพ ื ่อให้
วัตถุประสงค์สอดคล้องกัน จึงนำเสนอแนะดังนี้ 
  1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการเน้นหลักการการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยเน้นกิจกรรม การเข้าค่ายธรรมะ 
และสอดคล้องกับเหตุการณ์ยุคปัจจุบัน และสามารถทำให้ครูและนักเร ียนได้นำหลักนี ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ ควรมีการศึกษาจากแหล่งหลากหลายที่
ใกล้เคียงวกันเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
ให้สอดคล้องกับการนำมาใช้เป็นแนวทางในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมครูกับนักเรียนต่อไป 
 3) ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั ้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เกี ่ยวกับ การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ในมิติที่หลากหลาย เช่น มิติการจัด
กิจกรรม มิติการฝึกอบรม และมิติด้านอื่นๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และเน้นการใช้หลักทาง
พระพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง และขยายขอบเขตให้กว้างขวาง เหมาะสมกับการนำไปสู่การ
วิจัยครั้งต่อไปเกี่ยวกับ การใช้หลักธรรมเพื่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ   
 การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการของ
พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี” มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 2) เพื่อ
ศึกษาภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการของพระเทพปริยัติโสภณ 
(ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) และ 3) เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการ
ประชุมพระสังฆาธิการของพระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ นำข้อมูลที่ได้รับมา
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการของพระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) มีศักยภาพที่ดี มีความ
เข้มแข็งในในการบริหาร โดยภาพรวมค่อนข้างดีด้านความเป็นผู้นําคือมีความรู้ ความสามารถมีการ
พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของตนเองและบุคคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ได้จัดให้ความรู้ในด้านการ
ทำงานที่มุ่งพัฒนาบุคคลากรในองค์กรและพัฒนาการมีส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐและ
องค์กรเอกชนอย่างดี จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
กาญจนบุรี ภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการของพระเทพปริยัติ
โสภณ มีประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของคณะสงฆ์หมู่มาก ช่วยให้มีการทำงานคณะสงฆ์ทางความคิด
ร่วมกัน เกิดความรับผิดชอบ มีความรอบคอบในการตัดสินใจ ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย สามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว สร้างความรู้จักคุ้นเคย ได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ 
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ฝึกให้รู้จักรับฟังผู้อื่น สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อย สร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน ร่วมกันวางแผนตัดสินใจ ช่วยกันติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการระดมความคิด 
 
คำสำคัญ:  ภาวะผู้นำ, การบริหารกิจการคณะสงฆ์, พระเทพปริยัติโสภณ 
 

Abstract 
 Study subject “Leadership in Sangha Administration for the Meeting of Phra Thep 
Pariyatsophon (Panya Wisutthipanyo) of Chai Chumphon Chana Songkhram Temple 
Kanchanaburi Province” This research is has reviewed documents and research related 
to the study of leadership in Sangha affairs administration for the meeting of monks with 
the following objectives: To study the concepts and theories about leadership in the 
administration of Sangha affairs for the meeting of the bishops. To study the leadership 
in the administration of Sangha affairs for the meeting of Phra Theppariyatsophon (Panya 
Wisutthipanyo) to analyze the leadership in the Sangha administration for the meeting of 
Phra Thep Patriarchs. Pariyat Sophon (Panya Wisutthipanyo) in this research. Qualitative 
Research Emphasis on Documentary Research, the researcher discusses the analysis of 
concepts and theories on leadership in Sangha administration for bishops' meetings. The 
results of the assessment revealed that the leadership in the administration of the Sangha 
affairs for the meeting of the monks of Phra Thep Pariyat Sophon It is beneficial to the 
collaboration of the Sangha. Helping to work together with the Sangha take responsibility 
being cautious in making decisions received mixed reviews able to convey information to 
relevant people quickly build familiarity Get new ideas, train to know how to listen to 
others. able to make decisions more carefully less error Create a sense of belonging 
jointly plan decisions Help each other to monitor the progress of work and to be able to 
solve problems effectively and effectively through brainstorming. 
 
Keywords: Leadership, Sangha Administration, Phra Thep Pariyat Sophon. 
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บทนำ   
  การประชุมพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากใน
แง่ของภาวะผู้นำ ถือเป็นบทบาทที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือ ความล้มเหลว จะต้องมีอิทธิพลต่อ
การบังคับบัญชามอบหมายงานในกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งผู้นำต้องเป็นผู้
ประสารความต้องการของบุคคล โดยผู้นำนั้น เป็นหัวใจสำคัญในการจะเป็นปฏบิัติหน้าที่ท่ีมีประสทิธิภาพ
ในระบบการบริหารทุกระดับขององค์การหน่วยงานต่าง ๆ ความเป็นผู้นำในยุคแรกๆ เป็นการมุ่งความ
สนใจไปสู่การเป็นผู้นำของสัตว์และลักษณะสังคมมนุษย์ในสมัยโบราณทั้งนี้อาจจะเป็นเพาะ หน้าที่
บทบาทของความเป็นผู้นำในยุคแรกของหมู่ชนเหล่านี้ดูจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายธรรมดา เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการ
ปฏิบัติมากกว่าหน้าที่บทบาทของการเป็นผู้นำสังคมในยุคต่อมา ที่มีความซับซ้อนและสังคมในยุค
อุตสาหกรรมเพราะ ธรรมชาติแล้วสัตว์ต่างๆ มักจะรวมกันโดยอาศัยพฤติกรรมกลุ่มและพฤติกรรมของ
ผู้นำเป็นแกนกลาง จนได้ข้อสรุปว่า การเป็นผู้นำจะได้รับการยอมรับว่าเป็นบทบาทสากลทั่วไปทุก
ระดับชั้นของขบวนการสังคม ทั้งสังคมในยุคโบราณ สังคมในยุคของผู้นำนั้นเปรียบเสมือนการชี้นำทาง
ปรากฎการณ์ทางสังคม (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2549) 
 ดังนั้นวัดจึงเป็นหน่วยงานใหญ่ที่สุดในชุมชน ที่มีส่วนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
ครอบครัวในชุมชนและสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งความเจริญแบบตะวันตกได้เริ่มหลั่งไหล
เข้าสู่ประเทศไทย จึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น ส่งผลให้บทบาทของวัดและพระสังฆาธกิาร
ลดความสำคัญลงไปและจากการที่สภาพสังคมปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
หรือกระแสโลกาภิวัตน์ ทาให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเขตชุมชนเมือง ประการ
สำคัญคือการที่ประเทศไทยได้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น ทาให้
สังคมไทย เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแบบตะวันตกมากยิ่งขึ้น ความพึ่งพาอาศัยกันของชุมชนจึงเริ่ม
เปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบพ่ึงพาตนเอง มาเป็นสังคมแบบบริโภคนิยมที่มาพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม จนกลายมาเป็นกระแสที่ครอบงาแนวคิดค่านิยมและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเป็นอย่าง
มาก และจากการที่มุ ่งเน้นแต่การพัฒนาทางโลก แต่ละเลยพุทธธรรม จึงก่อให้เกิดความเสื ่อมถอย
ทางด้านศีลธรรม และจริยธรรมแก่คนในชุมชน คนในชุมชนเริ่มเหินห่างจากวัดมากขึ้น ซึ่งได้ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย เช่น ผู้น้อยไม่ให้ความเคารพผู้ใหญ่ บุตรหลานไม่ให้ความเคารพ
บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย และมีการประกอบอาชญากรรม มีการปล้นจี้ เป็นต้น  (พิสิฐ เจริญสุข, 2541) 
 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น การประชุมจึงเป็นหลักสำคัญต่อการบริหารจัดการงานภายใน
องค์กรทั้งสิ้น การประชุมจึงมีประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของบุคคลหมู่มากประกอบด้วย 1) ช่วยให้มี
การทำงานทางความคิดร่วมกัน 2) ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบ 3) ช่วยให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจ 
4) ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย 5) สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
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6) สร้างความรู้จักคุ้นเคย 7) ได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ ฝึกให้รู้จักรับฟังผู้อื่น 8) สามารถตัดสินใจได้อย่าง
ละเอียดรอบคอบมากขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อย 9) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน ร่วมกันวางแผน
ตัดสินใจ 10) ช่วยกันติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และ 11) สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการระดมความคิด (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 2554) จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาวะผู้นำใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอทองผาภูมิ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร และเป็น
การพัฒนางานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการ 2) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการของพระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) และ 3) เพื่อวิเคราะห์
เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการของพระเทพปริยัติโสภณ 
(ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการบริหาร  เนื ่องจากการบริหารจัดการของวัด มีการมุ่งเน้นดูแล
ซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด มีการจัดสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งมีการใช้งบประมาณของวัดอย่างคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์สูงสุด สาระสำคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลแต่ละหัวข้อได้อย่างชัดเจน พระมหาปริวัฒน์  
ฐิตวิริโย (กุลนิวาต) ได้ทำวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรร
มาภิบาล” พบว่า ด้านความรับผิดชอบและความคุ้มค่าวิธีการประยุกต์ใช้ หลักธรรมาภิบาลกับการ
บริหารวัดโดยทั ่วไป การจัดทำระบบการบริหารด้วยการจัดทำคู ่มือธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และการยอมรับรูปแบบการบริหาร แล้วมีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นระบบ ก็จะทำให้วัดมีรูปแบบบริหารวัดด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจนเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรมชัดเจน (พระมหาปริวัฒน์ ฐิตวิริโย (กุลนิวาต) , 2553) พระครูโสภณปุรารักษ์ (สุทธิวรรณ
อาภา) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการอบรมการปฏิบัติธรรมของวัด ในอำเภอ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการอบรม
ปฏิบัติธรรม ควรให้ความสำคัญกับเอาใจใส่ปรับปรุงการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ด้านสถานที่ควรให้มี
ความสัปปายะแยกท่ีพักกับที่ปฏิบัติให้เป็นสัดส่วน ที่ปฏิบัติสงบปราศจากสิ่งรบกวนเหมาะสำหรับเป็นท่ี
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ปฏิบัติธรรมเพิ่มสื่อการสอนฝึกอบรมควบคู่เข้าไปด้วย (พระครูโสภณปุรารักษ์ (สุทธิวรรณอาภา), 2554)  
พระครูพินิตสุตาคม (สมพงษ์ สุตาคโม) ได้ทำวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการของเจ้าอาวาสวัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของ
พระสงฆ์และกรรมการวัด ต่อการบริหารจัดการของ เจ้าอาวาสวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอ
แพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่าในภาพรวม พระสงฆ์และกรรมการวัดมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการของเจ้าอาวาสวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันตามสถานภาพ
พระสงฆ์ด้านอายุพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม สถานภาพกรรมการวัด ด้าน อายุ 
และวุฒิการศึกษาสามัญ อย่างมีนัยสำคัญ (พระครูพินิตสุตาคม (สมพงษ์ สุตาคโม), 2554) 
 งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับพระสังฆาธิการ มีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน การจัดประชุม
พระภิกษุสามเณร เพื่ออบรมด้านวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ถึงจะมีการปฏิบัติเท่าท่ีควร ท้ังนี้ควร
จะกำหนดเป็นตารางการทำวัตรไว้อย่างชัดเจน และถ้าพระรูปใดไม่ลงมาทำวัตรก็ควรจะมีบทกำหนด
ลงโทษไว้อย่างชัดเจน นอกจากพระรูปนั้นติดภารกิจจําเป็น พระครูสังฆรักษ์ พศวีร์ ธีรปญฺโญ (ภว
กานันท์) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีพระสังฆาธิ
การในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสน
ศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า อายุ จำนวนพรรษาและวุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรม มีผลทำให้ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งสังกัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อการการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนตัวแปรทางด้านวุฒิ
การศึกษาทางสามัญและวุฒิการศึกษาทางธรรมนั้น ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ (พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญฺโญ (ภวกานันท์), 2551) 
 งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับภาวะผู้นำ พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงภาวะผู้นําไว้ว่าผู ้นําต้องมี
คุณสมบัติทั้งภายในและภายนอกคือ มีวิสัยทัศน ชํานาญงานและเป็นผู้มีอัธยาศัยดีเป็นที่วางใจของผู้อื่น 
มีบุคลิกน่าเชื่อถือ สง่างาม และต้องรู้จักนําหลักธรรมไปบูรณาการใช้อย่างเหมาะสม หลักธรรมเหล่านั้น 
พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ฤทธิ์ ฐานวโร ได้ทำวิจัยเรื่อง “ศึกษาภาวะผู้นําของพระราชธรรมโสภณ (จำปี 
จนฺทธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด” จากผลการวิจัยพบว่า ผู้นําหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ 
ชักนําให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ดั่งใจประสงค์ และเกิดความพึงพอใจ ชื่อว่า ผู้มีภาวะนํา านั้น ได้แก่ หลัก
อธิปไตย 3 รู้ระบอบการบริหารงานที่เหมาะสมแก่องค์กรและชุมชน, พรหมวิหาร 4 รู้จักใช้พระเดชและ
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พระคุณ, สังคหวัตถุ 4 รู้จักหลักการผูกมิตรไมตรีต่อคนอื่นได้ดี , พละ 5 รู้จักบริหารตนเองอย่างชาญ
ฉลาดและมีความมั่นคงทางสติปัญญาและอารมณ ตลอดจนหลักธรรมอื่น ๆ ที่มาสนับสนุนความเป็นผู้นํา 
สาราณิยธรรม 6 รู้หลักการบริหารตนและบริหารงานไปพร้อมกัน , หลักทิศ 6 รู้หลักบทบาทและหน้าที่
ทางสังคม, หลักอปริหานิยธรรม 7 รู้หลักบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์องค์กร
ต้องมาก่อน, หลักสัปปุริสธรรม 7 รู้หลักบริหารตนและองค์กรอย่างรู้เท่าทันและเป็นการป้องกันความ
เสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่องค์กรและพึงเว้นจากหลักธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา บุคลากรที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน มีความคิดเห็นตอภาวะผู้นำตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักสังคหวัตถุ 4 (พระครูสังฆ
รักษ์ณรงค์ฤทธิ์ ฐานวโร, 2555) พัชรพร พิพัฒน์พงศกร ได้ทำวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์” ผลจากการวิจัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านคือ ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมานัตตตา การบริหารงาน
หรือการให้บริการที่รวดเร็วก็เป็นการสร้างความประทับใจแก่ ผู้ร่วมงาน และ  ไม่ควรเย้อ หยิ่ง หรือ
วางตัวสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชามากจนเกินไป และควรสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดขึ้น สร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับสังคมหรือองค์กรภายนอกเพื่อประสานสัมพนธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนหรือองค์การให้เกิดขึ้นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ที่ควรดำเนินการดังนี้ ผู้บริหารควรให้เกียรติกับ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคนครองงาน ควรสงเสริมให้ผู้ร่วมงาน
ได้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ใหม่ และควรสงเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองตามความสามารถ
และความต้องการ (พัชรพร พิพัฒน์พงศกร, 2555) 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประเภทของงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็น การรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อหาภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการของพระเทพปริยัติโสภณ โดยมีขอบเขตการวิจัยครอบคลุม 
 2. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคญั ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
(In-depth Interview) ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการของพระเทพปริยัติโสภณโดย รวมจำนวน 15 
คน 



- 1309 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

  2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง คณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวน 15 รูป  
  2.2 ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลสำคัญ ผ ู ้ ให ้ข้ อม ูลสำคัญในการสนทนากลุ ่ม (Focus Group 
Discussion) ผู ้ว ิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ ่งอาจจะเป็นประชากรกลุ่ม
เดียวกันที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึกก็ได้ เพื่อวิเคราะห์สรุป ปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนากล
ยุทธ์ความเข้มแข็งของชุมชน ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมี ตัวแทนคณะ
สงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการในครั้งนี้ผู้
ศึกษาได้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างเครื่องมือจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และงานวิจัยอื่นท่ีมีองค์ประกอบการวิจัยที่คล้ายคลึงกัน  
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
จะดำเนินการโดย 3 วิธีการ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัง เกตพฤติกรรมการจัดหมวดหมู่และการ
ตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง ต่าง ๆ 
ตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้วิธีวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ ด้านการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเลือกใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) ที่ได้จากการคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง รวมถึงใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกร่วมด้วย 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาหลักผู้นำจากพระพุทธศาสนาประการที่สอง คือหลักพรหมวิหาร 4 ประการ 
ซึ ่งถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ผู้บริหารจะต้องมีอยู่ประจำในจิตใจ เพื่อนำไปสู่การแสดงออกที่ดีและ
เหมาะสม สำหรับตัวผู้นำ ถ้าสามารถแสดงออกได้อย่างดีและเหมาะสมแลว้ ก็จะนำไปสู่ศรัทธาจากบคุคล  
ต่าง ๆ ในองค์กร และทำให้สามารถนำพาทุกคนไปในทิศทางเดียวกันได้ พรหมวิหาร 4 นั้นประกอบด้วย 
เมตตา ความเป็นมิตรไมตรีต่อผู้อื่น มีน้ำใจ ปรารถนาดีต่อผู้อื่น กรุณา คือ ความต้องการช่วยเหลือให้
ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน โดยเมื่อผู้อื่นมีทุกข์นั้นผู้นำจะต้องมีกรุณา ช่วยบำบัดทุกข์ให้ 
มุทิตา คือ เมื่อพนักงาน เพื่อนร่วมงานมีความสุข ความสำเร็จมากขึ้น ผู้นำก็จะต้องพลอยยินดี ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน และสุดท้าย คือ อุเบกขา คือ การรักษาความเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ไม่เข้าข้างใดข้าง
หนึ่ง หลักพรหมวิหารสี่นั้นเป็นสิ่งที่ผู้นำควรจะยึดเป็นหลักธรรมในการบริหารงานเป็ นระจำวันทั่วไป 
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โดยเฉพาะกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ กับองค์กร โดยเมื่อ
บุคคลอื่นมีปัญหา มีทุกข์ เดือดร้อน ผู้นำก็ต้องมีความกรุณาที่จะแก้ไขปัญหา  
 2. ผลการศึกษาการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ นั้น ทางคณะสงฆ์จะระดมปัญหา 
ตลอดจนแนวทางในการแก้ไข จากการประชุมกันแล้วนำมาหาข้อสรุป ทิศทางในการดำเนินการงานตา่ง 
ๆ หากมีการขาดเหลือตรงจุดไหน ก็จะมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินกิจการนั้น ๆ โดยมีหลกั
ในการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อคณะสงฆ์เองก็ดี และเพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่องชาวบ้าน ทั้งนี้การจัดการต่าง ๆ ต้องอาศัยความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และไม่มีการเลือกช้ันวรรณะ ทั้งนี้ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ก็จะต้องไม่ลืมบทบาทตัวตนของความเป็น
พระสงฆ์ ไม่ออกนอกลู ่นอกทาง ยึดแนวหลักการเผยแผ่เข้าไปด้วยในทุก ๆ กิจกรรมที ่คณะสงฆ์
ดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการบริหารทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์ 
 1) ด้านการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป ร่วมกับ
หลักธรรม คือ พรหมวิหาร ท่ีถือว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับผู้ปกครองมากที่สุด 
 2) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไปร่วมกับ
หลักธรรม คือ สิกขา 3 ท่ีถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ  
 3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรบูรณาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
ร่วมกับหลักธรรม คือ สังคหวัตถุที่ถือว่าเป็นหลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และประสาน
หมู่ชนไว้ให้สามัคคีเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  
 4) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป ร่วมกับ
หลักธรรม คือ ภาวนา 4 ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมสำหรับพัฒนา ฝึกฝน อบรมมนุษย์ให้มีความสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
 5) ด้านการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป
ร่วมกับหลักธรรม คือ อิทธิบาท 4 ท่ีถือว่าเป็นหลักธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ  
 6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป 
ร่วมกับหลักธรรม คือ สัปปุริสธรรม ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้เป็นอย่างดี และด้วย
การประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป และหลักธรรม แต่ละหัวข้อสามารถยังการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ผลการศึกษาพระสงฆ์ สามารถเข้ามามีบทบาทต่อสังคมและประเทศได้ โดยการใช้ธรรมะ
เป็นเครื่องมือ ซึ่งตราบใดที่ไม่ได้ประพฤติตนไปในทางที่ผิด ทำผิดกฎพระธรรมวินัย เป็นการทำไปด้วย
เจตนาดี ที่จะเผยแพร่ศาสนา และสร้างคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชาติบ้านเมือง 
ก็สมควรที่จะได้รับการเคารพยกย่องและสนับสนุนมากกว่า ซึ่งยิ่งด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จากภัยของโรค
ระบาดและพิษเศรษฐกิจที่กำลังเข้ามารุมเร้าประชาชนพระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) จึง
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เกิดดำริ แนวคิดการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการ โดยให้คำปรึกษา
ด้านการจัดการแนวคิดใหม่ ที่เน้น การนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์มา
ประยุกต์ ใช้กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ให้ความสำคัญกับการสร้างสันติสุขสูงสุด โดยอาศัยกลไก
ชุมชน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาแข่งขัน การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ การลดหรือเพิ่มขนาด
องค์การให้มีขนาดเหมาะสม ตลอดจนมุ่งการพัฒนาประชาชนอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม โดยแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์มาประยุกต์ ภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการ
ประชุมพระสังฆาธิการของพระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) ได้มีภาวะผู้นำด้านวิสัยทัศน์ที่
ปรากฏอย่างเด่นชัดในงานด้านการปกครอง โดยวางระบบการปกครองให้มีการกระจายอำนาจ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัว ความรวดเร็วในการดำเนินงานต่าง ๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เมื่อเกิดการกระทำผิดพระวินัยของภิกษุสงฆ์พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) ได้ตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการสอบสวนให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คณะ
สงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะผ่านวิกฤติที่ต้องเผชิญจะอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนคู่กับสังคมไทยสืบไปก็เพราะ
มีผู้ทำท่ีดีมีวิสัยทัศน์นั่นเอง 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุม
พระสังฆาธิการ การประชุมคณะสงฆ์จึงมีประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของบุคคลหมู่มากประกอบด้วย 
1) การประชุมคณะสงฆ์ช่วยให้มีการทำงานทางความคิดร่วมกัน 2) การประชุมคณะสงฆ์ช่วยให้เกิดความ
รับผิดชอบ 3) การประชุมคณะสงฆ์ช่วยให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจ 4) การประชุมคณะสงฆ์ ได้รับ
ความคิดเห็นที่หลากหลาย 5) การประชุมคณะสงฆ์สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างรวดเร็ว 6) การประชุมคณะสงฆ์สร้างความรู้จักคุ้นเคย 7) การประชุมคณะสงฆ์ได้รับแนวความคิด
ใหม่ ๆ ฝึกให้รู้จักรับฟังผู้อื่น 8) การประชุมคณะสงฆ์ สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น 
เกิดความผิดพลาดน้อย 9) การประชุมคณะสงฆ์สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน ร่วมกันวางแผนตัดสินใจ 
10) การประชุมคณะสงฆ์ ช่วยกันติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และ 11) การประชุมคณะสงฆ์ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการระดมความคิด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการของ
พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี” มีการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระ
สังฆาธิการโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสงัฆาธิการ เหตุการณ์มากมายในยุคหลงัที่เกิดกับพระภกิษุที่มีช่ือเสียงและมี
สานุศิษย์มากมายได้สร้างความเป็นห่วงว่าพระพุทธศาสนาในประเทศนี้ได้เสื่อมลงแล้วอย่างรวดเร็ว การ
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ออกนอกรีตนอกรอยเกิดขึ้นซ้ำๆ บ้างก็หนีไปพักร้อนในต่างประเทศ บ้างก็มีคดีความติดตัวในขณะดำรง
สมณเพศ บ้างก็หมกมุ่นอยู่กับพุทธพาณิชย์ การระดมเงินทองและการสร้างเครื่องรางของขลังอย่างเอา
จริงเอาจังชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเริ่มบอกว่าพระภิกษุที่เคร่งครัดและน่าศรัทธาในปัจจุบันมีน้อยแล้ว บาง
ท่านเห็นว่าการเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศได้บุญมากเพราะจะช่วยสืบสานพระศาสนาได้เมื่อ
พระพุทธศาสนาที ่แท้จริงในประเทศไทยของเราต้องสูญหายไปจริง ๆ ที ่จริง สภาพการณ์นี ้เป็น
สภาพการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต จนบางยุคชาวพุทธไม่เชื่อว่าพระภิกษุที่บรรลุพระนิพพานนั้นมี
จริงๆ ต้องนับถือพระศรีอาริยเมตไตรยแทนก็มี 

ผลการศึกษาบทบาทภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการ
ของพระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) การต่อสู้ระหว่างพระพุทธศาสนาและลัทธิวัตถุนิยม
ตะวันตกจึงเข้มข้นไม่น้อยไปกว่าในอดีตที่สังคมมีความขาดแคลนทางวัตถุในขณะที่อิทธิพลของลัทธิวตัถุ
นิยมมีมากขึ้นท้ังในระดับผู้บริหารประเทศและประชาชนท่ัวไปนั้นก็ยังมีชาวพุทธจำนวนมากที่เช่ือว่าพระ
นิพพานสามารถเข้าถึงได้จริงแม้แต่ในชาติเดียวหรือเพียงไม่กี่ชาติอย่างน้อยประชาชนส่วนใหญ่น่าจะยัง
เชื่ออยู่ว่าสังคมอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยความดี มิใช่ด้วยการแย่งชิงผลประ โยชน์โดยไม่ต้องคำนึงถึง
วิธีการว่าชั่วร้ายเพียงใดนี่ก็หมายความว่าพระภิกษุในพระพุทธศาสนายังมีความสำคัญอย่างยิ่งอยู่ และ
ผู้บริหารประเทศควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในทางโลกและทางธรรมตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยคําถามที่น่าสนใจคือ ทำไมพระสงฆ์ปัจจุบันจึงสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเสื่อมศรัทธาและเป็นที่พึ่งสำหรับ
การสร้างความดีของผู้คนได้น้อยลงข้อสังเกตประการแรกได้แก่ ปัญหาเชิงคุณภาพของพระสงฆ์พระภิกษุ
เคยเป็นที่พ่ึงของประชาชน มิใช่เพียงเรื่องพิธีกรรมและการเผยแผ่พระศาสนา แต่ยังเป็นท่ีพึ่งอื่นๆ ด้วย 
 ผลการศึกษาบทบาทภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระเทพปริยัตโิสภณ (ปัญญา 
วิสุทฺธิปญฺโญ) ต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพคณะสงฆ์เพื ่อสร้างศรัทธาและการสร้างเอกลักษณการพัฒนา
ศักยภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน ทางคณะสงฆ์จะระดมปัญหา ตลอดจน
แนวทางในการแก้ไข จากการประชุมกันแล้วนำมาหาข้อสรุป ทิศทางในการดำเนินการงานต่าง ๆ การ
จัดการต่าง ๆ ต้องอาศัยความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีการเลือกช้ันวรรณะ ทั้งนี้
ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ก็จะต้องไม่ลืมบทบาทตัวตนของความเป็นพระสงฆ์ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง 
ยึดแนวหลักการเผยแผ่เข้าไปด้วยในทุก ๆ กิจกรรมที ่คณะสงฆ์ดำเนินการเพื ่อให้ครอบคลุมการ
ดำเนินการบริหารทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์ 
 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของพระภิกษุวัดเคยเป็นแหล่งความรู้ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม ต่อมาบทบาทของพระสงฆ์ในเรื ่องทางโลกก็ลดลงไปตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม 
โรงเรียนถูกกำหนดให้แยกออกจากวัดและบทบาทของพระภิกษุเองก็ถูกตัดขาดจากระบบการศึกษา
สมัยใหม่ในทางโลก ประชาชนได้หันไปพึ่งรัฐสวัสดิการ การเอื้อประโยชน์จากรัฐและโอกาสจากโลกาภิ
วัตน์วงการศึกษาของพระสงฆ์ได้พยายามปรับตัวด้วยการให้พระภิกษุสามเณรเรียนรู้เรื่องทางโลกมากขึ้น 
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มีการให้ปริญญาขั้นสูงแก่พระภิกษุที่บวชเรียนไปจนถึงฆราวาสที่สนใจการปรับตัวนี้เป็นการสร้างความ
มั่นคงให้แก่วงการสงฆ์ที่ผู้บวชเรียนสามารถมีอนาคตได้หากในภายหลังจะลาเพศบรรพชิตไปประกอบ
อาชีพแบบคนท่ัวไป 
 

สรุปองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการของพระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา  
วิสุทฺธิปญฺโญ) เป็นต้นแบบผู้นำตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีคุณสมบัติตลอดจนความสามารถของผู้นำ
ในการนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อการเป็นผู้นำที่ดี มีความสามารถชักนำ
คนท้ังหลายให้ประสานกันและนำพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงามและยั่งยืนได้ 
 1) ความเป็นผู้นำ จะมีอิทธิพลในตนเองสูงกว่าอิทธิพลอื่น ๆ พระเทพปริยัติโสภณ สามารถชัก
นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานองค์กรคณะสงฆ์ได้ คุณสมบัติด้านนี้ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ 
คือ มีความร่าเริงแจ่มใส และอดทนสามารถตัดสินใจและชักจูงใจคนมีความรับผิดชอบ ฉลาดและไหว
พริบดี มีความอุตสาหะวิริยะมีความเสียสละมีบุคลิกภาพและมีความเป็นประชาธิปไตย 
 2) มีความรู้และประสบการณ์ เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวกับทำงานของผู้บริหารโดยเฉพาะ พระเทพ
ปริยัติโสภณ มีความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะความรู้เกี ่ยวกับธรรมชาติของงานและรู้เท่าทัน
เหตุการณ์ 
 3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้บริหารจะต้องทำงานร่วมกับบุคคลทั้งนอกและในสถานศึกษา ดังนั้น 
ผู้บริหารจำเป็นต้องเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะที่สำคัญ ๆ คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส มี
ความเสมอต้นเสมอปลาย ยกย่องชมเชย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความยืดหยุ่น เปิดเผยและเป็น
กันเอง 
 4) มีคุณธรรมสูง คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้บริหารให้ประพฤติแต่สิ่งที่ ดีงาม 
ได้แก่ มีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีและมีศีลธรรม มีสุขภาพดีคือมีสุขภาพกาย 
และมีสุขภาพจิตดี สุขภาพจะเป็นเครื่องเสริมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ 
 สรุปได้ว่าคุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาแสดงให้เห็นว่าผูท้ี่เป็นผู้รหิารสถานศึกษาท่ีดแีละ
เป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้นำที่ดีและมีความมั่นใจในการเป็นผู้นำแล้วย่อมเป็นแรงผลกัดัน
ให้เป็นผู ้บริหารสถานศึกษาที ่สง่างามและจะนำพาองค์การคือสถานศึกษาสู ่ความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ   
 จากการศึกษาข้อมูลที ่ผ ู ้ว ิจ ัยได้จ ัดการเก็บรวบรวมคำสัมภาษณ์การให้ข้อมูลและการ
สังเกตการณ์จึงได้ทำภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการของพระเทพ
ปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริม สนับสนุนการใช้ระบบ “บวร” บ้าน วัด รัฐ ในการส่งเสริมภาวะ
ผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันวางนโยบายในการทำงานที่สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดพุทธวิธี
เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 คณะสงฆ์และทุกหน่วยงานควรร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจิตสำนึกให้ประชาชน
ในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิ
การ ควรมีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาส่งเสริมการจัดการแนวพุทธวิธีเพื่อการ
พัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารงานของเจ้าอาวาสตามหลักคัมภีร์
พระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาส และ 3) เพื่อ
พัฒนาบทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยเน้นการศึกษาทางเอกสาร  และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 รูป 
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทการบริหารงานของเจ้าอาวาสตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา สรุปเป็น 6 
ประเด็นคือ  (1) บทบาทในฐานะผู้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และกลุ่มองค์การเครือข่าย (2) บทบาทใน
ฐานะเป็นที่ปรึกษาการเสริมและต่อยอดกิจกรรมที่ทำอยู่ให้เข้มแข็งและยั่งยืน (3) บทบาทในฐานะผู้ให้
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการบริการ (4) บทบาทในฐานะผู้ประสานงาน ประสานความคิดให้ชุมชน
เข้มแข็ง (5) บทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และกลุ่มองค์กรเครือข่าย และ 
(6) บทบาทในฐานะเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และกลุ่มองคก์ร
เครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่น 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาส สรุปไว้
เป็น 5 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยการพัฒนาตนของเจ้าอาวาส (2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการเสนาสนะในวดั 
(3) ปัจจัยด้านการปกครองดูแลภิกษุในวัด (4) ปัจจัยด้านการสงเคราะห์อาคันตุกะ และ (5) ปัจจัยด้าน
การสงเคราะห์คฤหัสถ์ และ 3) บทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
เจ้าอาวาสต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงให้ได้ โดยนำหลักการบริหารเดิมประยุกตใ์ช้
ให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้ รู้จักการวางแผนงาน การติดตามผลการดำเนินงาน ควรร่วมมือกันใน
การพัฒนา ควรมีพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชน เพราะเป็นชุมชนเก่าแก่ทั้งด้านการเกษตร
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และการประมง มีพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สมควรกับการฟื้นฟูเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คนรุ่นหลังได้ซึมซับวิถี
วัฒนธรรมแบบไทยในอดีต 
 
คำสำคัญ :  บทบาท, การบริหารวัด, การบริหารงานของเจ้าอาวาส 
 

Abstract  
 The study entitled “The Roles of Abbots in Temple Administration in Mueang 
District, Samut Sakhon Province” consisted of the following objectives: 1) to study the 
roles of abbots in administration according to the Buddhist scriptures; 2) to investigate 
the factors influencing the roles of abbots in temple administration; and 3) to develop 
the roles of abbots in temple administration in Mueang District, Samut Sakhon Province. 
The study used a qualitative research technique using documentary research. In-depth 
interviews were conducted with 15 key informants From the study, the following results 
have been found: 1) The roles of abbots in administration according to the Buddhist 
scriptures can be summarized in 6 roles as follows: (1) The founder of community 
activities and network organization groups; (2) A consultant in strengthening the active 
activities of the community villagers and network organization groups on a sustainable 
basis; (3) The source of knowledge and understanding in the management; (4) A 
coordinator who works with the government and private sectors to enhance marketing; 
(5) A facilitator for community and network organization group activities; and (6) A 
supporter of community and network organization group activities, as well as budgeting 
for basic investment, venue, resources, and other aspects that contribute to the success 
of the activities. 2) Based on the investigation into the factors that influence abbots' roles 
in temple administration, it has been discovered that the fundamental factors are 
comprised of the following 5 aspects that are most relevant to the abbots: (1) Self-
development; (2) Lodging management within the temple; (3) In charge of governing and 
taking care of monks inside the temple; (4) Giving help or favors to guests; and (5) Giving 
help or favors to lay people. And 3) In order to develop the roles of abbots in temple 
administration in Mueang District, Samut Sakhon Province, the study has discovered the 
abbots in the province must develop themselves in order to keep up with the rapidly 
changing present era by combining the management principles utilized by past abbots 



- 1318 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

with new technologies. The new technologies must be applied harmoniously with the 
governance principles in all 6 aspects. In order to administer temples in Samut Sakhon 
Province, there should be an area for maintaining the community's lifestyle, as it is an 
old community based on agriculture and fishing. Furthermore, the area is a historical site 
that should be preserved in order for future generations to learn about Thai culture in 
the past. 
 
Keywords: Roles, Temple Administration, Administration of Abbots 
 
บทนำ  
 วัดชื่อว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมน้ำใจของพุทธศาสนิกชน ทำหน้าที่ในการวางรากฐานความ
เจริญให้แก่สังคม ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นความมั ่นคงให้แก่สังคม ช่วยลดปัญหาสังคม ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการควบคุมทางสังคม เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมที่คนใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
ดำเนินชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ในเมื่อวัดเป็นทุกอย่างภายในสังคมแล้วก็จำต้องมีการบริหาร
จัดการวัดให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามที่สังคมมุ่งหวังให้ดีที่สุด องค์ประกอบที่สำคัญต่อการ
บริหารวัดคือ 4 M ได้แก่ คนหรือบุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
และ การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management) โดยที่องค์ประกอบทั้ง 4 ข้อนี้มีความสำคัญมาก
โดยเฉพาะคนหรือบุคลากรภายในองค์กร วัดจะเจริญรุ่งเรืองเป็นสถานที่ร่มรื่น อุดมด้วยศรัทธาของสาธุชน 
และอำนวยประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนก็ขึ้นอยู่กับบุคลากรภายในวัด บรรดาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น โบสถ์ 
วิหาร ลานเจดีย์ เป็นต้น เป็นปัจจัยรองลงมาจากคนหรือบุคลากรภายในวัดทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าเสนาสนะต่าง ๆ 
ที่กล่าวมาจะมีความสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่มีความหมาย หากบุคลากรเหล่านั้นไม่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุญช่วย จันทร์เฮ้า, 
2544) 
 เจ้าอาวาสถือเป็นบุคลากรที่สำคัญภายในวัด เจ้าอาวาสเป็นคำที่สังคมไทยเรียกพระภิกษุซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองวัด ตรงกับภาษาบาลีว่า อาวาสิกะ แปลได้ 2 ความหมายคือ 
ภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาส หรือภิกษุผู้อยู่ในอาวาส และ ภิกษุผู้ปกครองดูแลอาวาส ภิกษุที่เป็นเจ้า
อาวาสนั้นจะต้องพักอาศัยอยู่ในวัดแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นประจำและดูแลความเรียบร้อยของเสนาสนะ
ต่างๆ ในวัดให้เพียงพอต่อการอาศัยและคงทนถาวร ในอดีตตำแหน่งของภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสนี้ ไม่มีการ
แต่งตั้งจากทางฝ่ายบ้านเมืองเหมือนในสังคมไทยปัจจุบัน ส่วนมากเจ้าอาวาสจะเป็นพระสังฆเถระ หรือ
อุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ที่ได้รับการยอมรบัจากคณะสงฆ์และได้ทำหน้าท่ีปกครองศิษย์ในสำนักและดแูลความ
เรียบร้อยของวัด (พระมหาสมชาย ธมฺมวโร, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.) ภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส



- 1319 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ในคัมภีร์พระพุทธศสานา โดยเฉพาะที ่ปรากฏในอาวาสิกวรรค เป็นผู ้ที ่ม ีบทบาทส ำคัญมากต่อ
พระพุทธศาสนาและสังคม การทำหน้าที่เจ้าอาวาสจำต้องเกี ่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายทั้งที ่เป็น
บรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องหน้าสนใจคือ พระพุทธองค์จะให้ความสำคัญกับการพฒันา
ตนเองของเจ้าอาวาส กล่าวคือในอาวาสิกวรรคพระพุทธองค์ให้ความสำคัญกับการฝึกหัดพัฒนาตนเอง
ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าอาวาสเป็นอันดับแรก เมื่อพัฒนาตนเองได้ดีพอสมควรแล้วค่อยผันตัวเองไป
ช่วยพัฒนาส่วนอ่ืนท้ังที่เป็นบุคคลและเสนาสนะภายในวัด ผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสจะต้องเป็นคนมีความรู้และ
ความสามารถในตนเองมากพอสมควร 
 เจ้าอาวาสยุคใหม่จำต้องปรับบทบาทของตัวเองให้พร้อมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ไปของโลกอนาคตกล่าวคือบทบาทเจ้าอาวาสในยุคใหม่นี ้ควรประกอบไปด้วย 1) บทบาทในเชิง
สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เป็นสาวกท่ีถือเพศบรรพชิตของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
และปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย เป็นผู้นำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนได้ศึกษามาอย่าง
ดีแล้วไปสั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติ 2) บทบาทผู้ทรงไว้ซึ่งคุณวิเศษโดยการปลูกฝังศรัทธาผ่านวัตถุมงคล 
เช่น พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ท่านเผยแผ่ศาสนาผ่านทางคาถาอาคมต่าง ๆ สอดคล้อง
กับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและได้สร้างวัตถุมงคลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อความเชื่อและศรัทธา
ทางด้านจิตใจ 3) บทบาทนักบริหารศรัทธา เป็นความเชื่อในเรื่องความสามารถของบุคคลสำคัญในการ
สร้างศรัทธาของพระสงฆ์ในปัจจุบัน แต่ละรูปจะแตกต่างกันตามบริบทของการเผยแผ่โดยการให้การ
อบรม การสอน การแสดงธรรม การเขียนตำรา และการปฏิบัติธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ 4) บทบาทผู้นำแห่ง
จิตวิญญาณ เป็นผู้มีภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ เนื่องจากภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณจะให้ความสำคัญของ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ การส่งเสริมความสมดุลในด้านความต้องการในการทำงาน 5) บทบาทนักพัฒนา
สังคม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้
บุคคลเป็นคนดีของสังคม และ 6) บทบาทผู ้นำสู่ความพ้นทุกข์ สถานการณ์ในชุมชนยุคปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เป็นการเปลี่ยนไปสู่ความร่วมมือและความขัดแย้งของคน 
กลุ่ม องค์กรในชุมชน (พระพุทธสาสน์ พานิชโภไคยนันท์ และคณะ, วารสารรัชต์ภาคย์, (กันยายน-
ตุลาคม 2018) จากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาเจ้าอาวาสต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและคุณภาพชีวิต จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อยู่เสมอ หากเจ้าอาวาสบริหารจัดการ เผยแผ่คำสอน
ในรูปแบบเดิม ๆ ระบบแบบเดิม ๆ ก็จะทำให้ตกยุค ก้าวไม่ทันกับโลกสมัยใหม่  
 ดังนั้นจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของเจ้า
อาวาสยุคใหม่ว่ามีบทบาทการบริหารจัดการวัดที่แตกต่างจากเจ้าอาวาสในอดีตหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
หากการบริหารจัดการวัดยังเป็นไปตามระบบเดิม ๆ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านคือ การ
ปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณ
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สงเคราะห์ หากบริหารจัดการเป็นแบบระบบเก่า ไม่พึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทัน
ต่อโลกปัจจุบันแล้ว การบริหารจัดการก็จะตกยุคสมัยไป เจ้าอาวาสยุคใหม่ควรใส่ใจในเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มาก ศึกษาให้มาก ประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านแล้วการ
บริหารจัดการต่าง ๆ จะเป็นไปด้วยความทันสมัยให้สมกับที่ได้ช่ือว่าเจ้าอาวาสยุคใหม่ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารงานของเจ้าอาวาสตามหลักคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาส  
 3) เพื่อพัฒนาบทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

บทความเรื่อง “บทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร” ผู้เขียนได้กำหนดขอบเขตไว้ดังน้ี 
 ความหมาย ความสำคัญของการบริหาร 
 การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของ
องค์การ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ 
หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า
ของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นมรรคที่สำคัญจะนำไปสู่ความก้าวหน้า 
การบริหารเป็นลักษณะของการทำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคล ในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ  นัก
บริหารจะต้องคำนึงถึงปัจจัยสิ ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั ่งการเป็นเครื ่องแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่ว่าใน
ครอบครัวหรือองค์การใด ย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ  
 การบริหาร หมายถึง การทำงานให้สำเร ็จโดยอาศัยคนอื ่น (Getting things done 
through other people) เมื่อว่าตามคำนิยามนี้ การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรม
สองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือในวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งทำให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็น
สมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์  (พระธรรมโกศา
จารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า คำว่า บริหาร มีความหมายได้หลายนัย ขึ้นอยู่
กับว่า จะพิจารณาการบริหารจากแง่มุมใด ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากฐานคิดที่ว่า การบริหารเป็น 
กิจกรรมหรือมิฉะนั้นก็เป็นกระบวนการ แต่ไม่ว่าจะคิดจากฐานคิดใดความหมายของการบริหารจะ
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ครอบคลุมในสามเรื่องต่อไปนี้คือ เป้าหมาย บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ  การบริหารจัดการเป็น
ศาสตร์แขนงหนึ่ง ในทางสังคมศาสตร์ที่นำเอาหลักการ และทฤษฎีต่างๆ ทางมานุษยวิทยา สังคม
วิทยา จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ อย่างไรก็ตามการบริหารจะอาศัยแต่ศาสตร์เพียงอย่าง
เดียวไม่ได้ แต่ต้องอาศัยศิลป์ควบคู่ไปด้วย คือต้องสามารถประยุกต์ความรู้ต่างๆ  
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
 การบริหารงานเป็นเรื่องของการทำงานที่เป็นขั ้นเป็นตอนและคิดอีกอย่างหนึ่งคือการ
ทำงานที่มีการวางแผนเพื่อที่ทำงานได้อย่างไม่ผิดพลาดหากมีการวางแผนงานก่อนลงมือ  นักวิชาการ
ที่มีช่ือเสียงหลายท่านได้คิดค้นการบริหารงานออกมาเป็นทฤษฎีที่เราหลายคนหลายท่านได้ศึกษาแล้ว
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายหน่วยงาน ในแต่ละ
ท่านจะรูปแบบที่ไม่เหมือนกันและบางท่านอาจจะมีรูปแบบของทฤษฎีที่เหมือนกันดังที่ได้ ศึกษามา
ดังนี้ ไพซ์และอลัน (Price and Alan) ได้เสนอแนวทางการบริหารโดยมีความเชื่อว่า เป็นไปได้ที่จะ
หาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุก
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระสำคัญเกี่ ยวกับการบริหาร 
ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร (Management Function) 5 ประการ คือ (1) การวางแผน 
(Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทำโดยการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์
ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และกำหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพื่อ
เป็นแนวทางของการทำงานในอนาคต (2) การจัดการองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่
ผู้บริหารจำต้องจัดให้มีโครงของงานต่างๆ และอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัว
คนอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสำเร็จได้ (3) การบังคับ
บัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะ
กระทำให้ผลสำเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้องเข้าใจคนงานของตน 
จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการทำงานของคนงานและองค์การที่มีอยู่รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง (4) การประสานงาน ( Coordinating) หมายถึง 
ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้ และกำกับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน และ 
(5) การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกำกับให้สามารถประกันได้ว่า
กิจกรรมต่างๆ ที่ทำไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว  (Price and Alan, 2004) รอบ
บินส์ และ  คูลเตอร์ (Robbins and Couiter) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
ประสานกิจกรรมหรืองานต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้การดำเนินงานของคนอื่น การจัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการที่ทำให้งาน
กิจกรรมต่างๆ สำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ 
ซ ึ ่ งตามความหมายนี ้องค ์ประกอบที ่ เก ี ่ ยวข้องกับการจัดการ ได ้แก่  ขบวนการ (Process) 
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ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ขบวนการ (Process) ในความหมาย
ของการจัดการนี้หมายถึงหน้าที่ต่างๆ ด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การโน้ม
นำองค์การ และการควบคุม (Robbins and Coulter, 2002) 
 สรุปได้ว่า แนวคิดเกี ่ยวกับการบริหารนั ้น จะครอบคลุมถึงหน้าที ่ ในการบริหาร อัน
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ หรือ การมอบหมายงาน การประสานงาน การ
รายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารจะประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ที ่แน่นอน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่างกันและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคม
ที่ผู้บริหารใช้สำหรับตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์กร
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายโดยนำทรัพยากรมาใช้ให้
ประหยัด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อให้บุคคลต่างๆเกิดความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับขั้นตอน เป็นระบบมี
การวางแผน การจัดองค์การหรือการจัดหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การสรรหาบุคคลเข้าทำงาน การ
สั่งการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 
 บทบาทการบริหารงานของเจ้าอาวาสตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการชั้นผู้ปกครอง มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของตน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและตรง
ตามนโยบายที ่กำหนดไว้ บทบาทและหน้าที ่ของเจ้าอาวาสจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้การ
บริหารงานเกิดความสัมฤทธิผล บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าอาวาสแยกออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ 
 1) หน้าทีห่ลัก (Primary Function) 
 (1) เจ้าอาวาสทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร (Executive) และเป็นผู้ประสานงานกลุ่มโดยมอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ อาจจะเป็นผู้ตัดสินนโยบายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มโดยตรงหรือไม่ก็
ได้ แต่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงาน (2) เจ้าอาวาสทำหน้าที่วางแผน (Planner) เป็นผู้มี
หน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ในภายหน้าว่า หากมีปัญหาแล้วจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร แล้วเตรียม
แผนการไว้ล่วงหน้าอาจจะเป็นแผนระยะสั้นหรือยาวก็ได้ จะวางแผนคนเดียวหรือคนอื่นช่วยคิดก็ได้  
และ (3) เจ้าอาวาสทำหน้าที่เป็นผู้วางนโยบาย (Policy Maker) การวางนโยบายอาจจะมีผู้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นโดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางนโยบาย หรือเป็นผู้วางนโยบายเพียงผู้เดียว ในกรณีหลังนี้จะ
เกิดขึ้นกับเจ้าอาวาสที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ในฐานที่เจ้าอาวาสเป็นตัวแทนกลุ่มในการติดต่อ



- 1323 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ภายนอก ในนามของกลุ่มและทำหน้าที่ควบคุมความสัมพันธ์ในกลุ่ม ขจัดความขัดแย้งระหว่างคนใน
กลุ่ม รวมทั้งการลงโทษและการให้รางวัล สิทธิดังกล่าวนี้จึงทำให้สามารถควบคุมกลุ่มและกำหนด
นโยบายได้ 
 2) ทำหน้าที่รอง (Secondary Function) 
 (1) ทำหน้าที่เป็นบุคคลตัวอย่าง (Exemplar) (2) ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Symbol 
of The Group) เจ้าอาวาสประเภทนี้มักจะเป็นบุคคลที่ได้ดำรงตำแหน่งน้ีมาเป็นระยะเวลานาน (3) ทำ
หน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่ม รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดปัญหา หรือสมาชิกต้องการให้ช่วย
ตัดสินใจ (4) ทำหน้าที่เป็นบุคคลในอุดมคติของเหล่าสมาชิก ( ideologist) เป็นผู้ที่ได้รับการเคารพยก
ย่องในด้านคุณค่าต่าง ๆ และทุกคนก็ให้ความเชื่อฟังในตัวเจ้าอาวาส (5) มีบทบาทที่บุคคลอื่นต้องการ
จะเอาเยี่ยงอย่าง และ (6) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและรับฟัง พร้อมทั้งจะช่วยขจัดปัญหาคล้ายกับที่
รองรับอารมณ์ความทุกข์ความโศกเศร้าของผู้อื่น ท้ังนี้เพื่อความคงอยู่ต่อไปของกลุ่มนั่นเอง 
 ภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสในคัมภีร์พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่ปรากฏในอาวาสิกวรรค เป็นผู้ที่มี
บทบาทสำคัญมากต่อพระพุทธศาสนาและสังคม การทำหน้าที่เจ้าอาวาสจำต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล
หลายฝ่ายทั้งที ่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่สิ ่งหนึ่งซึ ่งเป็นเรื ่องน่าสนใจคื อ พระพุทธองค์จะให้
ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองของเจ้าอาวาส กล่าวคือในอาวาสิกวรรค พระพุทธองค์ให้ความสำคัญ
กับการฝึกหัดพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาของเจ้าอาวาสเป็นอันดับแรก เมื ่อพัฒนาตนเองได้ดี
พอสมควรแล้วค่อยผันตัวเองไปช่วยพัฒนาส่วนอ่ืนท้ังที่เป็นบุคคล (บรรพชิตและคฤหัสถ์) และเสนาสนะ
ภายในวัด ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าอาวาสจะต้องเป็นคนมีความรู้และความสามารถ (พระมหาสมชาย ธมฺมวโร 
และ ชนสิทธิ์ สิทธ์ิสูงเนิน, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.) บทบาทหน้าท่ีของเจ้าอาวาสในฐานะผู้นำ
ของวัดที่เป็นไปตามพุทธประสงค์นั้นครอบคลุมใน 5 ด้านที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ (1) บทบาทของเจ้าอาวาส
ด้านการพัฒนาตนของเจ้าอาวาส (2) บทบาทของเจ้าอาวาสด้านการบริหารจัดการเสนาสนะในวัด (3) 
บทบาทของเจ้าอาวาสด้านการปกครองดูแลภิกษุในวัด (4) บทบาทของเจ้าอาวาสด้านการอนุเคราะห์อา
คันตุกภิกษ ุและ (5) บทบาทของเจ้าอาวาสด้านการสงเคราะห์คฤหัสถ์   
 สรุปได้ว่า บทบาทการบริหารงานของเจ้าอาวาส ผู้วิจัยสรุปออกเป็น 6 ประเด็นดังนี้  (1) 
บทบาทในฐานะผู้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และกลุ่มองค์การเครือข่าย (2) บทบาทในฐานะเป็นที่
ปรึกษาการเสริมและต่อยอดกิจกรรมที่ทำอยู่ให้เข้มแข็งและยั่งยืนให้ชาวบ้านในชุมชนและกลุ่มองค์กร
เครือข่าย (3) บทบาทในฐานะผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการบริการกลุ่มกิจกรรมในชุมมชนและ
กลุ่มองค์กรเครือข่าย (4) บทบาทในฐานะผู้ประสานงาน ประสานความคิด ประสานงานให้หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ให้มาหนุนเสริมสร้างทางด้านการตลาด องค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการ
จัดการต่อองค์กรในชุมชนให้เข้มแข็ง (5) บทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกกลุ่มกิจกรรมในชุมชน 
และกลุ่มองค์กรเครือข่ายได้เข้าไปใช้สถานที่ การให้ข้อมูลชุมชน วัสดุอุปกรณ์และการบริการ และ (6) 
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บทบาทในฐานะเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และกลุ่มองค์กร
เครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่นตลอดจนด้านงบประมาณการลงทุนเบื้องต้น อำนวยความสะดวก
ด้านสถานท่ี สนับสนุนในการจัดหาทรัพยากร และปัจจัยอื่นท่ีเอื้อต่อการดำเนินงาน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคสนาม พื้นที่วิจัย คือ การบริหารงานคณะสงฆ์อำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยประชากรที่ผู้วิจัยได้ไปทำการสัมภาษณ์ คือ เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับ
อาวาสในอำเภอเมือง จำนวน 15 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural 
Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดบทบาทการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ จำนวน 4 ด้าน ภายใต้
กรอบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ (1) บทบาทด้านการพัฒนาตนของเจ้าอาวาสในการบริหารวัด
(2) บทบาทด้านการบริหารจัดการเสนาสนะภายในวัดให้มีความสวยงาม เหมาะสม และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ (3) บทบาทด้านการปกครองดูแลภิกษุในวัดให้อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบการบริหารวัด (4) 
บทบาทการอนุเคราะห์อาคันตุกะภิกษุที่เดินทางมาพำนักอาศัยภายในวัด และ (5) บทบาทด้านการ
สงเคราะห์คฤหัสถ์ รวบรวมข้อมูลโดยผู้ทำการวิจัย ตั้งแต่เดือน กันยายน 2564 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 
2565 รวมระยะเวลา 6 เดือน นำข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิจัยเอกสารมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
แล้วนำมาเขียนบรรยายเชิงพรรณนา  
 

ผลการวิจัย  
1. บทบาทการบริหารงานของเจ้าอาวาสตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่มีนักปราชญ์กล่าวไว้

หลายท่าน ผู้วิจัยสรุปออกเป็น 6 ประเด็นดังนี้  (1) บทบาทในฐานะผู้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และ
กลุ่มองค์การเครือข่าย (2) บทบาทในฐานะเป็นที่ปรึกษาการเสริมและต่อยอดกิจกรรมที่ทำอยู่ให้เข้มแข็ง
และยั่งยืนให้ชาวบ้านในชุมชนและกลุ่มองค์กรเครือข่าย (3) บทบาทในฐานะผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการบริการกลุ่มกิจกรรมในชุมมชนและกลุ่มองค์กรเครือข่าย (4) บทบาทในฐานะผู้ประสานงาน 
ประสานความคิด ประสานงานให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้มาหนุนเสริมสร้างทางด้านการตลาด องค์
ความรู้ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการจัดการต่อองค์กรในชุมชนให้เข้มแข็ง (5) บทบาทในฐานะผู้
อำนวยความสะดวกกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และกลุ่มองค์กรเครือข่ายได้เข้าไปใช้สถานที่ การให้ข้อมูล
ชุมชน วัสดุอุปกรณ์และการบริการ และ (6) บทบาทในฐานะเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้การสนับสนุน
กลุ่มกิจกรรมในชุมชน และกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่นตลอดจนด้านงบประมาณ
การลงทุนเบื้องต้น อำนวยความสะดวกด้านสถานท่ี สนับสนุนในการจัดหาทรัพยากร และปัจจัยอื่นท่ีเอื้อ
ต่อการดำเนินงาน 
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2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสนั้น ต้องเริ่มมาจากปัจจัยพื้นฐานซึ่ง
เป็นปัจจัยใกล้ตัวที่สุดของเจ้าอาวาสก่อน ผู้วิจัยสรุปไว้เป็น 5 ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสมาก
ที่สุด คือ (1) ปัจจัยที่เป็นบทบาทด้านการพัฒนาตนของเจ้าอาวาส (2) ปัจจัยที่เป็นบทบาทด้านการ
บริหารจัดการเสนาสนะในวัด (3) ปัจจัยที่เป็นบทบาทด้านการปกครองดูแลภิกษุในวัด (4) ปัจจัยที่เป็น
บทบาทด้านการสงเคราะห์อาคันตุกะ และ (5) ปจัจัยที่เป็นบทบาทด้านการสงเคราะห์คฤหัสถ์  

3. บทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในยุคปัจจุบันที่โลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ เจ้าอาวาสในจังหวัดต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงให้
ได้ โดยการนำหลักการบริหารที่เจ้าอาวาสในอดีตที่ถึงแก่มรณภาพ (ตาย) ไปแล้วมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้ นำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานปกครองทั้ง 6 ด้านให้ได้อย่างกลมกลืนกัน
ให้มากท่ีสุด รู้จักการวางแผนงาน การติดตามผลการดำเนินงาน ควรร่วมมือกันในการพัฒนา ปรับปรุงวัด
ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้หลัก 5 ส.เป็นนโยบายหลัก สำหรับการ
บริหารวัดในเขตสมุทรสาคร ควรมีพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชน เพราะเป็นชุมชนเก่าแก่ทั้ง
ด้านการเกษตรและการประมง มีพื้นท่ีประวัติศาสตร์ที่สมควรกับการฟื้นฟูเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คนรุ่นหลัง
ได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมแบบไทยในอดีต 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้ข้อสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1. บทบาทการบริหารงานของเจ้าอาวาสตามหลักคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
บทบาทการบริหารงานของเจ้าอาวาสตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา  เจ้าอาวาสเป็นพระภิกษุที่

ได้รับหน้าที่ในการปกครองวัด และพระภิกษุรูปอื่นๆ ภายในความรับผิดชอบของตน เป็นผู้ตัดสินใจใน
การกระทำสิ่งต่างๆ เป็นผู้แก้ปัญหา หรือให้คำปรึกษา การเป็นเจ้าอาวาสนั้นต้องใกล้ชิดกับชุมชนเป็ น
อย่างมาก ต้องเป็นบุคคลตัวอย่างของชุมชน และพระภิกษุในวัด ให้ประพฤติปฏิบัติตามแบบของเจ้า
อาวาส การที่จะให้พระภิกษุในวัด และชุมชนยอมรับนั้น เจ้าอาวาสต้องกระทำตนเองให้ได้ดีพอควร โดย
มีกิริยาเรียบร้อย ปฏิบัติตามวัตรของสมณะ รอบรู้พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึง
จะเป็นแบบอย่างผู้อื่นรวมถึงการสอนภิกษุ สามเณรในวัดได้  โดยปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาส
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก แต่จะเน้นไปทางการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการศึกษา การ
เป็นที ่ปรึกษา การเป็นผู ้เผยแผ่ธรรมในฐานะครูในโรงเรียน การเป็นแกนกลางในชุมชน และการ
สงเคราะห์ชุมชน เพื่อให้สังคมชุมชนมีความเข้มแข็ง และดำเนินตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
ถูกต้อง เจ้าอาวาสจะต้องเรียนรู้ในหลักของการบริหารงานให้ชัดเจนก่อน โดยการบริหารวัดนั้น 
จะต้องรู้จักสภาพวัด สิ่งที่มีอยู่ในวัด ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ วิหาร ศาลา และสภาพบุคคลภายในวัด คือ 
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พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ศิษย์วัด และบุคคลที ่อาศัยอยู ่ภายในวัด เพื ่อที ่ ให้การบริหารนั ้นมี
ประสิทธิภาพ วางบุคคล วางสิ่งของ วางสิ่งต่าง ๆ ให้เข้ากันกับงานที่จะทำ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในวัด ทั้งนี้ จะต้องมีบุคคลที่อยู่ภายในวัด มาเป็นส่วนร่วมในการบริหารวัด เช่น ชุมชน โรงเรียน 
เป็นต้น เพื่อเกิดความคล่องตัวในการบริหาร และเป็นการสร้างศรัทธาให้คนภายนอกได้รับรู้การ
ปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายในวัด  

แต่ในปัจจุบันนีบ้ทบาทของพระสงฆ์จะเน้นบทบาทในการพัฒนาทางด้านจิตใจมากกว่าบทบาท
ทางด้านอื่น ๆ เช่น บทบาทในการส่งเสริมการศึกษา บทบาทในการเป็นที่ปรึกษา บทบาทการเป็นครู 
บทบาทการเป็นผู้นำของชุมชน และบทบาทในการสงเคราะห์ชุมชน พระสงฆ์มีความตั้งใจที่จะช่วย
พระพุทธศาสนา ช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนทั่วไปโดยได้พัฒนาทางด้านจิตใจของคนในชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง ดีงาม ได้ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องช้ีนำในการพัฒนาให้ถูกต้อง สอดคล้องกับ 
มาณีไชย ธีรานุวัฒศิริ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์เกี่ยวกับทัศนะ
ของพระสงฆ์ที่ชาวพุทธให้ความเคารพศรัทธาและความนิยมของพุทธศาสนิกชนต่อบทบาทของพระสงฆ”์ 
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ในทัศนะของพระสงฆ์ที ่ชาวพุทธให้ความเคารพ
ศรัทธานั้น ควรมีบทบาทหน้าท่ีตามบริบทของพระพุทธศาสนาคือ 1.บทบาทด้านการอบรมตน 2.บทบาท
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3.บทบาทด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 4.บทบาทด้านการ
พัฒนาวัด (มาณีไชย ธีรานุวัฒศิริ และคณะ, 2540) 

2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อบทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาส 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสนั้น ต้องเริ่มมาจากปัจจัยพื้นฐานซึ่ง

เป็นปัจจัยใกล้ตัวที่สุดของเจ้าอาวาสก่อน โดยปัจจัยพื้นฐานที่ว่านี้ ผู้วิจัยสรุปไว้เป็น 5 ปัจจัยที่มี ส่วน
เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสมากที่สุด คือ (1) ด้านการพัฒนาตนของเจ้าอาวาส (2) ปัจจัยด้านปัจจัยและทุน
ทรัพย์ (3) ปัจจัยด้านพระภิกษุ สามเณรและบุคคลากรภายในวัด (4) ด้านเจ้าคณะผู้ปกครอง และ (5) 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยทั้ง 5 นี้ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่เจ้าอาวาสจะต้องมีและใส่ใจอยู่
ตลอดเวลา เพราะการบริหารงานและการขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ นั้น ย่อมต้องอาศัยหลักการบริหารที่
เหมาะสมกับองค์กรนั้น ๆ โดยต้องคัดแยกส่วนงานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสถานที่ การพัฒนาบุคคล และ
งานในส่วนการศึกษา ประชาสัมพันธ์เพื่อให้งานในส่วนต่าง ๆ ราบรื่น และดำเนินการไปได้ต้องอาศัย
หลักการบริหารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากหลักการบริหารตามคัมภีร์แล้ว ปัจจัยที่ส่งผลหรือมี
อิทธิพลต่อการบริหารวัดของเจ้าอาวาสคือบุคลากร เช่น ไวยาวัจกรของวัดต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นบุคคล
ที่เชื่อถือได้ เน้นสร้างความสามัคคี และวางตัวเป็นกันเอง ไม่เอนเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  เมื่อกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของเจ้าอาวาสถูกดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบ ตามระบบได้
อย่างถูกต้องแล้ว การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นไม่มีอุปสรรค 
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3. บทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 บทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วัดใน
อำเภอเมืองสมุทรสาคร มี 58 วัดที่อยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครและคณะสงฆ์
ภาค 14 (นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร) บทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในบริบทก็
จะดูไม่แตกต่างกันมากนัก เจ้าคณะผู้ปกครองได้วางหลักเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าอาวาสได้นำไปบริหารวัด
ด้วยดีมาตลอด และทุกวัดต่างก็ได้สนองนโยบายเจ้าคณะผู้ปกครองด้วยการบริหารงานไปในรูปแบบ
เดียวกันด้วย และวัดทุกวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครต่างก็บริหารจัดการวัดให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของมหาเถรสมาคม กฎระเบียบของคณะสงฆ์ในภาค และกฎระเบียบภายในจังหวัดอยู่แล้ว การบริหาร
จัดการจึงเป็นไปค่อนข้างเรียบร้อย ยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ สอดคล้องกับ 
พระครูสังฆรักษ์ พศวีร์ ธีรปญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความ
เรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อ
เปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีที่มีจำนวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ 
การศึกษาทางเปรียญธรรมประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการสังกัดวัดแต่ละขนาดแตกต่างกันมี
บทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน (พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญฺโญ, 
2551) เจ้าอาวาสในจังหวัดต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงให้ได้ โดยการนำหลักการ
บริหารที่เจ้าอาวาสในอดีตที่ถึงแก่มรณภาพ (ตาย) ไปแล้วมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
ได้ จากที่เคยใช้โทรศัพท์มือที่เป็นปุ่มกด ก็หันมาใช้แบบทัชสกรีน ใช้อุปกรณ์สำนักงานประเภทเครื่อง
พิมพ์ดีด ก็หันมาใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความสะดวกสบาย เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นไลน์ เฟซบุ๊คไม่เป็น ส่งงานไม่
เป็น ก็ต้องหันกลับมาศึกษาและต่อยอดให้ได้ นำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานปกครองทั้ง 6 ด้านให้
ได้อย่างกลมกลืนกันให้มากที่สุด รู้จักการวางแผนงาน การติดตามผลการดำเนินงาน ควรร่วมมือกันใน
การพัฒนา ปรับปรุงวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครให้มมีาตรฐานเดยีวกัน โดยใช้หลัก 5 ส.เป็นนโยบาย
หลัก สำหรับการบริหารวัดในเขตสมุทรสาคร ควรมีพื้นท่ีสำหรับการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชน เพราะเป็น
ชุมชนเก่าแก่ทั ้งด้านการเกษตรและการประมง มีพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สมควรกับการฟื้นฟูเพื ่อเป็น
อนุสรณ์แก่คนรุ่นหลังได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมแบบไทยในอดีต 
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สรุปองค์ความรู้ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 องค์ความรู้ใหม่ท่ีไดร้ับจากการวิจยั 

 
 จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า บทบาทของเจ้าอาวาสยุคใหม่ หรือ Smart model นี้ เป็น
การฉีกกฎเกณฑ์เดิม ๆ ของรูปแบบการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในยุคอดีตไปแบบสิ้นเชิง เจ้า
อาวาสจะคอยแต่นั่งรับสายธารศรัทธาญาติโยมอยู่แต่ภายในกุฎิ ในโบสถ์ ในวิหารลานเจดีย์แบบเดิมนั้น
ไม่ได้แล้ว เจ้าอาวาสต้องกระตือรือร้น ขวนขวายในกิจต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ตามแผนภาพนี้ ผู้วิจัยได้สรุป
บทบาทของเจ้าอาวาสยุคใหม่ หรือเรียกว่า Smart model ออกเป็น 5 ส่วน ดังสรุปรายละเอียดต่อไปนี้ 
   S = Scheme ระบบจัดการ 
   M = Majority เสียงส่วนใหญ่ 
   A = Active กระตือรือร้น 
   R = Recommend แนะนำ ช้ีแนะ 
   T = Technology เทคโนโลยี 
  S = Scheme ระบบจัดการ  
  เจ้าอาวาสยุคใหม่ ระบบการจัดการต้องแม่น ภารกิจของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในแต่
ละวันจะมีมาก นอกจากจะมีหน้าที่ในการดูแลวัด พัฒนาวัดแล้ว ยังต้องช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนพร้อม
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กันไปด้วย ดังนั้น เจ้าอาวาสต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการวัด ในการบริหารและจัดการวัด
จะต้องประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ การประสานงาน 
การประเมินผลงานและการงบประมาณ 
  M = Majority เสียงส่วนใหญ ่
  การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสยุคใหม่ เสียงส่วนใหญ่มีความสำคัญกับการบริหารจัดการ
วัดเป็นอย่างมาก เจ้าอาวาสต้องมีใจเป็นกลาง รับฟังเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ในการบริหารจัดการวัด 
หากเจ้าอาวาสไม่รับฟังเสียงส่วนใหญ่แล้ว บริหารจัดการวัดด้วยความตั้งใจของตนเอง ผลกระทบจะเกิด
เป็นวงกว้าง ญาติธรรมก็จะไม่ให้ความไว้วางใจ เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในชุมชน ไม่ให้ความเคารพซึ่ง 
กันและกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสจะเป็นไปด้วยความไม่เรียบร้อย มีอุปสรรค
ต่าง ๆ มากมายในการบริหาร 
  A = Active กระตือรือร้น 
  เจ้าอาวาสยุคใหม่ การบริหารจัดการถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง วัดจะสวยงาม หรือจะทรุด
โทรม เกิดจากการบริหารจัดการของเจ้าอาวาสเป็นหลักสำคัญที่สุด ความกระตือรือร้นในหน้าที่หรือใน
การบริหารจัดการถือว่าเป็นภาระที่สำคัญที่สุดของเจ้าอาวาส หากเจ้าอาวาสบริหารจัดการแบบเช้าชาม
เย็นชามแล้ว วัดวาอารามก็จะชำรุดทรุดโทรม ไม่สวยงาม พระภิกษุสามเณรภายในวัดก็จะอยู่กันแบบ
สบายอารมณ์ อยากทำอะไรตอนไหนก็ทำ ไม่อยากทำอะไรก็อยู่ภายในกุฎิ หรือไปเที่ยวโน้นนี่นั่นตามใจ
ชอบ เจ้าอาวาสควรมีความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการ มีแนวความใหม่ ๆ อยู่เสมอ คอยกำชับ
พระภิกษุสามเณรภายในวัดให้มีความขยันทำงาน ขวนขวายในการทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ 
  R = Recommend แนะนำ ชี้แนะ 
  เจ้าอาวาสยุคใหม่ เมื่อเทียบกับเจ้าอาวาสยุคเก่าในอดีตแล้ว การบริหารจัดการวัดจะแตกต่าง
กันมาก ด้วยเจ้าอาวาสยุคใหม่มีความรู้ความสามารถมาก มีการศึกษาเล่าเรียนมาเยอะ จะมีเทคนิคใหม่ 
ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการวัด เจ้าอาวาสยุคใหม่ก็เช่นเดียวกัน จะมีกุสโลบายที่ยอดเยี่ยมในการแนะนำ 
ช้ีแนะต่อพุทธศาสนิกชนให้เข้ามาทำบุญที่วัด มีการบริหารจัดการแนะนำแก่พระภกิษุสามเณรที่เข้าใจงา่ย 
การบริหารจัดการจึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  T = Technology เทคโนโลย ี
  ปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะปฏิเสธไม่ได้เลยที่ทุกคนจะไมท่ราบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต้องมี
การเรียนรู้ระบบใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ การบริหารจัดการวัดก็เช่นเดียวกัน เจ้าอาวาสต้องนำเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ควบคู่ไปกับการบริหารแบบเดิม ต้องตามให้ทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ต้ อง
ตามให้ทันคนสมัยใหม่ที่มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย เจ้าอาวาสต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับ
เทคโนโลยีให้ได้ หากมัวแต่ล้าหลังไม่สนใจในเทคโนโลยีแล้ว จะทำให้ตกยุค ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอย่างแน่นอน 
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่มาจากผลการวิจัย สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) เจ้าอาวาสควรนำแนวทางการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ตามรูปแบบและแนวทาง
ของพระมหาเถระที่คณะสงฆ์เห็นว่ามีแนวทางในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและ
ถูกต้องมากที่สุดไปใช้ในการบริหารงานของตน 

2) พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในจังหวัดควรสร้างจุดเด่นในการบริหารจัดการวัดของ
ตนเองภายใต้กรอบการบริหารงานท้ัง 6 ด้าน ให้มีความเด่นชัดโดยไม่ขัดกฎ ระเบียบ พระธรรมวินัย 

3) พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ควรออกแบบการบริหารงานภายในวัดตามกรอบการ
บริหารงานทั้ง 6 ด้าน โดยประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
1) ควรส่งเสริมให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการได้เรียนรู้ในระบบการบริหารจัดการวัด โดย

ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้คล่อง 
2) ควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ภายในวัดของตนซึ่งเป็นของดี

ประจำจังหวัดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าในที่สุด 
3) ควรศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลนำวิธีการจากชุมชนหนึ่งไปยังชุมชนอื่นๆ 

ด้วยวิทยากรชุมชนหรือจิตอาสาของชุมชนที่ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการดำเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

1) ควรมีการทำวิจัยในเรื่อง “นวัตกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข้งในการบริหารงานของ
เจ้าอาวาสในจังหวัดสมุทรสาคร”  

2) การวิจัยครั ้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นการศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) โดยผู้วิจัยคัดเลือกด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำ
ให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนในทุกประเด็น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรนำไปศึกษาในเชิงสำรวจ (Survey 
Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Fields Research) เพื่อได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง “การใช้สมุนไพรหลักภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาหลักภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทย, เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาด้วยการใช้สมุนไพรไทย และเพื่อ
วิเคราะห์แนวทางการนำสมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 การทำวิจัยในครั้งนี ้ผู ้ทำวิจัยได้มุ ่งศึกษาถึง “การใช้สมุนไพรหลักภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธ
เศรษฐศาสตร์” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยแบบ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บขอ้มูล
โดยการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) กับการใช้สมุนไพรหลกัภมูิ
ปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 
คน/รูปโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร จาก
การสัมภาษณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) จัดลำดับข้อมูล  
3) จากการสัมภาษณ์ และ 4) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื ้อหาตามประเด็น 5) สรุปผล อภิปรายผล  และ
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1) การวิเคราะห์การใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทย พบว่า  การรักษาโรคด้วยสมุนไพรตามภูมิ
ปัญญาไทย เราต้องเลือกให้ถูกชนิดเพราะแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการนำสมุนไพรมาใช้ต้องมคีวามรู้ 
และมีการตรวจอาการของผู้ป่วย  และสมุนไพรบางตัวสามารถใช้รักษาโรคที่ไม่แรงมาก หรือถ้าอาการหนักการใช้
สมุนไพรจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อน โดยมีหลักคือ การใช้ให้ถูกต้อง การใช้ให้ถูกส่วน ใช้ให้ถูกขนาด ใช้ให้
ถูกวิธี และใช้ให้ถูกกับโรค เป็นต้น 
 2) วิธีการในการใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในการใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทย พบว่า การใช้สมนุไพร
นั้นการรักษาจำเป็นต้องมีหลักทางพระพุทธศาสนาช่วย และรักษาไปตามสาเหตุของโรค หรือนำมาใช้ในแง่ของ
เศรษฐกิจ ซึ่งวิธีใช้อาจมีการประกอบกับพิธีกรรมทางศาสนา และนำมานวด อบ ประคบ เพื่อให้สอดคล้องกับ
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วัฒนาธรรมตามความเช่ือ การใช้สมุนไพรตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์นั้นจะต้องนำสมุนไพรไปใช้พิจารณาร่วมกับ
การใช้ธรรมโอสถ 
  3) การวิเคราะห์การประยุกต์การใช้สมุนไพรหลักภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ พบว่า 1) 
การใช้สมุนไพรจะต้องมีการพลิกแผลง หรือนำมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำเมล็ดมะรูมมาใช้ทำแคปซูล หรือ นำมา
แปรรูป เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2)  ภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ จะเป็นการนำสมุนไพรมาแปร
รูป ในรูปแบบของอาหารและยา รวมไปถึงเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใช้ในการนวด อบ และประคบ 3) การประยุกต์ใช้
สมุนไพรตามแนวพุทธเศรษฐกิจควรใช้ควบคู่กับการประยุกต์ตามแนวภูมิปัญญาและใช้แนวทางวิทยาศาสตร์ให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ชุมชน 4) การนำสมุนไพรมาใช้กับโควิดก็สำคัญแต่ควรใช้ในปริมาณที่ไม่
มากและมีผลต่อสุขภาพน้อยที่สุด 5) พระพุทธศาสนาจะเป็นการสวดมนต์กำกับกับสมุนไพรเพื่อรักษาโรคและ มา
ดูแลสุขภาพ ถือเป็นการช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และ 6) การประยุกต์สมุนไพรเป็นการทำให้เกิดสัมมาอาชีวะ เป็น
การประกอบอาชีพชอบทำให้เป็นการสร้างอาชีพไปในตัว 
 
คำสำคัญ:  สมุนไพร, ภูมิปัญญา, พุทธเศรษฐศาสตร์ 

 

Abstract 
 The research on "Use of Herbs in Thai Wisdom According to Buddhist Economics" 
aims to study the principles of Thai wisdom on the use of Thai herbs, to study the 
methods of development with the use of Thai herbs, and to analyze the guidelines for 
the use of herbs according to the principles of Thai wisdom in community economic 
development. 
 In this research, the researcher focused on the "use of herbs in Thai wisdom 
according to Buddhist economics". The researcher chose the Qualitative research method 
to collect data through in-depth interviews with key informants on the use of traditional 
Thai herbs according to Buddhist economics. Relevant key informants were 15 
people/pictures using the explanatory and descriptive data analysis method. Analyze the 
nature of the problem from the document. from the interview and related research 
consists of 1) collecting data from the relevant documents, 2) sorting the data, 3) 
interviewing and 4) analyzing the content by themes, 5) summarizing the results, 
discussing the results, and making recommendations. 
 The results of the study revealed that  
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 1) An analysis of the use of herbs according to the principles of Thai wisdom 
revealed that the treatment of diseases with herbs according to Thai wisdom We must 
choose the right kind because each kind is different. Therefore, the use of herbs must 
have knowledge. and the patient's symptoms have been studied. And some herbs can 
be used to treat mild diseases. Or if the symptoms are severe, the use of herbs must first 
pay attention to safety, following the principle of proper use. use the right size using the 
right way and use it properly for the disease, etc. 
 2) The method of use of Buddhist economics in the use of herbs according to 
the principles of Thai wisdom found that the use of herbs for treatment requires Buddhist 
principles to help. and treat according to the cause of the disease or in terms of 
economics, which the method of use may be associated with religious rituals and used 
for massage, steaming, and compressing in accordance with the culture according to 
beliefs Use of herbs according to Buddhist economic principles, herbs must be considered 
together with the use of Dharma medicine. 
 3) An analysis of the use of herbs in Thai wisdom based on Buddhist economics 
revealed that 1) the use of herbs must be reversed. or used for recycling, such as the use 
of moringa seeds to make capsules or to process medical cosmetics, various products; 2) 
Thai wisdom according to Buddhist economics. herbs are processed in the form of food 
and medicine, including health medicine used in massages, steams, and hot compresses; 
3) the use of herbs according to the Buddhist economic concept should be used in 
conjunction with the application of wisdom and scientific approaches to products that 
benefit the community; herbs for use with corvids are also important, but they should 
be used in small quantities and have minimal health effects. 5) In Buddhism, herbs are 
prayed with to cure diseases and take care of your health. It is believed that it helps to 
strengthen immunity and 6) The use of herbs is the cause of professional awareness. It is 
a profession that is like a career in itself. 
 
Keywords: Herbal, Thai Wisdom, Buddhist Economic 
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บทนำ  
 เนื ่องจากพืชสมุนไพรถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที ่มีความหลากหลายมากโดยเฉพาะ
ประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และจากการศึกษาค้นคว้าและสำรวจพรรณไม้ตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศของกรมป่าไม้ และได้จัดทำข้อมูลรายชื่อพืชสมุนไพรไทยไว้ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด
ประมาณ 1,200 ชนิด แสดงให้เห็นว่าในผืนป่าของประเทศไทยมีพืชสมุนไพรอยู่เป็นจำนวนมากมาย
หลากหลายชนิดที่มนุษย์ได้รู้จักนำส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรมาใช้เป็นยาบำบัดรักษาโรคมาแต่ครั้ง
โบราณกาล แต่การศึกษาข้อมูลความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในพื้นที่ต่างๆ พบว่า
ยังมีค่อนข้างน้อย รวมทั้งความแตกต่างของวัฒนธรรม พื้นที่และบริบทของชุมชนในแต่ละแห่งก็มีความ
แตกต่างกันไป ทำให้การใช้ประโยชน์สมุนไพรมีความแตกต่างกันไปด้วย (วิวรณ์ วงศ์อรุณ, 2557) ซึ่งใน
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรและความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์กาลังแพร่กระจายไปทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เนื่องจาก
รูปแบบการพัฒนาที่ผ่านมาละเลยความสาคัญของความหลากหลายทางภูมิปัญญา รวมไปถึงทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนอกจากน้ันการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ ทำให้การพัฒนาดังกล่าวไม่ยั่งยืนเป็น
สาเหตุของปัญหามาจากแนวความคิดภูมิปัญญาสมัยใหม่การพัฒนาประเทศด้านภูมิปัญญาสมัยใหม่นี้
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล จะเห็นว่ามนุษย์ทุกกลุ่มทุกสังคมมี
การพัฒนาและสั่งสมความรู้ด้านการรักษาพยาบาลมานานก่อนที่จะเกิดการพัฒนาการแพทย์ตะวันตก
แผนใหม่ เนื่องจากระบบการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิมของมนุษย์ไม่แยกกันเด็ดขาดระหว่างกายกับใจ
การรักษาพยาบาลโดยใช้สมุนไพรแบบดั้งเดิมนั้นจึงมักจะใช้ควบคู่ไปกับพิธีกรรมและเวทย์มนต์คาถาจึง
ทำให้แพทย์แผนใหม่มองว่าการแพทย์พื้นบ้านเป็นเรื่องงมงายไร้สาระความรู้ด้านสมุนไพรจึงพลอยถูก
กล่าวว่าไม่น่าเชื่อถือ จนกระทั่งอุตสาหกรรมยาในประเทศตะวันตกเริ่มให้ความสนใจสนับสนุนให้ทุน
วิจัยค้นคว้าด้วยยาจากสมุนไพรเพื่อผลิตเป็นยา และเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาขาย  (ปพิชาญา ไชยเหี้ยม, 
ออนไลน์) นอกจากนี้การรักษาโดยการใช้สมุนไพรนั้น หรือเรียกอีกอย่างว่าแพทย์แผนไทย เกิดมาจาก
การผสมผสานกันระหว่างการแพทย์พื้นบ้านที่มีการจัดระบบความรู้ แล้วกับการแพทย์อายุรเวทของ
อินเดีย ที่มีเข้ามามีอิทธิพล กับการเผยแพร่ของศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนาที่เข้ามาพร้อมกัน 
เหล่านี้จะมีตำราที่สืบทอดเป็นระยะเวลานาน และใช้เป็นแม่บทหลักของระบบองค์ความรู้ ที่อาศัยการ
ปรับสมดุลของธาตุภายในร่างกาย จากการใช้ยาตำรับปรุงจากสมุนไพรหลายชนิด รวมไปถึงคำแนะนำ
เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม และอาหารให้เหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนและความเจ็บป่วย  (ปัทมาวดี กสิ
กรรม, 2545) ขณะเดียวกัน ประเทศไทยนั้นได้มีส่วนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์โดยมีการ
ค้นพบวิธีการรักษาที่ทันสมัย  ซึ่งหน่วยงานทางภาครัฐ  ได้มีการสนับสนุนการใช้สมุนไพรในการรักษา
สุขภาพขั้นเบื้องต้นของประชาชนในงานสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ตั้งแต่แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 4  
โดยมีนโยบายสมุนไพร คือส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด และประสานงานทางการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  
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เพื่อนำผลมาใช้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2522 ไปเพิ่มโครงการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเข้าในแผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2520 – 2524) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 7  (พ.ศ. 2535-2539) ได้มีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน
เป็นการสนับสนุนพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ไปด้วย  แพทย์แผนไทย  เภสัชกรรมไทย  การ
นวดไทย  สมุนไพร  ผมไปถึงเทคโนโลยีพื้นบ้าน  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสุขภาพของ
ชุมชนและสนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง  ซึ่งเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ ร่วมกับทาง
การแพทย์สมัยปัจจุบัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นและ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ 2550 – 2554) โดยมีกลวิธีในการ
พัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขในการปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและ
ยั่งยืนให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิต  การสร้างความน้ำแข็ง การบริการที่ดีพื้นฐานการ
บริการจากองค์ความรู้ที่สำคัญ (เพ็ญนภา ทิพย์สุราษฎร์, 2559) 

พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้เป็นประโยชน์ เพื ่อการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เช่น ในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมากว่า 
6,000 ปี แต่หลังจากท่ีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสังเคราะห์ และ
ผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร ทาให้ความนิยม
ใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความรู ้ว ิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา  ไม่
เจริญก้าวหน้าเท่าท่ีควร ในปัจจุบันท่ัวโลกได้ยอมรับแล้วว่าผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์
ด ีกว ่ายา  ท ี ่ ได ้จากการส ังเคราะห ์ทางว ิทยาศาสตร ์ประกอบกับในประเทศไทยเป ็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด ยังขาด
ก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น โดยในหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทย
ต้องสูญเสียงบประมาณด้านการสาธารณสุขในแต่ละปีเป็นจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียไปกับการ
รักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์สมัยใหม่ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2551 
ช้ีให้เห็นว่ารัฐบาลจาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสขุมีมูลค่าถึง 142,192 ล้านบาท 
เนื่องจากเป็นการรักษาแบบการแพทย์แผนตะวันตกและตะวันออกจึงต้องสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำเข้ามา (จักพงศ์ แท่งทอง, 2550) ตามหลักสมุนไพรของพระพุทธศาสนาการนำ
สมุนไพรมาใช้เพื่อการรักษาดูแลสุขภาพเมื่อพระภิกษุเกิดอาพาธ เจ็บป่วยไว้เช่นกันดังปรากฏในคัมภีร์
มหาวรรคคิลานวัตถุกถาว่า“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดาผู้คอยพยาบาล...ถ้าพวกเธอไม่
พยาบาลกันเอง ใครเล่าจะคอยพยาบาลพวกเธอ...ผู ้จะพยาบาลเราก็จงพยาบาลภิกษุไข้เถิด ถ้ามี
อุปัชฌาย์ อุปัชฌาย์พึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นจนตลอดชีวิต (หรือ) จนกว่าเธอจะหาย ถ้ามีอาจารย์อาจารย์
พึงพยาบาลภิกษุไข้น้ันจนตลอดชีวิต (หรือ) จนกว่าเธอจะหาย...ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาย์ ผู้ร่วมอุปัชฌาย์
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พึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นจนตลอดชีวิต...ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ ผู้ร่วมอาจารย์พึงพยาบาลภิกษุไข้นั้นจน
ตลอดชีวิต...ถ้าไม่มีอุปัชฌาย์ อาจารย์ สัทธิวิหาริกอันเตวาสิก ผู้ร่วมอุปัชฌาย์ หรือผู้ร่วมอาจารย์ สงฆ์
ต้องพยาบาลภิกษุไข้นั้น ถ้าไม่พยาบาลต้องอาบัติทุกกฏ” (พระไตรปิฎกภาษาไทย) ดังนั้นจะเห็นว่า
การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกของบรรพชนไทยที่สร้างสมและมอบให้คนไทยทั้งชาติ จึง  เป็นหน้าที่ของ
ลูกหลานชาวไทยและผู้ที่เห็นความสำคัญของแพทย์แผนไทยจะต้องอนุรักษ์และพัฒนา ให้ก้าวหน้าสืบไป
ทุกชั่วอายุคน ในอดีตการแพทย์แผนไทยเคยเป็นระบบการแพทย์หลักของสังคมไทย  แต่ต่อมาประเทศ
ไทยประสบปัญหาการรุกรานดินแดน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ตลอดจนจารีต  ประเพณี จากชาติอื่นๆ 
โดยเฉพาะชาติตะวันตกในรูปแบบต่างๆ ที่มีศาสนา การค้า และ เทคโนโลยี กำลังอำนาจทางทหารเป็น
ยุทธศาสตร์และทวีมากขึ้น จนกระทั่งในปัจจุบัน กระแส อิทธิพลของชนชาติอื่นในรูปแบบที่หลากหลาย
ยังครอบคลุมไปถึงวัฒนธรรมสังคม ตลอดจนระบบ เศรษฐกิจทั้งระบบ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้คนส่วน
ใหญ่มีค่านิยมทางด้านต่าง ๆ เช่น การกิน การอยู่ และใช้วัตถุตามสมัยนิยมมากขึ้น ในปัจจุบันมีปัจจัย
หลายประการที่ทำให้การแพทย์แผนไทยกลับมาได้รับ  ความสนใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง และการรักษาแบบองค์รวม (รังสิมา หุตินันทน์, 2549) 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจในเนื้อหาของสมุนไพร 
ว่ามีวิธีการประยุกต์สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นอย่างไร มีลักษณะสำคัญ
อย่างไร และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างไร โดยผู้วิจัยจะนำกระบวนการนี้มาศึกษาและทำ
การวิเคราะห์ โดยการศึกษากระบวนการและนำมาพัฒนาชุมชน และส่งเสริมสมุนไพรให้มีประสิทธภิาพ
มากยิ่งข้ึนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทยตามแนว
พุทธเศรษฐศาสตร์” สำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอในบทความนี้มี 3 ข้อ ประกอบด้วย 
 1) เพื่อศึกษาหลักภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทย 
 2) เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาด้วยการใช้สมุนไพรไทย 
 3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการนำสมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย  
 งานวิจัยเรื่อง “การใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์” ผู้วิจัยได้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นการศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) และ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม มีดังน้ี 
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 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทยตามแนว
พุทธเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษาจากพระไตรปฎก ตํารา และเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อท่ีจะนำมา
ศึกษาถึงวิธีการใช้สมุนไพรไทย การใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทย และการใช้สมุนไพรหลักภูมิ
ปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ว่าเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยจะศึกษาวิธีการใช้สมุนไพรหลักภูมิ
ปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ทราบและนำมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการรักษา
โรคและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภายภาคหน้า 
 ขอบเขตด้านสถานที่  
 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ โรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ ใช้แหล่งเรียนรู ้ข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ 
 ขอบเขตด้านผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการประยุกต์สมุนไพรตามหลัก
ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 15 รูป/คน 
 1) รื่นฤดี เจกะบุตร ตำแหน่ง ครูประจำชั้นโรงเรียนวัดหนองบัว 
 2) อวยพร  ศักดิ์พรหม ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 
 3) จรัลรัช สอนประสาร ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านท่าเพนียด 
 4) บุษกร ห้าสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 
 5) กฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเพนียด 
 6) จ.ส.อ. สมหวัง บริบูรณ์ ตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบลแก่งเสี้ยน  
 7) สุภัทรา  เยสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้เช่ียวชาญกายภาพบำบัด รพ.สต. แก่งเสี้ยน 
 8) ขนิษฐา สะอาดเอี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 
 9) สมบัติ ฮวยแหยม ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการ รพ. สต, บ้านหนองสองตอน 
 10) วิมลมาศ บาตรวิจิตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการบ้านเขาพุราง  
 11) ผกากาญจน์ ดวงภูเมศ ตำแหน่ง อดีต รพ.สต. ตำบลแก่งเสี้ยน 
 12) เขมชาติ ลิโมทัย ตำแหน่ง วิสาหกิจชุมชนเขมชาติ   
 13) ปอ พลไทย ตำแหน่ง รพ.สต. บ้านเขาพุราง 
 14) อาภาพันธุ์ เหลืองทอง ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญกายภาพบำบัด 
 15) พ.ต.ท. บุญเลิศ มังกระโรทัย ตำแหน่ง นายกเทศตำบลแก่งเสี้ยน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้นแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
รวมระยะเวลา 6 เดือน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/การรวบรวมข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยเรื่อง “การใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์” ผู้วิจัยได้ใช้
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย/การรวบรวมข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้ มีเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ใช้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้
สัมภาษณ์ ตอนที ่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี ่ยวกับการใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธ
เศรษฐศาสตร์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้มีแนวทางดังนี ้ 1) ร่างแบบสอบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วข้อง2) นำแบบสัมภาษณ์ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) 3) นำแบบสัมภาษณ์กลับมาปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ และ4) จัดทำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วนำแบบ
สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) นำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปทำการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) จำนวน 15 ท่าน และ 2) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องนี้สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
 สรุปผลการวิเคราะห์การใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทย 
 จากผลการศึกษาข้อมูลและ ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสรุปผลการวิเคราะห์การใช้สมุนไพรตาม
หลักภูมิปัญญาไทย มีดังต่อไปนี้ 
 1) การศึกษาเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไพรตามหลักภูมิปัญญาไทย พบว่า การใช้
สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทย เกิดจากการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรการใช้สมุนไพรในยุคก่อนเกิด
สมุนไพรขึ้น ท่ามกลางปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์มนุษย์อาศัยต้นไม้จากธรรมชาติมาปกป้องบรรเทา  
และนำวิทยาศาสตร์มาผสมผสานด้วยส่วนหนึ่ง โดยสมุนไพรมีอิทธิต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ การได้รับ
อิทธิพลมาจากพราหมณ์ และการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีธาตุ และการใช้สมุนไพรจะต้องศีกษาว่าสมนุไพร
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อะไรที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เป็นพิษ และอาการไม่พึงประสงค์ หรือการใช้สมุนไพรผิดวิธี เมื่อนำมาแก้ไข
ข้อผิดพลาดจึงนำมาศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อไป 
 2) สรุปการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทย พบว่า การรักษาโรคด้วย
สมุนไพรตามภูมิปัญญาไทย เราต้องเลือกให้ถูกชนิดเพราะแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการนำ
สมุนไพรมาใช้ต้องมีความรู้ และมีการตรวจอาการของผู้ป่วย  และสมุนไพรบางตัวสามารถใช้รักษาโรคที่
ไม่แรงมาก หรือถ้าอาการหนักการใช้สมุนไพรจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อน โดยมีหลักคือ การใช้ให้
ถูกต้อง การใช้ให้ถูกส่วน ใช้ให้ถูกขนาด ใช้ให้ถูกวิธี และใช้ให้ถูกกับโรค เป็นต้น 
 การวิเคราะห์วิธีการในการใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในการใช้สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญาไทย 
  1) จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการในการใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในการใช้สมุนไพรตามหลัก
ภูมิปัญญาไทย พบว่า สิ่งสิ่งสำคัญในการใช้สมุนไพรตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย การใช้
สมุนไพรตามองค์ความรู็ดั่งเดิมโดยการเน้นความความภัยของผู้ใช้ และส่วนประกอบท่ีเหมาะสม โดยการ
ใช้ยาต้องรู ้จักชื ่อโรค รู ็จักยารักษาโรค รู ้ว่ายาใดควรรักษาโรคใดได้บ้าง โดยการใช้สมุนไพรต้องมี
การศึกษามาก่อน และใช้ให้ถูกต้อง รวมไปถึงรู้วิธีการปรุงยาว่าส่วนไหนเอาไปใช้ทำอะไร เช่น ใบฟ้า
ทลายโจร เอามาใช้ในการทายา เป็นต้น 
  2) การสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการในการใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในการใช้สมุนไพรตามหลั กภูมิ
ปัญญาไทย พบว่า การใช้สมุนไพรนั้นการรักษาจำเป็นต้องมีหลักทางพระพุทธศาสนาช่วย และรักษาไป
ตามสาเหตุของโรค หรือนำมาใช้ในแง่ของเศรษฐกิจ ซึ่งวิธีใช้อาจมีการประกอบกับพิธีกรรมทางศาสนา 
และนำมานวด อบ ประคบ เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนาธรรมตามความเชื่อ การใช้สมุนไพรตามหลักพทุธ
เศรษฐศาสตร์นั้นจะต้องนำสมุนไพรไปใช้พิจารณาร่วมกับการใช้ธรรมโอสถ เช่น การรักษาด้วยหลัก
โพชฌงค์ การพิจารณาสังขาร หรือ อาการทางจิตใจและทางกายควบคู่กันไป และนอกจากน้ี ยังมีการใช้
สมุนไพรเน้นการพิจารณาจากหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข์จากโรค การแก้ไขปัญหาของโรค สาเหตุของโรค, 
การใช้สมุนไพรเน้นตามหลักความเชื่อทางพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม, 
การใช้สมุนไพรตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์นั้นจะต้องนำสมุนไพรไปใช้พิจารณาร่วมกับการใชธ้รรมโอสถ 
เช่น การรักษาด้วยหลักโพชฌงค์ การพิจารณาสังขาร หรือ อาการทางจิตใจและทางกายควบคู่กันไป, 
การแปรรูปสมุนไพร การประยุกต์ให้เหมาะสมก็ถือว่าตรงตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร์จะต้องนำมาใช้ให้
เหมาะสมกับรูปแบบต่างๆ ตามยุคตามสมัย เพื่อให้ตรงตามหลักวิถีพุทธเศรษฐศาสตร์ , ตามหลักพุทธ
เศรษฐกิจ การใช้สมุนไพรสดหรือสมุนไพรแห้ง ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการหาได้ในแต่ละท้องถิ่น แต่
สมุนไพรสดจะมีคุณภาพดีกว่าสมุนไพรแห้ง, การใช้สมุนไพรตามหลักพุทธเศรษฐกิจเราต้องมีความเข้าใจ
ว่า มนุษย์ทุกคนย่อมมีความปรารถนาเดียวกัน คือ ความไม่มีโรคเพราะการอยู่โดยที่ไม่มีโรคเบียดเบยีน
นั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งจะทำการงานสิ่งใดก็สะดวกสบายทั้งกายและใจ และวิถีพุทธเศรษฐศาสตร์ คือ 
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การใช้ชีวิตพอเพียง การทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี และการดูแลสุขภาพตามแนวพุทธเศรษฐกิจ
ตามหลักของแพทย์แผนโบราณ เป็นไปเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ 
 การวิเคราะห์การประยุกต์การใช้สมุนไพรหลักภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ 
 จากการสัมภาษณ์การประยุกต์การใช้สมุนไพรหลักภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ 
พบว่า  
 1) การใช้สมุนไพรจะต้องมีการพลิกแผลง หรือนำมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำเมล็ดมะรูมมาใช้
ทำแคปซูล หรือ นำมาแปรรูป เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 2)  ภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ จะเป็นการนำสมุนไพรมาแปรรูป ในรูปแบบของ
อาหารและยา รวมไปถึงเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ีใช้ในการนวด อบ และประคบ 
 3) การประยุกต์ใช้สมุนไพรตามแนวพุทธเศรษฐกิจควรใช้ควบคู่กับการประยุกต์ตามแนวภูมิ
ปัญญาและใช้แนวทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ชุมชน 
 4) การนำสมุนไพรมาใช้กับโควิดก็สำคัญแต่ควรใช้ในปริมาณที่ไม่มากและมีผลต่อสุขภาพนอ้ย
ที่สุด 
 5) พระพุทธศาสนาจะเป็นการสวดมนต์กำกับกับสมุนไพรเพื่อรกัษาโรคและ มาดูแลสุขภาพ ถือ
เป็นการช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน  
 6) การประยุกต์สมุนไพรเป็นการทำให้เกิดสัมมาอาชีวะ เป็นการประกอบอาชีพชอบทำใหเ้ป็น
การสร้างอาชีพไปในตัว 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

สรุป 
 พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้เป็นประโยชน์ เพื่อการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เช่น ในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมากว่า 
6,000 ปี แต่หลังจากท่ีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสังเคราะห์ และ
ผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร ทาให้ความนิยม

แนวทางการใช้สมุนไพร
หลักภูมิปัญญาไทยตาม
แนวพุทธเศรษฐศาสตร์ 

การใช้สมุนไพรในการดูแล
รักษาโรคนั้น ตามหลักภูมิ
ป ัญญาไทย นอกจากเป็น
การรักษาทางร่างกายแล้ว 
จิตก็เป็นสิ่งสำคัญ  

การนำสมุนไพรมาใช้ต้องมี
ความร ู ้  และม ีการตรวจ
อาการของผ ู ้ป ่วย  และ
สมุนไพรบางตัวสามารถใช้
รักษาโรคที่ไม่แรงมาก 

ว ิ ธ ี ก า ร ใ น ก า ร ใ ช ้ พ ุ ท ธ
เศรษฐศาสตร ์ ในการใช้
สมุนไพรตามหลักภูมิปัญญา
ไทย พบว่า การใช้สมุนไพร
นั้นการรักษาจำเป็นต้องมี
หลักทางพระพุทธศาสนา
ช่วย พิจารณาร่วมกับการใช้
ธรรมโอสถ 

การ ใช ้ สม ุน ไพรต ้ อ ง
พิจารณาร่วมกับการใช้
ธรรมโอสถ เช ่น การ
รักษาด้วยหลักโพชฌงค์ 
การพิจารณาสังขาร หรือ 
อาการทางจิตใจและทาง
กายควบคู่กันไป 

การใช้สมุนไพรจะต้องมี
ก า รพล ิ กแผลง  หรื อ
นำมาใช้ประโยชน์ ตาม
แนวพุทธเศรษฐศาสตร์
ใ น ก า ร ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช้
สมุนไพรควรใช้ควบคู่กับ
การประยุกต์ตามแนวภูมิ
ปัญญาและใช้แนวทาง
วิทยาศาสตร์ 
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ใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความรู ้ว ิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา ไม่
เจริญก้าวหน้าเท่าท่ีควร ในปัจจุบันท่ัวโลกได้ยอมรับแล้วว่าผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์
ด ีกว ่ายา ท ี ่ ได ้จากการส ังเคราะห ์ทางว ิทยาศาสตร ์ประกอบก ับในประเทศไทยเป ็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด ยังขาด
ก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น โดยในหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทย
ต้องสูญเสียงบประมาณด้านการสาธารณสุขในแต่ละปีเป็นจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียไปกับการ
รักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์สมัยใหม่ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2551 
ช้ีให้เห็นว่ารัฐบาลจาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสขุมีมูลค่าถึง 142,192 ล้านบาท 
เนื่องจากเป็นการรักษาแบบการแพทย์แผนตะวันตกและตะวันออกจึงต้องสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำเข้ามาจึง เป็นหน้าที่ของลูกหลานชาวไทยและผู้ที่เห็นความสำคัญของแพทย์แผน
ไทยจะต้องอนุรักษ์และพัฒนา ให้ก้าวหน้าสืบไปทุกชั่วอายุคน ในอดีตการแพทย์แผนไทยเคยเป็นระบบ
การแพทย์หลักของสังคมไทย 
 จากการประยุกต์การใช้สมุนไพรหลักภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ จะต้องมีการใช้
สมุนไพรจะต้องมีการพลิกแผลง หรือนำมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำเมล็ดมะรูมมาใช้ทำแคปซูล หรือ 
นำมาแปรรูป เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือจะเป็นการนำสมุนไพรมาแปรรูป ในรูปแบบของอาหาร
และยา รวมไปถึงเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใช้ในการนวด อบ และประคบ ซึ่งควรใช้ควบคู่กับการประยุกต์
ตามแนวภูมิปัญญาและใช้แนวทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “การใช้สมุนไพรหลักภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์” เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก          (In-
depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่อให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกัน จึงนำ
เสนอแนะดังนี ้
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางในการใช้สมุนไพรตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ควรมี
การศึกษาการใช้สมุนไพรในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการสมัยใหม่ และขยายขอบเขตให้กว้าง 
การใช้สมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาไทย และพุทธเศรษฐศาสตร์จะมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และการใช้สมุนไพรในการรักษาจะเป็นแนวทางในการรักษาโรค และเป็นการลดปัญหาจาก
การใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันและนำยาสมุนไพรมาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
 2) ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ การนำสมุนไพรไปใช้ในทาง เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาไทย 
และพุทธเศรษฐศาสตร์ต้องดูด้วยว่า ยาสมุนไพรที่ใช้นั้นมีความสอดคล้องกับโรค และผู้ใช้มีความรู้เรื่อง
โรคอย่างไร ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อเป็นแนวทางในการใช้กับคนไข้ก็เป็นสิ่งสำคัญ  และเป็น
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การใช้สมุนไพรอย่างชาญฉลาด รู้จักวิธีแก้ปัญหา ศึกษาข้อระวังตลอดเวลา เพื่อไม่ใหเกิดผลข้างเคียง 
และเป็นส่วนสำคัญในการนำไปสู่การส่งออกทางเศรษฐกิจด้วย 
 3) สำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการศึกษาหัวข้อ โดยใช้การใช้สมุนไพร
หลักภูมิปัญญาไทยตามแนวพุทธ ท่ีหลากหลายขอให้มีการเสริมการลงทำกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในนำ
สมุนไพรมาใช้เป็นอีกทางเรื่องไม่ว่าจะเป็น มิติทางด้านเศรษฐกิจ และมิติทางด้านสังคมในชีวิตประจำวัน 
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้สอดคล้องบริบทในสังคมปัจจุบัน และเป็นการ
รักษาสุขภาพไปในตัว รวมไปถึงใช้ความรู้ที่ได้ในการรักษาสมุนไพรให้เป็นประโยชน์สูงสุดด้วย  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  Method) โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้จดักลุ่ม
ข้อมูลตามสาระสำคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ที ่กำหนดไว้ (Data Grouping) จากนั ้นจึงทำการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบรบิท Content Analysis Technique) และ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative Research) แบบสอบถามการสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนที่ศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) จังหวัดสมุทรสาคร 
จำนวน 166 คน ผลการศึกษาพบว่า 

1) ระดับการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง 

(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก  ( �̅� = 4.24) เมื่อพิจารณา

ตามรายด้านท่ีมากที่สุด คือ ด้านเว้นจากการดื่มสุราเมรยั ( �̅� = 4.72) รองลงมา คือ ด้านเว้นจากการฆ่า

สัตว์ ( �̅� = 4.24) และน้อยที่สุด ด้านการเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ( �̅� = 4.02) 
2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า นักเรียนที่มีเพศ 
ระดับชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่มีการเข้ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา , ประสบการณ์ใน
การเรียนธรรมศึกษา มีความคิดต่อความคิดเห็นของ การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) จังหวัดสมุทรสาครไม่แตกต่างกัน 

3) ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ในแต่ละด้านและมุมมองเกี่ยวกับการรักษาศีล 5 นั้น แต่ละท่านท่ี
ได้  ให้สัมภาษณ์ได้มีการกล่าวไว้ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป เช่นการมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี การ
มุ่งเน้นไปที่การรักษาศีล การมุ่งเน้นไปที่การมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม รวมไปถึงการฝึกให้
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นักเรียนมีระเบียบวินัย และกฎเกณฑ์ที่ให้นักเรียนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และส่วนที่จะให้นักเรียน
นำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเกี่ยวกับนักเรียนจะเน้นไปท่ีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่
ร่วมกับสังคม ดังนั้นจุดหลักของการรักษาศีลของนักเรียน คือการใช้ชีวิตให้เป็น อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข และเป็นคนดีของสังคม 

  
คำสำคัญ:  พฤติกรรม, ศีล 5, คุณธรรมจริยธรรม 

 
Abstract 

The mixed research combining a qualitative method that collected data by using 
the in-depth interview. The researcher prepared the contents of interviews as the 
specified issues (data grouping) and then analyzing the data through content analysis 
technique. As of the quantitative approach, its data collection through questionnaire was 
conducted with 166  

The results of the study are: 
1) The level to adhere with the 5 Precepts to develop morality and ethics of 

students at Ban Suan School Samutsakhon Province, by overall was at the high-level ( �̅� 
= 4.24). Considering each aspect by descended ranking, the top was the abstinence from 

alcohol drinking ( �̅� = 4.72), followed by abstinence from human and animal killing ( �̅� 

= 4. 24) and least was the abstinence from sexual misconduct ( �̅� = 4.02) 
2) Comparing the opinions on the 5 Precepts to develop morality and ethics of 

students at Ban Suan School Samutssakhon Province, revealed that students with 
different sex, class and year level, and academic achievement and for those who have 
participated in any Buddhist activities, and their learning experience in Dhamma 
education had no statistically significant differences of opinions on maintaining the Five 
Precepts to develop the morality and ethics of students at Ban Suan School Samutsakhon 
Province.  

3) The interview results showed that in each aspect and their views on the 5 
Precept retention; each interviewee posed different perspectives such as focusing 

students on being good, retaining sīla and morality, ethics and morals including practices 
students discipline and rules to make them good adults in future. The part that will be 
used by students in daily life about students who would focus on the moral and ethical 
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cultivation and co-existence in society. Therefore, the main point of keeping students' 
precepts was to know how to spend lives, happily stay in societies and be the good 
person of societies. 

  
Keywords: Behavior, 5 Precepts, Morality and Ethics 

 

บทนำ  
 พระพุทธศาสนานั้น เมื่อมองในทัศนะของคนสมัยใหม่ เกิดมุมมองที่หลากหลายว่าเป็นศาสนา 
หรือเป็นปรัชญา หรือว่าเป็นเพียงวิถีครองชีวิตแบบหนึ่ง มนุษย์ในสังคมโลกมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
รวมทั้งหลักศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันไปตามจารีต ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
ของสังคมนั้น ๆ ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาทั้งภายในและภายนอก คือ ทั้งด้านการพัฒนาทางกายและการพัฒนาทางจิตใจ (สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2562) 
 โรงเรียนเป็นสถานที่สำคัญสถาบันหนึ่งของสังคมรองจากสถาบันครอบครัวเกิดขึ้นจากความ
ต้องการของสังคม เพื่อทำหน้าที่หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่สมาชิกในสังคม โดยให้
การศึกษาและอบรมสั่งสอน เพื่อพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงามด้านความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และพอใจที่จะฝึกฝนร่วมกันกระทำภารกิจ
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม การศึกษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรูใ้นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ทุกชีวติ
รวมถึงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และวัฒนธรรมจึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่บุคคล
นำมาพัฒนาความสามารถ ทั้งทางด้านทัศนคติและพฤติกรรมตามค่านิยมของสังคม รวมทั้งกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ศีลธรรมและวัฒนธรรมที่สำคัญเป็นเครื่องชี้แนวทางให้
ประพฤติปฏิบัติ และใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยส่วนรวมอันเป็นเจตคติที่ดีงามทางด้านความ
มีน้ำใจ ซึ่งการปฏิบัติต่อส่วนรวมในทางที่ดี ก่อให้เกิดทักษะความคล่อง ความชำนาญในการปฏิบัติตามใน
แนวทางที่เหมาะสมตามขอบเขตศีลธรรม ทั้งความประพฤติภายนอกและคุณธรรมภายใน (ประภาศรี สีห
อำไพ, 2535)   
 สังคมปัจจุบัน เราจะได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ในด้านลบที่สะท้อนปัญหาของสังคมซึ่งทวี
ความรุนแรงมากขึ้นจากอดีตและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
นั้น มีหลายรูปแบบมีความซับซ้อนและรุนแรงที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย ปัญหา
อาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข  การ
แตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและการจาบจ้วงดูหมิ่น
สถาบันหลักของชาติ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรม คุณธรรม
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จริยธรรม อันส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง คณะสงฆ์ โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านศีล 5 มีพระดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลัก
ศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันกอปรกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน (คสช. 2558) 
 ที่ผ่านมาจะเห็นว่าการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิต คือ 
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะว่าการ
สอนจะเน้นแต่ทฤษฎีและความรู้จึงทำให้นักเรียนขาดกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม โดยเหตุผลที่กล่าวมา  
 ผู้วิจัย มีความสนใจศึกษาในเรื่องของกระบวนการส่งเสริมการศึกษาการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนา
คุณคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งให้เกิด  การมีส่วนร่วมขององค์กรพระพุทธศาสนา เพื่อ
นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยคือการนำเอาหลักธรรมทางศาสนา คือ 
ศีล 5 มาประยุกต์เข้ากับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และยังช่วยลดปัญหาให้กับสังคม ส่งผลให้สังคมมีความ
สงบสุข ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนโดยตรงในการที่จะนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
และเป็นผู้มีคุณธรรมนําความรู้ เป็นคนดีของสังคมต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
สวนหลวง (รัตนวิจติรพิทยาคาร) จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรมการรักษาศลี 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) จังหวัดสมุทรสาคร 
 3. เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจติรพิทยาคาร) จังหวัดสมุทรสาคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล 5 เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) จังหวัดสมุทรสาคร 
แตกต่างกัน 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 การวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบานสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผู
วิจัยไดศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 พระมหาเดชศักดิ์ ธีรป ฺโญ (โพธิ์ชัย) (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง “จริยศึกษาเพื่อพัฒนา
จริยธรรมแกนักเรียนตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบว า หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาสวนใหญที่ใชสอนนักเรียนคอนขางยากทําใหนักเรียนไมเขาใจในหลักธรรมอาจเป
นเพราะวาทักษะการสอนของครูไมพัฒนาขึ้นเด็กขาดแรงจูงใจครูผูสอนไมเขาใจอย่างลึกซึ้งในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาบางประเด็น ซึ่งเปนแนวความคิดดานพุทธปรัชญาและปจจุบันการสอนหลักธรรมใน
สถานศึกษาเนนใหความรู เด็กมากกวาการสอนภาคปฏิบัติสวนดานคุณธรรมและจริยธรรมจะตอง
ดําเนินการใหนักเรียนมีความรูความเขาใจนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในฐานะ
ที่เปนสมาชิกของครอบครัวและประเทศชาติ 
 พระครูใบฎีกาพงษพันธ ปุ ฺญวํโส (บุญสอน) (2555) ไดวิจัย เรื่อง ศึกษาการสงเสริมวินัย
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา สภาพการสงเสริม
วินัยนักเรียนของครู-อาจารย ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยการสงเสริมวินัยดานการแตงกาย และดาน
การปฏิบัติตามระเบียบวินัย ขอบังคับของสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด สวนดานการเขาแถว ดาน
การแสดงความเคารพ ดานการตรงตอเวลา และดานความสะอาด อยูในระดับมาก และสภาพการสงเส
ริมวินัยของนักเรียน ในภาพรวม พบวา อยใูนระดับมาก เชนเดียวกัน สวนรายดาน พบวา ดานการแสดง
ความเคารพ และดานการปฏิบัติตามระเบียบวินัย ขอบังคับของสถานศึกษา อยูในระดับมาก และดาน
การแตงกาย ดานความสะอาด ดานการเขาแถว และดานตรงตอเวลาลําดับ 
 จรัล ถาวร (2549) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนที่ผานการอบรมโครงการพัฒนาและส
งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบวา การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนั้น นําไปสูการเกิด
พฤติกรรมที่เหมาะสม ท้ังนี้เปนผลมาจากการที่นักเรียนไดรับการสงเสริมจากครอบครัว ชุมชนกลุมเพื่อน
นักเรียนและโรงเรียน 
 ดวงสุดา พินนอก และสุพรรณ บุญมา (2548) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาสาขาการศึกษา ชั้นปที่ 1 ดานความรับผิดชอบ ดานความซื่อสัตย และดานการรักษาระเบียบ 
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วินัย พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยูในระดบัปานกลาง แตเมื่อศึกษาในราย ดาน 
พบวา อยูในระดับปานกลางเชนกัน ดังนี้ ดานความรับผิดชอบ ดานการรักษาระเบียบวินัย และ ดานค
วามซื่อสัตย (เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย) สวนการวิเคราะหในดานการรักษาระเบียบวินัย พบวา 
นักศึกษาดูแลรักษาเครื่องใชใหสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย เปนอันหนึ่ง การเขารวม กิจกรรมกับ
ทางมหาวิทยาลัย เปนอันสอง และนักศึกษาแตงกายสะอาดเรียบรอยมาเรียนสม่ําเสมอ เปนอันท่ีสาม 
 เบญจมาศ เอี่ยมอิ่ม (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ตามทัศนะของผู บริหารและครูผู
สอน” ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีการสงเสริม
จริยธรรมนักเรียนในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากการสงเสริมจริยธรรม
นักเรียนเปนหนาที่ขอครูทุกคนที่ตองปฏิบัติภารกิจหนาที่การเรียนการสอนใหเปนไปตามนโยบายและ
ตามหลักสูตร นอกจากนี้ในระดับการเรียนการสอนของครูจะตองอบรมความประพฤตินักเรียนพรอมไป
กับการสอน ครูตองเอาใจใสสังเกตนักเรียนทั้งการแตงกาย คําพูด มารยาททุกครั้งที่เขาสอน และตอง
ประพฤติปฏิบัติเปนตัวอยางที่ดีประกอบการสอน และตองปฏิบัติตนใหถูกตองตามจรรยาบรรณของครูด
วย จึงทําใหทัศนะของครูในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนไมแตกตางกัน 
 สรุป การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนั้น ต องเริ ่มจากเด็ก และเยาวชนไทย ที ่อยู ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการอบรมและปลูกฝง จริยธรรมในโรงเรียน ผูที่เกี่ยวของตองชวยกันรับผิดชอบ 
เชน คณะครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในการสอดแทรกหลักธรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
กับกลุมสาระการเรียนทุกกลุมสาระ ในการที่จะเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนอยาง
จริงจังและตอเนื่อง และควรจัดกิจกรรมในดานคุณธรรม เพื่อพัฒนาในดานวิถีชีวิตและชวยในเรื่องการ
พัฒนาดานรางกายและจิตใจควบคูกันไป เมื่อเด็กพัฒนาไดอยาง เด็กและเยาวชนในประเทศก็จะพัฒนา
สังคมและประเทศไทย ถือวาเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย  
 งานวิจัยนี ้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ( Questionnaires)และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In depth Interview) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกระทำโดยการสมัภาษณ์ เจาะจง จากบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาศีล 5 และผู้ที่
มีหน้าที่ในโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
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สมุทรสาคร จำนวน 9 ท่าน โดยการนัดล่วงหน้า มีการใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียงข้อมูลการสัมภาษณ์ 
โดยผู้สัมภาษณ์ทำการบันทึกเสียง และตั้งใจฟังร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
จัดเก็บแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้ง
ใช้แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสนับสนุนในการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมและ
นำเสนอข้อมูลเป็นความเรียง  

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
กลุ่มประชากร คือ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้าสวนหลวง 

(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 404 คน แล้วหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้จำนวน 165 คน โดยมี
ลำดับขั้นตอนดังนี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน ประกอบด้วย  1) เพศ 2) ชั้นปี 
3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) การเข้ากิจกรรมพุทธศาสนา 5) ประสบการณ์ในการเรียนธรรมศึกษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ทั้ง 5 ด้าน จำนวน 25 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

  

ผลการวิจัย  
 จากการวิเคราะห์ การแจกแจงแบบสอบถามของนักเรียนที่แบบสอบถามผลและการสัมภาษณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เกี่ยวกับ “การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ได้
ผลการวิจัยดังนี ้
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 166 คน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.2 และนักเรียนหญิงจำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 โดยบ่างเป็นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
1 จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 55 คน เท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 33   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด คือ เกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 จำนวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.4 เกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.49 จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 และเกรดเฉลี่ย 3.00 ปีขึ้นไป 
จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5, มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป 
จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 เข้าร่วม 1 ครั้ง จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 และไม่เคยเขา้
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ร่วมกิจกรรม จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และเคยศึกษาธรรมศึกษา จำนวน 110 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 66.3 ไม่เคยศึกษาธรรมศึกษา จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4   
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตร
พิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม

ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.24) เมื่อพิจารณาตามรายด้านที่มากที่สุด คือ ด้านเว้นจากการดื่มสุรา

เมรัย (�̅� = 4.72) รองลงมา คือ ด้านเว้นจากการฆ่าสัตว์ (�̅� = 4.24) และน้อยที่สุด ด้านการเว้นจาก

การประพฤติผิดในกาม (�̅� = 4.02) เมื่อพิจารณาลึกลงไปในแต่ละด้านโดยแจกแจงรายด้านต่อไปนี้
ตามลำดับ 

 1) ด้านเว้นจากการฆ่าสัตว์อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.24) เมื่อพิจารณาตามรายข้อที่มากที่สุด 

คือ ไม่ปองร้ายต่อผู้อื่นและสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ (�̅� = 4.34) รองลงมา  คือ การพยายามละเว้น

จากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (�̅� = 4.29) และน้อยที่สุด ไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือพยายามฆ่าให้เกิดความ

ทุกข ์(�̅� = 4.18) 

 2) ด้านเว้นจากการลักทรัพย์อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.09) เมื่อพิจารณาตามรายข้อที่มากที่สุด 

คือ การไม่พูดจาให้คนอื่นเชื่อเพื่อหวังทรัพย์สมบัติมาเป็นของตนเอง (�̅� = 4.54) รองลงมา คือ ไม่หยิบ

ฉวยเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้อนุญาต (�̅� = 4.53) และน้อยที่สุด การไม่หลงอยู่ในอำนาจทรัพย์สมบัติจนต้อง

ลงมือทำร้ายหวังสมบัติ (�̅� = 4.48) 

 3) ด้านการเว้นจากการประพฤติผิดในกามอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.02) เมื่อพิจารณาตามราย

ข้อที่มากท่ีสุด คือ การไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องของการมั่วสุมในเรื่องทางเพศ (�̅� = 4.12) รองลงมา คือ ไม่คบ

หาหรือแสวงหาคนท่ีถูกใจเนื่องจากตนเองมีคู่ครองแล้วหรือเขามีเจ้าของแล้ว (�̅� = 4.08) และน้อยที่สุด 

รู้จักการประพฤติพรหมจรรย์ให้ดี ให้มีความบริสุทธ์ิกาย วาจา และใจ และทำสิ่งท่ีสุจริต (�̅� = 3.95) 

 4) ด้านเว้นจากการพูดเท็จอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.11) เมื่อพิจารณาตามรายข้อที่มากที่สุด 

คือ ไม่สอดเสียดในการสนทนาเมื่อพูดถึงสิ่งที่สำคัญ (�̅� = 4.23) รองลงมา คือ งดการโกหกเพื่อหวังให้สิ่ง

นั้นเป็นของเราหรือเพื่อฉ้อโกง (�̅� = 4.22) และน้อยที่สุด การไม่โกหกทั้งต่อหน้าและลับหลัง (�̅� = 
3.98) 

 5) ด้านเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.72) เมื่อพิจารณาตามรายข้อที่มาก

ที่สุด คือ ไม่สูบบุหรี่หรือสารเสพติดที่ก่อให้เกิดโทษกับร่างกาย ( �̅� = 4.88) รองลงมา คือ การไม่ยุ่ง
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เกี่ยวกับสุราเมรัยและสารเสพติด (�̅� = 4.79) และน้อยที่สุด การละเลิก ไม่ดื่มสุราก่อนวัยอันควร (�̅� = 
4.42) 
 3. การทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ 
 การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตร
พิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 1) นักเรียนท่ีมีเพศ มีความคิดเห็นต่อการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรยีน
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครไม่
แตกต่างกัน  
 2) นักเรียนที่มีระดับชั้น มีความคิดเห็นต่อมีความคิดเห็นต่อการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน  
 3) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความคิดเห็นต่อการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน  
 4) นักเรียนที่มีการเข้ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีความคิดเห็น  ต่อการรักษาศีล 5 เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน  
 5) นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการเรียนธรรมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการ
รักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน 
 4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี ่ยวกับการรักษาศีล 5 เพื ่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 1) สภาพปัญหาเกี่ยวกับ การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ประกอบด้วย ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของผู้เรียนในการพัฒนาสมาธินั้น เป็นไปได้ยาก เพราะ
ผู้เรียนบางคนไม่ค่อยเชื่อฟัง รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับศีล 5 ผู้เรียนผู้ใจแต่ไม่
ค่อยปฏิบัติตาม และน้อยที่สุด คือ การให้ความรู้ภายในห้อง และการทำกุศล เกี่ยวกับกิจกรรมบาป บุญ 
คุณโทษ ยังไม่พอ 
 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
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ประกอบด้วย ที่มากท่ีสุด คือ ควรมีการจัดการการเรียนการสอนของผู้เรียนในการพัฒนาสมาธิกับผู้เรียน 
รองลงมาคือ ควรมีการจัดกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับศีล 5 ผู้เรียนในเชิงรุก และน้อยที่สุด คือ ควร
มีความรู้เกี่ยวกับศีล 5 และจัดกิจกรรมเชิงรุกให้กับผู้เรียน 
 5. ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร” 
 ผลการสัมภาษณ์ ในแต่ละด้านและมุมมองเกี ่ยวกับการรักษาศีล 5 นั ้น แต่ละท่านที่ได้               
ให้สัมภาษณ์ได้มีการกล่าวไว้ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป เช่นการมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี การ
มุ่งเน้นไปที่การรักษาศีล การมุ่งเน้นไปที่การมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม รวมไปถึงการฝึกให้
นักเรียนมีระเบียบวินัย และกฎเกณฑ์ที่ให้นักเรียนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และส่วนที่จะให้นักเรียน
นำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเกี่ยวกับนักเรียนจะเน้นไปที่การปลูกฝักคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่
ร่วมกับสังคม ดังนั้นจุดหลักของการรักษาศีลของนักเรียน คือการใช้ชีวิตให้เป็น อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข และเป็นคนดีของสังคม 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. การวิเคราะห์ระดับการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม

ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.24) เมื่อพิจารณาตามรายด้านที่มากที่สุด คือ ด้านเว้นจากการดื่มสุรา

เมรัย (�̅� = 4.72) รองลงมา คือ ด้านเว้นจากการฆ่าสัตว์ (�̅� = 4.24) และน้อยที่สุด ด้านการเว้นจากการ

ประพฤติผิดในกาม (�̅� = 4.02) เมื ่อพิจารณาลึกลงไปในแต่ละด้านโดยแจกแจงรายด้านต่อไปนี้
ตามลำดับ 

 1) ด้านเว้นจากการฆ่าสัตว์อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.24) เมื่อพิจารณาตามรายข้อที่มากท่ีสุด คือ 

ไม่ปองร้ายต่อผู้อื่นและสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ (�̅� = 4.34) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระพงษ์ 
เจริญพันธุวงศ์ (2541) ได้ศึกษาเรื ่อง “การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน  โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง  จังหวัด
บุรีรัมย์” ผลการวิจัยปรากฏ การสอดแทรกในการสอนรายวิชาต่างๆ ครูอาจารย์ผู้สอนใน โรงเรียนได้
ปลูกฝัง คุณธรรม โดยในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ได้พูดถึงเนื้อหาหรือ กิจกรรม ที่
ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไร โรงเรียนกำหนดการปลูกฝังคุณธรรมทุก  ด้าน ในการ
สอนเนื้อหาวิชาในทุกรายวิชาและทุกครั้งที่ทำการสอน ปัญหาที่พบส่วนมากจะเกิดจาก  ตัวนักเรียนเอง 
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คือ นักเรียนบางส่วนไม่ได้ให้ความสนใจ อีกทั้งยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่อง ดังกล่าวเท่าที่ควร 
การสอดแทรกคุณธรรมด้านต่างๆ ในเนื้อหาวิชาที่สอน เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยาก  เนื่องจากอาจารย์ผู้สอน
ขาดเทคนิควิธีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ครูอาจารย์ 

 2) ด้านเว้นจากการลักทรัพย์อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.09) เมื่อพิจารณาตามรายข้อที่มากที่สุด 

คือ การไม่พูดจาให้คนอื่นเชื่อเพื่อหวังทรัพย์สมบัติมาเป็นของตนเอง ( �̅� = 4.54) โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อ้อมเดือน สดมณี และคณะ(2548) ได้ทำการศึกษาสภาพการจัดฝึกอบรมและการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของคนไทยในเชิงลึก จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ
ฝึกอบรมด้าน คุณธรรมจริยธรรม จำนวน 20 แห่ง จากการศึกษาพบว่า สภาพการจัดฝึกอบรม และการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณธรรม และจริยธรรม แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) การพัฒนาคุณธรรมโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ โดย จะเน้นท้ังความรู้ การปฏิบัติ และความตระหนักในความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
ในการอบรมจะใช้สื่อต่างๆ เข้ามาประกอบการฝึกอบรม และใช้เทคนิคการสอนของครูมาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 2) การพัฒนาคุณธรรมโดยผ่านการปฏิบัติธรรม โดยใช้การปฏิบัติตาม
หลัก สติปัฏฐาน 4 แนวทางใน การปฏิบัติมีอยู่หลายแนวทาง ทั้งที่เน้นภาคปริยัติ (ภาคทฤษฎี) และ
ปฏิบัติควบคู่กันไป โดยจะต้องพิจารณา ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ พื้นฐานด้านความรู้ของ
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติ 3) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทักษะชีวิต โดยผ่านตัวแทนทาง
สังคม ไม่ว่าจะเป็น พระสงฆ์ ครู-อาจารย์ พ่อ–แม่ หรือแม้กระทั่งเพื่อน เป็นต้น การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทักษะชีวิต โดย ผ่านองค์กรต่างๆ เป็นรูปแบบ ที่เป็นการผสมผสาน การ
พัฒนาเข้ากับวิถีการดำเนินชีวิต โดยที่เน้นการใช้ ธรรมะควบคู่กันไป 

 3) ด้านการเว้นจากการประพฤติผิดในกามอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.02) เมื่อพิจารณาตามราย

ข้อที่มากท่ีสุด คือ การไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องของการมั่วสุมในเรื่องทางเพศ   (�̅� = 4.12) โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นลินี นุตย์จิตะ(2543) ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การดำเนินงานกิจการนักเรียนด้านการ
ส่งเสริม วินัยคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน พบว่า ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรมและ 
จริยธรรมของนักเรียนให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียนมากกว่าการลงโทษควรกวดขันนักเรียนที่ประพฤติตัว ออก
นอกกฎระเบียบข้อบังคับด้วยความเด็ดขาด ครูและบุคคลากรในโรงเรียนควรปฎิบัติตนเป็น แบบอย่างที่
ดีให้กับนักเรียน และควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้มีขึ้นบ่อยๆ รวมทั้ง ควรให้ครูที่
ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำอบรมในด้านวินัย และความประพฤติให้นักเรียนอยู่เสมอ 

 4) ด้านเว้นจากการพูดเท็จอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.11) เมื่อพิจารณาตามรายข้อที่มากที่สุด 

คือ ไม่สอดเสียดในการสนทนาเมื่อพูดถึงสิ่งที่สำคัญ (�̅� = 4.23) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร 
สุขสวัสด์ิ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน สตรีนนทบุรี 
ผลการวิจัย พบว่า ด้านการกำหนดนโยบายการพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา  และความ
ต้องการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดนโยบาย  วาง แผนการ 
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ดำเนินงาน รายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียน และด้านการเรียนการสอน การสอนควร สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในทุกรายวิชา มีการวัดผลด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับเนื้อหาสาระ การเรียนการสอน ครู
เป็นกลไกสำคัญในการอบรมขัดเกลานักเรียน 

 5) ด้านเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.72) เมื่อพิจารณาตามรายข้อที่มาก

ที่สุด คือ ไม่สูบบุหรี่หรือสารเสพติดที่ก่อให้เกิดโทษกับร่างกาย (�̅� = 4.88) โดยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นิทรา วรรณะ (2524) ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมของจริยธรรมของนักเรียนในด้านความรับผิดชอบ ความมี  
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความอุตสาหะ ความสามัคคี และความยุติธรรมนั้นอยู่ในระดับขั้นที่ 5 
จำนวนมากที่สุด ซึ่งเป็นพฤติกรรมในขั้นที่ทำหน้าที่ตามเกณฑ์และบรรทัดฐานของสังคม จากการ
ตรวจสอบสมมติฐานในเรื่องความรับผิดชอบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชายสูงกว่า  นักเรียน
หญิงและทางด้านความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความอุตสาหะ ความสามัคคีและความ  ยุติธรรม 
นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงกว่านักเรียนชาย 
 2. การวิเคราะห์ เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการข้อเสนอแนะ การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 ปัญหาและ อุปสรรค การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
สวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร คือ การเรียน
การสอนของผู้เรียนในการพัฒนาสมาธินั้น เป็นไปได้ยาก เพราะผู้เรียนบางคนไม่ค่อยเช่ือฟัง และอาจจะ
เป็นเพราะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นเข้าใจยากก็เป็นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาเดชศักด์ิ ธีรป

ฺโญ (โพธิ์ชัย)(2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง “จริยศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมแกนักเรียนตามหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบวา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสวนใหญที่ใชสอนนักเรียนค
อนขางยากทําใหนักเรียนไมเขาใจในหลักธรรมอาจเปนเพราะวาทักษะการสอนของครูไมพัฒนาขึ้นเด็ก
ขาดแรงจูงใจครูผูสอนไมเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประเด็น ซึ่งเปนแนว
ความคิดดานพุทธปรัชญาและปจจุบันการสอนหลักธรรมในสถานศึกษาเนนใหความรูเด็กมากกวาการ
สอนภาคปฏิบัติสวนดานคุณธรรมและจริยธรรมจะตองดําเนินการใหนักเรียนมีความรูความเขาใจนําไปสู
การปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในฐานะที่เปนสมาชิกของครอบครัวและประเทศชาติ 
เพราะฉะนั้น ครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องส่งเสริมให้มากขึ้น และต้องเป็นแบบอย่างให้นักเรียนด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับ นลินี นุตยจิตะ(2543) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การดําเนินงานกิจการนักเรียนดาน
การสงเสริม วินัยคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน พบวา ควรสรางความเขาใจในเรื่องวินัย คุณธรรม
และ จริยธรรมของนักเรียนใหเกิดขึ้นในหมูนักเรียนมากกวาการลงโทษควรกวดขันนักเรียนที่ประพฤติตัว 
ออกนอกกฎระเบียบขอบังคับดวยความเด็ดขาด ครูและบุคคลากรในโรงเรียนควรปฎิบัติตนเป็นแบบอย
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างที่ดีใหกับนักเรียน และควรจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหมีขึ้นบอยๆ รวมทั้งควรใหครูที่
ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนําอบรมในดานวินัย และความประพฤติใหนักเรียนอยูเสมอ 
  
สรุปองค์ความรู้   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

 จากแผนภาพท่ี 1 พบว่า โดยจากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1)  เพื่อศึกษาการ
รักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 
ตำบลสวนหลวง 2)  เพื่อเปรียบเทียบ การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3)  เพื่อศึกษา 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง โดยผลของการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง  

ด้านเว้น
จากการลัก

ทรัพย ์

ผลการสัมภาษณ์ พบว่า การมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี การมุ่งเน้นไป
ที่การรักษาศีล การมุ่งเน้นไปที่การมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม 
รวมไปถึงการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย จุดหลักของการรักษาศีล
ของนักเรียน คือการใช้ชีวิตให้เป็น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็น
คนดีของสังคม 

ด้านเว้นจาก
การพูดเท็จ 

ด้านเว้นจาก
การดื่มสุรา

เมรัย 

การรกัษาศีล ๕ เพื่อ
พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนหลวง 
(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 

ด้านเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ 

ด้านการเว้นจาก
การประพฤติผิด

ในกาม 

นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามที ่มี เพศ 
ระดับชั ้นปี ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 
การเข้ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
และประสบการณ์ในการเรียนธรรม
ศึกษา มีความคิดเห็นต่อการรักษาศีล ๕ 
เพ ื ่อพ ัฒนาค ุณธรรมจร ิยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตน
วิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง 

แนวทางการแก้ไขปัญหาควรการเรียนการ
สอนของผู้เรียนในการพัฒนาสมาธินั้น เป็นไป
ได้ยาก เพราะผู้เรียนบางคนไม่ค่อยเชื่อฟัง, 
การจัดกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับศีล ๕ 
ผู ้เร ียนผู ้ใจแต่ไม ่ค ่อยปฎิบัติตาม, การให้
ความรู้ภายในห้อง และการทำกุศล เกี่ยวกับ
กิจกรรมบาป บุญ คุณโทษ ยังไม่พอ 
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ประกอบด้วย การเว้นจากการฆ่าสัตว์  การเว้นจากการลักทรัพย์ การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
การเว้นจากการพูดเท็จ และการเว้นจากการดื่มสุราเมรัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ ระดับชั้นปี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเข้ากิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา และประสบการณ์ในการเรียนธรรมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง ไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาแล้วในแนวทางการแก้ไขปัญหาควรการเรียนการสอนของผู้เรียนในการ
พัฒนาสมาธินั้น เป็นไปได้ยาก เพราะผู้เรียนบางคนไม่ค่อยเชื่อฟัง, การจัดกิจกรรมในการให้ความรู้
เกี่ยวกับศีล 5 ผู้เรียนผู้ใจแต่ไม่ค่อยปฏิบัติตาม, การให้ความรู้ภายในห้อง และการทำกุศล เกี่ยวกับ
กิจกรรมบาป บุญ คุณโทษ ยังไม่พอ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจยัมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ควรมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการรักษาศีล เพื่อการพัฒนาตนเองในเชิงรุก 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ควรการจัดกิจกรรม ทำสื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการไม่รักษาศีล 5 และให้ความรู้ เกี่ยว

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับนักเรียน 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาในลักษณะกลุ่มตัวแปรตามเดียวกัน โดยขยายขอบข่ายของพื้นที่ในการ

ทำวิจัยให้กว้างออกไปอีกหลายในจังหวัด เพื่อให้ได้หลายมุมมองที่หลากหลายในการรักษาศีล 5 เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในแต่ละโรงเรียน 

 2) ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่ม
ลึก หลากหลายมุมมอง 

 3) ควรมีการขยายขอบข่ายกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา โดยเพิ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือปจัจัย
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในตามแนวทางการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ของการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียน หรือบุคคลทั่วไปด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คติในพิธีบูชาเกลิงละงิมของชาวพุทธมอญ ใน
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี” นี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการ
ประกอบพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญเพื่อศึกษาคติความเชื่อในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญใน
อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อวิเคราะห์คติธรรมในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญในอำเภอ
สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่มีบทบาทหน้าท่ีในการศึกษา
เชิงวิเคราะห์คติในพิธีบูชาเกลิงละงิมของชาวพุทธมอญ ในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 
15 ท่าน การศึกษาเชิงวิเคราะห์คติในพิธีบูชาเกลิงละงิมของชาวพุทธ ในอำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรีจะเห็นถึงความสำคัญในพิธีกรรมเกลิงละงิมที่เป็นท้ังศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญในอำเภอสังข
ละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี  
 ผลการวิจัยพบว่าคติธรรมในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญในอำเภอสังขละบุรีจังหวัด
กาญจนบุรีแบ่งเป็น 4 หลักการใหญ่ ๆ คือ 1.พิธีกรรมเกลิงละงิมเป็นวินัยพื้นฐานและนำคนให้ประสาน
เข้าในชีวิตชุมชนพิธีกรรมยังมีความหมายมากกว่านั้น 2.การทำพิธีกรรมเกลิงละงิมหรือเข้ามาร่วมใน
พิธีกรรมนี้ เป็นการฝึกคนให้เริ่มรู้จักระเบียบแบบแผน ให้เริ่มที่จะไม่ทำตามใจชอบของตน นี่แหละคือ
การเริ่มรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ 3.พิธีกรรมเกลิงละงิมเป็นเครื่องน้อมนำศรัทธาที่จะพาให้
เข้าถึงธรรมที่สูงขึ ้นไปพิธีกรรมเป็นสิ่งน้อมนำจิตให้เกิดความเสื ่อมใสและเพิ่มพูนศรัทธา เพราะว่า
พิธีกรรมที่ทำถูกต้องจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.พิธีกรรมเกลิงละงิม คือกุสโลบายที่พระจะแสดง
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ธรรมแก่ประชาชน “มโนภาวนีย์” แปลว่าผู้เป็นที่เจริญใจเป็นเครื่องฝึกกายวาจาผูกไว้ให้อยู่ในระเบียบ
พัฒนาการของพิธีกรรมการใช้ชีวิตที่นำพาด้วยพระพุทธศาสนาอัตลักษณ์ความเป็นมอญ 
 
คำสำคัญ: การศึกษาเชิงวิเคราะห์, พิธีบูชาเกลิงละงิม, ชาวพุทธมอญ 
 

Abstract 
 Research study on “AN ANALYTICAL STUDY THE BELIEF IN THE RITUAL OF “KLENG 
LA NGIM” OF BUDDHIST MON IN SANGKHLABURI DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE”, 
the researcher conducted a qualitative research study to obtain information on various 
issues according to the objectives set. The researcher conducted in-depth interviews with 
people who played a role in the analytical study of the belief in worshiping Kling La Ngam 
of Mon Buddhists. in Sangkhlaburi District Kanchanaburi province, 1 5  persons in 
Sangkhlaburi District Kanchanaburi will see the importance of the Kling La Ngam ritual 
that is both the spiritual center of the Mon people in Sangkhlaburi District, Kanchanaburi 
Province.  
 The results of the evaluation revealed that the morality in the Keling La Ngam 
Ritual of Mon people in Sangkhlaburi District, Kanchanaburi Province is divided into 4 
main principles: 1 .  The Keling La Ngam Ritual is a basic discipline and brings people to 
integrate them into the community life. mean more than that 2 .  Performing the Keling 
La Ngam ritual or joining in this ritual It is to train people to begin to know the rules and 
patterns. to begin not to do as they please This is where you begin to know how to 
control your behavior. 3. Keling La Ngam Rituals are a tool to lead the faith that will lead 
to a higher level of Dharma. Because the rituals performed correctly will be in order. 4 . 
Keling La Ngam Ritual is the practice of teaching the Buddha Dharma to the people. 
“Manopavanee” means one who is contented, is a training instrument of the body and 
speech tied to the development of the ritual of living that is led by Buddhism, the identity 
of being Mon 
 
Keywords: an analytical study, the ritual of “kleng la ngim”, buddhist mon. 
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บทนำ 
 ความเป็นมาของคติความเชื่อในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญในอำเภอสังขละบุรีนี้ เกิดขึ้น
เมื่อครั้งพระเจ้าธรรมเจดีย์ขึ้นครองราชย์ปกครองอาณาจักรมอญ ที่เมืองหงสาวดี ความเช่ือเป็นธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง การดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณ
ที่มีความเจริญทางด้านวิชาการน้อย ความเชื่อจึงเกิดจากการ เกิดขึ้น ล้วนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตหรือ
ความ เป็นอยู่ของมนุษย์ (หนังสือท่ีระลึกครบรอบ 200 ปีปทุมธานี, 2558) ชนชาติมอญได้เริ่มตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยการอพยพครั้งใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มอญ
อพยพมาตั้งบ้านเรือนตามริมน้ำสายสำคัญต่างๆ ทั่วภาคกลาง เช่น แถบจังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณ
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ คนมอญเหล่านี้มีการรวมตัวกันตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศไทยและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของชนชาติมอญ การประกอบพิธีกรรมทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ทางสังคม 3 ประการ คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งท่ีอยู่เหนอื
ธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน การศึกษาพิธีกรรมในรอบปีและรอบชีวิตจะ
ทำให้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของพิธีกรรมที่มีต่อวิถีชีวิตของผู้คนท่ีมารวมกลุ่มประกอบพิธีกรรม
ดังกล่าว   
 จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้สังคมวัฒนธรรมของ
ชุมชนชาวมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทำให้ระบบความคิดของ
คนในชุมชนแตกต่างกัน บางส่วนต้องการพัฒนาสู่ความทันสมัย บางส่วนต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดั้งเดิมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดำเนินตามครรลองแห่งทาน อันมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งที่เกื้อกูล
สังคมให้ผู้คนดำรงชีวิตอย่างสามัคคีและสันติสุข และตระหนักถึงความสัมพันธ์และความคล้ายคลึง
ระหว่างวัฒนธรรมมอญกับวัฒนธรรมไทย และเห็นว่าชุมชนไทยเชื้อสายมอญอำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นชุมชนที่น่ายกย่องด้านการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและมีประเพณีความเชื่อที่ผูกพันต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ เป็นชนชาติที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมสูงและมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองที่
เด่นชัด และเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี (ดารา 
สุจฉายา, 2552) 
 ด้วยผู้วิจัยเป็นบุคคลในพื้นที่จึงมีความสนใจที่จะหลักธรรมและคติความเชื่อ พิธีกรรมบูชาเกลิง
ละงิม ของชุมชนชาวมอญ วัดวังวิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยชาวมอญที่อาศัยใน
ตำบลดังกล่าวนี้เป็นพุทธศาสนชิกชน ทั้งนี้เพื่อทราบหลักธรรมและคติความเช่ือ พิธีกรรมบูชาเกลิงละงิม 
ของชุมชนชาวพุทธมอญตามหลักพระพุทธศาสนาของชุมชนชาวพุทธมอญในวัดวังวิเวการาม อำเภอสังข
ละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรมใน
ชุมชนเอง และในชุมชนอื่นๆที่มีความสนใจหลักพุทธธรรมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญ  
 2) เพื่อศึกษาคติความเชื ่อในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญในอำเภอสังขละบุรีจังหวัด
กาญจนบุรี 
 3) เพื่อวิเคราะห์คติธรรมในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญในอำเภอสังขละบุรีจังหวัด
กาญจนบุรี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คติในพิธีกรรมเกลิงละงิม ของชาวมอญในอำเภอสังข
ละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี” ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษาโดยตรง แต่พบว่ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารีเถระ) กล่าวว่าการสร้างพระพุทธรูปของพุทธศาสนิกชนนั้น 
ชั้นเดิมคงจะไม่มีความหมายกว้างออกไปถึงพุทธจริยาอาการที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ 
คงจะสร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปสำหรับสักการบูชา พอเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงคุณของพระองค์ พอ
เป็นที่ตั้งแห่งพุทธานุสติเท่านั ้น คือจะมีกิริยามีท่าอย่างไรก็ได้ ขอแต่ให้สง่าสมแก่ความเป็นรูปของ
พระพุทธเจ้าที่เคารพสักการะ เป็นพอแก่ความต้องการ (พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารีเถระ), 2520)  
 พระมหาช่วง โชติปาโล ได้แปลจากหนังสือ “อะเคิญกะนาโมน” กล่าวว่า ความหมายของ
พิธีกรรมนี้ก็คือ การสร้างพระพุทธรูปอุทิศให้ผู้ตาย ทำให้เป็นประหนึ่งว่าได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นใหมอ่ีก
หนึ่งองค์ ถาดโลหะนั้นเปรียบได้กับถาดใส่ข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวายแก่พระพุทธองค์และพระพุทธ
องค์ได้ลอยถาดนี้เพื ่ออธิษฐาน ณ แม่น้ำเนรัญชรา ถาดนี ้ได้จมลงใต้แม่น้ำ และกระทบกับถาดที่
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ได้ลอยอธิษฐานไว้ ทำให้เกิดเสียงดังอย่างที่เจ้าภาพทิ้งเหรียญกษาปณ์ลงในถาด 
ส่วนหญ้าแพรกนั้นเป็นหญ้าแพรกท่ีนานโสตถิยะถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อปูบัลลังก์ที่ประทับก่อนหน้าที่
จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  
 พระครูใบฎีกาอาทิตย์ อคฺคธมฺโม กล่าวว่า การจัดพิธีกรรม "เทาะอะโย่งกย้าจก์ ในชุมชนวัด
มะขามในปัจจุบันพิธีกรรมนี้ยังคงได้รับการสืบทอดและปฏิบัติอยู่ โดยความคิดก้าวหน้าของอดีตเจ้า
อาวาสองค์ก่อน ท่านมองเห็นการไกลว่าถ้าจัดพิธีนี้ตามแบบโบราณจะไม่สามารถรักษาประเพณีนี้ได้ 
เพราะการจัดแบบโบราณจะจัดเป็นการเฉพาะกับญาติสนิท คนทั่วไปจะได้เห็นพิธีนี้น้อยมาก ท่านจึงได้
เปลี่ยนแปลงเวลาการจัดพิธีกรรมเสียใหม่ ให้คนทั่วไปไปได้เห็นการจัดพิธีนี้ เพื่อจะได้ติดตา และคุ้นชินใน
ความทรงจำ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้งานจริงก็จะได้ปฏิบัติด้วยตนเองได้ เพราะเพียงแค่เปลี่ยนเวลา ก็
สามารถทำให้คนรู้จักพิธีนี้มากขึ้น มีความเข้าใจมากขึ้น จึงทำให้ประเพณีนี้อยู่ได้นาน การจั ดพิธีกรรม 
“เทาะอะโย่งกย้าจก์” ของชาววัดมะขามเองก็ยังมีแตกต่างจากชุมชนมอญอื่น ๆ อยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าเป็น
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ความหลายหลายที่สร้างความน่าสนใจให้แก่วัฒนธรรมของตน (พระใบฎีกาอาทิตย์ อคฺคธมฺโม (ช่ืน
อารมณ์), 2561)  
 เสฐียรโกเศศ กล่าวว่า ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยมีลักษณะซ้อนทับกันอยู่ คนไทยส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาต่าง ๆ ซ้อนกัน อย่างรูปเจดีย์ คือนับถือผีสางเทวดาเป็นพื้นฐาน ถัดขึ้นไปนับถือไสย
ศาสตร์ซึ่งมีอยู่ในศาสนาพราหมณ์และศาสนาฮินดู แล้วจึงนับถือพระพุทธศาสนา เป็นดังชั้นยอดของ
เจดีย์ ความเชื่อทั้งสามคตินี้นับถือคละเคล้ากันไป จะถืออย่างไหนมากหรือน้อยกว่ากันก็สุดแล้วแต่ชาติ
ช้ันและการศึกษาของคนในหมู่ซึ่งมีไม่เท่าเทียมกัน ใครจะถือหนักไปทางไหน ถ้าไม่เป็นเครื่องเบียดเบียน
หรือเดือดร้อนเสียหายแก่ตนหรือคนอื่นก็ถือไป ไม่มีใครว่าอะไร (เสฐียรโกเศศ, 2521).    
 จอม บุญตาเพศ กล่าวไว้ในเรื่องอานิสงค์สร้างพระพุทธรูปว่า การสร้างพระพุทธรูป เป็นการ
การสร้างรูปเหมือนแห่งพระบรมครู สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองรูปพระปฏิมากรที่ได้สละ
ทรัพย์ออกมาก่อสร้างไว้สำรับการบูชากราบไหว้ จะได้เป็นเครื่องสะดุดใจแก่ผู้สัญจรไปมา แล้วเกิดความ
เลื่อมใส ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย จะได้เกิดความสลดสังเวชขึ้นในจิต แล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติตามบรม
พุทธโอวาท ตัดพาลสังวาสทางเสพชนพาลให้ขาดจากสันดาน กลับเป็นผู้ตั้งตนไว้โดยชอบ (จอม บุญตา
เพศ. 2532) 
 พิศาล บุญผูก กล่าวไว้ว่า การบอกเล่าคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยวาจาแต่เพียงอย่างเดียว 
ชาวมอญได้นำมาแสดงเป็นรูปธรรม อยู่ในงานพิธีศพ เป็นการสอนผู้พบเห็นตระหนักรู้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ 
เป็นความชาญฉลาดที่บรรพชนมอญรังสรรค์ขึ้น อาศัยพุทธประวัติเป็นแก่นธรรมนำทาง มิได้ชี้ชวนไป
ในทางสิ่งมหัศจรรย์เกินจริง อาศัยการสาธยายพุทธพจน์ของพระพุทธองค์ออกเป็นบทเรียนสามัญให้
ปุถุชนเข้าใจง่าย มีสติ ปล่อยวางจักตายโดยยังมิทันตาย ตามแนวทาง ปฐมพุทธอุทานของพระพุทธองค์ 
เกิด แก่ เจ็บตาย ซึ่งล้วนธรรมดา (พิศาล บุญผูก. 2551) 
 สมพิศ มงคลพันธ์ กล่าวว่า ชาวมอญมีคติความเชื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นการฉลองพระแบบ
มอญเป็นประเพณีของชาวมอญ มีมาตั้งแต่บรรพกาลมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ โดยที่บรรพบุรุษคนมอญ
ครั้งหลังพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ได้คิดว่าพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะอยู่
ได้ถึง 5,000 ปี ในฐานะที่เป็นคนพุทธ มีความกตัญญูกตเวทิตา ต่อพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงธรรม
โปรดเป็นแสงสว่างแก่พุทธบริษัท ให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วปฏิบัติตาม จนได้สำเร็จมรรคผล เพื่อตอบสนอง
คุณของพระพุทธเจ้า ด้วยการสั่งสอนอบรมลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหายที่ไม่รู้จะได้รู้ ด้วยการยกเอา
เรื่องพุทธประวัติ มาแนะนำโดยยกเอาวัตถุต่างๆ มาเป็นอุปกรณ์การสอนให้เห็นเป็นมโนภาพจริยาวัตร 
การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร (สมพิศ มงคลพันธ์, 2552) 
 สรุปการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ทำให้ทราบว่า พิธีกรรมเกลิงละงิม เป็นพิธีลอยเรือ
สะเดาะเคราะห์ของชาวมอญ อันเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะชุมชนชาว
มอญในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ก็ยังคงรักษาและปฏิบัติสืบทอดกันถึงปัจจุบัน แต่ผู้ที่เข้าใจถึง
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ความเป็นมาและคติความเชื่อของพิธีกรรมเกลิงละงิม ก็ยังมีน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการทำการวิจัยเรื่อง
นี้ เพื่อทำใหผู้้ศึกษาได้ทราบถึงความเป็นมาและคติความเชื่อของพิธีกรรมเกลิงละงิม มากยิ่งข้ึน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประเภทของงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็น การรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพื่อศึกษาเชิงวิเคราะห์คติในพิธีบูชาเกลิงละงิ
มของชาวพุทธมอญ ในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีขอบเขตการวิจัยครอบคลุม 
 2. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อศึกษาการศึกษาเชิงวิเคราะห์คติ
ในพิธีบูชาเกลิงละงิมของชาวพุทธมอญในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ (1) กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชน (2) กลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (3) กลุ่มประชากรชุมชนชาวมอญ  รวมจำนวน 15 คน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการในครั้งนี้ผู้
ศึกษาได้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างเครื่องมือจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และงานวิจัยอ่ืนท่ีมีองค์ประกอบการวิจัยที่คล้ายคลึงกัน 
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจึงเป็นการตรวจสอบโดยวิธีการทดลองสัมภาษณ์ (Try 
out) กับผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้นำชุมชน 
ผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชน (2) กลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว (3) กลุ่มประชากร
ชุมชนชาวมอญ  รวมจำนวน 15 คน เพื่อทดสอบความชัดเจนของข้อคำถามในแบบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง หากข้อคำถามใดมีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านจิตใจหรือเกิดการทำให้สับสน 
จะต้องดำเนินการปรับแก้ข้อคำถามโดยมีที่ปรึกษางานวิจัยเป็นผู้ให้คำแนะนำในการออกแบบข้อคำถาม  
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
จะดำเนินการโดย 3 วิธีการ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตพฤติกรรมการจัดหมวดหมู่และการ
ตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง ต่าง ๆ 
ตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ ด้านการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเลือกใช้การวิ เคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) ที่ได้จากการคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง รวมถึงใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกร่วมด้วย 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญ ประวัติ
ความเป็นมาของประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ของคนมอญ บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ว่ากันว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้าธรรมเจดีย์ขึ้นครองราชย์ปกครองอาณาจักรมอญ เมืองหงสาว
ดี พระองค์ทรงเห็นพระภิกษุสามเณรในเมืองมอญหงสาวดี มีความประพฤติย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัย 
พระพุทธศาสนาในเมืองมอญเกิดมลทินด่างพร้อยมากมาย จึงมีพระราชประสงค์จะสังคายนา
พระพุทธศาสนาในเมืองมอญเสียใหม่ เพื่อชำระหมู่พระภิกษุสงฆ์ให้มีความบริสุทธิ์ พระเจ้าธรรมเจดียม์ี
พระราชโองการรับสั่งให้พระภิกษุสามเณรในเมอืงมอญลาสิกขาเสียทั้งหมดทั้งประเทศ แล้วทรงส่งปะขาว
ถือศีล 8 คณะหนึ่ง ซึ่งก็คืออดีตพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ทรงความรู้ ตั้งมั่นในศีล ที่พระองค์มีคำสั่งให้
ลาสิกขามาถือศีล 8 เป็นปะขาวนั่นเอง ออกเดินทางไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อให้ไปถือการอุปสมบทเป็น
พระภิกษุมาใหม่จากคณะสงฆ์ในประเทศศรีลังกา เสร็จแล้วให้เดินทางกลับมาเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ บวช
ให้แก่คนมอญในเมืองมอญเสียใหม่ คณะของปะขาวน้ี เมื่อเดินทางถึงประเทศศรีลังกาได้รับการอุปสมบท
แล้วก็เดินทางกลับ ในระหว่างทางที่เดินทางกลับนั้น เรือสำเภาลำหนึ่งในจำนวนสองลำโดนพายุพัดให้
หลงทิศไป ส่วนอีกลำหนึ่งเดินทางมาถึงเมืองหงสาวดีโดยปลอดภัย เมื่อทราบถึงพระกรรณของพระเจ้า
ธรรมเจดีย์ พระองค์จึงมีรับสั่งให้ทำเรือจำลองขึ้นมา ข้างในบรรจุด้วยของเซ่นไหว้บูชาเหล่าเทวดาทุกหมู่
เหล่า ด้วยเครื่องเซ่นไหว้นั้น ให้เหล่าเทวดาทั้งหลาย ที่ดูแลพื้นดินก็ดี ที่ดูแลพื้นน้ำก็ดี ที่ดูแลพื้นอากาศก็
ดี ได้มาช่วยปัดเป่าให้เรือสำเภาที่หลงทิศไปนั้น ได้เดินทางกลับมาโดยปลอดภัย หลังจากที่พระองค์ทรง
ทำพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วไม่กี่วัน เรือที่หลงทิศนั้นก็เดินทางกลับมาถึงเมืองหงสาวดีโดยปลอดภัย ชาว
มอญจึงถือเอาเหตุการณ์นี้ทำพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ในช่วงกลางเดือน 10 ของทุก ๆ ปี สืบต่อกนัมา
ตราบจนปัจจบัุนน้ี 
 2. ผลการศึกษาคติความเชื่อในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญในอำเภอสังขละบุรีจังหวัด
กาญจนบุรี สำหรับประเพณีลอยเรอืสะเดาะเคราะห์ชาวไทยรามัญอำเภอสังขละบุร ีจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน 
ในช่วงวันข้ึน 14 - 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาเทวดาที่
อยู่ในน้ำ ในป่า และบนบก อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชน ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่
ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ให้แก่ชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมในงาน 
ได้แก่ การเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ , การบูชาเรือ โดยนำธงกระดาษ และอาหารคาวหวาน 9 
อย่าง ไปบูชาเรือ, การสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ โดยการนำธูปเทียน ตามกำลังวันเกิด ไปไหว้ และสะเดาะ
เคราะห์เพื่อจะมีการเผาธูปเทียนในวันสุดท้ายของงาน , การเล่นโคม ปล่อยโคม, การตักบาตรน้ำตาล
ทราย น้ำผึ้ง, การเลี้ยงอาหารคาวหวานแก่ผู้มาร่วมงาน และการนำเรือไปลอยที่แม่น้ำสามประสบ พิธี
ลอยเรือสะเดาะเคราะห์ของชาวมอญที่ทำกันอยู่จะมีการเตรียมงานดังนี ้ ก่อนถึงวันพิธี ชาวบ้านจะ
ร่วมกันเตรียมทำธง ร่ม และจัดเครื่องบูชาต่างๆ เพื่อถวายวัด โดยมีการแบ่งงานให้หัวหน้าคุ้มต่างๆ  ใน
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หมู่บ้าน รับไปให้ลูกบ้านช่วยกันทำแล้วนำมาส่งที่วัด ผู้ชายส่วนหน่ึงจะมารวมกันที่วัดวังก์วิเวการามเพื่อ
สร้างเรือจากลำไม้ไผ่ประดับตกแต่งด้วยกระดาษหลากสี ในยามหัวค่ำจนถึงเช้ามืดของวันขึ้น 15 ค่ำ 
ชาวบ้านจะทยอยพากันนำธง ตุง ร่มกระดาษ มาประดับตกแต่งเรือและบริเวณปะรำพิธีอย่างเนืองแน่น 
พร้อมนำเครื่องเซ่น เช่น กล้วย อ้อย ขนม ข้าว ดอกไม้ ไปวางไว้ในลำเรือ จุดเทียนอธิษฐานให้สิ ่งไม่ดี 
และเคราะห์ร้ายต่างๆ ไปให้พ้นจากชีวิตตน และรับฟังบทสวดอิติปิโส 108 จบ และบทสวดสะเดาะ
เคราะห์จากภิกษุสงฆ์ 
 3. ผลการวิเคราะห์คติธรรมในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญในอำเภอสังขละบุรีจังหวัด
กาญจนบุรี 1.พิธีกรรมเกลิงละงิมเป็นวินัยพื้นฐานและนำคนให้ประสานเข้าในชีวิตชุมชนพิธีกรรมยังมี
ความหมายมากกว่านั้นอีก คือ เป็นเครื่องฝึกวินัย เป็นพื้นฐานในการที่จะฝึกฝนพัฒนาคนในด้านศีล 
พิธีกรรมเป็นเครื่องฝึกกายวาจาให้อยู่ในระเบียบ เพราะฉะนั้น พิธีกรรมจึงเป็นวินัยขั้นต้น 2.การทำ
พิธีกรรมเกลิงละงิมหรือเข้ามาร่วมในพิธีกรรมนี้ เป็นการฝึกคนให้เริ่มรู้จักระเบียบแบบแผน ให้เริ่มที่จะไม่
ทำตามใจชอบของตน นี่แหละคือการเริ่มรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ เรื่องของพิธีกรรมจึงเป็ น
การฝึกวินัยหรือเป็นวินัยเบื้องต้นที่จะนำเข้าสู่การที่จะเป็นคนมีศีล พิธีกรรมจึงจัดอยู่ในฝ่ายของศีลด้วย 
3.พิธีกรรมเกลิงละงิมเป็นเครื่องน้อมนำศรัทธาที่จะพาให้เข้าถึงธรรมที่สูงขึ้นไปพิธีกรรมเป็นสิ่งน้อมนำจิต
ให้เกิดความเสื่อมใสและเพิ่มพูนศรัทธา เพราะว่าพิธีกรรมที่ทำถูกต้องจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความพรักพร้อมความพร้อมเพรียง และความประสานกลมกลืน ทำให้เกิดศรัทธาปสาทะ โน้มนำจิตใจให้
สงบ แล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมความงามสง่าน่าเกรงขาม ความน่าประทับใจ 4.พิธีกรรมเกลิงละงิม 
คือกุสโลบายที่พระจะแสดงธรรมแก่ประชาชน “มโนภาวนีย์” แปลว่าผู้เป็นที่เจริญใจ ชาวบ้านญาติโยม
อุบาสกอุบาสิกานี้ไปวัดบางทีเพียงแค่เพื่อให้ได้พบพระแล้วก็สบายใจ จิตใจก็เจริญงอกงามพัฒนาขึ้นมา
เลย เข้ากับหลักที่ว่า สมณานัญจ ทัสสนัง เอตัมมังคลมุตตมัง แปลว่า การเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลน่า
เสียดาย 
 สรุปเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนะธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา สิ่งที่
เราจะเห็นจากชุมชนที่สังขละ คือ ความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาของชาวไทยเชื้อสายมอญ นับว่ามี
มนต์ขลังจริง ๆ ไม่มีการสวดแบบพิธีกรรมอะไรมากมายทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยพลังยิ่งใหญ่
ของประเพณีที่มีมนต์เสน่ห์แห่งความดั้งเดิมที่สืบถอดกันมา เป็นภาพที่สวยงาม ยิ่งในช่วงการลอยเรือแม้
หนทางจะแคบและลาดชันที่ต้องใช้แรงคนดึงเชือกจากด้านหลัง ซึ่งต้องคอยประคับประคองเรือให้ลงสู่
แม่น้ำได้เรียกว่าต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมเวิร์ค ที่ทุกคนต่างสนุกสนานโดยเฉพาะทีมท่ีอยู่หลังเรือ แม้จะ
รับภาระหนัก แต่ใบหน้าทุกคนมีแต่รอยเปื้อนยิ้ม เป็นบรรยากาศที่มีแต่ความสุขเป็นโมเม้นที่ไม่สามารถ
บรรยายเป็นตัวหนังสือได้ อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองแสดงถึงความศรัทธาอย่างมีเหตุผลสำนึก
อายชั่วกลัวบาปเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันและกัน คติธรรม คือ วัฒนธรรมทางศีลธรรม
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และทางจิตใจวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งของสหธรรม วัฒนธรรมความสัมพันธ์ทางสังคม ผล
การวิเคราะห์คติธรรมในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 พิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญก็คล้ายคลึงกับ ประเพณีลอยเรือสำเภาจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึง
บรรพบุรุษ และสะเดาะเคราะห์ สำหรับประเพณีลอยเรือสำเภาจำลองของคนไทยเชื้อสายจีนไหหลำจัด
ขึ้นเป็นประจำปีในช่วง 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี แต่ก่อนจะถึงวันทำพิธี ต้องมีการต่อเรือสำเภาจำลอง
เสียก่อน โดยย้อนไป 1 วัน โดยประเพณีลอยเรือสำเภาจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษ และสะเดาะเคราะห์ 
ต้องจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ทำพิธีขอไม้ก่อนลงมือตัดทำกงเรือ เสากระโดงเรือ เชื่อม ผูก ตรึงให้แข็งแรง 
หลังจากต่อเรือเสร็จก็ช่วยกันหุ้มเรือด้วยกระดาษ พร้อมตกแต่งด้วยธงและกระดาษหลากสี ปิดท้ายด้วย
การทำตาเรือและหางเสือ เป็นอันได้เรือสำเภาจำลองสมบูรณ์แบบ ในช่วงเย็นของวันขึ้น 14 ค่ำเป็น
สัญญาณให้รู้ว่าถึงเวลาเข้าร่วมพิธี คนในหมู่บ้านต่างหิ้วข้าวสาร หอม กระเทียม พริกแห้ง เกลือ นำมาใส่
ในเรือสำเภา เพื่อเป็นเสบียงอาหาร เหมือนเรือจริงที่จะออกเดินทะเล บางคนก็ใส่เหรียญสตางค์ลงไป
ด้วย จากนั้นเป็นการเริ่มพิธีกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การไหว้เจ้าแม่ทับทิม เทพธิดาแห่งท้องทะเล และเจ้าพ่อ
ปุนเถ่ากง ไหว้บรรพบุรุษ เผากระดาษเงินกระดาษทองให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ตามมาด้วยการจุด
ประทัดเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บตามความเชื่อเป็นบรรยากาศที่มีแต่ความสุขเป็นโมเม้นที่ไม่
สามารถบรรยายเป็นตัวหนังสือได้ อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองแสดงถึงความศรัทธาอย่างมี
เหตุผลสำนึกอายชั่วกลัวบาปเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่พ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
 คติความเชื่อในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับ
ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะหช์าวไทยรามัญอำเภอสงัขละบุรี จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ในช่วงวันข้ึน 14 - 
15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้ำ ในป่า 
และบนบก อีกทั้งเพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชน ตลอดทั้ งเป็นการเผยแพร่ประเพณีลอยเรือ
สะเดาะเคราะห์ให้แก่ชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมในงาน  
 คติธรรมในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี 1.พิธีกรรม
เกลิงละงิมเป็นวินัยพ้ืนฐานและนำคนให้ประสานเข้าในชีวิตชุมชนพิธีกรรมยังมีความหมายมากกว่านั้นอีก 
2.การทำพิธีกรรมเกลิงละงิมหรือเข้ามาร่วมในพิธีกรรมนี้ เป็นการฝึกคนให้เริ่มรู้จักระเบียบแบบ 3.
พิธีกรรมเกลิงละงิมเป็นเครื่องน้อมนำศรทัธาที่จะพาให้เข้าถึงธรรมที่สูงข้ึนไปพิธีกรรมเปน็สิ่งน้อมนำจิตให้
เกิดความเสื ่อมใสและเพิ่มพูนศรัทธา 4.พิธีกรรมเกลิงละงิม คือกุสโลบายที่พระจะแสดงธรรมแก่
ประชาชน เพื่อให้ได้พบพระแล้วก็สบายใจ จิตใจก็เจริญงอกงามพัฒนาขึ้น 
จะเห็นได้ว่า ณ บริเวณลานหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม ในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญ 
นับเป็นประเพณีทีสานสัมพันธ์ของสองเชื้อชาติรวมถึงเป็นเสน่ห์แก่นักท่องเที่ยวสำหรับชาวไทยเชื่อสาย
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มอญที่ทราบถึงประเพณีนี้บ้างก็จะนำเครื่อง ตุง และดอกไม้สดธูปเทียนมาเอง แต่สำหรับนักท่องเที่ยว 
หรือ ชาวบ้านท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เตรียมมา ทางชุมชนก็มีจัดเตรียมไว้บริการให้โดยไม่คิดเงิน ซึ่งแสดงถึง
การให้อย่างแท้จริง ในพิธีกรรมเกลิงละงิมของชาวมอญ 
 

สรุปองค์ความรู้   

 
 องค์ความรู้เราจะได้เห็นความหลากหลายในวัฒนธรรม ในแง่มุมความคิด ความเชื่อ ความ
ศรัทธา ที่ยึดโยงคนสังขละบุรีในการใช้ชีวิตที่นำพาด้วยพระพุทธศาสนาแม้ชาวบ้านนับพันที่ช่วยกัน
ประคับประคองเรือสะเดาะเคราะห์ จนถึงท่าน้ำ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะด้วยน้ำหนักของเรือ และเส้นทางที่
จะลงสู่ท่าน้ำแต่ก็สำเร็จด้วยแรงสามัคคี พร้อมส่งมอบภาระกิจกันต่อให้กับเรือยนต์ที่จะลากเรือไม้ไผ่ที่
พร้อมเครื่องเซ่นจำนวนมาก ลงสู่แม่น้ำซองกาเลีย เพื่อนำพาความทุกข์โศก และเคราะห์ภัยต่างๆ ออกไป
จากชาวบ้าน พร้อมนำพาเอาสิ่งดีๆ และความเป็นสิริมงคลมาสู่ทุกคนในชุมชน ระหว่างลากเรือสะเดาะ
เคราะห์ออกไป ผู้ที่มากับเรือก็จะนำเครื่องเซ่นที่ชาวบ้านนำมาโปรยทานระหว่างทาน เป็นอาหารให้ปลา
เล็กปลาน้อยท่ีอาศัยอยู่ในแม่น้ำซองกาเลีย ลากเรือมายังบริเวณวัดเก่าก็จะทำการผูกเรือไว้กับข่อนไม้ ไม่
มีการเก็บขึ้นมาถือว่าเป็นการให้ทานซึ่งเด็กๆ ก็จะพายเรือมาดักรอบริเวณจุดผูกเรือเพื่อหาขนม ผลไม้ 
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หรือกล้วย อ้อยบนเรือและสตางค์ และโดดน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานเป็นเครื่องฝึกกายวาจาผูกไว้ให้อยู่
ในระเบียบพัฒนาการของพิธีกรรมการใช้ชีวิตที่นำพาด้วยพระพุทธศาสนาอัตลักษณ์ความเป็นมอญ 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพระสงฆ์ 
8 รูป และคุณหมออีก 1 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า 
 1. วิธีการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น มีอยู่ 4 ด้านด้วยกัน 
คือ 1) ด้านกายภาวนา คือการดูแลสภาพร่างกาย การฝึกร่างกายให้รับสภาพได้กับสิ่งที่ปฏิบัติ 2) ด้านสีล
ภาวนา คือการมีระเบียบวินัยในการดแูลตนเอง 3) ด้านจิตภาวนา คือการฝึกจิต คือฝึกการรับรู้ ได้แก่การ
เสริมสร้างสุขภาพทางจิต และ 4) ด้านปัญญาภาวนา เป็นการฝึกการใช้ความคิดให้เกิดปัญญา  
 2. สภาพปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาที่มีผลต่อสุขภาพ
ของพระสงฆ์หลัก ๆ มีอยู่ 3 ประการคือ 1) ปัญหาทางด้านโภชนาหาร ที่มีข้อจำกัดในการเลือกฉัน 2) 
ปัญหาทางด้านการออกกำลังกาย บางท่านก็ไม่มีเวลา บางท่านก็ข้ีเกียจ บางท่านอายุมากและมีข้อจำกัด
ทางด้านพระวินัย ในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างคฤหัสถ์ และ 3) ปัญหาทางด้านการนอนหลับ
พักผ่อน (จำวัด) ปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละท่าน บางท่านอายุม ากนอนไม่หลับ หรือปวด
ปัสสาวะกลางดึก ตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วนอนไม่กลับ บางท่านมีเสียงยานพาหนะรบกวน เป็นต้น   
 3. แนวทางการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการรักษาสุขภาพของพระสงฆ์ 6 แนวทางคือ 1) การปรับทัศนคติเกี่ยวกับการสร้าง
เสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ 2) การปรับพฤติกรรมการฉันภัตตาหาร 3) การปรับพฤติกรรมการในการออก
กำลังกาย 4) การปรับพฤติกรรมในการนอนหลับพักผ่อน (การจำวัด) 5) การปรับพฤติกรรมในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ และ 6) การส่งเสริมนโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะของเจ้าอาวาส  
 
คำสำคัญ:  รูปแบบ, สุขภาวะ, คัมภีร์พระพุทธศาสนา 
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Abstract  
 The study employed a qualitative research method with the data being 
collected from documents and in-depth interviews with 8 monks and 1 doctor. From the 
study, the following results have been found: 
 1) There are 4 methods for maintaining the well-being of monks in Buddhist 

scriptures, namely (1) Kāya-bhāvanā, which is the physical development by taking care 

and training the body; (2) Sīla-bhāvanā, which is the moral development by discipline 
in taking care of one's health, whether eating, sleeping, or exercising, in order to achieve 

behavioral balance; (3) Citta-bhāvanā, which is emotional development by enhancing 

the mental health; and (4) Paññā-bhāvanā, which is wisdom development by using 

reasoning to obtain wisdom and proper consideration (Yonisomanasikāra) to take care of 
the body and mind in order to decrease stress, anxiety, sadness, and heedlessness in life, 
as well as routinely considering death in order to love oneself. 
 2) The problems with well-being of Thai monks at present are found as follows: 
(1) Nutritional problems arise as a result of dietary restrictions; (2) Problems with exercise 
as some people do not have time, some are lazy, and others are too elderly, as well as 
limits in the Vinaya (discipline) that do not enable monks to exercise like laypeople; and 
(3) Sleeping problems vary from person to person, in which some are too old to sleep, 
some need to go to the bathroom in the middle of the night and are unable to return 
to sleep, and others are disturbed by noise from cars and motorcycles, etc. 
 3) Based on the current problems, the researcher has summarized the 6 
guidelines for maintaining the well-being of monks in the present Thai society as follows: 
(1) Adjusting attitude on the well-being enhancement of monks; (2) Adjusting the 
consumption habits; (3) Adjusting the exercise habits; (4) Adjusting the sleeping habits; (5) 
Adjusting the habits to avoid accident; and (6) Promoting the abbot’s policy on the well-
being enhancement.   
 
Keywords: Model, Well-being, Buddhist Scriptures. 
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บทนำ 
 สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันจึงส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ก็ได้รับผลกระทบตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย เพราะปัจจุบันพระภิกษุกำลังประสบปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคไต เป็นต้น โรคเรื้อรังเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ดังนั้น
สุขภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดูแล เพื่อป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ไม่ให้มาเบียดเบียนร่างกายจนเกิดภาวะ
เจ็บป่วย แต่ตรงกันข้ามถ้าคนเราเกิดภาวะเจ็บป่วยขึ้นก็ต้องหาทางรักษา เพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะ
ปกติโดยเร็วที่สุด โดยปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักของสุขอนามัยอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ  
 หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาพิจารณาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจะมีลักษณะ เอียงไปทางมุ่ง แสวงหา 
และเสพ แต่ความสุขทางกาย บำรุงบำเรอจนเกินความพอดีที ่เร ียกว่า “กามสุขัลลิกานุโยค” 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2539) หรือการมุ่งแต่ความหลุดพ้นอิสระจนกระทั่งมุ่ง
ทำลายและจำกัดความต้องการความจำเป็นทางกาย โดยอาจมองเอียงสุดถึงว่าความสมบูรณ์ทางกายเป็น
อุปสรรคต่อชีวิตทางจิตใจที่เรียกว่า“อัตตกิลมกานุ โยค” (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
2539) เจ้าชายสิทธัตถะทรงสละความสุขสุดโต่งทางกาย โดยดำริว่าเป็นทางที่ปกปิดไม่ให้มีโอกาสใน การ
แสวงหาความสุขทางจิตใจ และได้มุ่งดำเนินชีวิตอีกแบบในการละเลยต่อสุขภาวะทางกายถึงหกปี ก่อนที่
จะเข้าใจว่าวิธีการที่ไม่สมดุลดังกล่าวก็ไม่ใช่ทาง จึงหันมาดูแลสุขภาวะทางกายเลิกทรมาน ตนเอง ทรงมุ่ง
แนวสายกลางที ่มีดุลยภาพด้วยการเข้าใจความพอดีจึงเรียกว่าทางสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) หรือข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลาง ไม่เอียงทางใดทางหนึ่ง 
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความ เป็นจริง ตามกฎแห่งเหตุผลและความเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวแปรที่
พอดีท ี ่ เร ียกว่า “มัชเฌน ธรรมเทศนา” (มหาวิทยาล ัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย , 2539) 
พระพุทธศาสนาจึงสอนให้ดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลาง ไม่ให้ประมาทในการใช้ชีวิต หมายถึง การไม่ทำ
อะไร พูดอะไร คิดอะไร ที่สุดโต่งหรือสุดขั้วไปด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปหรือเกิน เหมาะเกินควร การ
เดินทางสายกลางเป็นหลักปฏิบัติการดำเนินชีวิต ใช้ชีวิตที่ไม่ทรมานตัวเองให้ เดือดร้อน ไม่ลุ่มหลง
ปรนเปรอร่างกายด้วยกามคุณ (รูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ) มากเกินไปอันจะ นำโรคหรือความเจ็บปว่ย
มาให้นั่นเองซึ่งความสมดุล หรือทางสายกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเข้าใจ ในหลักแห่งการพึ่งพาอาศัย
กัน ปฏิสัมพันธ์กัน เช่น โรคเกิดจาก ธาตุดิน น้ำ ไฟ ลมที่ไม่สมดุลกัน ธาตุ บางอย่างมีมากเกินไปหรือ
น้อยเกินไป ก็ต้องให้สมดุลไม่อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป ธาตุดินไม่ สามารถอยู่ได้ตามลำพังต้องมีธาตุ
อื่น ๆ ประกอบด้วย ขาดกันเสียไม่ไดม้ิฉะนั้นก็จะทำให้ร่างกายเรา เจ็บป่วยได้ ตามทัศนะพระพุทธศาสนา 
พระองค์ตรัสสอนให้พิจารณาเรื ่อง ความแก่ เจ็บ ตายความ พลัดพราก และเรื ่องกรรม ดังที ่ว่า
 “เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่
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สามารถล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้” 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539)  
 ดังนั้น ความเจ็บป่วย หรือ โรคภัยไข้เจ็บ ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็น ทุกข์หรือ ปัญหา 
ประการหนึ่ง และเป็นลักษณะของชีวิต เมื่อเกิดมาแล้วต้องประสบไม่ช้ำหรือเร็วที่ต้องทำความเข้าใจ 
และยอมรับเป็นเบื้องต้น เรื่องสำคัญที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะป่วยเมื่อใด และป่วยด้วยโรคอะไรดัง ใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรคที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ธรรม 5 ประการนี้คือ 1) ชีวิต 2) ความเจ็บป่วยไข้(พยาธิ) 3) 
กาลเวลา 4) สถานท่ีทอดร่าง (ตาย)และ 5) คติของชีวิตทั้งหลาย ไม่มีเครื่องหมาย (นิมิต) รู้ไม่ได้” (วิสุทธิ
มรรคแปล ภาค 2 ตอน 1, 2510) จากข้อความดังกล่าว ความเจ็บป่วย (พยาธิ) เป็นสิ่งหนึ่งที่ยากจะคาด
เดาได้แต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการ เสริมสร้าง และรักษาเยียวยาดังนั้นความเจ็บป่วย“พยาธิ”ตามทัศนะของ
พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า ตรัสให้พิจารณาเช่นเดียวกันว่า เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความเจ็บป่วยไปได้ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2539) เรา เคยบ่ายเบี่ยงความจริง
ผลัดวันประกันพรุ่งกับการทำงาน ในที่สุดก็ไม่สามารถจะหนีความจริงของชีวิต ในเรื่องความเจ็บป่วยน้ีไป
ได้ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเกิดที่ร่ำงกายเพราะร่างกายเป็น บ่อเกิดของโรค มากมายหลายร้อยชนิดนี้
สอดคล้องกับพระพุทธพจน์ใน ขุททกนิกายธรรมบทว่า “รูปนี้แก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค เป็นธรรมเน่า
เปื่อยกายอันเปื่อยเน่าจะแตก เพราะว่า ชีวิตมีความตายเป็นที่สุด” (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2539) 
 ทั้งนี้ ก็เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาที่ดี อย่างเป็น
รูปธรรมตามหลักสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ คือ องค์รวมแห่งระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัย โดย
องค์ประกอบท้ังหลายนั้นสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเรียกว่า ภาวนา 4 ได้แก่ กายภาวนา (การพัฒนากาย) สัล
ภาวนา (การพัฒนาศีล) จิตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) และปัญญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา) ที่จะนำ
พระภิกษุสงฆ์ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  เมื่อร่างกายเจ็บป่วยแล้วการดูแลสุขภาพให้มีสุขพลานามัยที่ดีหรือมี
สุขภาวะทางร่างกายดี จึงมีความจำเป็นมาก ซึ่งปัจจุบันหากพูดถึงเรื่องสุขภาวะ หรือสุขภาพนั้นจะมี
องค์ประกอบอยู่ 4 มิติ ด้วยกัน คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณหรือ การรู้คิด (ปัญญา) ทั้งสี่เรื่องไม่ได้แยกกันอยู่เป็นกองๆ แต่ว่าเช่ือมโยงอยู่ในกัน และ
กันท้ังหมด ซึ่งสุข ภาวะด้านหนึ่งที่ครอบคลุม และไปเชื่อมโยงกับสุขภาวะในอีกสามมิติซึ่งการมีสุขภาวะ
ที่สมบูรณ์ทั้งสี่ มิติที่กล่าวมาไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเพียงแค่พื้นฐานที่จะนำไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เท่านั้น แต่มีความสำคัญต่อทุกองค์ประกอบของการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากสุข
ภาวะหรือ สุขภาพ ไม่ใช่เรื่องการไม่มีโรคเท่านั้น แต่หมายถึงความถูกต้อง เหมาะสมทั้งหมดของมนุษย์
และของ สังคมใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้  
 “สุขภาพ” คือภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั ้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม 
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล“ปัญญา” หมายถึง ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยก ได้
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ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่ความมีจิตอันดีงามและ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมื่อมีการบัญญัติคาว่าสุขภาวะขึ้นมา (สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ(สปรส) , 
2546) สุขภาพจึงแยกไม่ได้จากวิถีชีวิตที่จะต้องดำเนิน ไปบนพื้นฐานของความต้องพอดีโดยดำรงอยู่ใน
ครอบครัวชุมชนและสังคมที่พัฒนาอย่างสมดุลสุข ภาวะทางทางจิตวิญญาณในปัจจุบันใช้คำว่า สุขภาวะ
ด้ำนปัญญา หมายถึง ความฉลาดรู้นำไปสูชี่วิตที่ สมดุล สุขภาพน้ีได้มีการเปลี่ยนจุดเน้นเดมิ ซึ่งพูดถึงเรื่อง
การแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นแล้ว เป็นหลัก ต่อมาได้เน้นในเรื่องของการป้องกันหรือการสร้าง
เสริมสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรคขึ้นควบคู่กัน ไปด้วย โดยเช่ือว่าวิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะ
สร้างสุขภาพได้ดีกว่า หรือพูดในภาษาท่ี สั้นๆ เน้นที่การสร้างนำซ่อมการเปลี่ยนแปลงบทบาทพฤติกรรม
สุขภาพจาก“เชิงรับ”มาเป็น“เชิงรุก” 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ที่
ปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยใช้จากหลักธรรมอันกว้างขวางหลากหลาย ที่สมเด็จ พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ประกอบกับกระบวนทัศน์ด้านสุขภาพใหม่  ดังนั้นจากที่กล่าวมา
นี้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษาพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้เกี่ยวกับสุขภาพของพระภิกษุ ว่าสุขภาพของ
พระภิกษุเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอะไรบ้าง ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษา 
วิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาเปรียบเทียบ ประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริม
สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์เพื ่อพัฒนา สร้างสรรค์องค์ความรู ้ในการสร้ างเสริมสุขภาพไปในมิติที่
ครอบคลุมทั้งกาย จิต ปัญญาและสังคมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของพระสงฆ์ในสังคมไทย 
 3. เพื่อวิเคราะห์การรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ท่านได้นําหลักพุทธวิธีว่าด้วยหลักธรรมของธรรมชาติหรือธรรมะ มา
ประยุกต์ใช้ในยามที่ท่านเจ็บป่วย ดังจะได้ยินจากคำปรารภเรื่องความเจ็บป่วยของท่านตอนหนึ่งว่า 
“อาตมาก็คิดอยู่ว่า ถือเป็นหลักแต่ไหนแต่ไรแล้ว ให้ธรรมชาติรักษา ธรรมะรักษาคุณหมอช่วยผดุงชีวิต 
ไปได้ ไม่ให้ตายเสียก่อนแล้วธรรมชาติก็รักษาโรคต่าง ๆ ได้เอง ที่นี้เราจะศึกษาตัวความเจ็บ ตัวความ 
ตาย ตัวความทุกข์ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไม่สบายทุกที่ ก็ฉลาดทุกที” (มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2520) 
 พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) ท่านได้นําหลักพุทธวิธีว่าด้วยการปฏิบัติ กรรมฐาน มา
ประยุกต์ใช้เป็นยารักษาโรคในยามที่ท่านเจ็บป่วยอยู่เสมอตั้งบันทึกของคณะศิษย์ตอน หน่ึงได้บันทึกไว้ว่า
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ปี พ.ศ. 2491 ระหว่างเดินธุดงค์อยู่องค์เดียวกลางป่าลึก หลวงพ่ออาพาธ ด้วยไข้ มาลาเรียเป็นครั้งแรก 
อาการหนักจนลุกไม่ขึ้น แต่เสียงร้องของอีเก้งในป่าทาให้ท่านได้ข้อคิดในทาง ธรรม จนเกิดกําลังใจ 
สามารถลุกขึ้นมาทําความเพียร (นั่งสมาธิ) ต่อไปกระทั่งไข้มาลาเรียหายไปใน ที่สุด (คณะศิษยานุศิษย์ , 
2535) 
 พระศรีญาณโสภณ ได้สอนถึงคนเราต้องกล้าเผชิญกับความจริง เมื่อกล้าเผชิญกับ ความจริง
แล้ว สติปัญญาที่จะแก้ปัญหาก็มาเอง แรงผลักในการต่อสู้การแก้ปัญหาก็ตามมา โดยพระพุทธองค์ทรง
สอนเรื่องความทุกข์ มิใช่สอนเรื่องความสุข ทรงนำเสนอความทุกข์ประเภทต่างๆ เช่น ทรงสอนวิธีหาเหตุ
แห่งทุกนั้นว่ามาจากความทะยานอยาก จากนั้นจึงทรงแสดงความดับทุกข์ เหมือนเราดับไฟที่ลุกโชนเผา
ไหม้สิ่งต่าง ๆ อยู่เมื่อไฟดับความร้อนก็หายไปความเย็นก็ปรากฏ (พระศรีญาณโสภณ, 2561) 
 พระมหาจรรยา สุทธิ าโณ (2543) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษา 
สุขภาพแบบองค์รวม” พบว่า ข้อความในพระไตรปิฎกหลายแห่ง ระบุพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสุขภาพดี มี 
พระชนมายุ แปดสิบพรรษา สามารถทางานเผยแผ่ศาสนาวันหนึ่งประมาณ 20 ชั่วโมง ใคร ๆ ที่มาเฝ้า
พระองค์ มักจะกล่าวสรรเสริญหรือถามพระองค์ถึงเรื่องความมีอาพาธน้อย มีพระโรคเบาบาง ทรงพระกา
ลังกระปรี้กระเปร่า ทรงพระสำราญอยู่เสมอ ๆ  
 พระธรรมโมลี (ทองอยู่ าณวิสุทฺโธ) (2550) การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสุขภาพแบบ 
องค์รวมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิตตะวันตก พบว่ามีประเด็นที่เหมือนกันคือ การไม่ปฏิเสธ 
การแพทย์แผนปัจจุบัน ใช้การรักษาแบบเวชศาสตร์กายจิตสัมพันธ์ประกอบกับใช้หลักจิตวิทยา และ มอง
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สําหรับในประเด็นที่แตกต่างกันคือการใช้ธรรมเพื่อตอบสนองประเด็นด้าน จิต
วิญญาณของผู้ป่วย  
 พระมหาอุดร สุทธิญาโณ (เกตุทอง), (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่อง "ศึกษาสุขภาพแบบองค์รวม 
วิถ ีพุทธในพระไตรปิฎก” สรุปได้ว ่า ร ูปแบบและกระบวนการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธใน 
พระไตรปิฎกนี้ รูปแบบที่เน้นในด้านสุขภาพด้านจิตวิญญาณ - สติปัญญา เน้น 3 ส. ประกอบด้วย(1) 
รูปแบบการสวดมนต์ (2) รูปแบบการปฏิบัติธรรม (สมาธิ - สติ - ปัญญา) (3) รูปแบบการสนทนา ธรรม 
(โยนิโสมนสิการ) และรูปแบบและกระบวนการสร้างสุขภาพองค์รวม 4 มิติ คือ (1) ด้าน ร่างกาย (ก) 
รูปแบบดูแลร่างกาย ประกอบด้วย การบริโภคหรือเกี่ยวกับอาหาร การใช้ยาสมุนไพร (เภสัช) เพื่อสุขภาพ 
การออกกําลังกาย และการบริหารร่างกาย และด้านร่างกายอื่นๆ (ข)รูปแบบการ พักผ่อนอิริยาบถ (1) 
รูปแบบการผ่าตัด (2)รูปแบบด้านสังคมหรือ สิ่งแวดล้อม (ก) กลุ่มคน (ข) ธรรมชาติ (3) รูปแบบด้าน
จิตใจ และ (4) รูปแบบด้านปัญญาธรรมะ เช่น โพชฌงค์ 7 สติปัฏธาน 4 ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ 3 พรหม
วิหาร 4 อิทธิบาท 4  
 เสาวนีย์ ฤดี (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ : กรณีศึกษาผู้ป่วยคลนิกิ 
โรคเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถี” ผลการวิจัยพบว่า ด้านกาย พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับพฤติกรรม และ
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การรู้คิดเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการเลือกรับประทาน อาหารตาม
คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อมีจำนวนที่ พอเหมาะ ด้านสังคม 
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับพฤติกรรมและการรู้คิดเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวม แนวพุทธอยู่ในระดับมาก 
ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวอย่างดี และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นตาม โอกาสอย่างเต็มใจ ด้าน
จิตใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับพฤติกรรมและการรู้คิดเกี่ยวกับสุขภาวะองค์ รวมแนวพุทธอยู่ในระดับ
มาก มีความสุขที่ได้ทาบุญและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือหรือแนะนำผู้อื่นให้ทำ สิ่งที่ดีงาม ด้านปัญญา(รู้
คิด) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับพฤติกรรมและการรู้คิดเกี่ยวกับสุขภาวะองค์ รวมแนวพุทธอยู่ในระดับ
มาก เข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนและคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวกับ ธรรมชาติ จะทำให้พบกับ
ความสุขท่ีแท้จริง  
 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยออกแบบการวิจัยจากปัญหา
และอุปสรรคของรูปแบบการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ที่ปรากฎในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์และการสังเกตจากการสนทนาร่วม 
 การจัดลำดับตามขั้นตอนกระบวนการศึกษาวิจัยด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
(primary Sources)ได้แก่ เอกสารคัมภีร์พระไตรปิฎกส่วนชั ้นทุติยภูมิ(Secondary sources)ได้แก่ 
เอกสารอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยไว้ตามลําดับ ดังนี ้
 1. องค์ความรู้และความเป็นมาของการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์โดยการมีผู้วิจัย ได้
กําหนดเนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาของการสาธารณสุขไทย การสาธารณสุขมูลฐาน การดูแล 
สุขภาพพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล การดูแลสุขภาพ 
 2. สภาพปัจจุบัน ปัญหาของการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ผู้วิจัยได้กําหนดเนื้อหา เพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหาของการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวและปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย 
ระบบการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัด และภาคประชาชนในชุมชน รวมทั้งประเด็น
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกัน กฎหมาย นโยบาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัดการพัฒนา ปัญหาการเจ็บป่วย การรักษา การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้นฐแบภาดูแลสุขภาพ
องค์รวม ของพระสงฆ์ ที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 
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ผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ที่ปรากฎในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา” 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของพระสงฆ์ในสังคมไทย และเพื่อวิเคราะห์การรักษาสุขภาวะของ
พระสงฆ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 วิธี 
ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาภาคสนามได้สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิธีการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  
 โดยผลจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ซึ่งเป็นการตอบ สรุปได้ว่า วิธีการรักษาสุขภาวะของ
พระสงฆ์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น มีอยู่ 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านกายภาวนา คือการดูแล
สภาพร่างกาย การฝึกร่างกายให้รับสภาพได้กับสิ่งที่ปฏิบัติ เช่น การฉันมื้อเดียวที่จะทำให้ร่างกายนั้น 
ต้องการอาหาร หรือหิว แต่ถ้าเราฝึกกายภาวนาได้ จะสามารถระงับความต้องการหรือความหิวนี้ได้ 
นอกจากการฝึกร่างกายแล้ว การดูแลความสะอาดของร่างกาย เช็คความผิดปรกติของร่างกายเป็นประจำ 
และที่สำคัญที่สุดคือการออกกำลังกาย เพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรง ในพระพุทธศาสนามีวีในการออก
กำลังกายท่ีเหมาะสมกับพระสงฆ์ คือการปรับเปลี่ยนอิริยาบถท้ัง 4 ได้แก่ การยืน การเดิน การนั่ง และก็
การนอน ให้มีความสมดุลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดิน ถือเป็นการออกกำลังกายหลักของพระสงฆ์ 
เพราะต้องเดินบิณฑบาต ในเวลาเช้าตรู่ของทุกวัน และการเดินจงกรม เป็นการเจริญกรรมฐานด้วยการ
เดินจงกรม ซึ่งจะทำเวลาไหนก็ได้ตามแต่จะสะดวก นอกจากนี้ก็ยังมีการปัดกวาดลานวัด การตัดต้นไม้ 
รดน้ำต้นไม้ 2) ด้านสีลภาวนา คือการมีระเบียบวินัยในการดูแลตนเอง ทั้งการกิน การนอน การออก
กำลังกาย ช่วยสร้างความสมดุลพฤติกรรมต่าง ๆ ให้สมดุลกัน 3) ด้านจิตภาวนา คือการฝึกจิต คือฝึกการ
รับรู้ ได้แก่การเสริมสร้างสุขภาพทางจิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดูแลตนเอง สภาพร่างกายจะเป็น
อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ ถ้าจิตใจเรามีแต่อกุศล พยาบาทปองร้าย หดหู่ ซึมเศร้า เป็นต้น จะ
ส่งผลต่อร่างกายให้อ่อนแอหรือโหดร้ายตามสภาพจิตใจของเรา เพราะฉะนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ทางจิตตามมา จึงต้องมีการดูแลสภาพจิตใจ โดยการฝึกจิตให้แข็งแรงมั่นคงอยู่เสมอ และ 4) ด้านปัญญา
ภาวนา เป็นการฝึกการใช้ความคิดให้เกิดปัญญา พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่จะนำเข้าสู่ร่างกายว่า สิ่งไหนควร 
สิ่งไหนไม่ควร เช่น เครื่องดื่มของมึนเมา สิ่งเสพติดต่าง ๆ ที่เป็นผลไม่ดีกับร่างกาย การใช้ปัญญาพิจารณา
นี้ก็คือการใช้โยนิโสมนสิการในการดูแลร่างกายและจิตใจ เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล มี
ภาวะซึมเศร้า แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท มั่นพิจารณาความตายอยู่เนือง ๆ  
 ในการศึกษาภาคสนาม ผู้ศึกษาได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้
ในการศึกษาทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด 8 รูป และคุณหมออีก 1 ท่าน เพื่อให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับทัศนะประเดน็ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้เตรียมคำถามที่
มีลักษณะปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มประชากรได้แสดงทัศนะส่วนบุคคลได้อย่างกว้างขวาง และครบถ้วนทุก
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ประเด็น เป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ในสังคมไทยต่อไป โดยสรุปประเด็นผู้ให้
สัมภาษณ์ ตอบตามวัตถุประสงค์ ได้ดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สภาพปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของพระสงฆ์ในสังคมไทย ข้อนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษาพฤติกรรมสุขภาวะของพระสงฆ์ในปัจจุบันก่อน จากนั้นจึงได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดูแล
สุขภาวะของพระสงฆ์ ซึ่งมีรายละเอียดการสรุป ดังต่อไปนี้ 
 1. พฤติกรรมสุขภาวะของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 
 1) พฤติกรรมการบริโภคของพระสงฆ์ การบริโภคอาหารของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ จากการ
สอบถามเชิงลึก พบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะ เลือกฉันอาหารประเภทผัก ผลไม้ แต่อาหารส่วนมากที่ญาติ
โยมนำมาถวายจะไม่ค่อยมีอาหารประเภทผัก ผลไม้ และเลือกฉันอาหาร ประเภทที่ตนเองชอบเกือบทุก
วัน แต่จะฉันในปริมาณมากน้อยนั้น ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ญาติโยมนำมาถวาย 
 2) พฤติกรรมการออกกำลังกายของพระสงฆ์ การออกกำลังกายของพระสงฆ์ส่วนใหญ่
จากการสอบถามเชิงลึก พบว่า พระสงฆ์มักจะใช้วิธีการออกกำลังกาย โดยการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น 
การเดินรอบ ๆ วัด รดน้ำต้นไม้ กวาดลานวัด บริหารร่างกายโดยการยืดเส้นยืดสาย มีการออกกำลังกาย
เกือบทุกวัน อย่างน้อย 3 - 4 วันต่อสัปดาห์ ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น สบายตัว และทำให้นอนหลับ
สบายในตอนกลางคืน 
 3) พฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อน (จำวัด) การจำวัด หรือการนอนหลับในเวลากลางคืน
ของแต่ละรูปนั้น แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการตัวเองในการจำวัด บางรูปจำวัดตั้งแต่
หัวค่ำ บางรูปจำวัดดึก พฤติการการนอนหลับพักผ่อนนี้สามารถสังเกตุได้จาก พฤติกรรมทางด้านร่างกาย 
เช่น มีอาการง่วงในเวลากลางวัน ร่างกายไม่สดชื่น อย่างนี้เป็นผลมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์ 
 1) ปัญหาและอุปสรรคพฤติกรรมการบริโภคของพระสงฆ์ ประเด็นปัญหาของการบริโภค
อาหารของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ จากการสอบถามเชิงลึกพบว่า พระสงฆ์สามารถจะเลือกฉันอาหารประเภท 
ผัก ผลไม้ อาหารที่มีส่วนผสมของไขมันน้อย หรืออาหารที่มีรสจืดได้แต่ก็ได้ในปริมาณที่ไม่มากนัก 
เนื่องจากสมัยนี้อาหารประเภทผัก ปลา อาหารประเภทนี้หาได้ยากและที่สำคัญ คือ มีราคาสูง การฉัน
อาหารในแต่ละมื้อข้ึนอยู่กับการมาถวายของญาติโยม 
 อุปสรรคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ พบว่า พระสงฆ์ต้องฉัน
อาหาร ที่ได้จากการบิณฑบาต แต่อาหารที่ได้จากการบิณฑบาตส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสำเร ็จรูป 
เนื่องจากคนสมัยนี้ทำงานนอกบ้าน ไม่ค่อยมีเวลา แต่อยากทำบุญ จึงซื้ออาหารสำเร็จรูปไปถวายพระสงฆ์ 
 2) ปัญหาอุปสรรคพฤติกรรมการออกกำลังกายของพระสงฆ์ ประเด็นปัญหาของการออก
กำลังกายของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ พบว่า มีการออกกำลังกาย โดยอาศัยกิจวัตประจำวันเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
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การรดน้ำต้นไม้ การเดินบิณฑบาต การเดิน เก็บกวาดขยะรอบบริเวณวัด ซึ่งการออกกำลังกายของ
พระสงฆ์จะไม่เป็นกิจจะลักษณะเหมือนคนท่ัวไป 
 อุปสรรคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ พบว่า มีการออกกำลัง
กาย โดยอาศัยกิจวัตประจำวันเป็นส่วนใหญ่ เช่น การเดินบิณฑบาต การเดินไปรับกิจนิมนต์จากญาติโยม 
แต่ด้วยสภาพวัดในเมืองไม่เหมือนต่างจังหวัดที่ต้องเดินบิณฑบาตได้ไกล และพระสงฆ์มีข้อจำกัดในการ
ออกกำลังกาย ไม่สามารถออกกำลังกายเหมือนคนท่ัวไปได้ 
 3) ปัญหาและอุปสรรคพฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อน (จำวัด) ปัญหาในการนอนหลับ
ของแต่ละรูปนั้นแตกต่างกันออกไป เป็นผลมาจากเรื่องของช่วงวัยหรืออายุท่ีต่างกัน บางรูปอายุเยอะแล้ว
ก็จะมีปัญหาด้านการนอนไม่หลบั เพราะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำในเวลากลางดึก บางรูปที่อายุน้อยที่นอนไม่
เพียงพอเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่างท่ีส่องเข้ามา หรือแม้แต่เสียงรบกวนจากยานพาหนะ
ในตอนกลางคืน เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุก ๆ บางเรื่องเป็นปัญหาที ่เรา
สามารถแก้ได้ด้วยตนเอง บางเรื่องต้องให้คนอื่นช่วยแก้ไข เป็นต้น 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวทางการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาวะ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการในการทำพฤติกรรมต่าง ๆ นั้น เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปแนวทางการ
ดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์ในปัจจุบันไว้ ดังนี้ 
 1) การปรับทัศนคติเกี ่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ ให้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการดูแลสุขภาพ สร้างความเข้าใจในเรื่องของการฉัน การดื่ม และการออกกำลังกาย 
เปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตประจำวัน 
 2) การปรับพฤติกรรมการฉันอาหาร โดยมีกิจกรรมเช่น ให้พระภิกษุสงฆ์เข้ารับการตรวจ
สุภาพในเบื้องต้น เพื่อหาว่าภิกษุแต่ละท่านมีโรคอะไรบ้าง และให้พระภิกษุแต่ละท่านเข้ารับการอบรม
เรื่องการบริโภคอาหารที่ควรบริโภค โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลเข้ามาอธิบายในเรื่องเหล่านี้ 
 3) การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกาย คือนอกจากจะบิณฑบาตแล้ว ต้องมีกิจกรรมที่
ให้พระสงฆ์ได้ออกกำลังกายบ้างเช่น ให้ปฏิบัติกรรมฐาน โดยการเดินจงกรม หรือเดินธุดงค์ เพราะพระผู้
มีพระภาคตรัสถึงผลของการเดินจงกรมไว้ 5 ประการ คือ 1) เป็นผู้มีความอดทนต่อการเดินทางไกล 2) 
เป็นผู้มีความอดทนต่อการบำเพ็ญ 3) เป็นผู้มีอาพาธน้อย 4) อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้ว จะย่อยง่าย 
และ 5) สมาธิท่ีได้เพราะการเดินจงกรมตั้งอยู่ได้นาน 
 4) การปรับพฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อน เร ื ่องการหลับการนอนเป็นเร ื ่องที่
ควบคุมดูแลกันยากพอสมควร นอกจากจะตั้งเวลาเข้านอนของตัวเองแล้ว ก็อาจจะต้องอาศัยนโยบาย
ของเจ้าอาวาสในการกำหนดเวลาเข้านอนของพระภิกษุสงฆ์ หรือไม่ก็ต้องจัดต้องสำนักปฏิบัติธรรมหรือ



- 1382 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ส่งไปปฏิบัติธรรมที่อื่น เพราะจะมีกฎระเบียบในการจำวัดและในการตื่นนอน รวมไปถึงการฉันอาหารไว้
อย่างชัดเจน  
 5) การปรับพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุ คือการใช้สติในการทำทุกอย่างด้วยความ
ระมัดระวัง เพื่อจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
 6) การส่งเสริมนโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะของเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสคือผู้สำคัญใน
การที่จะกระตุ้นให้พระสงฆ์ในวัดหันมาสร้างเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพ เพราะเจ้าอาวาสเปรียบเสมือน
ผู้ปกครองของพระสงฆ์ภายในวัด เพราะฉะนั้น นโยบายหรือคำสั่งเจ้าอาวาสจะมีผลมากในการช่วยกำกับ
การดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์ในวัดนั้น ๆ 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ที่ปรากฎในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา” 
ผู้วิจัยได้พบประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิธีการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 วิธีการรักษาสุขภาพของพระสงฆ์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นคำถาม
กับทั้ง 8 รูป และอีก 1 คน ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด ให้คำตอบไปในทิศทางเดียวกันว่า การรักษา
สุขภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นการรักษาสุขภาพกาย เรียกว่า กายภาวนา การรรักษาสุขภาพ
อย่างมีระเบียบวินัย เรียกว่า ศีลภาวนา การรักษาสุขภาพจิต เรียกว่า จิตตภาวนา และสุดท้ายการมี
ปัญญาพิจารณาในการรับรู้ทุกอย่าง ที่จะนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมออกมา เรียกว่า ปัญญาภาวนา ท้ัง 4 
อย่างนี ้เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับ อุทัย สุดสุข (2554) ได้เรียบเรียงหลัก
สาธารณสุขในพระไตรปิฎกบูรณาการสู่สุขภาพดี ชีวีมีสุข สรุปความได้ว่า หลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าเข้ากับหลักการบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อเกื้อกูลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมี
สุขสมบูรณ์แบบองค์รวมทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม ซึ่งได้กล่าวถึงสาธารณสุขใน
พระไตรปิฎก เน้นการบูรณาการดังกล่าวทั้ง ตามหลักการและวิธีการสาธารณสุขตามแนวสิกขาบทที่มา
ในพระปาฏิโมกข์ รวมทั้งความหมายของศัพท์วิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขเรื ่อง 
พลานามัย ในพระไตรปิฎก รวมทั้งพุทธวิธี รักษาพยาบาลภิกษุไข้สมัยพุทธกาล ประวัติหมอชีวกโกมาร
ภัจจ์ การใช้สมุนไพรรักษาโรค การบริโภค ปัจจัย 4 การบริหารร่างกายและพักผอ่นรวมทั้ง จริยธรรมของ
ผู้พยาบาล ผู้เป็นไข้ และภาค 2 เน้น การบูรณาการหลักพุทธธรรมในสาธารณสุข และยังใกล้เคียงกับ 
พระธรรมโมลี (ทองอยู่ าณวิสุทฺโธ) (2550) ที่ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดตะวันตก พบว่า มีประเด็นที่เหมือนกันคือ การไม่ปฏิเสธ การแพทย์
แผนปัจจุบัน ใช้การรักษาแบบเวชศาสตร์กายจิตสัมพันธ์ประกอบกับใช้หลักจิตวิทยา และมองผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง สำหรับในประเด็นที่แตกต่างกันคือการใช้ธรรมเพื่อตอบสนองประเด็นด้านจิตวิญญาณของ
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ผู้ป่วย และสอดคล้องกับ พระมหาอุดร สุทธิญาโณ (เกตุทอง) (2555) ได้ทำการศึกษาเรื ่อง "ศึกษา
สุขภาพแบบองค์รวม วิถีพุทธในพระไตรปิฎก” สรุปได้ว่า รูปแบบและกระบวนการสร้างสุขภาพองค์รวม
วิถีพุทธใน พระไตรปิฎกนี ้ ร ูปแบบที ่เน้นในด้านสุขภาพด้านจิตวิญญาณ - สติปัญญา เน้น 3 ส. 
ประกอบด้วย สวดมนต์ สมาธิ และสนทนาธรรม (โยนิโสมนสิการ) กระบวนการสร้างสุขภาพองค์รวม 4 
มิติ คือ 1) ด้านร่างกาย รูปแบบดูแลร่างกาย ประกอบด้วย การบริโภคหรือเกี่ยวกับอาหาร การใช้ยา
สมุนไพร (เภสัช) เพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย และการบริหารร่างกาย การพักผ่อนอิริยาบถ ด้านสังคม
หรือสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มคน ธรรมชาติ เป็นต้น และด้านจิตใจ ด้วยกาใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะ เช่น 
โพชฌงค์ 7 สติปัฏฐาน 4 ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ 3 พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สภาพปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของพระสงฆ์ในสังคมไทย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นี ้ ผู ้วิจัยได้นำวัตถุประสงค์ข้อนี้ ตั ้งเป็นประเด็นคำถาม กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้ง 10 ท่าน เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ พบว่า โดยรวมแล้วพระสงฆ์ส่วนใหญ่จากการให้
ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ มีปัญหาทางด้านการฉันอาหาร คือไม่สามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ได้ โดยเฉพาะมื้อเช้าที่ได้รับจากการเดินบิณฑบาต จึงอาจจะทำให้เกิด
โรคต่าง ๆ ตามมา ซึ่งสอดคล้องกับ ปัณณธร ชัชวรัตน์ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพของพระสงฆ์ในเขต อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ผู้ให้ขอ้มูลมี
โรคประจําตัว คิดเป็นร้อย ละ 33 และรักษาอาการเจ็บป่วยแบบแพทย์แผนปัจจุบัน มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 55 ซื้อยานั้นเอง ร้อยละ 27 และใช้บริการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 5 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของ
พระสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์ มีพฤติกรรม ด้านกิจกรรมกาย ด้านโภชนาการ ระดับปานกลาง ส่วนด้านการ
จัดการ ความเครียด ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ และต้านสุขภาพอนามัย ที่มีพฤติกรรมระดับมาก 
สำหรับการศึกษาปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ พบว่า ปัจจัยด้านอายุมีความ 
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านโรค มีความเกี่ยวข้อง 
กับพฤติกรรมด้านการจัดการกับความเครียดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และปัจจัยด้านอายุมีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนพฤติกรรมด้านโภชนาการและ
พฤติกรรมด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพ พบว่า ปัจจัยด้านประเภทวัด ที่ตั้งวัด อายุ จำนวน พรรษา 
นิกาย สถานะทางสงฆ์ การศึกษาทางโลก ทางสงฆ์ มีความเกี่ยวข้องอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ 
 นอกจากปัญหาทางด้านอาหารแล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดจากพระสงฆ์เอง เช่นการสูบบุหรี่ ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง ผู้ให้สัมภาษณ์รูปหนึ่งท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพอันเนื่องมาจากการสูบ
บุหรี ่ ตั ้งแต่เด็กเลิกยาก สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการสูบบหรี่ของพระสงฆ์ในวงกว้าง สอดคล้อ งกับ 
เนาวรัตน์ เจริญค้า และคณะ (2547) ได้ศึกษาการสูบบุหรี ่ของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย พบว่า 
พระสงฆ์ ใน หรือร้อยละ 2.4 ยังสูบบุหรี่ โดยพระสงฆ์ในภาคตะวันออกและภาคกลาง สูบบุหรี่ร้อยละ 
40.2 ในขณะที่พระในภาพเหนือสูบน้อยที่สุด คือร้อยละ 14 การวิจัยยังพบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่เริ่มสูบ
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บุหรี่ตั้งแต่ก่อนบวช โดยพระสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลกสูงมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่น้อย พระสงฆ์ร้อย
ละ 72.4 ต้องการเลิกสูบบุหรี่ และร้อยละ 80 เสนอให้มีการรณรงค์ไม่ให้ญาติโยมถวายบุหรี่แด่พระสงฆ์ 
 ยังมีปัญหาอีกมากมายเกี่ยวกับสุขภาพที่เกิดขึ้น บางคนมีหลายปัญหา เช่น มีปัญหาเรื่องการ
นอนหลับ มีปัญหาเรื่องการออกกำลังกาย มีปัญหาเรื่องการฉัน สิ่งเหล่านี้ทำให้สุขภาพเสื่อมลงได้เร็วข้ึน 
เพราะฉะนั้น ปัญหาเหล่านี้จำต้องได้รับการแก้ไข หรือมีแนวทางให้ได้ปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้แนวทางการ
รักษาสุขภาวะตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี ้
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวทางการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน 
 ผู้วิจัยต้องการที่จะนำเสนอแนวทางในการรักษาสุขภาพของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำได้
ง่าย ๆ อันดับแรกเลย เราบวชอยู่ในพระพุทธศาสนา หลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก็มีให้นำ
หลักธรรมวินัยเหล่านั้น มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ถือเป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นการ
ฉันอาหาร การออกกำลังกาย การนอนหลับพักผ่อน ถ้าทำตามพระวินัยแล้ว จะทำให้สุขภาพดีแน่อย่าง
แน่นอน สอดคล้องกับ พระธรรมโมลี (ทองอยู่ าณวิสุทฺโธ) (2551) ได้ศึกษาเรื ่อง “การศึกษาเชิง
วิเคราะห์วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก” ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบันกลับกลายมาเป็นโรคที่เกิดจากการดำเนิน
ชีวิตที ่ดีและ สะดวกสบาย ที ่เร ียกว่า “โรควิถีชีวิต” หรื อโรคที ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เช่น 
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจฯลฯ ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการ
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เช่น การฉันอาหาร การออกกําลังกายที่ถูกต้องและการฝึกจิตภาวนาดังนั้น ใน
ส่วนของ วิธีการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่พระสงฆ์สามารถปฏิบัติได้ในสังคมปัจจุบัน คือ ) 
สุขภาพทาง กาย เช่น การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง การรับประทานอาหารโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ และรู้จักประมาณในการบริโภค การออก
กําลัง กายอย่างสม่ำเสมอ โดยการทำกิจวัตรประจําวันมีการกวาดวิหารลานเจดีย์เป็นต้น 1) สภาพทาง
จิต ได้แก่ การผ่อนคลายอารมณ์ การออกกําลังกาย ทำกิจวัตรประจำวันของสงฆ์ การทําวัตรสวดมนต์ 
การเดินจงกรม การฝึกสมาธิการแผ่เมตตา การพักผ่อนให้เพียงพอ และการแก้ไขปัญหาตามหลัก อริยสัจ 
4 3) สุขภาพทางสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมสงฆ์เคยกัน มีการก็ดีตามพระธรรมวินัย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมสงฆ์กับสังคมชาวบ้าน โดยการเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณและเป็นผู้นําในการ
พัฒนา ฯลฯ 4) การดูแลสุขภาพทางปัญญาให้เจริญงอกงาม ตามหลักปัญญาวุฒิ ธรรม 4 ประการ จึงจะ
ได้บรรลุผล คือ สุขภาวะที่ประณีตยิ่ง ๆ ข้ึนไป จนถึงสุขภาวะอันสมบูรณ์  
 พระสงฆ์ซึ่งสาวกของพระผู้มีพระภาค มีตัวอย่างปฏิบัติคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่
เป็นต้นแบบให้เราประพฤติปฏิบัติตาม เกี่ยวเนื่องกับ พระมหาจรรยา สุทฺธิ าโณ (2543) ได้ทำการศึกษา
เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษา สุขภาพแบบองค์รวม” พบว่า ข้อความในพระไตรปิฎกหลาย
แห่งระบุว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสุขภาพดี มีพระชนมายุ แปดสิบพรรษา สามารถทำงานเผยแผ่ศาสนาวัน
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หนึ่งประมาณ 20 ชั่วโมง ใคร ๆ ที่มาเฝ้าพระองค์ มักจะกล่าวสรรเสริญหรือถามพระองค์ถึงเรื่องความมี
อาพาธน้อย มีพระโรคเบาบาง ทรงพระกำลังกระปรี้กระเปร่า ทรงพระสำราญอยู่เสมอ ๆ 
 แต่ในปัจจุบันเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองโดยตรงของพระสงฆ์ที่จำอยู่ในวัดนั้น ๆ เพราะฉะนั้น 
เจ้าอาวาสสามารถออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้พระสงฆ์ในวัดขาดการดูแลสุขภาพ เช่า การออก
ระเบียบนโยบายไม่ให้สูบบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งระเบียบหรือนโยบายเหล่านี้ เป็นเหมือนจิตวิทยาในการช่วย
รักษาสุขภาพของพระสงฆ์ไปในตัว เกี่ยวเนื่องกับ พระธรรมโมลี (ทองอยู่ าณวิสุทฺโธ) (2550) การศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสุขภาพแบบ องค์รวมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดตะวันตก พบว่ามี
ประเด็นที่เหมือนกันคือ การไม่ปฏิเสธ การแพทย์แผนปัจจุบัน ใช้การรักษาแบบเวชศาสตร์กายจิต
สัมพันธ์ประกอบกับใช้หลักจิตวิทยา และ มองผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สำหรับในประเด็นที่แตกต่างกันคือ
การใช้ธรรมเพื่อตอบสนองประเด็นด้าน จิตวิญญาณของผู้ป่วย 
 
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
 

แผนภาพ Balance Model : รูปแบบความสมดุล 
 

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำคำว่า “Balance” มาสร้างเป็นโมเดลในการปฏิบัติ 
โดยได้ให้ความหมายของแต่ละตัวอักษร เพื่อให้เข้ากับงานวิจัย โดยให้ชื่อว่า Balance Model ที่แปลว่า 
โมเดลความสมดุล ผู้วิจัยจะได้อธิบายความหมายของแต่ละตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 

1. B ผู้วิจัยได้ให้ความหมายตัวอักษรนี้ว่า “Breathing” แปลว่าการหายใจ เหตุผลของการ
ให้ความหมายว่า การหายใจ ก็เพราะว่า ลมหายใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ขาดอะไรก็ขาดได้ แต่อย่าง
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ขาดลมหายใจ ขาดข้าวขาดน้ำยังอยู่ได้หลาย ๆ วัน แต่ถ้าขาดลมหายใจแค่ 5 - 10 นาที ก็คงสิ้นลม
หายใจ และจากไปในที่สุด แม้แต่การปฏิบัติกรรมฐานบางสำนักก็ยังให้ความสำคัญกับลมหายใจ ให้
กำหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อให้เกิดสมาธิ เพราะฉะนั้น ลมหายใจคือชีวิต 

2. A ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของตัวอักษรนี้ว่า “Activity” แปลว่า กิจกรรม การดำเนิน
ชีวิตในประจำวันนับได้ว่าเป็น Activity หรือกิจกรรม ก็คือเกิดจากการกระทำจึงเรียกว่า กิจกรรม นั่นเอง 
ฉะนั้น กิจกรรมในงานวิจัยนี้ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย 
กิจกรรมการฉันอาหาร หรือกิจกรรมในการนอนหลับพักผ่อน 

3. L ผู ้ว ิจ ัยได้ให้ความหมายตัวอักษรนี ้ว ่า “Lively” แปลว่า มีชีว ิตชีวา คือความ
กระตือรือร้น การใช้ชีวิตให้มีความสุข ทำงานอะไรก็ให้มีความสุข พยายามตัดปัญหาความวุ่นวายต่าง ๆ 
ทำให้ชีวิตมีชีวิชีวา ลดปัญหาเรื่องความเคียด ความทุกข์ทุก ๆ อย่าง ถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาข้อนี้ 
ผู้วิจัยคิดว่า น่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยวาง คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุก ๆ เรื่องที่เกิดขึ้ น จนทำให้ตัวเอง
ต้องมีภาวะอารมณ์และทุกข์ใจ  

4. A ผู้วิจัยได้ให้ความหมายตัวอักษรนี้ว่า “Adjust” แปลว่า ปรับนิสัย การปรับนิสัยนี้เป็น
เรื่องสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เพราะพฤติกรรมที่เราทกุอยู่
เป็นประจำทุกวัน คือนิสัย หรือที่ เรียกว่า ทำจนเป็นนิสัย เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะอยากมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ก็ต้องไปปรับที่ตัวนิสัยนี่แหละ 

5. N ผู้วิจัยได้ให้ความหมายตัวอักษานี้ว่า “Night” แปลว่า กลางคืน ในที่นี้ผู้วิจัยได้ให้
ความหมายเป็นการพักผ่อนเวลากลางคืน การนอนหลับในเวลากลางคืนนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการดูแล
สุขภาพ อาการของคนที่นอนหลับเพียงพอ กับคนที่นอนหลับไม่เพียงพอนั้นต่างกัน ซึ่งเราจะสังเกตุเห็น
ได้ทั่วไป คือคนที่นอนหลับเพียงพอก็จะกระปรี่กระเปร่า สดชื่น ไม่ง่วงงาวหาวนอน ส่วนคนท่ีนอนหลับไม่
เพียงพอน้ัน จะตรงกันข้าม 

6. C ผู้วจิัยได้ให้ความหมายตัวอักษรนี้ว่า “Careful” แปลว่า ระมัดระวัง ความระมัดระวัง
นี้ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้อธิบายไว้เบื้องต้นแล้วว่า เป็นการระมัดระวังอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นจากความ
สะเพร่าหรือความมักง่ายของเรา ฉะนั้นการระมัดระวังนั้นก็คือการมีสติในการกระทำทุกๆ  อย่าง เพื่อ
ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นได้  

7. E ผู้วิจัยได้ให้ความหมายตัวอักษรนี้ว่า “Eating” การฉันหรือการรับประทานอาหาร น้ัน
เป็นเรื่องที่สำคัญในงานวิจัยนี้ เพราะสาเหตุเรื่องปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์นั้น เนื่องมาจากการฉัน
อาหารด้วย เช่น เป็นโรคไขมันสูง ความดันสูง เส้นเลือดอุดตัน เป็นต้น เพราะฉะนั้นการฉันอาหารเป็น
เรื่องที่ควรเอาใจใส่  

สรุปได้ว่า  ทุกตัวอักษรนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น เริ่มต้นด้วยการหายใจ ถือเป็น
ชีวิตเป็นทุกอย่างในการมีชีวิตอยู่ เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้นานเราจึงต้องมาดูแลตัวเอง ด้วยการทำชีวิตให้สด
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ชดชื่อ มีชีวิตชีวารื่นเริงแจ่มใส ตื่นตัวอยู่เสมอ พฤติกรรมอะไรที่จะทำให้สุขภาพแย่ ก็ปรับใหม่ให้ดีขึ้น ทั้ง
การกินและการนอน ทำให้เป็นนิสัย เพิ่มด้วยการมีสติระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ฉะนั้น การ
ดำรงชีวิตของเราทุกคนในแต่ละวันนั้น ต้องมีความพอดี อะไรที่ควรปล่อยก็ปล่อย บริโภคทุกอย่าง แบบ
โภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการกินในการใช้ ให้มีความพอเพียงตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 
9 จึงเป็นรูปแบบที่สมดุลปรับจุนทุกอย่างให้เข้ากันให้เท่าๆ กัน จึงเรียกโมเดลของการรักษาสุขภาวพ
พระสงฆ์นี้ว่า “Balance Model : รูปแบบความสมดุล” 

 

ข้อเสนอแนะ  
งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบองค์ความรู้ที่สำคัญ คือ Model: Awakening (การตื่นรู้) กับมรรค 8  

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมความพร้อมของผู ้ต้องขังก่อนกลับคืนสู ่ส ังคม  โดยควรให้
ความสำคัญกับผู้ต้องขังทุกๆ คน ได้ซึมทรัพย์หลักธรรมและเป็นการชี้นำหรือชี้ทางให้เดิน เมื่ อออกจาก
เรือนจำและใช้ชีวิตในสังคมปกติ จากผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ที่ปรากฎ
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยมีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานสาธารณสุขควรมีนโยบายถวายการตรวจสุขภาพของพระสงฆ์ในพื้นที่ของตน

อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
2) เจ้าอาวาสในฐานะผู้ปกครองควรมีมาตรหรือกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อช่วยพระสงฆ์ในวัดดูแล

สุขภาพของตนเอง 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
1) พระสงฆ์เองต้องปฏิบัติตามวินัยบัญญัติอย่างเคร่งครัด ถ้าหากอยากจะรักษาสุขภาพให้ยืน

ยาว 
2) พระสงฆ์ต้องหมั่นไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลเป็นประจำเพื่อความรู้เท่าถึงโรคที่จะเกิดขึ้น 

จะได้หาวิธีป้องกันได้ทันท่วงที 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1) รูปแบบการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการรักษาสุขภาวะของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน 
2) แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้านโภชนา 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้ ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เกี่ยวข้องกับเรือนจำ 10 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า 
 1. อริยมรรคในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พบว่า ทุกท่านรู้จักหลักธรรมข้อนี้ เข้าใจถึงความหมาย
ของหลักอริยมรรคว่าเป็นหนทางอันประเสริฐ เป็นหนทางแห่งความดี บางท่านเข้าใจความหมายอย่ าง
ลึกซึ้งถึงความเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ เพื่อดับกิเลส เป็นหนทางไปสู่พระนิพพาน แต่การนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันน้ันต่างกัน  
 2. การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคม พบว่า การเตรียมความพร้อมของผู้ให้
สัมภาษณ์นั้นแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ส่วนของเจ้าพนักงานเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร มีการเตรียม
ความพร้อมด้านการจัดหาโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมอย่าง
มีคุณภาพ และมีวิชาความรู้ติดตัวออกไปและไม่กลับเข้าสู่เรือนจำอีก ส่วนของผู้ต้องขังก็เตรียมความ
พร้อมด้านสภาพจิตใจ เตรียมตัวกลับใจก่อนคืนสู่สังคม  
 3. อริยมรรคเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามกระบวนการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อน
กลับคืนสู่สังคม พบว่า การใช้หลักอริยมรรคในกระบวนการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่
สังคมนั้น ยังไม่เคยมีมาก่อน จะมีก็แค่หลักคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรม ทั้ง 10 ท่านได้เห็นพ้อง
ต้องกันว่า ควรจะมีกระบวนการใช้หลักอริยมรรคนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขัง เพราะผู้ต้องขัง
บางคนยังไม่รู้จักหลักอริยมรรคนี้ หากมีการจัดโปรแกรมนี้จริง ก็อาจจะทำให้ผู้ต้องขังตระได้เลือกเดินบน
เส้นทางที่ดี และไม่กระทำผิดซ้ำอีก 
  
คำสำคัญ: การเตรยีมความพร้อม, ผู้ต้องขัง, อริยมรรค 
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Abstract  
 The study applied qualitative research method with data collection from 
studying documents and in-depth interviews with 10 persons of those who were related 
to prison. From the study, the following findings have been found:  
 1 ) Ariyamagga in Buddhist scriptures, some key informants have a deep 
understanding of its meaning, which is the path leading to the extinction of suffering and 

defilements as the path to Nibbāna, but when it comes to applying it in daily life, all ten 
key informants take a different approach.  
 2 ) According to the findings of the interview on offender reintegration 
preparedness, it has been determined that the key informants have 2  types of 
preparedness, which are: (1) Those who work as Samut Sakhon prison officers prepare by 
providing various training programs to inmates so that they can reenter the outside world 
with quality and knowledge without having to return to the prison; and (2 ) Those who 
are inmates prepare their mental state and repent of their offense before reentering the 
society. 
 3 ) The Noble Eightfold Path (Ariyamagga) to enhance morality according to the 
preparedness for offender reintegration, based on the findings of the interview, it has 
been shown that the use of the Noble Eightfold Path in the preparedness for offender 
reintegration has never occurred before; only moral principles have been used. All 1 0 
key informants believe that the Noble Eightfold Path should be used in the preparedness 
for offender reintegration since some inmates are still unaware of this dhamma; thus, if 
this program can be set up, it will help inmates to choose the right path and avoid 
recidivism.  
 
Keywords: Preparedness, Offender, Ariyamagga 
 

บทนำ 
 กรมราชทัณฑ์ นับเป็นหน่วยงานปลายทางในกระบวนการยุติธรรม มีหน้าที่ในการควบคุม
ผู้กระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาล อีกทั้งยังมีบทบาทในการปรับเปลี่ยน แก้ไข และพัฒนาพฤติ
นิสัยของผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อปลูกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนทัศนะคติให้เขาเหล่านั้นได้กลับตัวกลับใจ 
ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขเมื่อได้รับการปล่อยตัวออกไปจาก
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เรือนจำ (กรมราชทัณฑ์, 2565) ผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำนั้น แต่ละคนมีกำหนดโทษต่างกนัไป
ตามความผิด ในขณะที่ต้องโทษจำคุกต้องถูกตัดขาดจากบุคคลภายนอก วิถีการดำเนินชีวิตก็ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปแตกต่างจากภายนอก ไม่ว่าจะการพบเจอผู้คน การดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดถึงอิสรเสรี
ภาพในสิ่งต่าง ๆ ก็ถูกจำกัดลงภายในกำแพงล้อมลวดหนามนี้มีกฎระเบียบมากมาย ต้องถูกจำกัดสิทธิ ไม่
สามารถทำตามความต้องการของตนเองได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ต้องขังมี ทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับสิ่งแวดลอ้ม
รอบตัว อาจเกิดความรู้สึกอับอาย และกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับตน ซึ่งเป็นอีกปัญหาสำคัญของผู้ต้องขัง
ที่พ้นโทษออกไป การปรับตัวอยู่ร่วมครอบครัว และสังคมภายนอก และในช่วงระยะเวลาแรกหลังพ้นโทษ
ใน จะเป็นช่วงที่มีสำคัญมากซึ่งผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษออกไปก็มักจะประสบปัญหาดังกล่าว 
(กองทรัพย์ ผางแพ่ง, 2561) 
 สำหรับเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเรือนจำส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ มีอำนาจ
ควบคุมผู้ต้องขังที่มีโทษไม่เกิน 15 ปี ในเขตอำนาจศาลจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นผู้การ
กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด เนื่องจาก จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการทำประมง จึงทำให้มีประชากรระดับลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก
ซึ่งเป็นประชากรที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงเป็นท่ีรวมอยู่ของแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวน
มากด้วย ทำให้ปัญหาด้านอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดมีอยู่อย่างแพร่หลาย กลายเป็นปัญหาทาง
สังคมตามมา และยิ่งนานวันปัญหาเหล่านี้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงและเพิ่มจำนวนมากขึ้น มีทั้งอาชญากรใหม่
และอาชญากรคนเดิม ๆ ที่เคยต้องโทษและพ้นโทษออกมาแล้ว กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ปัญหาการ
กระทำผิดซ้ำของ ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้วจึงเป็นปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งของสังคม   
 หากย้อนดูสถิติอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวตามช่วงปีงบประมาณ 
พบว่า  ในปีงบประมาณ 2562 มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว 160 ,440 คน ในรอบ 1 ปี มีผู้ต้องขัง
กระทำผิดซ้ำ 21,187 คน ในรอบ 2 ปี มี 35,843 คน และในรอบ 3 ปี มี 44,277 คน ในปีงบประมาณ 
2563 มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว 156,638 คน ในรอบ 1 ปี มีผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำ 18,938 คน ใน
รอบ 2 ปี มี 30,357* คน และในรอบ 3 ปี มี 31,131** คน ในปีงบประมาณ 2564 มีผู้ต้องขังได้รับการ
ปล่อยตัว 195,808 คน ในรอบ 1 ปี มีผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำ 17,972* คน ในรอบ 2 ปี    มี 19,984** 
คน แม้ว่าอัตราการกระทำผิดซ้ำ (Recidivism Rates/Reoffending Rates) จะยังไม่มีการให้คำนิยาม
และแนวทางการเก็บข้อมูลที่เป็นสากลและถูกต้องตรงกันหมดทุกประการ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ยัง
ไม่มีข้อสรุปและมักข้ึนอยู่กับการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมของระบบงานราชทัณฑ์แต่ละประเทศ เช่น 
การกระทำผิดครั้งใหม่นั้น จะพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ชั้นการถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ ( Re-
arrest) หรือจะพิจารณาข้อมูลในชั ้นการพิจารณาคดีที ่ม ีคำพิพากษาเด็ดขาดว่ากระทำผิดจริง 
(Reconviction) หร ือบางกรณีจะพิจารณาข้อม ูลการถ ูกพ ิพากษาส ่งต ัวเข ้าค ุมขั งในเร ือนจำ 
(Reimprisonment/reincarceration) เท่านั้น เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังมีประเด็นของกรอบระยะเวลาใน
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การติดตามผล (Follow-up period) ภายหลังการปล่อยตัวผู้ต้องขังว่าควรใช้เกณฑ์ระยะเวลากี่ปี ซึ่ง
แนวทางสากลที่ต่างประเทศนำมาใช้นั้นมีหลากหลาย เช่น 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ฯลฯ ตามที่เห็นควร
เหมาะสม 
 อย่างไรก็ตาม สำหรับการกระทำผิดซ้ำ (Recidivism/reoffending) ในระบบฐานข้อมูล 
RecStats นี้ จะหมายถึง ผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำไปแล้วทั้งกรณีพ้นโทษแบบมีเงื่อนไข
และไม่มีเงื่อนไขในช่วงปีงบประมาณหนึ่งๆ แล้วหวนกลับมากระทำผิดซ้ำโดยถูกส่งตัวเข้าสู่เรือนจำอีก
ครั้ง ทั้งในกรณีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี และผู้ต้องขัง ภายในระยะเวลาช่วงหนึ่งที่กำหนดไว้หลังการ
ปล่อยตัวดังกล่าว โดยในภาพรวมของระบบฐานข้อมูล RecStats นี้จะใช้กรอบระยะเวลาติดตามผล
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปีงบประมาณ (กรมราชทัณฑ์, 2565) การเตรียมความพร้อมกอ่น
ปล่อยตัวผู้ต้องขัง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผูต้้องขังก่อนปล่อยตัวพ้นโทษ กลับไปสู่สังคมภายนอก 
รูปแบบการจัดโครงการนั้นเป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังทั้งทางกายภาพ  การปลูกจิตสำนึก ฝึก
ทักษะอาชีพ แนะแนวทางในการดำเนินชีว ิตร ่วมกับสังคมอย่างถูกต้องโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ช่วยเสริมความมั่นใจ และให้ผู้ต้องขังได้แนวทางในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ 
ช่วยให้ผู้ต้องขังปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสม แต่เนื่องจากพ้ืนฐานสภาพแวดล้อม
ของสังคมส่วนใหญ่อาจยังไม่ค่อยให้การยอมรับผู้พ้นโทษ ทำให้ผู้พ้นโทษมีความรู้สึกว่าตนเองมีความ
แตกต่างจากสังคม รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าในสังคม เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวไร้ที่พ่ึงพิง บางรายประสบปัญหา
ในการประกอบอาชีพ นำไปสู่สาเหตุที ่ทำให้ผู ้พ้นโทษเหล่านั้นบางคนไปรวมกลุ่มอาชญากรกันและ
กลับไปกระทำผิดซ้ำอีกได้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 กำหนดให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ต้อง
ดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อย โดยจะต้องเตรียมการตั้งแต่วันที่เริ่มรับผู้ต้องขังเข้ามา 
เพื่อให้มีกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ต้องขังในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดถึงเรื่องส่วนตัว โดยการดำเนินการจัดอบรมเป็น 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการ
พัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ด้านทักษะการใช้ชีวิตร่วมในสังคม และด้านการประกอบสัมมาอาชีพ (กรม
ราชทัณฑ์, 2565) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะนำอริยมรรค เข้าสู่กระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษออกไปสู่สังคม โดยใช้อริยมรรคเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้ต้องขังในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคม ด้วยการนำอริยมรรค มา
บูรณาการเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคม 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอริยมรรคในคัมภรี์พระพุทธศาสนา 
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2. เพื่อศึกษากระบวนการเตรียมความพร้อมผูต้้องขังก่อนกลับสู่สังคม 
3. เพื่อใช้อริยมรรคเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามกระบวนการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขัง

ก่อนกลับคืนสู่สังคม 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 นางสาวกรวรรณ คำกรเกตุ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยของผู้ต้องขังในเรือนจำโครงสร้างเบา” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่นำไปสู่แนวทางการ
พัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแบบเข้มข้น แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
เจ้าหน้าที่ 2. ด้านการดำเนินงานของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแบบเข้มข้น 3. ด้าน
สถานที่ และ 4. ด้านผู้ต้องขัง ซึ่งผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของแต่ละปัจจัย เพื่อนำไปสู่แนว
ทางการพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแบบเข้มข้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
 1. ประเด็นด้านเจ้าหน้าท่ี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ขาดแคลนด้านอัตรากำลัง 
โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านการแก้ไข นักวิชาชีพต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานในโปรแกรมเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยจึงเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมแทนเจ้าหน้าที่ด้านการแก้ไข จึงได้มีการจัดอบรมทักษะ
และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ แต่พบปัญหาในเรื่องของระยะเวลาฝึกอบรมอาจสั้นเกินไปทำให้ไม่ได้รับ
ความรู้ที่เพียงพอ อีกทั้งพบว่า โปรแกรมขาดความต่อเนื่องส่งผลต่อสภาพจิตใจของเจ้าหน้าท่ีและกระทบ
ต่อความต่อเนื่องในการทำงาน เมื่อมีช่วงเวลาเว้นระยะแต่ละรุ่นของโปรแกรมต้องกลับไปปฏิบัติงานที่
เรือนจำเดิม ดังนั้น จึงนำมาสู่แนวทางการพัฒนา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านโปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยนี้ควรเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการบำบัดแก้ไข และผู้ร่วมสนทนากลุ่มเล็งเห็นให้ควรเพิ่ม
ระยะเวลาการฝึกอบรมขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการอบรมเจ้าหน้าท่ีและการดำเนินงานของโปรแกรมควร
มีความสม่ำเสมอตามแผนงานท่ีวางไว้เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคส่วนอ่ืน ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีด้วย 
 2. ประเด็นทางด้านการดำเนินงานโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแบบเข้มข้น
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปลอ่ยมีทั้งในเรือนจำระบบปิด และแบบเข้มข้นในเรอืนจำระบบเปดิ
โดยผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมทั้งสองมีข้อแตกต่างกัน ทั้งด้านระยะเวลา สถานที่ วิธีการดำเนินงาน
หลักสูตร จากโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแบบเข้มข้นพบปัญหา เรื่องเอกสารหลายนตอน
จึงทำให้การดำเนินงานด้านเอกสารเกิดความล่าช้า ส่งผลให้ผู้ต้องขังไม่ได้รับการปล่อยตัวติดค้างอยู่ใน
เรือนจำ และปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ในการดำเนินงานงาน อีกทั้งสาขาวิชาชีพในโปรแกรมไม่มี
ความหลากหลาย จึงนำมาสู่แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโปรแกรม โดยควรมีการเตรียมเอกสาร
ของผู้ต้องขังให้พร้อมและสมบูรณ์ก่อนนำตัวผู้ต้องขังเข้าสู่โปรแกรม และเพิ่มงบประมาณในเรื่องอุปกรณ์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ต้องขังด้วย อีกทั้ง สาขาวิชาชีพของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยแบบเข้มข้น ควรนำรูปแบบของต่างประเทศมาปรับให้สอดคล้องกับประเทศไทย ทั้งประเทศ
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อังกฤษมีรูปแบบการฝึกอบรมและสาขาวิชาที่กว้างขวางกว่า และมีใบประกาศนียบัตรรับรองโดยประเทศ
ไทยมีวิชาชีพเน้นหลักทางการเกษตรที่ดีอยู่แล้ว หากกำหนดแนวทางการพัฒนาให้โปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยด้านวิชาชีพให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนจะประสบความสำเร็จขึ้นอีก 
 3. ประเด็นทางด้านสถานที่ ผลการศึกษาพบว่า เรือนจำช่ัวคราวเขากลิ้งเป็นสถานที่มีความร่ม
รื่น กว้างขวาง และสวยงาม โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและถือเป็นการ
จำลองการใช้ชีวิตในชุมชนสังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแก้ไขผู้กระทำความผิดโดยใช้ชุมชน แต่ทั้งนี้ 
พบปัญหาการขาดแคลนเรือนนอน สถานที่ไม่พร้อมสำหรับการดำเนินงานโปรแกรม ซึ่งที่ผ่านมาแก้ไข
ปัญหาด้วยการสร้างเรือนนอนพร้อมด้วยการดำเนินงานโปรแกรม จึงเกิดแนวทางการพัฒนาปัจจัย 
ทางด้านสถานที่ โดยเห็นสมควรให้กรมรชทัณฑ์มีการจัดเตรียมสถานที่เรือนนอนและอุปกรณ์ต่างๆ ให้
พร้อมก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีอาณาเขตมากข้ึน 
 4. ประเด็นทางด้านผู้ต้องขัง คุณสมบัติของผู้ต้องขังในรุ่นแรกของโปรแกรมอยู่ในหลักเกณฑ์
การพักการลงโทษ ซึ่งถือว่าได้ผลออกมาในแนวโน้มที่ดีและมีอัตราการกระทำความผดิซ้ำน้อย แต่อนาคต
จะให้ผู้ต้องขังใกล้ปล่อยในทุกกลุ่มได้เข้าสู่โปรแกรมนี้ ซึ่งผลการศึกษาพบปัญหาผู้ต้องขังบางรายมีปัญหา
ด้านสุขภาพไม่ควรนำมาเข้าโปรแกรมฝึกอบรม และเรือนจำไม่มีการประเมินความเสี่ยง การติดตาม
ภายหลังปล่อยในกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษ อีกทั้ง ปัจจัยทางด้านสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ยากในการ
ควบคุม หากออกไปสู่สังคม เจอสภาพแวดล้อมเดิม อาจทำให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก จึงนำมาสู่
แนวทางการพัฒนา ในด้านสุขภาพผู้ต้องขังควรมีการตรวจเช็คสภาพร่างกายให้ดีก่อนเข้าโปรแกรมเพราะ
มีความเข้มข้นมาก ทั้งนี้ หากในอนาคตขยายหลักเกณฑ์ของผู้ต้องขังเป็นทุกกลุ่มเข้าโปรแกรมควรเพิ่ม
ระยะเวลาของโปรแกรมให้สอดคล้องกับกิจกรรม และการประเมินความเสี่ยงและติดตามหลังปล่อยอาจ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ให้สามารถสงเคราะห์ผู้ต้องขังหลังปล่อยได้ โดยนำหลักการของประเทศ
ญี่ปุ่นมาร่วมพัฒนาโปรแกรมต่อไป 
 พัชราพร ช่วยทอง (2546)  ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง "ศึกษาการนำหักพุทธธรรมไปแก้ไข
ฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำผิด กรณีศึกษาบ้านกึ่งวิถี จังหวัดสุราษฎร์ธานี " พบว่า ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาจิตใจ กรมราชทัณฑ์ 1 คน เจ้าหน้าท่ี 4 คน พระภิกษุ 4 รูป และ
ผู้กระทำผิด 60 คน มีภูมิหลังทางสังคมต่างก็มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพุทธธรรมแตกต่างกัน แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้เข้ามาสู่กระบวนการในการอบรมพุทธธรรมภายในเรือนจำ 
จนกระทั่งกำลังจะได้รับการปลดปล่อยเข้าสู่สังคม ปรากฎเข้ากลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนมากมีความรู้
ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมในระดับที่ดี แต่ก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยที่มีทัศนคติในหลักพุทธธรรมที่ผิดไป 
กล่าวคือ ไม่ยอมรับท่ีจะนำพุทธธรรม ท่ีได้รับจากการอบรมไปประพฤติปฏิบัติ 
 พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม (2564) ได้ศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวสู่
สังคมในประเทศไทย” พบว่า มีการทำแผนบังคับโทษรายบุคคล บนพ้ืนฐานข้อมูลสำคัญของผู้ต้องขังเป็น
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รายบุคคล มีมาตรการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งการแก้ไขพฤตินิสัย และความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนเป็นต้น ซึ่งแนวทางปฏิบัติของทั้งสองประเทศนั้นเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกฎหมายและทางปฏิบัต ิของประเทศไทยได้ ผลการศึกษานำไปสู่
ข้อเสนอแนะให้มีการออกกฎหมายให้จัดทำแผนบังคับโทษจำคุกรายบุคคลของผู้ต้องขัง มีกระบวนการ
ค้นหาข้อมูลสำคัญของผู้ต้องขัง และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยการมองไปในอนาคตของผู้ต้องขัง
แต่ละรายตามความเป็นจริงที่เป็นไปได้ เพื่อการกำหนดทิศทางในการศึกษา ฝึกอบรม ฝึกงาน ทำงาน 
และการพัฒนาบุคลิกนิสัย และสิ่งสนับสนุนการดำรงชีวิต ที่ตรงต่อวิถีชีวิตจริงของผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษ 
ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ และความเชื่อโยงของภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดทั้ง หน่วยงานภาครัฐใน
พื้นที่ท่ีผู้พ้นโทษจะไปดำเนินชีวิตใหม่ นอกจากน้ีควรมีการนำชุมชน ผู้ประกอบการ ครอบครัว เข้ามาร่วม
ในการดูแลผู้ต้องขังหลังพ้นโทษเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำต่อไป 
 นิมิต ทัพวนานต์ (2561) ทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของ
ผู้ต้องขังไร้ญาติ” พบว่า การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังไร้ญาติควรท้าการพัฒนาผู้ต้องขังไร้ญาติ
ให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ (ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ สังคม และการฝึกวิชาชีพ) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาผู้ต้องขังไร้ญาติที ่สำคัญคือการใช้รูปแบบ P M P(Policy, Management, & Partner 
Network) ส่วนแนวทางการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังไร้ญาติประกอบด้วย การพัฒนาสุข
ภาวะทางด้านจิตวิญาณที่สูญเสียไปเพราะยาเสพติดและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการลดความ
เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของผู้ต้องขังไร้ญาติ โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังไร้ญาติมาใช้บริการที่ศูนย์
ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท้าของเรือนจ้า เมื่อพ้นโทษกลับสู่สังคมและต้องการความช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการลดมลทินทางสังคม (Social Stigma) โดยสร้างการยอมรับของสังคมต่อกลุ่มผู้พ้น
โทษและกลุ่มผู้ต้องขังไร้ญาติ โดยการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้สังคม
ให้โอกาสและให้การยอมรับผู้พ้นโทษกลับสู่สังคมอย่างต่อเนื ่อง ข้อเสนอแนะ กรมราชทัณฑ์ควรมี
มาตรการให้ทุกเรือนจำดำเนินการสำรวจข้อมูลการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มผู้ต้องขังไร้ญาติ ในเรือนจำและ
จำแนกสภาพปัญหาเพื่อให้การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังไร้ญาติได้อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล รวมทั้ง
ขยายผลการพัฒนาผู้ต้องขังไร้ญาติในรูปแบบ P M P ไปยังเรือนจ้าอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ต้องขังไร้ญาติที่
ต้องการการยอมรับและให้โอกาสกลับสู่สังคม เพื่อเป็นการป้องกันการกระท้าผิดซ้ำของกลุ่มผู้ต้องขังไร้
ญาติภายหลังพ้นโทษท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ ่งเน้นการศึกษาทางเอกสาร (Documentary 
Research) และวิจัยภาคสนาม (Fields Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื ่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interviews) 
กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 ท่าน แบบสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง 
 2) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดของการเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคม 
และแนวคิดการสร้างหลักสูตรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 3) นำเสนอแบบสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อการตรวจสอบความตรง
ของเครื่องมือและให้ข้อแนะนำ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม เพื่อการนำมาใช้ในการเก็บ
รวมรวมข้อมูล ซึ่งแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย  
    ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาการใช้อริยมรรคเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคม  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) ซึ่ง

ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อจะเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและในการสัมภาษณ์ได้มีการ
นัดแนะล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ ขั้นตอนดังน้ี 

1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (documentary study) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ
ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากหนังสือ และเอกสารงานวิซาการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหนังสือ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ บทความทางวิชาการ ตลอดถึงข้อวิพากษ์ ซึ่ง
ผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา รวมทั้งกรอบแนวคิดในการวิจัย และเป็น
ข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับบทสัมภาษณ์ 

2) การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกแบบเป็นทางการ 
(formal in-depth interview) และผู้ใหส้ัมภาษณ์จะตอบตามกรอบแนวคิดและมีอิสระในการตอบ โดย
ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ทั้งหมด และเพื่อให้ได้รับข้อมูลแท้จริงตรงตามกรอบ
แนวคิด จึงมีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 

 2.1 ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ก่อนลงสนามเพื่อทำการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ทำการนัด
หมายวันเวลาล่วงหน้าท่ีจะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นคำถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์
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ผู้ให้ข้อมูล จัดเตรียมกล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม
เพื่อการสัมภาษณ์ 

 2.2 ขั้นดำเนินการสัมภาษณ์ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะเริ่มต้นการสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผล และขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตในการใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงรวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลต่าง ๆ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียง
ในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่ทำการบันทึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
           การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมา
วิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1) นำข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล 
 2) กำหนดแบบแผนการวิเคราะห์โดยการจัดระบบและจัดแยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ 
 3) วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื ้อหาของข้อมูล แล้วเปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎีหรือ
งานวิจัยอ่ืน ๆ ที่ประมวลได้ 
 4) ทำการสรุปและนำไปเปรียบเทียบประเด็นระหว่างผู้ให้ข้อมูล 
 5) อภิปรายผลตามแนวคิด ทฤษฎี เพื่อสร้างข้อสรุป และข้อเสนอแนะ 
 6) นำเสนอผลงานวิจัยในลักษณะเชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัย  
 1. อริยมรรคในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  
 จากการศึกษาอริยมรรคในคัมภีร์พระพุทธศาสนา สรุปได้ว่า อริยมรรค คือ ทางแห่งอริยะ 
หนทางอันประเสริฐ มี 8 อย่างคือ 1) สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ 2) สัมมาสังกัปปะ คือ ความดำริ
ชอบ 3) สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ 4) สัมมากัมมันตะ คือ การกระทำชอบ 5) สัมมาอาชีวะ คือ การ
เลี้ยงชีพชอบ 6) สัมมาวายามะ คือ ความพยายามชอบ 7) สัมมาสติ คือ การระลึกชอบ 8) สัมมาสมาธิ 
คือ ความตั้งจิตมั่นชอบ แต่เมื่อนำประเด็นคำถามเกี่ยวอริยมรรคไปสัมภาษณ์ ปรากฏว่า ทุกท่าน รู้จัก
อริยมรรคกันทุกท่าน ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำ อนุศาสนาจารย์ เจ้าพนักงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง และผู้เคยต้องขังชาย - หญิง แสดงให้เห็นว่า ทุกท่านนั้น เป็นนับถือศาสนา
พุทธ หรือได้รับการศึกษาเล่าเรยีนมา แต่ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันน้ัน อาจจะแตกต่างกัน บางท่าน
อาจจะนำไปใช้ได้จริง บางท่านอาจจะนำไปใช้ได้แต่ไม่ตลอดลอดฝั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำ กับเจ้าพนักงาน 
เชื่อได้ว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง ๆ เพราะไม่ต้องถูกจองจำ ต่างกันผู้ต้องขังและผู้เคย
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ต้องขัง ที่ไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง อาจจะด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ทำ
ให้ต้องลืมคุณงามความดีไป แต่ถ้าเป็นไปได้ทุก ๆ ท่าน ก็อยากจะเป็นคนดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 2. กระบวนการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคม 
 กรมราชทัณฑ์จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) 
กำหนดให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ปีละ 2 ครั้ง 
ให้แก่ผู้ต้องขังทุกคน ซึ่งในหลักสูตรของโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การให้ความรู้ฟื้นฐานที่จำเป็นต่อ
การเป็นอยู่ภายหลังพ้นโทษ เช่น การปรับตนให้เข้ากับสังคมภายนอก กฎหมายเบื้องตันสำหรับ
ประชาชนทั่วไป การปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติการฝึกวิชาชีพระยะสั้น เช่นการทำน้ำเต้าหู้
ปาท่องโก๋  การทำกาแฟโบราณ เป็นต้น 2) กรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้งศูนย์เตรียมการปลดปล่อยจำนวน 10 
แห่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการเตรียมความ
พร้อมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการแยกผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี  สามารถแก้ไขได้ออกจาก
ผู้ต้องขังโทษสูง ให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้ และยังเป็นการสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับสังคมในด้านความปลอดภัยและการดำรงชีวิต 3) กรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้ งศูนย์เตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยกรุงเทพมหานคร ณ เรือนจำกลางคลองเปรม โดยได้ย้ายผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์ออกทำงาน
สาธารณะนอกเรือนจำจากเรือนจำและทัณฑสถานต่าง ๆ โดยได้จัดอบรมในหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย และฝึกอาชีพอิสระระยะสั้นให้แก่ผู้ตอ้งชัง เมื่อจบหลักสูตรแล้วได้สง่ให้ออกทำงานสาธารณะ
นอกเรือนจำเพื่อเป็นการฝึกฝนการปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอก และเป็นการทำงานชดใช้แก่สังคม  
 การเตรียมของแต่ละท่านนั ้นไม่เหมือนกันจากการสัมภาษณ์ทั ้ง 10 ท่าน ปรากฏว่า ผู้
บัญชาการเรือนจำหาโปรแกรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อมาอบรมให้กับผู้ต้องขัง เพื่อจะไม่กระทำผิดและ
กลับเข้ามาสู่เรือนจำอีก การเตรียมความพร้อมของอนุศาสนาจารย์คือ ศึกษาหลักอริยมรรค รวมถึง
หลักธรรมต่าง ๆ เพื่อใช้สอนหรืออบรผู้ต้องขังให้เข้าใจได้มากที่สุด สำหรับเจ้าพนักงานมีการเตรียม
ความพร้อมในส่วนของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือ ดูแลความเรียบร้อยและให้คำแนะนำบ้างบางเวลา 
ส่วนผู ้ต้องขังก็อยากจะเรียนรู ้หลักอริยมรรคในให้มาก ๆ โดยบางท่านถึงกับบอกว่า อยากให้มี
กระบวนการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมเร็ว ๆ จะได้เรียนรู้และใช้เตือนตัวเองอยู่
ตลอดเวลา ยังประสงค์อยากจะให้จัดแบบต่อเนื่องอีกด้วย  
 3. การใช้อริยมรรคเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามกระบวนการเตรียมความพร้อม
ผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคม 
 การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมนั้น ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 2560 
หมวด 6 ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการพันจากเรือนจำ มาตราที่ 64 กล่าวไว้ว่า “ให้
เรือนจำเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยริเริ่มเตรียมการตั้งแต่ได้รับผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำ เพื่อให้มีกา
ระบวนการในการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ต้องขังได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ต้องขังแต่ละคน
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กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ รวมทั้งต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรื่องส่วนตัว เศรษฐกิจ สังคม 
ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์” จาก
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ทางเรือนจำต้องเตรียมกระบวนการตั้งแต่รับผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจำแล้ว 
ส่วนเรือนจำไหนจะมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมอย่างไรนั้น ก็ให้เป็นไปตามที่กรมราชทัณฑ์
กำหนด  
 ในส่วนของเรือจำจังหวัดสมุทรสาคร นายชำนาญ เล็กสกุล  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด
สมุทรสาครนั้น นอกจากจะปฏิบัติตามกรมราชทัณฑ์ในส่วนของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้อง
แล้ว ยังมีการจัดหาโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง ได้มีการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลบั
สู่สังคม เช่น ฝึกอาชีพ ให้เรียนรู้การทำงาน สอนฝึกอบรมให้มีความรู้ทักษะต่าง ๆ สอนศีลธรรม ฝึกวินัย 
เช่น ทำวัตรสวดมนต์ ออกกำลังกาย จัดหางานให้เมื่อพ้นโทษ พยายามหาโปรแกรมมาทดลองใช้ 
 การสอนศีลธรรม เป็นโปรแกรมที่ดีอยู่แล้ว แต่การที่จะนำเอาอริยมรรคมาเป็นโปรแกรมหลัก
ในกระบวนการเตรียมความพร้อมนั้น ถือเป็นสิ่งที่ใหม่และลึกซึ้ง จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องในเรือนจำ
ทั้งหมด ต่างให้ความเห็นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คืออยากให้จัดโปรแกรมนี้ เพราะจะทำให้ผู้ต้องขังได้
สำนึกและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อออกจากเรือนจำไปและเพื่อให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร 
ไม่กลับเข้ามาสู่เรือนจำอีก การไม่กลับมาสู่เรือนจำอีก เป็นเป้าหมายหลักในการเตรียมความพร้อม
ผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคม การอบรมด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ก็มีจุดหมายเช่นเดียวกันคือ อยากให้เป็นคน
ดี ไม่กระทำผิด และไม่ต้องกลับเข้ามาในเรือนจำอีก เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและเจ้าพนักงานจะต้อง
ช่วยกันอบรมสั่งสอนให้คำแนะนำแก่ผู้ต้องขัง 
 หลักอริยมรรคนั้น เป็นเรื่องที่เหมาะและน่าจะนำมาอบรมได้ดีที ่สุด เพราะแต่ละข้ อนั้นใน
อริยมรรคนั้น ชัดเจนและตรงประเด็นที่จะนำไปสู่เส้นทางในการประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ชอบ เพราะ
อริยมรรคนั้นมีความสัมพันธ์กันทุกข้อ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายความสัมพันธ์ของอริยมรรคไว้ว่า 
“อริยมรรคทุกข้อน้ัน มีความสัมพันธ์กัน เช่น สัมมาทิฏฐิ ความคิดเห็นถูกต้อง ความคิดเห็นเป็นคำที่ขยาย
ความออกไปได้เป็นความเชื่อ เป็นความเข้าใจ เป็นความรู้ เป็นความอะไรก็ได้ แต่รวมสั้น ๆ ก็เรียกว่า
ความเห็น รวมความเชื่อถูกต้อง ความรู้ถูกต้อง อุดมคติถูกต้อง อะไรที่มันเป็นหลัก หลักคิดถูกต้อง นี่
ถูกต้องอย่างนี้ไม่ทำอันตราย แล้วให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ส่วนสัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปโปองค์ที่ 2 
ความปรารถนาถูกต้อง แต่เรามักจะแปลกันว่า  ความดำริถูกต้อง นี้มันไม่รู้จะโทษใครเสียแล้ว สัมมาสัง
กัปโป ความดำริชอบ ดำริถูกต้อง นั่นไม่ตรงตาม ตัวบาลีที่ว่าสังกัปปะ สังกัปปะ แปลว่า ความปรารถนา 
ถ้าว่าดำริ มันมีคำว่าวิตรรกะ ตรรกะ อย่างคำอื่น ซึ่งแปลว่าดำริติตรึก สังกัปปะ สังกัปปะคำนี้แปลว่า
ความปรารถนา เมื่อจะให้พรกันก็ให้พรกันว่าสังกัปปะท้ังหลายของท่านจงสมบูรณ์เถิด พระให้พร ให้ยถา
สัพพี เวลาฉันเสร็จน่ะ สังกัปปะของท่านทั้งหลาย จงบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์วัน เพ็ญ อย่างนี้แปลว่า
ความปรารถนา ความต้องการ ความใฝ่ฝัน ความหมายมั่น ความตั้งใจ อะไรมันรวมอยู่ในคำนี้หมด ก็ต้อง
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ถูกต้อง ถูกต้อง คือไม่ทำอันตรายใครและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 2 องค์นี้มาก่อนเป็นพวกปัญญา นี้ก็
เป็นหลักที่จะต้องตั้งข้อสังเกตไว้ว่าปัญญาต้องมาก่อน ถ้าพูดโดยหลักวิชา พูดศีล สมาธิ ปัญญา ศีลมา
ก่อน แต่ถ้าพูดโดยหลักปฏิบัติ ปัญญาต้องมาก่อน คือปัญญา 2 องค์นี้ต้องมาก่อน เพราะมิฉะนั้นจะรักษา
ศีลผิดหมด ไม่รู้จักศีลคืออะไร ทำผิดหมด ถ้าปัญญาไม่มาก่อน ขอให้สังเกตการเรียงลำดับแห่งอริยมรรค
มีองค์ 8 นี้ ไว้เถิดว่า ท่านต้องการให้ปัญญามาก่อน สัมมาทิฏฐิมาแล้วก็มาสัมมาสังกัปปะมา เมื่อเรา
เข้าใจถูกต้อง รู้จักถูกต้อง แล้วเราก็รู้จักปรารถนาถูกต้องเองแหละ ต้องปรารถนาไปตามความรู้ความ
เข้าใจ ดังนั ้น ความรู้ความเข้าใจก็ต้องถูกต้องก่อน แล้วมันจึงจะมีความปรารถนาได้ถูกต้อง นี่คือ
ความสัมพันธ์”  
 ฉะนั้น การที่จะใช้หลักอริยมรรคเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามกระบวนการเตรียม
ความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคม จะสามารถทำให้ผู้ต้องขังระลึกได้และการกลับเข้ามาสู่เรือนจำก็
จะลดลง เพราะฉะนั้น ทางเรือนจำ โดยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ควรนำหลักอริยมรรคนี้
จัดทำเป็นหลักสูตรหรือโปรแกรมการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างแนวทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับ
ผู้ต้องขัง โดยเริ่มอบรมระดับเจ้าพนังงานในเรือนจำก่อน แล้วช่วยกันแนะนำ ช้ีแนะให้กับผู้ต้องขัง เมื่อได้
โปรแกรมหรือหลักสูตรมาแล้ว ก็ต้องอบรมให้บ่อย ๆ ต่อเนื่อง เหมือนที่ผู้ต้องขังรายหนึ่งให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องความต่อเนื่องในการจัดอบรม  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 อริยมรรคในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 การวิจัยเชิงคุณภาพนำวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ตั ้งเป็นแบบสัมภาษณ์ประเด็นที่ 1 เกี ่ยวกับ
ความหมายของอริยมรรค และประเด็นที่ 2 การนำอริยมรรคไปใช้ในชีวิตประจำวัน พบว่า ผู ้ให้
สัมภาษณ์ 10 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำสมุทรสาคร 1 อนุศาสนาจารย์ประจำเรือนจำ
จังหวัดสมุทรสาคร 1 เจ้าพนักงาน 1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 1 ผู้ต้องขังชาย 2 ผู้ต้องขังหญิง 2 และผู้เคย
ต้องขังอีก 2 ต่างก็รู้จักอริยมรรคทุกท่าน และทุกท่านได้ให้ความหมายอริยมรรคไม่ต่างกัน โดยสรุปแล้ว
ได้ให้ความหมายว่า เป็นหนทางแห่งการทำความดี เป็นหนทางอันประเสริฐ เป็นปฏิปทาให้ดำเนินไปถึง
ความดับทุกข์ เป็นทางสายกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), (2549) ได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธธรรมว่า ปฏิปทา คือ การปฏิบัติ ข้อปฏิบัติ หรือ วิธีปฏิบัติ
ซึ่งเป็นความหมายเฉพาะของปฏิปทาอีกอย่างคือ วิธีดำเนินชีวิตให้บรรลุถึงความดับทุกข์ ซึ่งพระพุทธ
องค์เรียกว่า มัชเฌนธรรมเทศนา หรือ มัชฌิมปฏิปทา หมายความว่า ข้อปฏิบัติมีในท่ามกลาง ที่รู้จักกัน
ว่า ทางสายกลาง ก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นเอง เมื ่อเรียกให้สอดคล้องกับหลักการทางศาสนา
เรียกว่า มรรค มีความหมายว่า ทางที่มีองค์ประกอบ 8 ประการที่ทำให้ผู้ดำเนินไปเป็นอริยชน มีช่ือเต็ม
ว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือ อารยอัษฏางคิกมรรค เมื่อกล่าวโดยรวมแล้วใช้คำว่า มรรค หรืออริยมรรค 
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และการนำอริยมรรคไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้น ทั ้ง 10 ท่านก็มีสถานะที่ต่างกันไป บางท่านรู ้จัก
อริยมรรคแล้วนำไปใช้จนประสบความสำเร็จในชีวิต ครอบครัวมีแต่ความสุข ตรงกันข้ามกับบางคนที่แค่
เพียงรู้จักเท่านั้น แต่ไม่เคยนำไปปฏิบัติหรือไปใช้ในชีวิตประจำวันเลย จึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต 
ครอบครัวไม่มีความสุข จิตไม่นิ่งพอที่จะต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การกระทำผิด เพราะฉะนั้นถ้า
เรานำเอาอริยมรรคเป็นทางดำเนินชีวิตแล้ว ก็จะทำให้ตนเอง ครอบครัวและสังคมมีความสุข ปัญหาการ
กระทำผิดต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดน้อยลงไปด้วย เพราะฉะนั้นอริยมรรคนั้นเป็นหลักแห่งการพัฒนาตน
และพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ (2552) ได้กล่าวสรุปไว้ในหนังสือพุทธ
ศาสนาเถรวาทว่า ไตรสิกขาเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการพัฒนาตนเองในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับต่ำจนถึง
ระดับสูงโดยมีจุดมุ่งหมาย สูงสุดอยู่ที่ความพ้นทุกข์คือนิพพาน ไตรสิกขาจึงมีความหมายหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่กว้างขวางรวมเอาอริยมรรคมีองค์ 8 ที่เป็นหลักปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานไว้ด้วย แต่อริยมรรคมี
องค์ 8 แม้จะสามารถจัดเข้าในไตรสิกขาได้ แต่มีขอบเขตที่แคบกว่าไตรสิกขา เพราะเมื่อว่ากันตามแนว
คำสอนของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัด องค์มรรคทั้ง 8 ประการนั้นจะถือว่าเป็น “อริยมรรค” ก็ต่อเมื่อ
ปฏิบัติและเกิดขึ้นพร้อมกันเพื่อการตรัสรู้หรือทำลายกิเลสหรือเพื่อบรรลุนิพพานเท่านั้น 
 2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 กระบวนการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคม  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นี้ ได้ศึกษากระบวนการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคม 
ผู้วิจัยได้นำวัตถุประสงค์ข้อนี้ ตั้งเป็นประเด็นคำถาม กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 10 ท่าน พบว่า การเตรียม
ความพร้อมของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน เพราะทุกท่านนั้นมีสถานะที่ต่างกันไป ผู้บัญชาการเรือนจำ
จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการเตรียมความพร้อมของเรือนที่รับผิดชอบ โดยการฝึกอาชีพ ให้เรียนรู้การ
ทำงาน สอนฝึกอบรมให้มีความรู้ทักษะต่าง ๆ สอนศีลธรรม ฝึกวินัย เช่น ทำวัตรสวดมนต์ ออกกำลัง
กาย จัดหางานให้เมื ่อพ้นโทษ พยายามหาโปรแกรมมาทดลองใช้ ซึ ่งสอดคล้องกับ กรมราชทัณฑ์ 
(2565) ที่มีการเตรียมความพร้อม โดยมีกิจกรมต่าง ๆ สรุปได้ 4 ด้าน คือ 
 1. ด้านการฝึกวิชาชีพ คือการฝึกทักษะในทางวิชาชีพ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การฝึกวิชาชีพ
และ การส่งเสริมพัฒนาการฝึกวิชาชีพ ในระบบก้าวหน้า ได้แก่ การจัดตั้งเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อ
ฝึกวิชาชีพเฉพาะด้าน การจัดตั้งเรือนจำช่ัวคราวเคลื่อนที่เพ่ือใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับงานที่ทำ 
เช่น การสร้างถนน เป็นต้น และการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสเข้าเรียนและฝึกฝน เพื่อพัฒนางาน
วิชาชีพ ในสถาบันการศึกษานอกเรือนจำ 
 2. ด้านการศึกษา คือการศึกษาสายสามัญ ได้จัดรูปแบบการศึกษาผู้ใหญ่ ตามหลักสูตร
การศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ซึ ่งมี
การศึกษาสายวิชาชีพ การศึกษาทางธรรมศึกษา การศึกษาทางอากาศ จัดทำวิดีโอเทป วิทยุเทปในเรื่อง
ต่าง ๆ  
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 3. ด้านการอบรมศีลธรรม เช่น การฝึกอบรมจิตตภาวนาสมาธิ การอบรมประจำวันหยุดสุด 
การอบรมเนื่องในวันสำคัญ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ต้องขังตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่อง
ในวันสำคัญของชาติและทางศาสนา 
 4. ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว มีการอบรมก่อนปล่อยตัวออกจากเรือนจำ การส่ง
นักโทษทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี จะได้รับการคัดเลือกให้
ออกไปทำงานนอกเรือนจำ และจัดกิจกรรมอื่น ๆ  
 3. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อใช้อริยมรรคเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามกระบวนการ
เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคม 
 ผู้วิจัยต้องการที่จะใช้หลักอริยมรรคเพื่อเป็นเครื ่องมือในกระบวนการเตรียมความพร้อม
ผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคม จึงได้ทำวิจัยนี้ขึ้นมา เพื่อเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้
เห็นถึงความสำคัญของหลักอริยมรรค และอยากให้นำหลักอริยมรรคนี้พัฒนาเป็นโปรแกรมหรือหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการอบรม และได้รับความรู้ด้านนี้ การคิดค้นโปรแกรมต่าง ๆ นั้น เป็นหน้าที่ของ
เรือนจำอยู่แล้ว มีนักวิจัยหลายท่านที่ได้ทำโปรแกรมต่าง ๆ ออกมาเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือ ต้องการ
ให้ผู้ต้องขังออกมาแล้วเป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้ โปรแกรมอริยมรรคนี้จะเริ่มต้นใช้กับเจ้าพนักงานใน
เรือนจำทุกระดับก่อน แล้วจึงค่อยไปใช้กับผู้ต้องขึง ซึ่งสอดคล้องกับ พัชราพร ช่วยทอง (2546)  ที่ทำ
เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง "ศึกษาการนำหลักพุทธธรรมไปแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำผิด กรณีศึกษา
บ้านกึ่งวิถี จังหวัดสุราษฎร์ธานี " พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาจิตใจ กรม
ราชทัณฑ์ 1 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน พระภิกษุ 4 รูป และผู้กระทำผิด 60 คน มีภูมิหลังทางสังคมต่างก็มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพุทธธรรมแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้เข้ามาสู่
กระบวนการในการอบรมพุทธธรรมภายในเรือนจำ จนกระทั่งกำลังจะได้รับการปลดปล่อยเข้าสู่สังคม 
ปรากฎเข้ากลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมในระดับที่ดี แต่ก็มีอยู่
จำนวนไม่น้อยท่ีมีทัศนคติในหลักพุทธธรรมที่ผิดไป กล่าวคือ ไม่ยอมรับท่ีจะนำพุทธธรรม ที่ได้รับจากการ
อบรมไปประพฤติปฏิบัติ และยังสอดคล้องกับ นิมิต ทัพวนานต์ (2561) ที่ทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนว
ทางการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังไร้ญาติ” พบว่า การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังไร้
ญาติควรท้าการพัฒนาผู้ต้องขังไร้ญาติให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ (ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ สังคม และ
การฝึกวิชาชีพ) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาผู ้ต้องขังไร้ญาติที ่สำคัญคือการใช้รูปแบบ P M 
P(Policy, Management, & Partner Network) ส่วนแนวทางการป้องกันการกระท้าผิดซ้ำของผู้ต้องขัง
ไร้ญาติประกอบด้วย การพัฒนาสุขภาวะทางด้านจิตวิญาณที่สูญเสียไปเพราะยาเสพติดและปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของผู้ต้องขังไร้ญาติ โดยประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ต้องขังไร้ญาติมาใช้บริการที่ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท้าของเรือนจ้า เมื่อพ้นโทษกลับสู่
สังคมและต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการลดมลทินทางสังคม (Social Stigma) โดย
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สร้างการยอมรับของสังคมต่อกลุ่มผู้พ้นโทษและกลุ่มผู้ต้องขังไร้ญาติ โดยการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้สังคมให้โอกาสและให้การยอมรับผู้พ้นโทษกลับสู่สังคมอย่า งต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ กรมราชทัณฑ์ควรมีมาตรการให้ทุกเรือนจำดำเนินการสำรวจข้อมูลการกระทำผิดซ้ำในกลุม่
ผู้ต้องขังไร้ญาติ ในเรือนจำและจำแนกสภาพปัญหาเพื่อให้การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังไร้ญาติได้อย่าง
เหมาะสมเป็นรายบุคคล รวมทั้งขยายผลการพัฒนาผู้ต้องขังไร้ญาติในรูปแบบ P M P ไปยังเรือนจ้าอ่ืน ๆ 
ทั่วประเทศ ตลอดจนการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มผู้ต้องขังไร้ญาติที่ต้องการการยอมรับและให้โอกาสกลับสู่สังคม เพื่อเป็นการป้องกันการกระท้าผิดซ้ำ
ของกลุ่มผู้ต้องขังไร้ญาติภายหลังพ้นโทษท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

 

สรุปองค์ความรู้   

  
แผนภาพที่ 1 Model: Awakening (การตื่นรู้) กับมรรค 8 

 จากภาพท่ี 1 สู่ภาพที่ 2 ผู้วิจัยเน้นเฉพาะหนทางการทำความดี ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า 
“มรรค 8” ซึ่งท้ัง 8 อย่างนี้เมื่อนำมาทำเป็นโมเดลแล้ว ได้คำศัพท์ว่า “Awakening” แปลว่า “การตื่นรู้” 
จะเปลี่ยนจากฝ่ายสีแดงเป็นสีขาว คือเป็นฝ่ายกุศลทั้งหมด ซึ่งจะอธิบายและเชื ่อมโยงกับมรรค 8 
ดังต่อไปนี้ 
 A = Ashmed แปลว่า ละอายใจ เป็นการย้ำตัวเองภายในว่า ไม่ควรทำสิ่งที ่ไม่ดี สิ ่งที ่ผิด
กฎหมาย หรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะเรียกง่าย ๆ ว่า “จิตสำนึก” ก็ได้ ก่อนที่จะแสดงออกมา ซึ่งเป็นตัวหลัก



- 1404 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ของคำว่า Awakening ผู้วิจัยเห็นว่าจะต้องคู่กับมรรค 8 เป็นหนทางในการทำความดี เมื่อสัมพันธ์กันแล้ว
หมายความว่า การระลึกตื่นรู้อยู่เสมอเพื่อนำไปสู่หนทางแห่งการทำความดี 
 W = Words คำนี้ในความหมายในฝ่ายกุศล ผู้วิจัยให้ความหมายว่า “คำพูด” คือสิ่งที่สื่อสาร
ออกไป จะต้องประกอบด้วยสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ ตรงกับ หลักสัมมาวาจา ในมรรค 8 ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของหลักสัมมาวาจา คือ 1) กาเลน ภาสิตา พูดถูกกาล คือ การพูดถูกกาละ 2) สัจจ ภาสิตา พูดความจริง 
คือ สัจจะวาจาหรือวาจาสัตย์ คือ เรื่องที่พูดนั้นเป็นความจริงไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง ไม่สับปลับ ไม่
ตลบตะแลง ไม่เหลาะแหละ ไม่คลุมเครือ พูดความจริง 3) สณฺห ภาสิตา พูดคำอ่อนหวาน คือ วาจาที่
กล่าวออกมาเป็นวาจาสุภาพเรียบรอ้ยอ่อนหวาน เกลี้ยงเกลา ราบเรียบ ละมุนละไม เป็นคำพูดไพเราะ 4) 
อัตฺถสญฺหิตา ภาสิตา พูดด้วยวาจาที่มีประโยชน์ คือ วาจาที่พูดแล้วเกิดประโยชน์ หรือผลดีทั้งแก่ผู้พูด
และผู้ฟัง เป็นวาจาที่ควรแก่การฟัง เป็นวาจาท่ีควรพูด พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์และ 5) พูดด้วยเมตตา
จิต ลักษณะของวาจาท่ีมีเมตตา 
 คำพูดแต่ละคำที่พูดออกไปนั้น ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนพูดออกไป เพราะถ้าพูดไปแล้วกระทบ
ใคร หรือทำให้ใครเสียหายอาจจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราว เกิดความไม่เข้าใจกัน และทำให้เกิดการประทะ
กันได้ ซึ่งจะนำไปสู่การกลับเข้าไปสู่เรือนจำได้ 
 A = Adjust แปลว่า ปรับเปลี่ยน การปรับเปลี่ยนในการดำเนินชีวิต ในที่น้ีผู้วิจัยให้ตรงกับหลัก
สัมมาอาชีพ ในหลักมรรค 8 อาชีพคือสิ่งที่จะทำให้ได้มาซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เช่น เงิน หรือสิ่งของ เป็นต้น 
เพื่อมาใช้ยังชีพ แต่การยังชีพด้วยอาชีพที่ทุจริตและผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการถูกจับเข้าสู่เรือนจำ ฉะนั้น 
การเปลี่ยนอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ในการออกมาสู่สังคมเพื่อดำเนินชีวิตอีกครั้ง  
 K = Know แปลว่า รู้ คำว่า “รู้” นี้คือรู้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนที่ดีก็นำ ไปประพฤติ
ปฏิบัติและบอกกล่าวให้คนรอบข้างปฏิบัติด้วย และเมื่อรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดี ให้รีบละ ให้รีบตัด ให้รีบหนีห่าง 
และบอกคนรอบข้างถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินั้นให้ทราบ ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงสัมพันธ์กับหลักสัมมาสังกัปปะ 
คือความดำริชอบ หรือคิดดี สัมมาสังกัปปะนี้คือจิต และจิตคือตัวรู้ รู้ดีรู้ชอบ 
 E = Enough แปลว่า เพียงพอ ตัวนี้สำคัญมากเช่นกัน คำว่า เพียงพอ คือรู้จักพอ ไม่ทำอะไร
เกินตัว รู้จักพอดี เพราะตัวนี้เป็นตัวระงับความโลภได้ ความโลภนั้นเป็นภัยต่อจิตใจ เป็นภัยต่อสังคม เป็น
ภัยต่อโลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ความโลภทำให้หน้ามืดตามัว หลงไปทำในสิ่งที่ผิด ๆ ได้ง่ายมาก 
เพราะฉะนั้น ถ้ารู้จักพอแล้วจะทำให้ชีวิตสงบสุข ผู้วิจัยให้สัมพันธ์กับหลักสัมมากัมมันตะ การทำงานชอบ 
 ตัวย่อต่อไปนี้จะเปลี่ยนจากสีแดงจากแผนภาพท่ี 4.1 เป็นฝ่ายกุศล ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายในส่วนที่
เป็นฝ่ายดี หรือฝ่ายกุศลเท่าน้ัน   
 N = New แปลว่า ใหม่ คือการเปลี่ยนความเห็นใหม่ให้ถูกต้อง เป็นการปรับความเข้าใจใหม่ 
ตรงกับหลักสัมมาทิฐิ ในมรรค 8 เป็นข้อแรกในมรรค 8 ฉะนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตตาม
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มรรค 8 ด้วยการปรับความเข้าใจใหม่ ให้เข้าใจว่า สิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท่ีเกิดประโยชน์ สิ่งไหนที่
ทำให้เกิดโทษ ต้องเข้าใจเสียใหม่ 
 I = Intention แปลว่า ความตั้งใจ ตั้งใจทำในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องที่ถูกที่ควร เพื่อเป็นการย้ำและ
ป้องกันตัวเองไม่ให้ประพฤติไปในทางที่ไม่ดี ในมรรค 8 ตรงกับหลักสัมมาสมาธิ คือการตั้งจิตมั่นชอบ 
ตั้งใจอย่างแนวแน่ในการประพฤติความดี ไม่หวั่นไหว ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ข้ออื่น ๆ ในมรรค 8 
สำเร็จได้ เพราะหากเราตั้งใจจะทำอะไรให้จริง ๆ จัง ๆ แล้ว สิ่งนั้นก็จะสำเร็จ การดำเนินชีวิตก็เหมือนกนั 
ถ้าเราตั้งใจดำเนินชีวิตในทางที่ชอบ ชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างมีความสุข 
 N = Notable แปลว่า ความพยายาม ความพยายามกับความตั้งใจมีความสอดคล้องกัน ผู้วิจัย
คิดว่า ความพยายามก็คือสัมมาวายามะ แปลว่า ความพยายามชอบ เมื่อเรามีความตั้งใจแล้ว เราก็ต้อง
ทำให้ได้ การทำให้ได้ก็คือความพยายามนั่นเอง เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน ถ้าเราตั้งใจไว้แล้วแต่เราไม่ทำ 
ไม่พยายามทำ สิ่งนั้นก็จะหาความสำเร็จไม่ได้เลย ฉะนั้น ผู้ต้องขังที่ออกมาสู่สังคมอีกครั้ง ต้องมีความ
ตั้งใจ และพยายามทำความตั้งใจน้ันให้สำเร็จให้ได้ 
 G = Goal แปลว่า เป้าหมาย เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิต ทุกอย่างในชีวิต
ต้องมีเป้าหมายเสมอ จะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็ตาม คือสิ่งท่ีเรากำหนดไว้และเราต้องทำให้ได้ ซึ่งจะมี
ความตั้งใจและความพยายามเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย และตรงกับหลักสัมมาสติ คือระลึกชอบ 
ระลึกอยู่เสมอว่าเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้ ย้ำกับตัวเองและจะต้องตั้งใจพยายามทำเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้
สำเร็จ เช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังที่จะต้องออกมาสู่สังคม เผชิญกับโลกภายนอกบวกกับแรงกดดันต่าง ๆ 
ฉะนั้นต้องมีสติอยู่เสมอว่าเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร จะละความชั่ว ทำความดี และจะต้องตั้งใจพยายาม
ทำให้ได้ ถึงจะยากแค่ไหนก็ตาม 
 เพราะฉะนั้น คำว่า “Awakening” ที่แปลว่า การตื่นรู้ นั้น จะเป็นบันไดในการที่นำไปสู่มรรค 
8 คือหนทางแห่งการประปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 8 อย่าง และการตื่นรู้นั้น มีลำดับ 3 ข้ันตอน คือ 
 1. ตื่นรู้ในความคิด Awakening Head: Thinking of Oneness 
 เกิดปัญญาตระหนักรู้จากได้อ่านได้ฟัง ได้เรียนรู้ จนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความจริง
ของชีวิต เช่น ธรรมะ ปรัชญาจากผู้รู้ เป็นการตื่นรู้ในระดับของความคิด ความเชื่อ มุมมอง และทัศนคติ 
(สุตตมยปัญญา และ จินตมยปัญญา) 
 2. ตื่นรู้ที่หัวใจ Awakening Heart: Feeling or Experiencing Oneness 
 เกิดปัญญาตระหนักรู้จากการได้สัมผัสกับความจริงโดยตรง ไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดเอา เป็น
ประสบการณ์จริงของใจท่ีได้สัมผัสกับความจริง (ภาวนามยปัญญา) เกิดการก้าวออกจาก จิตสำนึกเล็กมา
สู่จิตใหญ่ แม้เพียงช่ัวครู่หรือเป็นครั้งคราว แต่ประสบการณ์นั้น จะมีพลังมากและเป็นเครื่องยืนยันและทำ
ให้เกิดความเข้าใจใหม่ ท่ีลึกซึ้งยิ่งกว่าการตื่นรู้ในระดับความคิด 
 3. ตื่นรู้ในชีวิต Awakening Life: Being & Living in Oneness 
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 เกิดปัญญาตระหนักรู้จากการได้สมัผสัตอ่ความจริงอย่างแจ่มแจ้ง จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตสำนึกอย่างสิ้นเชิง เกิดอิสรภาพทางจิตใจ ไม่หวนกลับไป หลงติดในความไม่รู้เดิมอีก ซึ่งการตื่นรู้
ในระดับนี้ เป็นระดับเดียวกับการบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณในศาสนาต่าง ๆ เช่น ดวงตาเห็นธรรม 
ซาโตริ บรรลุเต๋า การเข้าถึงพระเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพรหมมัน เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ  
 งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบองค์ความรู้ที่สำคัญ คือ Model: Awakening (การตื่นรู้) กับมรรค 8  
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมความพร้อมของผู ้ต้องขังก่อนกลับคืนสู ่สังคม  โดยควรให้
ความสำคัญกับผู้ต้องขังทุกๆ คน ได้ซึมทรัพย์หลักธรรมและเป็นการชี้นำหรือช้ีทางให้เดิน เมื่อออกจาก
เรือนจำและใช้ชีวิตในสังคมปกติ  
 จากผลการวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมด้วยหลักอริยมรรค” 
ผู้วิจัยมีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) กระทรวงทุกกระทรวงควรให้ความสำคัญของความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ การกำหนดนโยบายส่งเสริมอาชีพหารายได้ให้กับประชาชน เพราะคนที่ทำผิดและต้องเข้า
เรือนจำส่วนมากมาจากเรื่องปากท้อง 
 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ต้องหมั่นสอดสองดูแลบุคคลซึ่งอยู่ในการดูและของ
หน่วยงานนั้น ๆ และช่วยกันป้องกันแนะนำการกระทำผิดอันจะนำไปสู่การถูกจองจำ 
 3) ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด เพื่อไม่ให้กระทำผิด 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 1) การดูแลอย่างทั่วถึง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดบุคลากรให้การดูแล โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องสอดสอดดูแลและจับกุมผู้กระทำผิด คอยตักเตือนอบรมสั่งสอนก่อนที่จะทำ
เรื่องผิดที่รุ่นแรงกว่า 
 2) จัดกิจกรรมเสริมอาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่นให้มีความรู้ สามารถนำไปประกอบ
อาชีพได้  
 3. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคม 
 2) ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่
สังคมด้วยหลักอริยมรรค 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมของชาวพุทธไทยทรงดำ ในตำบลโรงเข้ อำเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา, เพื่อ
ศึกษาความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวพุทธไทยทรงดำ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
และเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวพุทธไทยทรงดำ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร 
 การทำวิจัยในครั้งนี้ผู้ทำวิจัยได้มุ่งศึกษาถึง “วิเคราะห์ความเช่ือประเพณแีละพิธีกรรมของชาวพุทธไทย
ทรงดำ ในตำบลโรงเข ้อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยแบบ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
(Key Informant) กับวิเคราะห์ความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมของชาวพุทธไทยทรงดำ ในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน/รูปโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร จากการ
สัมภาษณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) จัดลำดับข้อมูล  3) 
จากการสัมภาษณ์ และ 4) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น 5) สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1) การวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาเกี ่ยวกับไทยทรงดำในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า จากประวัติความเป็นมาของไทยทรงดำส่วนใหญ่เป็นลาวโซ่ง จะมีประชากรชาติพันธ์ 30-40 
เปอร์เซ็นต์ และไทยทรงดำเป็นกลุ่มชนชาติไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งอยู่ในแคว้นสิบสองจุไท และมี
ลักษณะเด่นไม่ว่าจะเป็น ภาษา การแต่งกาย อาหาร และการละเล่นพื้นเมือง การนับถือผี 
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 2) การวิเคราะห์ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรม ไทยทรงดำในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า  จากความเชื่อ ประเพณี ส่วนมากชาวไทยทรงดำจะเน้นการนับถือผี และเน้นประเพณีที่สืบ
ทอดกันมา ประเพณีไทยทรงดำหรือลาวโซ่งแต่ละปี เพื่อให้ลูกหลานได้รู้ และสืบสานวัฒนธรรมต่อไป โดยเฉพาะ
ประเพณีปาดตง แต่ละบ้านจะมีการกำหนดไว้ จะมีการปาดตงข้าวใหม่ การเกี่ยวข้าวใหม่ มีการปาดตงข้าวใหม่ ทำ
พิธีกรรมข้าวใหม่ ทำกับข้าวแกง อัตลักษณ์ของโคกหลวงใช้ต้นกล้วยอ่อน หั่นแล้วผัด ผัดกับที่อ่ืนทั่วไปโดยมากใช้
มะเขือ 
 3) การวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อชุมชนชาวไทยทรงดำ พบว่า 1) ส่วนใหญ่ไทยทรงดำ
นับถือผีบูชาบวงสรางเซ่นไหว้อยู่ควบคู่ไปอยู่กับพระพุทธศาสนา ซึ่งอิทธิของไทยทรงดำ  2) มีความเช่ือว่า เอาข้าว
บูชาพ่อแม่ แสดงความกตัญญูเป็นวัฒนธรรมที่ดี จะมีห้อง ๆ หนึ่ง ประเพณีจะทำโดยผู้ชายเท่านั้น 3) ส่วนมากจะ
นับถือผีเรือน ผีประจำบ้าน ผีเรือนจะแบ่งเป็นกลุ่ม ผีใครผีมัน มีผีประจำตระกูล โดยส่วนใหญ่ที่แล้วชาวไทยทรง
ดำจะนับถือศาสนาพุทธ 4) พระพุทธศาสนาก็มีประเพณทีี่คล้ายกับไทยทรงดำ ในช่วงจัดงานประจำปีประเพณไีทย
ทรงดำในเวลาเย็นหรือหัวค่ำ 5) พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อประเพณีไทยทรงดำ ประเพณีต่าง ๆ  เช่น สงกรานต์ก็
เหมือนคนไทยแต่ว่าจะเล่นในกลุ่ม เมื่อมีคนไทยก็จะรับวัฒนธรรมของคนไทยเข้าไปด้วย 
 
คำสำคัญ: ประเพณี, พิธีกรรม, ชาวพุทธไทยทรงดำ 

 

Abstract 
 The research on “Analysis of Rituals and Faiths of Thai Songdam Buddhists in 
Rong Khe Subdistrict, Ban Phao District, Samut Sakhon Province” aims to examine the 
beliefs, traditions, and rituals of Buddhists in Rong Khe sub-district, Ban Phaeo district, 
Samut Sakhon province, and to analyze the beliefs, traditions, and rituals of Thai 
Songdam Buddhists in Rong Khe sub-district, Ban Phaeo district, Samut Sakhon province. 
 In this research, the researcher focused on Analysis of Rituals and Faiths of Thai 
Songdam Buddhists in Rong Khe Subdistrict, Ban Phao District, Samut Sakhon Province. 
Qualitative research utilized data collection through in-depth interviews with key 
informants and analyzed the beliefs, traditions, and rituals of Thai Songdam Buddhists in 
Rong Khe sub-district, Amphoe Rong Khe. Ban Phaeo, Samut Sakhon Province. The 
researcher examined seven relevant key informants/images using the explanatory and 
descriptive data analysis method. Analyze the nature of the problem from the document. 
From the interview and the related research consists of 1) collecting data from the 
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relevant documents, 2) sorting the data, 3) interviewing, 4) analyzing the content by 
themes, 5) summarizing the results, discussing the results, and making recommendations. 
 The results show that  
 1) the historical analysis of Thai Songdam in Rong Khe Sub-district Ban Phaeo 
District, Samut Sakhon Province revealed that most of the history of Thai Songdam is 
from the Lao Song. There will be an ethnic population of 30-40 percent, and Thai 
Songdam is a group of Thai people with a long history. They live in Quan Sib Song Ju Thai 
and have characteristics such as language, dress, food, folk games, and spirit worship.  
 2) Investigation of the beliefs, customs, and rituals of the majority of Thai 
Songdam in Rong Khe Subdistrict, Ban Phaeo District, Samut Sakhon Province found that 
of the beliefs and traditions, most Thai Songdam people focus on spirit worship. And 
focus on traditions that have been passed down from generation to generation, like Thai 
Songdam or Lao Song traditions, every year to let the children know and continue the 
culture, especially the Pad Tong tradition. Every house will There will be a new rice field 
cut. new harvest There will be a new Khao Pad. Make a new rice ritual, cook curry. The 
identity of Khok Luang uses young bananas, cut and stir-fried, stir-fried with other 
common dishes, usually eggplant. 
 3) An analysis of the influence of Buddhism on the Thai Songdam community 
found that 1) most of the Thai Songdam people worshipped spirits, worshiped, and made 
offerings along with Buddhism. which the Thai Songdam's power 2) thought it was a good 
idea to give rice to parents as a token of gratitude. There will be space. This tradition is 
only performed by men. 3) Most of them respect the home's spirits. House spirits. The 
house spirits are divided into groups. Most Thai Songdam people are Buddhists. 4) 
Buddhism has traditions similar to the Thai Songdam. During the annual event, the Thai 
Songdam tradition is performed in the evening or early evening. 5) Buddhism has an 
impact on the Thai Songdam tradition. Traditions such as Songkran are similar to Thai 
Songdam, but are performed in groups. If there are Thai people, they will also accept the 
culture of Thai people. 
 
Keyword: Rituals, Faiths, Thai Songdam Buddhists 
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บทนำ 
 ที่แล้วมา ความสนใจเรื่องอดีดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติบ้านเมือง มักเป็นเรื่องซ้ำ ๆ ซาก ๆ 
ว่า “คนไทยมาจากไหน” หรือ “คนไทยไม่ได้อยู่ที่นี่” เพราะถูกขับไล่หรือเพิ่งอพยพเข้ามาในประเทศไทย 
จนกลายเป็นเรื่องของความเชื่อ (myth) ที่ไม่มีทางจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ เพราะเป็น
เรื่องที่ไปผูกกับคนเพียงกลุ่มเดียว เผ่าพันธุ์เดียวที่ไม่มีทางจะรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของสายเลือดให้
สืบต่อแต่สมัยโบราณกาลมาจนปัจจุบันได้ โดยย่อก็คือไม่มีทางที่จะเป็นเรื่องของเชื่อชาติ (race) เพียงเช้ือ
ชาติเดียวได้ แม่ทุกวันน้ีก็ไม่มีบ้านเมืองใดหรือประเทศใดในโลกที่จะรักษาความเป็นเผ่าพันธุ์หรือเช้ือชาติ
เดียวกันไว้ได้ ทำนองตรงข้ามยิ่งมีการผสมผสานของผู้คนหลายกลุ่มเหล่าหลายเผ่าพันธุ์มากขึ้นทุกทีจน
อาจกล่าวได้ว่า ยิ ่งมีความเจริญทางการคมนาคมจนทั่วทุกแห่งในโลกนี้ มีการติดต่อถึงกันอย่างได้
สะดวกสบายนั้น ผู้คนของแต่ละแห่งแต่ละบ้านเทืองก็ยิ่งมีสภาพที่เรียกว่าร้อยพ่อพันแม่ขึ้นทุกเมื่อเช่ือวัน 
เพราะฉะนั้นความเชื่อในเรื่องที่ว่าคนไทยเป็นเชื้อชาติบริสุทธิ์ที่สืบต่อมาช้านานนั้นจึงเป็นความเชื่อและ
ความคิดที่ล้าหลัง ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยแท้ แท้จริงแล้วเกือบทุกชาติทุกประเทศท่ีพัฒนา
แล้วในทุกวันนี้มักให้ความสนใจกับเรื่องความเป็นมาของพื้นที่หรือดินแดนที่เป็นมาตุภูมิของตนมากกว่า
จะไปค้นว่าเผ่าพันธุ์ของพวกตนมีกำเนิดมาจากไหน ทั้งนี้ยอมรับความหลากหลายในเรื่องความเป็นมา  
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2534) 
 คำถามว่าคนไทยมาจากไหน ยังคงไม่มีคำตอบท่ีกระจ่างชัดแบบฟันธงเหมือนคำทำนายของโหร
ดังบางคน คำตอบนั้นขึ้นอยู่กับสำนักคิดทั้งของนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งต่างก็แสวงหา
หลักฐานต่าง ๆ มาสนับสนุนประกอบ ในแวดวงผู้รู้ต่างยอมรับว่าองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นทาง
ราชการ ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยมาแต่เดิมนั้น บัดนี้ไม่อาจเชื่อถือได้อีกแล้ว การขุด
ค้นของนักโบราณคดีหลายครั้ง นำมาซึ่งร่องรอยหลักฐานถึงต้นตอที่มาของคนไทยในหลายครั้ง แต่
ทั้งหมดก็ยังไม่อาจให้คำตอบที่กระจางชัดได้อยู่ดี อาจเป็นไปได้ว่า ลำพัง หลักฐานทางโยราณคดีเพียง
อย่างเดียว ยังไม่สามารถนำมาคลี่คลายปริศนานี้ได้ ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการทางด้านมนุษย์วิทยาบางคน 
จึงพยายามค้นหาคำตอบโดยใช้มุมมองและหลักฐานชนิดอื่นมาเป็นตัวไขปริศนา รวมถึงระเบียบวิธี 
(Methodology) ที่ใช้ในการศึกษา อันเป็นอาวุธสำคัญที่ขาดไม่ได้ (ชลชิรา สัตยาวัฒนา, 2561) 
 พระพุทธศาสนานั้น เมื่อมองในทัศนะของคนสมัยใหม่ มักเกิดปัญหาขึ้นบ่อย ๆ ว่าเป็นศาสนา 
(religion) หรือเป็นปรัชญา (philosophy) หรือว่าเป็นเพียงวิถีครองชีวิตแบบหนึ่ง (a way of life) 

(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต), 2562) มนุษย์ในสังคมโลกมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญารวมทั้ง
หลักศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่สำคัญมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามจารีต ประเพณี ศาสนา 
และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งภายในและ

ภายนอกคือทั้งด้านการพัฒนาทางกายและการพัฒนาทางจิตใจ (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุต
โต), 2562) การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ที่มาจากพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไม่ว่าเจะเป็นถนนและ
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เครือข่ายการตลาด ชนบทได้ขยายไปยังชุมชน จากทีมวิจัยได้พบว่า ในชุมชนบ้านโคกหลวง รอบวัดศรี
เพชรพัฒนาและหนองสองห้องมีการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ คนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาในระบบ แต่ง
กายแบบสมัยนิยม และประกอบอาชีพใหม่ ๆ มีเพียงผู้สูงอายุบางส่วนท่ียังคงทำทรงผม “ป้ันเกล้า” และ
นุ่งผ้าถุงลายแตงโม การพูดภาษาโซ่งในชีวิตประจำวันระหว่างคนหลายรุ่นเลื่อยไปจนเกือบหมดสิ้น เด็ก
รุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอดทั้งการพูด ภาษาเขียน และความเชื่อดั้งเดิมไว้ เพราะหลายครอบครัวส่งเสริม
ให้บุตรหลานไปเรียนหนังสือและทำงานนอกชุมชน (สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และจักรี โพธมณี, 2561) 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้พบว่า ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต
ของไทยทรงดำที่มีคุณค่า จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องวิเคราะห์ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของ
ชาวพุทธไทยทรงดำในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเกิด
ความสำนึกเห็นคุณค่าที่จะได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 
 2) เพื่อศึกษาความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวพุทธไทยทรงดำ ตำบลโรงเข้ อำเภอบา้น
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 3) เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวพุทธไทยทรงดำ ตำบลโรงเข้ อำเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 
วิธีดำเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวพุทธไทยทรงดำ ในตำบลโรง
เข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นการศึกษา
ทางเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interviews) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม มีดังน้ี 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของไทยทรงดำ อาทิ 
หนังสือ เอกสาร วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ พระไตรปิฎก คัมภีร์ อรรถกถา เป็นต้น โดยมีการกําหนด
ขอบเขตของเนื้อหาโดยการสัมภาษณ์บุคคล ผู้ร่วมงาน การบรรยาย และการสัมผัสผลงานต่างๆ เกี่ยวกับ
ประวัติและความเป็นมาของชนชาติไทยทรงดำ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทั้งที่เป็นบรรพชิต และคฤหัสถ์ การวิจัยนี้
ศึกษาเฉพาะประวัติ ความเป็นมาและความเชื ่อประเพณีและพิธีกรรมของชาติพันธ์ไทยทรงดำหรือ
แนวคิดที่สำคัญ การศึกษาความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา การศึกษาความเช่ือ
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ประเพณีและพิธีกรรมของชาติพันธ์ไทยทรงดำตามหลักพระพุทธศาสนาในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะห์ความเชื ่อประเพณีและพิธีกรรมของชาติพันธ์ไทยทรงดำตามหลัก
พระพุทธศาสนาในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 ขอบเขตด้านสถานที่  
 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ชุมชนชาวพุทธไทยทรงดำ  ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 ขอบเขตด้านผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับวิเคราะห์ความเชื่อประเพณแีละ
พิธีกรรมของชาวพุทธไทยทรงดำ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 รูป /คน 
 1) พระครูอนุกูลวรากร เจ้าอาวาสวัดประสาทสิทธ์ิ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (วัดอยู่
ใกล้ชุมชนวัดโคกหลวง) 
 2) พระอธิการพทัย สจฺจรโร ป. เจ้าอาวาสวัดศรีเพชรพัฒนา ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 3) นายไฝ ปิ่นแก้ว อดีตกำนัน ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 4) นายวิชัย ยอดเพชร อดีตประธานชุมชนวัดศรีเพชรพัฒนา ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 5) นางสมหมาย เรืองทับ (แอนิหล) กรรมการชุมชนบ้านโคกหลวง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 6) นางพูนทรัพย์ ขวัญดี (วันวงษ์) ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง ตำบล
หนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 7) นายปนพงษ์ จิตรสาคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านโคกหลวง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้นแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/การรวบรวมข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวพุทธไทยทรงดำ ในตำบลโรง
เข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/การรวบรวมข้อมูล/การ
วิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้ มีเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ใช้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้
สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิเคราะห์ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวพุทธไทย
ทรงดำ ในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้มีแนวทางดังนี ้ 1) ร่างแบบสอบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2) นำแบบสัมภาษณ์ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) 3) นำแบบสัมภาษณ์กลับมาปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ และ4) จัดทำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วนำแบบ
สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) นำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปทำการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) จำนวน 7 ท่าน และ 2) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องนี้สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
 1. สรุปผลการวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับไทยทรงดำในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมชาวพุทธ
ไทยทรงดำในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ความเป็นมาของไทยทรงดำใน
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สมัยก่อนเป็นกลุ่มเป็นแต่โบราณใช้เรียกกลุ่มคนที่พูด
ภาษาตระกูลไทยหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา  
จะมีความแตกต่างจากชนชาตือื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำ ทรงผมปั้นเกล้าของสตรี ถิ่น
ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาวไทดำอยู่บริเวณสิบสองจุไท ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพันธ์ุไทมาช้านาน  
 1.2 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของไทยทรงดำในตำบลโรงเข้ อำเภอบา้น
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า จากประวัติความเป็นมาของไทยทรงดำส่วนใหญ่เป็นลาวโซ่ง จะมี
ประชากรชาติพันธ์ 30-40 เปอร์เซ็นต์ และไทยทรงดำเป็นกลุ่มชนชาติไทยที่มีประวัติความเป็นมา
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ยาวนาน ซึ่งอยู่ในแคว้นสิบสองจุไท และมีลักษณะเด่นไม่ว่าจะเป็น ภาษา การแต่งกาย อาหาร และ
การละเล่นพ้ืนเมือง การนับถือผี  
 2.สรุปผลการวิเคราะห์ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรม ไทยทรงดำในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จากผลการศึกษาข้อมูลและ ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลของความเชื่อประเพณี
และพิธีกรรม ไทยทรงดำในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 2.1 ข้อมูลเกี ่ยวกับความเชื ่อ ประเพณีและพิธีกรรม ไทยทรงดำ พบว่า ความเช่ือ 
ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดำ ส่วนมาคนไทยทรงดำจะนำถือผีการนับถือผีการนับถือผีจะมีการ
บวงสรวงผีเนประจำ หรือผีฟ้าเชื่อว่าเป็นเทวดาอยู่บนฟ้า สามารถบันดาลความเป็นไปแก่มนุษย์ทั้งด้านดี
และด้านร้าย ต้องปฏิบัติตน และเชื่อว่าแถนเป็นผู้สร้างให้มนุษย์มาเกิด และมีขวัญแต่ละคนติดตามตัวมา
อยู่ในร่างกายรวม 32 ขวัญ จะโยงไปถึง ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อ ในอดีตสมัยโบราณนานมา คน
ไทยโซ่งเริ่มต้นจากการนับถือสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติและผีบรรพชน  
 2.2 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมชาวพุทธไทยทรงดำในตำบล
โรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า จากความเชื่อ ประเพณี ส่วนมากชาวไทยทรงดำจะเน้น
การนับถือผี และเน้นประเพณีที่สืบทอดกันมา ประเพณีไทยทรงดำหรือลาวโซ่งแต่ละปี เพื่อให้ลูกหลาน
ได้รู้ และสืบสานวัฒนธรรมต่อไป โดยเฉพาะประเพณีปาดตง แต่ละบ้านจะมีการกำหนดไว้ จะมีการปาด
ตงข้าวใหม่ การเกี่ยวข้าวใหม่ มีการปาดตงข้าวใหม่ ทำพิธีกรรมข้าวใหม่ ทำกับข้าวแกง อัตลักษณ์ของ
โคกหลวงใช้ต้นกล้วยอ่อน หั่นแล้วผัด ผัดกับที่อ่ืนท่ัวไปโดยมากใช้มะเขือ 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อชุมชนชาวไทยทรงดำ 
 3.1 ข้อมูลเกี ่ยวกับ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อชุมชนชาวไทยทรงดำ พบว่า              
ส่วนมากอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อไทยทรงดำพิธีกรรมทางศาสนาที่มีพุทธบริษัทเป็นผู้ร่วม
ประกอบพิธี, พิธีกรรมมีความสอดคล้องกับไทยทรงดำในแง่ของ  อิทธิพลของไทยทรงดำที่มีต่อพิธีไหว้
ครู/ครอบครู, อิทธิพลของไทยทรงดำนั้นมีผลที่มีต่อพิธีชุมนุมเทพ, อิทธิพลของไทยทรงดำที่มีต่อพิธีเบิก
บายศรี - โห่บายศรี เบิกบายศรี ซึ่งเชื่อมโยงกับประเพณีที่มีระเบียบแบบแผนตามที่สังคมได้กำหนดไว้ 
และปฏิบัติสืบต่อกันมา, คุณค่าสำคัญของชุมชนชาวไทยทรงดำ โดยพระพุทธศาสนาจะความเช่ือทางอนุ
ภาพในพระไตรปิฎก  และความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์ของพระพุทธมนต์ที่เชื่อมโยงกันกับอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อชุมชนชาวไทยทรงดำ 
 3.2 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อชุมชนชาวไทยทรงดำ 
พบว่าส่วนใหญ่ไทยทรงดำนับถือผีบูชาบวงสรางเซ่นไหว้อยู่ควบคาไปอยู่กับพระพุทธศาสนา ซึ่งอิทธิของ
ไทยทรงดำ, มีความเชื่อว่า เอาข้าวบูชาพ่อแม่ แสดงความกตัญญูเป็นวัฒนธรรมที่ดี จะมีห้อง ๆ หนึ่ง 
ประเพณีจะทำโดยผู้ชายเท่านั้น, ส่วนมากจะนับถือผีเรือน ผีประจำบ้าน ผีเรือนจะแบ่งเป็นกลุ่ม ผีใครผี
มัน มีผีประจำตระกูล โดยส่วนใหญ่ที่แล้วชาวไทยทรงดำจะนับถือศาสนา และจะทำบุญทุกวันพระ จะ
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ดำเนินตามหลักพระพุทธศาสนา, พระพุทธศาสนาก็มีประเพณีที่คล้ายกับไทยทรงดำ ในช่วงจัดง าน
ประจำปีประเพณีไทยทรงดำในเวลาเย็นหรือหัวค่ำ  และพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อประเพณีไทยทรง
ดำ ประเพณีต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ก็เหมือนคนไทยแต่ว่าจะเล่นในกลุ่ม เมื่อมีคนไทยก็จะรับวัฒนธรรม
ของคนไทยเข้าไปด้วย 
 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
 

แผนภาพที่ 1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั 
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สรุป 
 พระพุทธศาสนานั้น เมื่อมองในทัศนะของคนสมัยใหม่ มักเกิดปัญหาขึ้นบ่อย ๆ ว่าเป็นศาสนา 
(religion) หรือเป็นปรัชญา (philosophy) หรือว่าเป็นเพียงวิถีครองชีวิตแบบหนึ่ง (a way of life) โดย 
ความสนใจเรื่องอดีดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติบ้านเมือง มักเป็นเรื่องซ้ำ ๆ ซาก ๆ ว่า “คนไทยมาจาก
ไหน” หรือ “คนไทยไม่ได้อยู่ที่นี่” เพราะถูกขับไล่หรือเพิ่งอพยพเข้ามาในประเทศไทย จนกลายเป็นเรื่อง
ของความเชื่อ (myth) ที่ไม่มีทางจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องที่ไปผูกกับ
คนเพียงกลุ่มเดียว เผ่าพันธุ์เดียวที่ไม่มีทางจะรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องของสายเลือดให้สืบต่อแต่สมัย
โบราณกาลมาจนปัจจุบันได้ ยิ่งมีความเจริญทางการคมนาคมจนทั่วทุกแห่งในโลกนี้ มีการติดต่อถึงกัน
อย่างได้สะดวกสบายนั้น ผู้คนของแต่ละแห่งแต่ละบ้านเทืองก็ยิ่งมีสภาพที่เรียกว่าร้อยพ่อพันแม่ขึ้นทุก
เมื่อเชื่อวัน เพราะฉะนั้นความเชื่อในเรื่องที่ว่าคนไทยเป็นเชื้อชาติบริสุทธิ์ที่สืบต่อมาช้านานนั้นจึงเป็น
ความเชื่อและความคิดที่ล้าหลัง ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยแท้ แท้จริงแล้วเกือบทุกชาติทุก
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในทุกวันนี้มักให้ความสนใจกับเรื่องความเป็นมาของพื้นท่ีหรือดินแดนที่เป็นมาตุภูมิ
ของตนมากกว่าจะไปค้นว่าเผ่าพันธุ์ของพวกตนมีกำเนิดมาจากไหน ทั้งนี้ยอมรับความหลากหลายในเรื่อง
ความเป็นมา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมของชาวพุทธไทยทรงดำ ในตำบลโรง
เข ้  อำเภอบ้านแพ้ว จ ังหว ัดสมุทรสาคร” เป ็นการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ ( Qualitative Research)                    
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) เพื่อให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกัน จึงนำเสนอแนะดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีศึกษาแนวทางเกี่ยวกับความเชื่อ และพิธีกรรมของไทยทรง
ดำ ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างมีปะสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ วิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำ โดยต้องมีการพิจารณาให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ ควรมีแหล่งข้อมูลที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของไทยทรงดำ รวมไปถึงความเชื่อประเพณีและพิธีกรรมชาวพุทธไทยทรงดำ ว่าประเพณี
ของแต่ละที่ ที่เป็นไทยทรงดำมีความสอดคล้องกันอย่างไร เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการอ้างอิงและนำ
ข้อมูลไปใช้ศึกษาต่อไป 
 3) ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความเชื่อประเพณี
และพิธีกรรมชาวพุทธไทยทรงดำ ในหลายพื้นท่ี และหลายๆ มิติ และขยายขอบเขตของพระพุทธศาสนา 
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โดยมีการใช้หลักธรรมให้ถูกต้องเหมาะสม กับการนำไปสู่การวิจัยครั้งต่อไปเกี่ยวกับ วิเคราะห์ความเช่ือ
ประเพณีและพิธีกรรมชาวพุทธไทยทรงดำให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) 
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” 1) เพื่อศึกษาพุทธวิธีเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
วัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนแบบพุทธวิธีเพื ่อการพัฒนาวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 3) เพื่อนําเสนอหลักพุทธธรรมาประยุกต์ใช้การจัดการพัฒนาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 
(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ เจ้าอาวาส ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พระสอนศีลธรรม คณะกรรมการ
การศึกษา จำนวน 15 ท่าน โดยทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มเฉพาะ การสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน นำประเด็นการสัมภาษณ์วิเคราะห์เนื้อหาเชิงประจักษ์  
 ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ได้มีการพัฒนาการจัดการ
“โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง model” แผนการพัฒนานั้น คือ  1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา 2. พัฒนา
คุณภาพเด็กและเยาวชน 3. เพิ่มศักยภาพบุคลากร พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้หลัก 
อิทธิบาท 4 ประยุกกับ PDCA ของเดรมมิ่งควบคู่กับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม มีการจัดการเรียน
การสอนแบบพุทธวิธีมุ่งพัฒนาการเด็กนักเรียน ให้คิดเป็นตามหลักของเหตุและผล สามารถคิดแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนการฟัง การอ่าน การเขียน เน้นการสนทนาตอบโต้กับครูผู้สอนให้เด็ก
ได้เกิดการเรียนรู้กับประสบการณ์ชีวิตจริงให้มีพัฒนาการโดยนำหลักพุทธธรรมาประยุกต์ใช้การจัดการ 
พัฒนาบทบาทของผู้บริหารและคณะครู ให้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส มุ่ง
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เป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานกำหนด นำหลักธรรมมาภิบาลปรับใชใ้น
การทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรียน  
 
คำสำคัญ: พุทธวิธ,ี การพัฒนา, โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 
 

Abstract 
 Research study on “Buddhist methods for the development of Wat Ratbamrung 
School (Sawai Rat Upatham) Khlong Maduea Subdistrict Krathum Baen District Samut 
Sakhon Province”, the researcher conducted a qualitative research study to obtain 
information on various issues according to the objectives set for collecting data from the 
interview form. The key informants used in this study were abbots, school administrators, 
teachers, moral teachers. Education committee of 15 people by conducting an in-depth 
interview, a specific group discussion. Observing public participation behavior Bring the 
interview issues to analyze the empirical content. 
 The results showed that Wat Ratbamrung School (Sawarat Upatham) has 
developed the management of "Wat Rat Bamrung School model". The development 
plans are 1. Creating educational opportunities 2. Developing the quality of children and 
youth 3 .  Increasing the potential of personnel. Develop systematic management by 
applying the principle of power 4 to apply to PDCA. of Dreming, coupled with engagement 
with community and society. There is a Buddhist teaching method aimed at the 
development of students. to think according to the principle of cause and effect able to 
think of specific problems Encourage children to practice listening, reading, writing, 
emphasizing conversations and interacting with teachers to enable children to learn with 
real-life experiences. development by applying Buddhist principles and applying 
management Develop roles of administrators and teachers To have vision, ability, 
responsibility, honesty, transparency, aiming for learners to have quality, morality and 
ethics according to specified standards. Apply the principles of good governance in the 
work to improve the school. 
 
Keywords: Buddhist Method, Developing, Wat Ratbamrung School 
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บทนำ 
 โรงเรียนถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาความรู้
และปลูกฝังค่านิยมทัศนคติความเชื่อต่างๆแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน โดยครูมีภาระหน้าที่ในการสอน
ตามหลักสูตรของโรงเรียน หรือกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดให้โดยเน้นทางด้านพุทธิศึกษา เป็นการให้
ความรู้ในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ พลศึกษา ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษต่างประเทศ 
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมจีริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายโดยแท้ของพุทธธรรมอยู่แล้วให้มีความชัดเจนขึ้นโดยผ่านการดําเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ
อันจะเป็นตัวอย่างที่จะขยายผลสู้การพัฒนาในโรงเรียนอื่นในวงกว้างต่อไปสถานศึกษามีบทบาทและ
หน้าที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนโดยการ จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามความมุ่งหมายและหลักการ หมวดที่ 1 มาตรา 
6 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 และ ใน มาตรา 8 ได้
กล่าวถึงการให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  จึงเป็นการเปิด โอกาส ให้สถาบันศาสนา วัด
และชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในการ ทำงานที่ร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งบ้าน วัด/
มัสยิด โรงเรียน โดยมีโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ หลักการศึกษาไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถช่วยพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความประพฤติที่ดีงาม และ มีวินัยในตนเองได้อีกทั้งผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็ไม่ สามารถ
เป็นพลเมืองที่มีค่านิยมและมีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญได้  นอกจากนี้
การจัดการศึกษาของไทยส่วนใหญ่ไม่เพียงแยกการเรียนรู้ออกจากชีวิต แต่ยังละเลยการพัฒนาด้าน จิตใจ
กลับมุ่งเน้นที่วิชาการ ความฉลาดทางสติปัญญา และการเอาชนะทางการเรียน สังคม จะมีสันติสุขได้นั้น
จะต้องเป็นสังคมที่มีคุณธรรม 
 ดังนั้นโรงเรียนวิถีพุทธ (พุทธวิธี) จึงถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันใหเ้ด็ก
เยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพเป็นคนดคีนเก่งของสังคมและสามารดำรงชีวิตได้อย่างมีความสขุ 
พุทธวิธีคือวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่จนมีความเป็นเอกลักษณที่ทั่วโลกตระหนักและให้การ
ยอมรับ พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของโลกและชวีิตที่
แท้จริงและฝึกฝนให้ผู้ศึกษาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่ระดับการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง จนถึงระดับการดำเนินชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่
บริสุทธ์ิในทุกระดับยังผลผู้ศึกษาเองมีความสุขช่วยให้สังคมมีความสุข ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงสนใจที่จะ
ศึกษาและ การที่ได้มีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เกิดขึ้นมานั้นถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำการศึกษาและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นวงกว้างและเพิ่มจำนวนโรงเรียนเขาร่วมโครงการมากขึ้นจึงมีความ
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จําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารและครูผู้สอนทั้งในเรื่องความรู้เจตคติที่ดีและความพร้อม
ที่จะดําเนินงานตามวิถีพุทธและพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนรวมถึงการเกื ้อกูล
สัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนซึ่งแนวทางการดําเนินงานควรอยู่บนพื้นฐานกรอบความคิดรูปแบบโรงเรียน
วิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา  อันได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญาด้วย เหตุนี้เองผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเพื่อนําผลที่ได้อันเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียวัดราษฎร์
บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานตามแนววิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่นักเรียนในโรงเรียนวัด
ราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ สังคม
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพุทธวิธีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสว
ราษฎร์อุปถัมภ์) 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธวิธีเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
วัดราษฎร์บำรุง(ไสวอุปถัมภ์) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 3) เพื่อนําหลัก
พุทธธรรมาประยุกต์ใช้การจัดการพัฒนาการเรียนการสอนพุทธวิธีเพื่อการพัฒนาของโรงเรียนวดัราษฎร์
บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
 นพรัตน์ ชัยเรือง ได้วิจัย พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาจริยธรรม นักเรียน
ของโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ความสำเร็จใน
การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในการพัฒนาจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนต้นแบบ วิถีพุทธสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูงปัจจัยระดับ สายสวรรค์ 
พ่วงสมจิตต์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหาร โรงเรียนวิถีพุทธ ผลการวิจัย
พบว่า 1) การส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานเขต
ธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการส่งเสริม การ
ดำเนินงานจัดการศึกษาโรงเร ียนวิถีพ ุทธ โรงเร ียนประถมศึกษา สำนักงานเขตธนบุร ี ส ังกั ด
กรุงเทพมหานคร (สายสวรรค์ พ่วงสมจิตต์) ทรรศนีย์ วราห์คำ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ 
พบว่า การพัฒนาการและเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่วยุให้เกิ ด การเรียนรู้และไม่มี
มลภาวะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนา ตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย
ตามที่โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นกำหนด สายทอง หลากจิตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
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โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน เครือข่ายกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารและครู
มีความคิดเห็นต่อ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเครือข่ายกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย 
โดยรวมเกือบทุก ขั้นตอนอยู่ในระดับมาก ยกเว้นขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเครือข่ายกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย
โดยรวมระหว่าง ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารที่มีเพศและวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารและครูที่มีตำแหน่งและประสบการณ์ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกัน 
(สายทอง หลากจิตร, 2550) 
 อินทิรา บริบูรณ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ 
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลลส์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
เอกชน ได้พบว่า สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วย กระตุ้น 
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้านได้อย่างเหมาะสม (อินทิรา 
บริบูรณ์, 2556) พระมหาสุพจน์ สุเมโธ (พานทอง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ไตรสิกขาสู่การพัฒนาการเรียนรู้ 
ได้พบว่า การเรียนรู้ที่ดีย่อมต้องเกิดการพัฒนาชีวิตที่ดีและทันต่อวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง ในยุค
ปัจจุบันตลอดจนสู่ยุคแห่งอนาคตและสามารถเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
เกิดสันติสุขในสังคมนั้น ๆ โดยการนำหลักไตรสิกขาซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ สามารถ
ส่งเสริมการ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยหลักในการพัฒนาชีวิตมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย (พระมหาสุพจน์ สุเมโธ , 
(พานทอง), 2558)  พระรัชเวธน์ เตชวณฺโณ (รุ่งเรือง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ต ามแนว
ไตรสิกขา ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ได้พบว่า สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาดร่มรื่นเป็น
ธรรมชาติ เงียบสงบเอื้อต่อการเรียนการสอน ปัญหา คือ บุคลากรมีประสบการณ์ในการสอนตามหลัก
ไตรสิกขา ท่ีแตกต่างกัน รูปแบบ วิธีการสอนของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน โดยมีข้อเสนอแนะให้ฝึกอบรม 
ไตรสิกขาแก่บุคลากร โดยเน้นที ่การปฏิบัติจริงและจัดทำคู ่มือการจัดการเรียนการสอนตามหลัก 
ไตรสิกขา  
 สรุป จากการศึกษาทฤษฎีแนวคิด พร้อมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว จึงอาจกล่าว 
ได้การบริหารจัดการวิถีพุทธในโรงเรียนท่ีดี ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ขององค์กรจาก 
การศึกษาพบว่า การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญที่สถานศึกษา สามารถ
นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับริบทของโรงเรียนและเป็นการ สะท้อนการ
ทำงานของผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษาสามารถนำสิ่งเหล่านี ้มาปรับปรุง แก้ไขให้ดี ขึ ้นตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิถีพุทธ
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ได้กำหนดรายละเอียดของการบริหารการพัฒนาการเรียนการสอนวิถีพุทธจำแนกได้ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) 
ขั้นการเตรียมการ 2) ขั้นการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ 3) ขั้นการดำเนินการพัฒนาตาม
ระบบไตรสิกขา 4) ขั้นการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด 5) ขั้นการปรับปรุง และพัฒนาต่อเนื่อง 6) ขั้นการ
ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้การวิจัย
เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อพิจารณาถึงประเด็นของการบริหารการพัฒนาการเรียนการสอนวิถีพุทธ
ในโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสาร ตำรา ข้อมูล สถิติ รายงานการวิจัย รายงานของ
หน่วยงานต่าง ๆบทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interviews) โดยศึกษาความเห็นของคณะครูและนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างรูปแบบการสอน
เชิงพุทธบูรณาการของการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสว
ราษฎร์อุปถัมภ์) ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interviews) ใช้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 1.ร่างแบบสอบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.นำแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content 
Validity) 3. นำแบบสัมภาษณ์กลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ 4. จัดทำ
แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วนำแบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญการวิเคราะห์
ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ การเก็บรวมข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์1) นำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปทำการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 21 
ท่าน 2) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกตามกลุ่มข้อมูล Content 
Analysis) ทางการวิจัยที่ทำการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการนําเสนอเป็นความ
เรียง การนําเสนอข้อมูล โดยแบบตาราง โครงสร้าง แผนภาพ การบรรยาย และภาพประกอบเอกสาร 
 

ผลการวิจัย 
 1.ผลการศึกษาพุทธวิธีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) การพัฒนา
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงต้องวิเคราะห์สภาพโรงเรียนให้เห็นถึงบริบทของชุมชน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ทั้งหมดเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและจะได้วางแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต่อไป การที่จะพัฒนา
โรงเรียนนั้น ต้องอาศัยปัจจัย องค์ประกอบ และกระบวนการหลายอย่างจึงจำเป็นต้องนำหลักพุทธธรรม
มาประกอบกับการพัฒนากำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาโดยยึดมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน
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ด้านการพัฒนาคุณธรรมควบคู่กันไป นั่นคือสิ่งยืนยันว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษามีหน้าที่โดยตรงคือการ
เตรียมพร้อมและพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธี คิดหรือรูปแบบการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพเป็นเลิศเพื่อให้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมี
คุณภาพ วิธีที่จะทำให้โรงเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุขนั้น ต้องมีการกำหนดภารกิจของการพัฒนาสถานศึกษาไว้ในเบื้องต้นให้ชัดเจน จึง
ได้สรุปการพัฒนาวางเป็นแผนการเรียกว่า “โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง model” โดยแผนการพัฒนานั้น
แบ่งออกเป็น 5 ข้อหลัก ๆ สำคัญในการพัฒนา คือ  (1) การสร้างโอกาสทางการศึกษา (2) การพัฒนา
คุณภาพเด็กและเยาวชน (3) การเพิ่มศักยภาพบุคลากร (4) การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
และ (5) การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 
 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธวิธีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนวัด
ราษฎร์บำรุง(ไสวอุปถัมภ์) มีแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานมีหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่
สามารถปรับประยุกต์ใช้กับการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธวิธีเพื่อการพัฒนาจึงมุ่งเน้น
การศึกษาวิเคราะห์ โดยศึกษา 2 ด้านคือ (1) การวิเคราะห์หลักธรรมและหลกัการด้านพัฒนาการของเดก็ 
และ (2) การวิเคราะห์กิจกรรมพุทธวิธีเพื่อการพัฒนาการของเด็กมาใช้กำหนดการเรียนการสอนนั้นต้อง
คำนึงพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปพร้อมกันท้ัง 4 ด้าน คือ ร่างกาย บุคลิกภาพ จริยธรรม และสังคม จาก
ข้อมูลในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า การฝึกในหัวข้อนี้การวัดและประเมินผลอาจทำได้ยากเพราะเป็นรูปแบบ
นามธรรม จึงอยากให้ทำควบคู่กับสัจจะที่จะทำให้เด็กจดบันทึกประกอบการประเมินผล จะได้ง่ายหรือ
อาจจะทำในรูปแบบการบันทึกภาพด้วยก็ดี การมีขันติ ความอดทน อดกลั้น ซึ่งหลักธรรมข้อน้ี ไม่ใช่เพียง
จำเป็นต่อตนเองเท่านั้น แต่เป็นหลักที่สำคัญมาก ที่ให้ชีวิตอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ การอดทน
อดกลั้นในข้อนี้ยังหมายถึงการอดทนต่อสิ่งยั่วยุในสังคมอย่างเรื่องยาเสพติด การอดทนต้องทำให้เด็กเห็น
ถึงข้อเสียหากขาดการอดทนอดกลั้น เด็กจะหลงผิดไปทำความชั่วทำให้ชีวิตล้มเหลว หรือหากจะทำเป็น
การศึกษาข้อเปรียบเทียบควบคู่กับข้อดีของการอดทนอดกลั้นนที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามที่
มุ่งหวังได้ การมีจาคะ ทำให้มีอารมณ์ผ่องใสติดตัว มีนิสัยเสียสละแก่ผู้อื่น รักตนเองเหมือนรักผู้อื่น จาคะ
นี้ยังมีความหมายถึงความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน 
 3. ผลการนําหลักพุทธธรรมาประยุกต์ใช้การจัดการพัฒนาการเรียนการสอนพุทธวิธีเพื่อการ
พัฒนาของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ผู ้ว ิจัยได้การนําเสนอหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการพัฒนาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง แนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนาทางคุณธรรม
จริยธรรม นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม ในโรงเรียน
วัดราษฎร์บำรุงและนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้การจัดการพัฒนาโรงเรียน การบริหาร4 ฝ่ายคือ (1) 
บริหารงานวิชาการ (2) บริหารงานงบประมาณ (3) บริหารงานบุคคล  และ (4) บริหารงานทั่วไป ถ้าจะ
พัฒนาโรงเรียนต้องพัฒนาจากโครงสร้างภายในการบริหารงานท้ัง 4 ฝ่าย เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
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และบริหารงานอย่างมี การพัฒนาโดยนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
พัฒนาโรงเรียนโดยต้องให้โรงเรียนบริหารงานอย่างอิสระเพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนคนในชุมชน ในท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย ซึ่งการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาเป็นปัจจัยสำคัญจะทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ
จัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล  
การมีส่วนร่วมกับวัดและคนชุมชนรอบข้างโรงเรียนประสานกับวัดพระสงฆ์ในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมที่
สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่น จะเห็นได้ว่า เพื่อให้ตอบสนองต่อท้องถิ่น
และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ มีการวางแผนการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักธรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ต่อเนื ่องสม่ำเสมอ เพิ่มเติมการกำหนดตั วชี้วัด
ความสำเร็จของการวัดประเมินผลรวมถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควร
พัฒนาให้หลากหลายมิติในแต่ละหน่วยตัวชี้วัดควรมีผลงานท่ีเป็นรูปธรรมอย่าชัดเจน  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 งานวิจัยนี้พบว่าผู ้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มประกอบด้วยนักวิช าการที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนครูสังคมศึกษาพระสอนศีลธรรม การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เรียบร้อยจึงดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและพรรณนาความ และสรุปข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้ จากการวิเคราะห์สภาพโรงเรียนนั้นได้มีข้อสรุปกา รพัฒนาวางเป็น
แผนการเรียกว่า “โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง model” โดยแผนการพัฒนานั้นแบ่งออกเป็น 5 ข้อหลัก ๆ 
สำคัญในการพัฒนาประกอบกับพุทธวิธีเพื่อการพัฒนา คือ  1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยใช้หลัก
สิกขา 3 2. พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนโดยใช้หลักกาลามสูตร 3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรโดยใช้หลัก
ศีล 5 4. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้หลัก อิทธิบาท 4 PDCA ของเดรมมิ่ง 5. มีส่วน
ร่วมกับชุมชนและสังคมโดยใช้หลักกัลยาณมิตตตา มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการดำเนินการ ตามหลักบวรในหลักสมาธิรองลงมาคือ 
ด้านการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการติดตามประเมินผลตามหลักบวรในหลักปัญญาส่วนต่ำสุดคือด้าน
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในการเตรียมการ ตามหลักบวรในหลักศีลการเปรียบเทียบแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อำเภอโพธ์ิ
ชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ปรากฏการเปรียบเทียบแนวทางใน
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย จําแนก
ตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ การ
เปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของ
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย จําแนกตามรายได้ โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัตไิมแ่ตกต่างกัน จึงไม่เป็นไป
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ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ การเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักบวรแบบมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองของโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีการ
ปฏิบัติไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องพุทธวิธีการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของพระอธิการธวัชชัย แสงโสภณ พบว่า ด้านวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ และด้านบุคลากร โดยเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ผ่านกระบวนการ
ทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญา และมีเมตตา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของ
ประเทศ คุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ บุคลากร ผู้บริหารและครู เป็นแบบอย่างท่ีดีในวิถีชีวิตจริง 
ในลักษณะ สอนให้ รู้ ทำให้ดูอยู่ให้เห็น หลักการบริหารและพุทธวิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนใช้
หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 1. การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ เป็นหลักของการพัฒนา
ระบบการศึกษาไทยให้เป็นเครื่องมือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2. โรงเรียนวิถีพุทธ เป็น
โรงเรียนรูปแบบใหม่ช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง 3. 
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นแนวทางปฏิรูปโดยแท้ที่ ยึดหลักไตรสิกขา เป้าหมายในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เรียนรู้ตลอดชีวิต และ  นำเสนอรูปแบบพุทธวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธ ผู้วิจัยเสนอรูปแบบพุทธวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีชื่อว่า 
“ABMI Model” ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการ
บริหารทั่วไปสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระ
เกียรติ(พิบูลบำรุง) ของนางสาวรัชนี ศรีทับทิม ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ด้านการประเมินผล
และเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ ด้านการดำเนินการพัฒนา
ตามระบบไตรสิกขา ด้านการเตรียมการ ด้านการดูแลสนับสนุนใกล้ชิดและด้านปรับปรุงและพัฒนา
ต่อเนื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 
พบว่า ด้านการเตรียมการ: โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาล หลักไตรสิกขา หลักปัญญาวุฒิธรรม 4 หลัก
ภาวนา 4. หลักการมีส่วนร่วม และวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการบริหารงาน ด้านการดำเนินการจัด
สภาพและองค์ประกอบ: โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจูงใจนักเรียนให้เข้า
มาเรียนรู้ด้วยตนเองด้านขั้นการดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา: บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งยังสามารถจัดประสบการณ์แก่นักเรียนด้วยการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ 
ผ่านระบบไตรสิกขาได้ด้านการดูแลสนับสนุนใกล้ชิด: มีการนิเทศติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร ด้านปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง: มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การทำงานอย่างต่อเนื่อง ตามความสนใจและความถนัดด้านประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน: 
มีการประเมินผล รายงานผลและเผยแพร่การทำงานได้อย่างชัดเจนและตรวจสอบได้ 
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สรุปองค์ความรู้  
 การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาเป็นปัจจัยสำคัญจะทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้สรุปหลักการบริหาร 4 ฝ่าย 1) บริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุนเพิ่มเติมหลักพุทธ
ธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนพัฒนาตามหลกัพุทธธรรม งานด้านวิชาการนอกจากจัดการสอน
ให้ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงควรสอดแทรกพุทธธรรมตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 2) 
บริหารงบประมาณ ในการบริหารจัดการงานด้านงบประมาณต้องมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ยึดหลักหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ มาบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนและการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคลากร 3) 
บริหารงานบุคคล ผู้บริหารครูนักเรียนมีคุณลักษณะที่เป็นต้นแบบให้กับสังคม ดำเนินชีวิตของตนเอง
ลดละเลิกอบายมุขประหยัดออมถนอมใช้เงิน ผู้บริหารครูต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน
ชุมชน และ สังคมต้องมีศีล 5 เป็นหลักในการใช้ชีวิต 4) บริหารงานทั่วไป การบริหารทั่วไปในการจัด
โรงเรียนวิถีพุทธตามหลักกัลยาณมิตร โดยการจัดสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ทั ้งคนและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลการพัฒนาโรงเรียนฝึกอบรมผู้เรยีน 
ให้เกิดความประพฤติที่ดีงาม ศีล สมาธิ ปัญญา ประยุกต์หลักพุทธธรรมให้ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยบูรณา
การหลักธรรมให้เข้ากับรายวิชาอื่น ๆ สอดแทรกวิถีพุทธลงในทุกรายวิชาที่ทำการเรียนการสอน ในด้าน
วิชาการ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในพื้นที่การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้
ตอบสนองต่อท้องถิ่น และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชดัเจน 
ด้านการบริหารการพัฒนาโรงเรียนต้องดำเนินการตามหลักพุทธวิธีการบริหารจัดการช่วยให้การบริหาร
จัดการโรงเรียน ปรับปรุงโครงสร้างบริหารสถานศึกษาเน้นการประสานงานแนวราบที่ชัดเจน สร้างระบบ
บริหารบุคคลและค่าตอบแทนโดยการยึดความสามารถและผลงานพัฒนารูปแบบการจ้างงานให้มีความ
หลากหลาย สร้างระบบราชการให้มีความทันสมัยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน การเป็น
แบบอย่างที่ดีพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน รักษาศีล การบริหารงบประมาณ โดยการ
แสวงหาความร่วมมือ จากชุมชน สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื ่อ ดำเนินชีวิตของตนเอง ลด ละ เลิก 
อบายมุข ประหยัดอดออม ถนอมใช้เงิน ใช้เงินให้เป็นและคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาข้อมูลที ่ผ ู ้ว ิจัยได้จัดการเก็บรวบรวมคำสัมภาษณ์การให้ข้อมูลและการ
สังเกตการณ์จึงได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาสรุปเป็นแนวทางการบริหารพุทธวิธีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนวัด
ราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงาน
ภาครัฐควรส่งเสริม สนับสนุนการใช้ระบบ “บวร” บ้าน วัด รัฐ ในการจัดการแนวทางพุทธวิธีเพื่ อการ
พัฒนาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมกันวางนโยบายในการทำงานที่สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดพุทธวิธี
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลคลองมะเดื่อ   อำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนและทุกหน่วยงานควรร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจิตสำนึกให้
ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของพุทธวิธีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์
อุปถัมภ์) ตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ควรมีการนำนวัตกรรม และ
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เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาส่งเสริมการจัดการแนวพุทธวิธีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสว
ราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์ ตำบล
หนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติอานาปานสติตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท, เพื่อศึกษาดูวิธีการปฏิบัติอานาปานสติของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่ วัดรางตันนิลประดษิฐ์ 
และเพื่อประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดรางตันนิลประดิษฐ์ 
 การทำวิจัยในครั้งนี้ผู้ทำวิจัยได้มุ่งศึกษาถึง “การประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ปฏิบัตธิรรมของวัด
รางตันนิลประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิจัยแบบ การ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผู ้ให้ข ้อมูลสำคัญ (Key Informant) กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน/รูป โดยใช้วธิีการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) จัดลำดับข้อมูล  3) จากการสัมภาษณ ์
และ 4) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น 5) สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1) การวิเคราะห์หลักการของอานาปานสติกับผูท้ี่มาปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดษิฐ์ ตำบลหนอง
บัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า  หลักในการฝึกอานาปานสติเป็นการตัดความกังวล ไม่ฟุ้งซ่านขณะ
ฝึกสมาธิ เป็นการพิจารณาพระธรรมกาย โดยจะมีหลักอยู่ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การนับลมหายใจ การตดิตาม
ลมหายใจ การถูกต้องลมหายใจ และเป็นการที่จิตตั้งมั่น ซึ่งเป็นเป็นระบบที่มีรูปแบบของการปฏิบัติ และเป็น
วิธีการที่ต้องเรียนรู้ตามเทคนิคและประสบการณ์ของแต่ละคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
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 2) การวิเคราะห์วิธีการของอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์ ตำบลหนอง
บัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า  วิธีฝึกอานาปานสติส่วนมากจะเน้นเป็นวิธีการปฏิบัติ การ
นั่งขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย นิ้วช้ีของมือข้างขวา จรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย นั่งให้อยู่ในท่าที่
พอดี อีกทางหนึ่ง คือ การตั้งใจมั่น วางอารมณ์สบาย สร้างความรู้สึก ให้พร้อม ทั้งกายและใจ ซึ่งเป็นการกำหนด
ลมหายใจ ทำความรู้สึกว่า ลมที่หายใจเข้า และออก ทำจิตให้เป็นสมาธิรู้สึกว่าหายใจเป็นธรรมชาติโดยไม่ฝืน 
    3) แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์ ตำบล
หนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมสามารถ ใช้ใน
ชีวิตประจำวันก็คือการมีสต ิพยายามฝีกให้มีสมาธิกับทุกอิริยาบถ รวมไปถึง การใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้ เพราะงาน
ที่เราทำช่วยวัดนั้นเป็นงานละเอียด ต้องใช้สมาธิเป็นทุนอยู่แล้ว และสมาธิก็ช่วยให้งานพลาดน้อย ทำให้การ
ทำงานที่ดีขึ้น สามารถตัดความกังวลเล็กน้อยๆ ได้ 
 
คำสำคัญ: การประยุกต์ใช้, อานาปานสติ, ผู้ปฏิบัติธรรม 
 

Abstract 
 The research on An Application for Anapanasati Principles of Practicans of 
Watrangtanilpradit Nongbua Subdistrict Banphaeo District Samutsakhon Province aims to 
study the method of Anapanasati practice according to Theravada Buddhism, to study 
the Anapanasati practice of those who come to practice the Dharma at Rangtaninilpradit 
Temple and to apply the Anapanasati principles to those who come to practice the 
Dharma at Wat Rangtan Nilpradit. 
 In this study, the researcher focused on "applying Anapanasati principles to 
Dharma practitioners at Wat Rangtan Nil Pradit, Nong Bua sub-district, Ban Phaeo district, 
Samut Sakhon province. Qualitative research uses data collection through in-depth 
interviews with key informants to teach teachers and students morals and ethics 
according to Buddhist guidelines. The researcher used a special way of selecting 15 
relevant key informants/images by using the explanatory and descriptive data analysis 
method. The related research consists of 1) collecting data from the relevant documents, 
2) sorting the data, 3) conducting interviews, 4) analyzing the content according to 
themes, 5) summarizing the results, discussing the results, and making recommendations. 
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 The results showed that   
 1) An analysis of the principles of Anapanasati and the Dharma practitioners in 
Rangtan Nilpradit Temple, Nong Bua Sub-district, Ban Phaeo District Samut Sakhon 
Province revealed that the principle of Anapanasati practice is to eliminate fear. There 
are 4 main steps consisting of counting the breaths. to follow the correct breathing and 
that the mind is determined, which is a system with a form of practice and it is a method 
that must be learned according to each person's technique and experience. to achieve 
the goal  
 2) An analysis of the method of Anapanasati and those who came to practice 
the Dharma in Rangtan Nilpradit Temple, Nong Bua Sub-district, Ban Phaeo District, Samut 
Sakhon province found that most of the methods of practice Anapanasati focuses on the 
practice method. cross-legged right foot on the left foot right hand over the left-hand 
index finger of the right hand Place the thumb of the left hand. Sit in the right position. 
Another way is to concentrate. put yourself in a good mood Create a sense of readiness, 
both physically and mentally, which is the determination of breathing. feel that breathing 
in and out concentrates the mind, feeling that it breathes naturally and without force.  
 3) Guidelines for applying Anapanasati principles to those who come to practice 
the Dharma at Rangtan Nilpradit Temple, Nong Bua Sub-District, Ban Phaeo District Samut 
Sakhon Province found that Anapanasati principles can be used with those who come to 
practice Dharma in daily life is to be mindful. Try to focus on every movement, including 
how you solve problems in life. Because the work we do to help the temple is detailed 
work. You have to use your meditation as a capital. And concentration helps to make 
fewer mistakes. Make it work better relieve minor worries. 
 
Keyword: Application, Anapanasati, Practicans 
 

บทนำ 
 สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจยิ่งพัฒนาไปเท่าใดจะ
ยิ่งเกิดปัญหาจากการพัฒนาเท่าน้ันยิ่งมีวัตถุสนองความต้องการมากเท่าใดยิ่งไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอคนไทย
ในยุคโลกาภิวัฒน์จึงมีปัญหาทางจิตเกิดขึ้นมากมายเช่นมีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรงขาด เมตตา 
ชีวิตในการทํางานในสังคมปัจจุบันท่ีมีการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่นกันสูง จึงเป็นสนาม ประลองหรือสภาวธรรม
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จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ที่จะทดสอบจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างดี ผู้เห็นทุกข์ก็คือผู้เห็นธรรม ผู้ปฏิบัติอาจจะใช้หลักเวทนาดู
ความเจ็บปวดท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน เรียกว่าทําปัญหาหรืออุปสรรคใน การทํางานให้อุปกรณ์ในการฝึก
สติ หรือใช้หลักจิตตานุปัสสนา ดูความคิดในแต่ละขณะที่ ทํางาน รวมถึงใช้หลักธรรมานุปัสสนา ดู
สภาวธรรมในขณะนั้น ๆ ว่าถูกนิวรณ์เข้าครอบงําหรือไม่ เป็นต้น ฉะนั้น การทําความเข้าใจหลักการและ
วิถีปฏิบัติ เพื่อจะทําให้เราได้เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน ชีวิต ชีวิตอันรายรอบไปด้วยความไม่แน่นอน 
ความเปลี่ยนแปลง ความขัดแย่ง ความเห็นที่ หลากหลาย เกิดเป็นความบีบคั้นอันแสนโกลาหล ความ
โกลาหลที่ว่านี้มักจะถูกมองเป็นเรื่องเลวร้าย เพียงเพราะแรงต่อต้านของอัตตา อันเป็นความพยายามที่จะ
รักษาแบบแผนที่เคยชินของความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตเดิม ๆ ที่เราใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2544) อะไรที่อยู่นอกกรอบการควบคุม ไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของตัวตนอันคับแคบ มักถูกตัดสินว่าเป็นปัญหา กลายเป็นปมความทุกข์ การศึกษาหลักมหาสติปัฏฐาน
สูตร (พระมหาจู่ล้อม ชูเลื่อน, 2546) นอกจากสภาพทางสังคมที่ทำให้การทำบุญมีลักษณะที่แตกต่างกัน
แล้วความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธความเช่ือความศรัทธาทางศาสนารวมถึงวิถีการปฏิบัติต่างๆก็มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้รูปแบบและวิถีการปฏิบัติภาวนามีความแตกต่างกันได้แก่ความเช่ือในเรื่องของบาป
บุญคุณโทษการเข้าวัดที่ชื ่นชอบหรือความศรัทธาในตัวเกจิอาจารย์และหลักคำสอน ทุกคนคงฝันว่า
อยากจะมีอนาคตที่ดีใช่ไหมและในภาพฝันของคุณคงเป็นภาพที่งดงามและจะทำให้คุณมีความสุขอย่าง
มากแต่ว่าอนาคตมันคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหากหนทางข้างหน้ามันไม่เป็นไปดั่งที่คุณวาดฝันไว้นั่นแปลว่าคุณ
จะไม่มีทางมีความสุขกับชีวิตได้เลยหรือความสุขควรเป็นเรื่องของปัจจุบันไม่ใช่อนาคตคนส่วนมากมักจะ
เอาความสุขไปฝากไว้ที่อนาคตจนหลงลืมการหาความสุขกับปัจจุบันไปฉะนั้นแล้วชีวิตทั้งหมดให้อยู่ดว้ย
อานาปานสติตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่จงอยู่ด้วยอานาปานสติอย่างพระพุทธเจ้าจะยืนจะเดินจะนั่งจะ
นอนจะกินดื่มขับถ่ายทำครัวทำความสะอาดบ้านขับรถทำงานทุกชนิดให้อยู่กับอานาปานสติเดินเล่น
พักผ่อนก็ทำอานาปานสติได้พูดได้ว่า ชีวิตทั้งหมดนี้ให้อยู่ด้วยอานาปานสติพระพุทธโฆสเถระผู้รจนา
คัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าอานาปานสติกรรมฐานนี้เป็นยอดในประเภทกรรมฐานเป็นเหตุใกล้แห่งการ
บรรลุคุณพิเศษและการอยู่เป็นสุขในภพปัจจุบันของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของ
พระพุทธเจ้าทั้งปวง การมีสติในการพิจารณาข้อมูลโดยใช้สติปัญญามากกว่าการใช้ อารมณ์จึงมีประโยชน์
อย่างมากทั้งในด้านการเรียน การปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตอย่างเป็น รูปธรรม (มาลีวัล เลิศสาครศิริ
, 2559) การปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกจิตให้สงบและเป็นสมาธินั้นนับว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ซึ่ง
เป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงมอบเป็นมรดกไว้ มิใช่แต่เฉพาะเจาะจงหมู่พระภิกษุ แต่อุบาสก 
อุบาสิกา ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนก็พึงปฏิบัติให้มาก เจริญให้มาก เช่นกัน ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม มี
ผลจากการศึกษา ยืนยันว่า ผู้เข้าปฏิบัติกรรมฐานส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาชีวิตตนเองให้ดีขึ้น โดยนำ
ธรรมะจากการปฏิบัติกรรมฐานไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และพัฒนาจิตใจ 
ตลอดจนสติปัญญาของตนเองให้สูงขึ ้น อีกทั้งยังเป็น การสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองและบุคคลใน
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ครอบครัว ด้านทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา กรรมฐานนั้น มีเสียงสะท้อนจากผู้ฝึกปฏิบัติว่า
การปฏิบัติธรรมทำให้พวกเขาได้พัฒนาตนเองทางด้าน พฤติกรรม คือ กาย วาจา และสามารถพัฒนา
ทางด้านปัญญาได้ด้วยพุทธศาสนิกชนทุกคนควรเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคมการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเสมือนรูปแบบ หนึ่งแห่งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สังคมไทย (กนิษฐรัตน์ แสงจันทร์ม, 2543) หรือเมื ่อยังมีอุปาทานเหลืออยู ่ก ็จ ักเป็นอนาคามี ” 
(พระไตรปิฎกภาษาไทย, 2539)  ในมิติของการดำเนินชีวิตปรากฎได้ทั้งในส่วนของ ร่างกายและจิตใจ 
กล่าวคือ ประโยชน์ของสติด้านร่างกาย จะช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์มีบุคลิกลักษณะ
เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคง สติก่อให้เกิดความอดทนต่อการงานและการบำเพ็ญเพียรภาวนา เช่น ย่อมเป็นผู้
อดทนต่อการเดินทางไกล เป็นผู้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร  (พระไตรปิฎกภาษาไทย, 2539) เป็นต้น 
นอกจากน้ีสติยังช่วยให้รู้เท่าทันทุกเมื่อไม่ว่าจะบริโภค “ก็จะรู้จักประมาณในการบริโภคย่อมเป็นไป เพื่อ
การอยู่เป็นสุขเพื่อสุขภาพ” (พระไตรปิฎกภาษาไทย, 2539)  ในด้านจิตใจ สติทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามมี
คุณธรรมมีความอ่อน น้อมถ่อมตนมีหิริโอตตัปปะมีความกตัญญูกตเวทีมีความรักความเมตตากรุณาต่อ
ผู้อื่นรู้เท่าทันอารมณ์ ในปัจจุบันสมาธิภาวนาท่ีเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นเพื่อความสิ้นอาสวะกิเลส
ทั้งหลาย (พระไตรปิฎกภาษาไทย, 2539) 
 ผู้วิจัยเห็นว่าปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนสนใจให้ความสำคัญในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น และมี
สถานปฏิบัติมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาของผู้ปฏิบัติธรรม นอกจากเป็นปัญหาจากการฝึกปฏิบัตใิน
ห้องกรรมฐานแล้ว ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือ ผู้ปฏิบัติธรรม ไม่สามารถนำสติ สมาธิ ปัญญา เหตุผล 
คิดเชิงบวก ให้เกิดในระหว่างวัน กับตัวเอง ที่บ้าน หรือท่ีทำงาน (พระราชสิทธิมุณี (วิ.), ออนไลน์) แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีผู้ปฏิบัติธรรมที่สามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำลัง
ศรัทธา กัลยาณมิตร การใคร่ครวญพิจารณาในคลองธรรม การเลือกวิธีปฏิบัติกัมมัฏฐานที่เหมาะกับจริต
ของตน ความเพียร และอุปนิสัยในการบรรลุธรรม การฝึกจิตให้มีสมาธินี้ฝึกได้ทั้งในขณะปฏิบัติภารกิจ
ประจำวัน ในการสวดมนต์เช้า (ทำวัตรเช้า) สวดมนต์เย็น (ทำวัตรเย็น) ทุกวัน (ทัสนี วงยืน, 2550) กล่าว
อีกนัยหนึ่ง ผู้ปฏิบัติธรรมในปฏิบัติธรรมแต่ละแห่ง ก็มีกลุ่มที่ปฏิบัติแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของตนให้เป็นผู้ดำรงสติ และมีความสุข มองโลกได้อย่างเข้าใจสามารถใช้สติใน
การแก้ปัญหาชีวิตได้ และมีกลุ่มที่มีสติ สงบ ในห้องกรรมฐาน แต่ไม่สามารถนำไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้จริง        
 จากที่ความเป็นมาและความสำคัญข้างต้นจึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำการประยุกต์ใช้
หลักอานาปานสติกับผู้ปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาครว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้างเพื่อจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพุทธศาสนิกชนที่สนใจการปฏิบัติ อา
นาปานสติให้ได้รับผลสำเร็จสงูสุดคือรูแ้จ้งและบรรลุธรรมมสีภาพชีวิตที่ดีงามมีความสุขสิน้ทุกข์หมดกิเลส
อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 



- 1436 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติอานาปานสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2) เพื่อศึกษาดูวิธีการปฏิบัติอานาปานสติของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดรางตันนิลประดิษฐ์ 
 3) เพื่อประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดรางตันนิลประดิษฐ์ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
เน้นการศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม มี
ดังนี ้
 ขอบเขตด้านเอกสาร  
 เพื่อศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติ
ธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษาจาก 
พระไตรปิฎกและตำราเอกสารทางพระพุทธศาสนา และเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อที่จะนำมาศึกษาวิจัย
ถึงหลักการ  วิธีการ  และผลการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัดราง
ตันนิลประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ทราบและ
นำมาปรับประยุกต์ใช้   
 1) เอกสารชั ้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย พ.ศ. 2539 เป็นเอกสารหลัก  
 2) เอกสารชั้นทุติยภูมิที่เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เอกสารวิชาการและเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการสุขภาพ และหลักสุขภาวะองค์รวมแนว พุทธ เอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพภายในตัวของพระสงฆ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่เป้าหมาย  
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กําหนด ประเด็น คําถามการวิจัย หาความเช่ือมั่น (Validity) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 15 รูป/คน ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งเชิงเนื้อหา ภาษา และโครงสร้าง แล้วนําไป
ปรับปรุง แก้ไข ก่อนนําไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงนําไปเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จาก
ตัวแทน กลุ ่มเป้าหมาย โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มุ ่งเน้นเลือก
สัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่สามารถให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษา ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) จากตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 
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 ขอบเขตด้านผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับ นํามาใช้ใน กระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ( indepth interview) 
อันมีหลักเกณฑ์ประการสําคัญในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ และผู้ปฎิบัติธรรม เป็น
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านปฏิบัติธรรม ของบุคคลทั่วไปรวมถึงพระสงฆ์ รวมทั้งยังสามารถให้
ความรู้เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขตาม หลักการทางพระพุทธศาสนา และการประยุกต์ใช้หลักอา
นาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม นอกจากน้ียังสามารถให้แนวคิดทฤษฎีใน การประยุกต์ใช้หลักอานาปาน
สติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์  โดยประกอบด้วย 
 1) เจ้าคณะตำบลหนองบัว เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง จำนวน 1 รูป 
 2) เจ้าอาวาสวัดรางตันนิลประดิษฐ์ จํานวน 1 คน  
 3) พระสงฆ์ภายในวัด จํานวน 2 รูป   
 4) พระวิปัสสนา จํานวน 1 รูป   
 5) ผู้ที่ปฏิบัติธรรม อายุน้อยกว่า 50 จํานวน 5 คน 
 6) ผู้ปฏิบัติธรรม อายุ มากกว่า 50 จํานวน 5 คน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้นแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/การรวบรวมข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/การรวบรวม
ข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้  มีเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ใช้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้
สัมภาษณ์ ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัด
รางตันนิลประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้มีแนวทางดังนี ้ 1) ร่างแบบสอบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2) นำแบบสัมภาษณ์ไปให้
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) 3) นำแบบสัมภาษณ์กลับมาปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ และ 4) จัดทำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วนำแบบ
สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) นำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปทำการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) จำนวน 15 ท่าน และ 2) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องนี้สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
 1. สรุปหลักการของอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์ ตำบล
หนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 จากผลการศึกษาข้อมูลและ ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการของอานาปานสติกับผู้ที ่มา
ปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีดังต่อไปนี้ 
 1) จากข้อมูลพื้นฐาน พบว่า หลักการของอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิล
ประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า อานาปานสติเป็นหลักการของอานา
ปานสติจะเน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา เพื่อนำไปสู่มีการทำทาน มีการรักษาศีล มีการทำ
สมาธิ แล้วก็เกิดปัญญา ทั้ง 4 อย่าง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การปฏิบัติธรรมเพื่อการทำอย่างไรก็ได้ที่ทำใหจ้ติ
ของท่านบริสุทธ์ิขึ้น มีสติตามทันความคิดอย่างละเอียด พยายามลตละ เล็กเพ็กถอนกิเลส เป็นการปฏิบัติ
ธรรมที่ทำเป็น ไปพร้อมกับการปฏิบัติหน้าท่ีในการดำรงชีวิต  
 2) การสัมภาษณ์หลักการของอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์ 
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า หลักในการฝึกอานาปานสติเป็นการตัดความ
กังวล ไม่ฟุ้งซ่านขณะฝึกสมาธิ เป็นการพิจารณาพระธรรมกาย โดยจะมีหลักอยู่ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
การนับลมหายใจ การติดตามลมหายใจ การถูกต้องลมหายใจ และเป็นการที่จิตตั้งมั่น ซึ่งเป็นเป็นระบบที่
มีรูปแบบของการปฏิบัติ และเป็นวิธีการที่ต้องเรียนรู้ตามเทคนิคและประสบการณ์ของแต่ละคน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 
 2. สรุปวิธีการปฏิบัติหลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์ 
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 1) จากข้อมูลพื้นฐาน พบว่า เป็นวิธีการที่เกี่ยวกับการกำหนดอริยาบถ  ประกอบด้วย กาย จิต 
เวทนา ธรรม ที่เป็นองค์ประกอบที่เกิดตามสภาวะ โดยมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวขับเคลื่อน หน้าที่กำหนด
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จับอารมณ์ไว้ให้สัมปชัญญะพิจารณาทำให้กำหนดรู้เท่าทันอารมณ์ได้ทุก ขณะไม่หลงลืมไม่ สับสนและ
สัมปชัญญะทำหน้าที่พิจารณาและรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ให้ความหลงเข้าเพื่อดับดับ ทุกข์ ละโทมนัส ระงับ
ความโศก ทำให้บริสุทธ์ิ เพื่อการบรรลุและเห็นแจ้งพระนิพพาน 
 2) การสัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติหลักอานาปานสติกับผู้ที ่มาปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิล
ประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า วิธีฝึกอานาปานสติส่วนมากจะเน้น
เป็นวิธีการปฏิบัติ การนั่งขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย นิ้วชี้ของมือข้างขวา จรด
นิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย นั่งให้อยู่ในท่าที่พอดี อีกทางหนึ่ง คือ การตั้งใจมั่น วางอารมณ์สบาย สร้างความรูส้กึ 
ให้พร้อม ทั้งกายและใจ ซึ่งเป็นการกำหนดลมหายใจ ทำความรู้สึกว่า ลมที่หายใจเข้า และออก ทำจิตให้
เป็นสมาธิรู้สึกว่าหายใจเป็นธรรมชาติโดยไม่ฝืน 
 3. สรุปแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิล
ประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 การสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของ
วัดรางตันนิลประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า  
 1) หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมสามารถ ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการมีสติ พยายาม
ฝีกให้มีสมาธิกับทุกอิริยาบถ  
 2) อานาปานสติเป็นการใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้ เพราะงานที่เราทำช่วยวัดนั้นเป็นงานละเอียด 
ต้องใช้สมาธิ 
 3) อานาปานสติเป็นการใช้สมาธิก็ช่วยให้งานพลาดน้อย การทำงานที่ดีขึ้น สามารถตัดความ
กังวลเล็กน้อยๆ  
 4) อานาปานสติในแง่ของการกระทำเป็นการทำให้กลายเป็นคนท่ีดีมีศีลธรรม รู้จักผิดชอบช่ัวดี 
และรู้จักคิด ทำให้อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 5) อานาปานสติเป็นแนวทางหนึ่ง มันช่วยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งทำให้ใจเย็น 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

สรุป 
 สภาพทางสังคมที่ทำให้การทำบุญมีลักษณะที่แตกต่างกันแลว้ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชงิ
พุทธความเชื่อความศรัทธาทางศาสนารวมถึงวิถีการปฏิบัติต่างๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้รูปแบบและวถิี

การประยุกต์ใช้หลักอานา
ปานสติก ับผู ้ท ี ่มาปฏ ิบ ัติ
ธรรมของว ัดรางต ันนิล
ประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว 
อำเภอบ้านแพ้ว จ ังหวัด
สมุทรสาคร 

อานาปานสติเป็นการระลึก
ร ู ้ลมหายใจเข ้าและออก 
เป็นกายคตาสติ เพราะลม
หายใจก็เป็นกายอันหนึ่งใน

กายทั ้งหลาย, อานาปาน

สติเก ิดจากการฝึกอบรม
จิตใจให้มั่นคง และเข้มแข็ง  

หลักในการฝึกอานาปานสติ
เป็นการตัดความกังวล ไม่
ฟุ ้งซ่านขณะฝึกสมาธิด้วย
วิธี ๔ แบบ ประกอบด้วย 
การน ับลมหายใจ  การ
ต ิ ดตามลมหายใจ  การ
ถูกต้องลมหายใจ และเป็น
การที่จิตตั้งมั่น 

วิธีการฝึกอานาปานสติเป็น
การตั ้งใจมั ่น วางอารมณ์
สบาย สร้างความรู้สึก ให้
พร้อม ทั้งกายและใจ โดย
ทำความรู้สึกว่า ลมที่หายใจ
เข้า และออก ทำจิตให้เป็น
สมาธ ิร ู ้ส ึกว ่าหายใจเป็น
ธรรมชาติโดยไม่ฝืน 

อานาปานสติ เกิดจากสมาธิ
ได้ผลทันทีเมื่อเริ ่มปฏิบัติไม่
ต ้องรอจนเก ิดสมาธ ิ เ ป็น
ข ั ้นตอนช ัดเจน ค ือ ผ ่อน
คลาย จิตสงบสบาย ทำให้
อกุศลธรรมระงับ อานาปาน
สติภาวนา 

อานาปานสติเป็นหลักสำคัญ
ในการปฏิบัติธรรมเพื่อการทำ
อย่างไรก็ได้ที่ทำให้จิตของท่า
นบร ิส ุทธิ ์ข ึ ้น ม ีสต ิตามทัน
ค ว าม ค ิ ด อ ย ่ า ง ล ะ เ อ ี ย ด 
พยายามลตละ เล็กเพ็กถอน
กิเลส เป็นการปฏิบัติธรรมที่
ทำเป็นไปพร้อมกับชีวิตที่ดี 

กาย จิต เวทนา ธรรม ที่เป็น
องค์ประกอบที่เกิดตามสภาวะ 
โดยมีสติสัมปชัญญะเป็นตัว
ขับเคลื่อน หน้าที่กำหนดจับ
อารมณ ์ ไว ้ ให ้ส ัมปช ัญญะ
พิจารณาทำให้กำหนดรู ้เท่า
ทันอารมณ์ 

แนวทางการประยุกต์ใช้
หลักอานาปานสติกับผู้ที่มา
ปฏิบ ัต ิธรรม ค ือ ผ ู ้ท ี ่มา
ปฏิบัติธรรมสามารถ ใช้ใน
ชีวิตประจำวันก็คือการมีสติ 
พยายามฝีกให้มีสมาธิกับ
ทุกอิริยาบถ รวมไปถึง การ
ใช ้แก ้ป ัญหาในช ีว ิต ได้  
สามารถต ัดความก ั งวล
เล็กน้อยๆ กลายเป็นคนที่ดี
มีศีลธรรม รู้จักผิดชอบชั่วดี 
และรู้จักคิด 
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การปฏิบัติภาวนามีความแตกต่างกันได้แก่ความเช่ือในเรื่องของบาปบุญคุณโทษการเข้าวัดที่ช่ืนชอบหรือ
ความศรัทธาในตัวเกจิอาจารย์และหลักคำสอนดังนั ้น การสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว ด้านทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา กรรมฐานนั้น มีเสียงสะท้อนจากผู้ฝึกปฏิบัติว่า
การปฏิบัติธรรมทำให้พวกเขาได้พัฒนาตนเองทางด้าน พฤติกรรม คือ กาย วาจา และสามารถพัฒนา
ทางด้านปัญญาได้ด้วยพุทธศาสนิกชนทุกคนควรเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคมการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเสมือนรูปแบบ หนึ่งแห่งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สังคมไทย 
 จึงมีความเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมมีรูปแบบอย่างไรบ้าง
เพื่อจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพุทธศาสนิกชนที่สนใจการปฏิบัติ อานาปานสติให้ได้รับผลสำเร็จสูงสุดคือ
รู ้แจ้งและบรรลุธรรมมีสภาพชีวิตที่ดีงามมีความสุขสิ ้นทุกข์หมดกิเลสอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ปฏิบัติธรรมของวัดรางตันนิลประดิษฐ์
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) เพื่อให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกัน จึงนำเสนอแนะดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการเน้นหลักการการประยุกต์ใช้
หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัด โดยเน้นการจัดกิจกรรมเข้าค่อยปฏิบัติธรรมที่หลากหลาย 
และสอดคล้องกับเหตุการณ์ยุคปัจจุบัน สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้นำหลักนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ ควรมีการศึกษาจากแหล่งหลากหลายที่
ใกล้เคียงวกันเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัด ให้สอดคล้องกับการ
นำมาใช้เป็นแนวทางในใช้หลักอานาปานสติต่อไป 
 3) ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ การประยุกตก์าร
ปฏิบัติธรรมแบบอานาปานสติ ในมิติที่หลากหลาย และควรมีกิจกรรมอื่นๆ มาซ้อนด้วยเพื่อช่วยในการ
ผ่อนคลาย และนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และเน้นการใช้หลักทางพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่
เกี ่ยวข้อง และขยายขอบเขตให้กว้างขวาง เหมาะสมกับการนำไปสู่การวิจัยครั ้งต่อไปเกี ่ยวกับ การ
ประยุกต์ใช้หลักอานาปานสติกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมของวัด ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ   
 พระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ พระพุทธเจ้า และพระอริยสาวก ได้เสด็จจาริกแสวง
ออกไปเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายออกไปจนถึงทุกวันน้ี วงล้อแห่งธรรมะได้หมุนไปในโลกนี้ 
พร้อมทั้งโลกธาตุได้แผ่ไปให้เป็นที่รู้ และน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติได้ไม่จำกัดเวลา 
ประเด็นท่ีผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำเสนอ มีดังนี้ เพื่อศึกษาทางสายกลางพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อศึกษา
ทางสายกลางพุทธศาสนามหายานนิกายมาธยมิกะของท่านนาคารชุน เพื่อเปรียบเทียบทางสายกลางฝ่าย
เถรวาท และมหายาน นิกายมาธยมิกะ มีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร 
 ผลการศึกษาพบว่าจากการศึกษาพบว่า ทางสายกลางในพุทธศาสนาเถรวาท และพุทธศาสนา
มหายาน นิกายมาธยมิกะ ทั้งสองนิกายนั้น ที่มาทางสายกลาง หรืออริยมรรค มีองค์ 8 ประการนั้น เกิด
ขึ้นมาจากพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ ธัมมจักกั ป
วัตนสูตร ซึ่งมีประโยชน์และนำมาประพฤติปฏิบัติได้ดียิ่งในยุคปัจจุบันนี้ อันเป็นประจักษ์พยานไดโ้ดยมี
พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้ตรัสรู้ตามจวบจนพระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จสู่พระปรินิพพาน พระพุทธสาวกได้
ดำเนินการประกาศพระพุทธศาสนาต่อมา จวบจนมาถึงการสังคายนาครั้งที่ 1 - 3 ที่มีความเห็นต่าง
ในทิฏฐิสามัญญตา, สีลสามัญญตา ที่มีความเห็นที่แตกต่างกันจนเกิดเป็นนิกายพุทธศาสนาเถรวาท และ
พุทธศาสนามหายานเกิดขึ้น ทำให้เกิดมีพุทธศาสนา 2 ฝ่าย 
 
คำสำคัญ:  ทางสายกลาง, เถรวาท, มาธยมิกะ 
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Abstract 
 Buddhism has emerged in this world. The Lord Buddha and the noble disciples 
went on a pilgrimage to proclaim the religion has spread futher. The weel of the Dhrama 
teachings has turned in this world. This research article has the following objectives : To 
study  the Middle way of Theravada Buddhism. To study tne Middle path of Mahayana 
Buddhism of the Mahayamika sect. To compare the Theravada Middle Path, and the 
Mahayana Mahayamika, how are they similar or different? 
 The results of the study found thatAlong with the elemental world make known 
and bring the teachings to practice according to the time without limitation. After the 
Lord Buddha has signed in to Niravana. The disclipes continued to carry out the mission 
of preaching the religion. Until entering the era of sorting out 1 st time – 3 rd time until 
there were differenct options in Dittisamanyata, the Silasamanyata with an opinion on 
morality and differenct opinions causing Amahayana sect and Teravada Buddhism was 
born as a result, Buddhism has a new sect. The study found that the Middle path 
Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism Madhyamika sect interpretation of both 
sects. They are the same in the middle path, the Noble Eightfold Path. The origin of the 
middle path, It come from the first sermon, the Dhammacakkappavanattana Sutta. It is 
useful and a guideline for further research. 
 
Keyword: Teravada Buddhism, Mahayana Madhayika sect, Middle way 
 

บทนำ  
 พระพุทธพจน์ท่ีทรงตรัสกับพระสาวกก่อนที่จะแสวงจารกิไปประกาศพระศาสนาว่า “จรถ ภิกฺข
เว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ เทเสถ ภิกฺขเว 
ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจรยิํ 
ปกาเสถ” “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนทั้งหลาย เพื่อความสุ ขของ
มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมท้ังอรรถและพยัญชนะอันบริสุทธ์ิบริบูรณโ์ดยสิน้เชิง” (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2560) วงล้อแห่งธรรมได้เคลื ่อนที ่ไปแล้ว อันทำให้พระพุทธศาสนาได้ขจรไปไกลและ
เจริญเติบโตขึ้นในภายภาคหน้า  
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 หลักการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เผยแผ่ 1. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากสิ่งท่ีรู้เห็นได้ง่าย 
เข้าใจกันอยู่แล้ว ไปยังสิ่งท่ีรู้ เห็นได้ยากหรือยังไม่เข้าใจ เช่น สอนหลักอริยสัจ 4 ทรงนำเอาทุกข์ เป็นตัว
ปัญหาขึ้นแสดงก่อน เพราะเห็นได้ง่าย เข้าใจง่าย จากนั้นก็สาวไปหาเหตุของทุกข์ แล้วโยงเข้าถึงการดับ
ทุกข์ พร้อมบอกหนทางว่า จะดับทุกข์ได้อย่างไร 2. สอนลุ่มลึกลงตามลำดับ การสอนเรื่องจริงที่เคยรู้ 
ไปสู่เรื่องจริงที่ผู้ฟังไม่เคยรู้มาก่อน ได้แก่ สอนแบบอนุปุพพิกถา ไตรสิกขา 3 เป็นต้น โดยท่านเปรียบ
เหมือนการเดินทางลงสู่ทะเล 3. สอนด้วยอุปกรณ์เสริม ยกเรื่องที่มาแสดงให้ดู เพื่อผู้ฟังเห็นด้วยตา ด้วย
หู เช่น สอนพระนันทะ โดยทรงนำไปชมนางฟ้า นางอัปสรที่สวยงาม เนื่องจากท่านเป็นคนรักสวยรักงาม 
เป็นต้น 4. สอนตรงจุด ตรงประเด็น ไม่วกไปวนมาหรือสอนออกนอกเรื่อง 5. สอนแต่พอดีเท่าที่จำเป็น 
สิ่งที่เขาอยากรู้ ไม่ได้สอนทุกเรื่อง 6. สอนมีเหตุมีผล ผู้ฟังตรองเห็นจริงตามได้ 7. สอนสิ่งที่มีความหมาย 
เป็นประโยชน์ มีสาระแก่ผู้ฟัง 8. คุณสมบัติภายนอก (ทางกายภาพ) ของผู้เผยแผ่ คุณสมบัติของผู้เผยแผ่
หรือผู้สอน เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามใน คำสอนอย่างน่าอัศจรรย์ โดยผู้สอนพึงมี
คุณสมบัติที ่ปรากฏภายนอกและคุณสมบัติภายใน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง รูปร่าง หน้าตา 
น้ำเสียง อากัปกิริยา คือ การแสดงออก เคลื่อนไหว เป็นมารยาทท่ีงดงาม สังคมยอมรับ เป็นเสน่ห์ ผูกมัด
ใจคนผู้ได้เห็น มีท่าทีสง่าผ่าเผย องอาจ สงบเยือกเย็น 9. คุณสมบัติภายในของผู้เผยแผ่ คุณธรรมที่ผู้เผย
แผ่พึงปฏิบัติและเพื ่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหลักพุทธธรรม เพื่อจะได้สอน ให้ถู กประเด็น ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้ได้รับความสุขความเจริญแก่ผู้ฟัง เป็นที่ตั้งและมีจิต
ประกอบด้วยเมตตาธรรมเป็นหลัก ดังนี้ 1. ปณิธาน ในการแสดงธรรมต่อผู้ฟัง นักเผยแผ่พึงตั้งจิตไว้ในใจ
ของตนก่อน แสดงว่า จักกล่าวช้ีแจงไปตามลำดับเหตุการณ์ พร้อมยกเหตุผลให้สมจริงมาประกอบ แสดง
ด้วยเมตตาจิต หวังอนุเคราะห์ ไม่ใช่เพื่อหวังลาภสักการะและไม่แสดงธรรมกระทบใครให้เสียหาย หรือ
ตำหนิตรงๆ ทำให้ผู้ฟังเกิดความไม่พอใจ 2. ปฏิสัมภิทา ความเข้าใจปัญญา แตกฉานในอรรถะ (เนื้อหา
สาระ) เข้าใจในธรรม (อธิบาย ย่อหรือพิสดารได้) เข้าใจในหลักนิรุกติ (การช่ำชองในภาษา) และเข้าใจใน
หลักปฏิภาณ คือ ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3. พหูสูต การคงแก่เรียน การได้ฟังมาก จำได้ 
คล่องปาก เพ่งพินิจให้ข้ึนในใจของตนและ สามารถขบคิดได้ด้วยทฤษฎี คือ เห็นตามได้ด้วยเหตุผลที่เป็น
จริง 4.การรู้จักแสดงธรรมไปตามขั้นตอน  การแสดงธรรมไปโดยคำนึงถึงภาวะของผู้ฟังเป็นหลัก โดยเริ่ม
จากสิ่งท่ีมองเห็นได้ด้วยตา ไปจนถึงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาภายในของตน ได้แก่ เล่าเรื่องทานกถาให้ฟัง
ก่อน (การให้ทาน) ชี้แจงผลดีของการเป็นคนมีศีล มีความประพฤติเรียบร้อย ดีงาม จากนั้นก็เล่าเรื่อง
สวรรค์ คือความสุขใจให้ฟังถัดมา และโยงไปเรื่องโทษของกามที่ทำให้มนุษย์ ต้องทุกข์กายทุกข์ใจอยู่นี้ 
ข้อสุดท้าย ช้ีแจงทางออกจากกามหรือทางออกจากทุกข์ โดยวิธีการ สลัดทิ้งกาม (คณาจารย์มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560) 
 ภายหลังพุทธปรินิพพาน ได้มีเหตุการณ์การกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัยของสุภัททะผู้บวชเมื่อ
ตอนชรา อันเป็นเหตุให้ต้องมีการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1  โดยพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน 
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พระอานนท์เถระสาธยายพระสุตตันตะ  และพระอภิธรรม พระอุบาลีสาธยายพระวินัย ได้ร้อยกรองพระ
ธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่  ณ ถ้ำสัตตบรรณคูหา เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ อันมีพระเจ้าอชาตศัตรูเป็น
องค์ศาสนูปถัมภก ตลอดจนได้มีการสังคายนาครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ตามมา ซึ่งมีสาเหตุของการแยกออกไป
อีกนิกายหนึ่ง คือพุทธศาสนามหายานอันเกิดมาจากการไม่ยอมรับการสังคายนาการตีความทางเรื่อง สีล
สามัญญตา  ทิฏฐิสามัญญตา ((คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)  ออกไปและ
แผ่นิกายบริเวณทางอินเดียตอนเหนือ ภูฏาน มองโกเลีย ธิเบต เป็นต้น ส่วยนิกายเถรวาทได้แผ่มาแถบ 
พม่า สยาม ลาว ขอม มอญ ในการวิจัยนี้ผู้ทำศึกษามีความสนใจศึกษาการแยกออกเป็นสองนิกายคือ
พุทธศาสนาฝ่ายมหายานกับฝ่ายเถรวาท ประเด็นที่ผู ้วิจัยต้องการทราบคือ และคิดเป็นอย่างยิ่งว่า
งานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทางสายกลางของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 2) เพื่อศึกษา
ทางสายกลางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นิกายมาธยมิกะ และ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่างเกี่ยวกับทางสายกลางพุทธศาสนาเถรวาทกับฝ่ายมหายาน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรม ในงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยได้จำแนกการทบทวนวรรณกรรมไว้ 3 แนวคิด 
ดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับทางสายกลางของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 ทางสายกลาง ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การไม่ยึดถือทางสุดโต่งท้ังสองทาง ได้แก่ กาม
สุขัลลิกานุโยค คือการพัวพันอยู่ในกาม ในความสบาย อัตตกิลมถานุโยค คือการประกอบตนให้ลำบาก
เกินไป พระพุทธเจ้าทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้ชัดเจนเป็นนิกายหลักท่ีได้รับการนับถือในประเทศ
ศรีลังกา และประเทศในแถบแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว และเมียนม่าร์ 
นิกายเถรวาท ได้รับการนับถือเป็นส่วนน้อยในประเทศจีนและเวียดนาม โดยเฉพาะมณฑลยูนนาน 
เนปาล บังคลาเทศที่เขตจิตตะกอง เวียดนามทางตอนใต้ใกล้ชายแดนกัมพูชา มาเลเซียมีนับถือทางตอน
เหนือของประเทศ มีศาสนิกชนส่วนใหญ่เป็นเช้ือสายไทยและสิงหล ตัวเลขผู้นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถร
วาทอยู่ท่ีประมาณ 100 ล้านคน 
 แนวคิดทางสายกลางของพุทธศาสนามหายาน นิกายมาธยมิกะ นาคารชุน  
ผู้ก่อตั้งสำนักมาธยมิกะ : นาคารชุน ท่านนาคารชุน นักวิชาการทางปรัชญาเรียกว่า อารยนาคารชุน ผู้
ก่อตั้งสำนักมาธยมิกะ เป็นนักตรรกศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์ ที่วิทารภะ (ปัจจุบัน
เรียกว่า เพราห์) ในมหาโกศล ในรัชสมัยของพระเจ้าสาตวาหนะแห่งราชวงษ์อานธระ (พระศรีคัมภีรญาน 
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(สมจินต์ วันจันทร์), 2559) นิกายนี้เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 7 โดยมีท่านนาคารชุนเป็นผู้ก่อตั้ง โดยใช้
วิภาษวิธีในการโต้แย้งฝ่ายปรวาที ท่านดับขันธ์ที่วิหารเมืองอมราวดีในแคว้นอันธระ ทักษิณาบท อินเดีย
ตอนใต้ ตอนนี้มีซากสถูปเจดีย์ชื่อว่า “นาคารชุนโกณฑะ” โดยงานที่นาคารชุนทำคือการย่อมหาปรัชญา
ปารมิตาสูตรแล้วทำระบบวิภาษวิธี เพื่ออธิบายแนวทางเข้าถึงแนวคิดนี้ได้ เป็นที่มาของคัมภีร์สำคัญ คือ
คำภีร์มาธยมิกการิกา ถือว่าเป็นคัมภีร์ทางตรรกวิทยาที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น และวางวิธีการทางด้านตรรกะ
ในฝ่ายมหายานอย่างเป็นระบบจนถึงปัจจุบันขันธ์ 5 เป็นของว่าง ไม่มีหนทาง การฝึกฝนตนเอง ไม่มีผู้
ฝึกฝน ไม่มีเป้าหมาย มีเพียงการฝึกฝนเดียวคือการสร้างปัญญาบารมีให้จิตพิจารณาตลอดเวลาว่า ไม่มี
แก่นสารในธรรมทั้งหลาย ไม่มีทวิภาพใดๆ เกิดขึ้นระหว่างจิตกับธรรม แต่เป็นการที่เรากำลังศึกษาธรรม 
จึงทำให้เกิดการแบ่งแยกว่าเป็นเราเป็นธรรม ทำให้เกิดทวิภาวะ รวมถึงการเกิดทวิภาวะในเรื่องความไม่รู้
แจ้งด้วย ฉะนั้น การฝึกฝนตนเองจึงต้องไม่มีการแบ่งแยกระหว่างรู้กับไม่รู้ ไม่แยกจิตกับธรรม ต้องปล่อย
วางทวิภาวะ  โดยมีนัยคำอธิบายที่พยายามอธิบายถึงที่มาของแนวความคิดแบบทวิภาวะ คือระหว่าง
อัตถิกทิฏฐิคือเห็นว่ามี และนัตถิกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มี ตามที่มาในพระไตรปิฎก 
 แนวคิดลักษณะทางสายกลาง  
 ทางสายกลางจึงเป็นการหลุดพ้นจากการยึดถือทั้งความคิดหรือความเห็นต่างๆ เป็นสภาพจิตที่
หยุดพ้นจากกิเลสอันเกิดจากความคิดหรือเห็นนั้น ในมาคันทิยสูตรได้อธิบายถึงเหตุที่ทำให้คนยึดมั่น
คือทิฏฐิ (ความเห็น) คือระหว่างความเห็นว่ามี (อัตถิตา)  กับบความเห็นไม่มี (นัตถิตา) ความเห็นว่าเที่ยง 
(สัสสตทิฏฐิ) กับความเห็นว่าขาดสูญ (อุจเฉททิฏฐิ) ในมาคันทิยสูตร พระผู้มีพระภารตรัสว่า “มาคันทิยะ 
นักปราชญ์ไม่กล่าวความหมดจดเพราะทิฏฐิ บุคคลย่อมถึงความสงบภายในเพราะความไม่มีทิฏฐิ” มาคัน
ทิยพราหมณ์กราบทูลว่า “หากนักปราชญ์ไม่กล่าวความหมดจดเพราะทิฏฐิ บุคคลย่อมถึงความสงบ
ภายใน เพราะความไม่มีทิฏฐิ ข้าพเจ้าจึงเข้าใจธรรมของท่านว่าเป็นเรื่องงมงายแน่นอน เพราะสมณ
พราหมณ์บางพวกถึงความหมดจดได้เพราะทิฏฐิ” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มาคันทิยะ เพราะอาศัยทิฏฐิ
ทั้งหลาย ท่านจึงถามเนืองๆ ได้มาถึงความลุ่มหลงในทิฏฐิท้ังหลายที่ท่านถือมั่นไว้แล้ว และท่านก็มิได้เห็น
สัญญาแม้น้อยหนึ่งจากธรรมนี้ เพราะฉะนั้น ท่านจึงประสบแต่ความงมงาย มุนีผู้จบเวทนั้น ย่อมไม่ไป
ด้วยทิฏฐิไม่ถึงความถือตัวด้วยอารมณ์ที่รับรู้ มุนีนั้นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐินั้น ไม่ถูกกรรมและสุตะนำไป 
มุนีนั้นไม่ถูกตัณหาและทิฏฐินำเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลาย (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
2539) 
 แนวคิดการศึกษาเปรียบเทียบทางสายกลางของพุทธศาสนาเถรวาท กับพุทธศาสนา
มหายาน  
 ความแตกต่างกันระหว่างพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท กับฝ่ายมหายานนั้น  บูรพาจารย์ได้แสดง
ความแตกต่างกัน นิกายมหายาน เป็นนิกายที่มีหลักปฏิบัติเพื่อช่วยมหาชนให้มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึง
ตนเอง ในบางครั้งมหายานอาจจะต้องตกนรก ถ้าหากว่า การกระทำนั้นๆ จะเป็นการช่วยชีวิตของสรรพ
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สัตว์ไว้ได้ เถรวาทไม่มีคำสอนแบบน้ี มหายาน จะไม่รีบด่วนไปสู่ความดับทุกข์จนกว่าจะช่วยสรรพสัตว์ให้
พ้นทุกข์ ดังนั้น ชาวมหายานจึงมีปณิธานท่ีว่า “หากยังมีสัตว์ท่ีต้องตกทุกข์ได้ยากอยู่ ก็จักไม่ขอปรารถนา
บรรุพุทธภูมิ” ส่วนนิกายเถรวาทต้องการหลุดพ้นจากวัฏฏะทุกข์อย่างรีบด่วน นิกายมหายาน เชื่อว่า
หลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว พระองค์ยังคงมีอยู่และรับรู้เรื่องราวต่างๆ ในโลกนี้ และจะเสด็จ
มากลับมาสู่โลกนี้อีกเพื่อโปรดสรรพสัตว์ นิกายเถรวาทปฏิเสธเรื่องราวของพุทธองค์หลังปรินิพพานว่ามี
อยู่หรือไม่มีอยู่ 
 เถรวาทมีพระสงฆ์เป็นแกนกลางในการยึดมั่นของประชาชน พระสงฆ์จรรโลงพระพุทธศาสนา 
เป็นผู้นำพุทธบริษัทอื่นเป็นผู้ตามเถรวาท ถือเรื่องอริยสัจเป็นสำคัญ มหายานถือเรื่องบารมีเป็นสำคัญ 
เพื่อความเป็นโพธิสัตว์ เถรวาทมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว คือพระสมณโคดม มหายานมีพระพุทธเจ้า
มาก ประดุจเม็ดทรายใมหาสมุทร เถรวาทมีความมุ่งหมายเพื่ออัตตัตถาจริยา คือประโยชน์ส่วนตน 
ญาตัตถจริยา ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ โลกัตถจริยา ประโยชน์ต่อชาวโลก มหายานมุ่งความเป็นโพธิสัตว์ 
หรือพุทธภูมิ เพื่อบำเพ็ญโลกัตถจริยาเตม็ที่ คือมุ่งช่วยผู้อื่นเต็มที่ เช่น พระอวโลกิเตศวรเป็นต้น เถรวาทมี
บารมี ทำให้สำเร็จบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้า 10 ประการคือ ทาน ศีล เนกขัมมะ 
ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา มหายานงมีบารมีให้ถึงความสำเร็จพระโพธิสตัว์ และ
ปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ 6 ประการคือ ทาน ศีล วิริยะ ขันติ ฌาน ปัญญา 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบทางสายกลางในพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับมาธยมิกะ” 
ศึกษาเปรียบเทียบทางสายกลางของพุทธศาสนาเถรวาท กับพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นิกายมาธยมิกะ 
ในการวิจัยนี้ผู้ทำศึกษามีความสนใจศึกษาการแยกออกเป็นสองนิกายคือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกับฝ่าย
เถรวาท ประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการทราบคือ 1.ศึกษาทางสายกลางของพุทธศาสนาเถรวาท 2. ศึกษาทาง
สายกลางของฝ่ายพุทธศาสนามหายาน นิกายมาธยมิกะ 3. ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน กับความ
แตกต่างในทางสายกลางของทั้งสองนิกาย  มีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร และคิดเป็น
อย่างยิ่งว่างานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อรรถกถาและฎีกา วรรณกรรมทางศาสนา หนังสือได้แก่ พระไตรปิฎกศึกษา 
ประวัติพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ พุทธปรัชญา ชีวิตและผลงานนักปราชญ์พุทธ พุทธศาสนา
เถรวาท พุทธศาสนามหายาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยนี้ 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าจากหลักฐานข้อมูลในพระไตรปิฎกภาษาบาลี 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2500 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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พ.ศ.2539พระไตรปิฎกและอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2525 หนังสือ
ตำรา วิทยานพินธ์และงานเขียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้  
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาจุดเริ่มต้นของทางสายกลางในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น จัดเริ่มต้นมาจาก
ปฐมเทศนา คือธรรมจักกัปวัตนสูตร ที่ภายหลังจากพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู ้แล้ว ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณ ทรงพิจารณาหาบุคคลผู้มีบุญญธิการในการสั่งสมบุญมา สามารถตรัสรู้ตาม
พระพุทธองค์ได้ ทรงระลึกถึงปัญญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่เคยดูแลพระพุทธองค์ ในคราวบำเพ็ญทุกกรกิริยา ทรง
ได้ยินพิณสามสาย ที่ตึงไปก็จะขาด หย่อนไปก็เสียงไม่ไพเราะ สายที่พอดีดีดแล้วมีความไพเราะ ทรง
ล้มเลิกทุกกรกิริยา ทรงกลับมาเสวยพระกระยาหาร ทรงบำเพ็ญในทางสายกลาง จวบจนพระพุทธองค์
ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงยกทางที่สุดโต่ง คือ กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุ่น ลุ่มหลง 
เพลิดเพลินในกามสุข และอัตตกิลมถานุโยค การทำตนให้เหนื่อยเปล่าประโยชน์ ที่บรรพชิตไม่ควรไป
เกี่ยวข้อง ข้องแวะ ทรงยกอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรรธ มรรค ที่เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ คือทาง
สายกลางนั้นเอง ทรงยกสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ ขึ้นแสดงก่อน ความคิด ความคิดเห็นในทางที่ถูกต้อง 
ที่พอเหมาะ มองเห็นบาป บุญ คุณ โทษ ตามความเป็นจริง  น้ีเป็นหนทางแห่งความถูกต้อง 
 2. ผลการศึกษา “ทางสายกลาง” ถือได้ว่าเป็น "อริยมรรค" ซึ่งเป็นหนทางอันประเสริฐที่จะพา
คู่ขัดแย้งออกจากกับดักของความรุนแรง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดังที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำว่า “ข้อ
ปฏิบัติอันเป็นกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั่นนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไปสงบระงับจากกิเลส เพื่อ
ความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี เพื่อความดับทุกข์” ด้วยเหตุนี้ “ทางสายกลาง” จึงถือว่าเป็น “สันติวิธีวิถีพทุธ” 
ที่ประกอบด้วยหนทางในการดับทุกข์คือความขัดแย้งและความรุนแรง สมุทัยคือสาเหตุของความขัดแย้ง
และความรุนแรง เพื่อให้เข้าถึงนิโรธ คือสันติ โดยใช้ “มรรค 8” ซึ่งถือได้ว่าเป็น “สันติวิธีวิถีพุทธ” ที่
ประกอบประกอบด้วยกระบวนการ และวิธีการที่สำคัญ 8 ประการ 
 3. ผลการศึกษา สันติวิธีวิถีพุทธที ่เน้นความถูกต้องทั้ง 8 ประการ ต้องเป็นวิธีการ และ
กระบวนการที่งดงามทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ด้วยเหตุนี้ เป้าหมาย คือ "ความสันติสุข" ย่อม
งดงามและก่อให้เกิดคุณแก่ชีวิตและสังคมเช่นกัน จะเห็นว่า เป้าหมายจะงดงามได้ย่อมเกิดจากตัววิธีการ
ที่งดงาม ดังนั้น หากเป้าหมายที่เรามุ่งหวังจะให้มีและเป็นคือ "ความสันติ" ตัวเครื่องมือ วิธีการ และ
กระบวนการที่จะนำไปสู่ความสันติจำเป็นต้องสันติด้วย สันติวิธีวิถีพุทธจะไม่ยินยอมให้เกิดเงื่อนไขที่ว่า 
การจะได้มาซึ่งความสันติ เราจะใช้วิธีการ และกระบวนการอะไร หรืออย่างไรก็ได้ เพราะหากเราไม่สนใจ
วิธีการ และกระบวนการโดยยึดเป้าหมายเป็นสรณะแต่เพียงประการเดียว เราคงมีโอกาสได้ชิมลางเฉพาะ
สันติเทียมเท่านั้น ไม่มีวันท่ีจะเข้าถึงสันติแท้ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง เพราะจะนำไปสู่การทำลายล้างจอง
เวรซึ่งกันและกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสย้ำว่า "ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ ผู้ชนะย่อม
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ได้รับการชนะตอบ ผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบ และผู้โกรธเกลียดย่อมได้รับความโกรธเกลียดตอบ ฉะนั้น 
เพราะความหมุนเวียนแห่งกรรม ผู้แย่งชิงนั้น ย่อมถูกเขากลับแย่งชิงคืน” 
ในทุก ๆ เหตุการณ์แม้มันจะเป็นหน้าที่ใน การดู การฟัง การสัมผัส การรู้ ก็ตาม และตัวภาวะแท้ของเรา
ก็อาจยัง "แสดงตัวเองให้ปรากฏได้" ทุกเวลา" เมื่อ ตถตา ขยับตัวด้วยสื่อสัมผัสใดๆ มากระทบโดยอาศัย
ช่องทางตา หู จมมูก ลิ้น กาย ใจ ก่อให้เกิด รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ และ ธรรมารมณ์ ตัวการแท้จึงอยู่ที่ 
ตถตา มิได้อยู่ที่อวัยวะใดๆ หากปราศจาก ตถตา ก็เสมือนหนึ่งเวลาเรานอนหลับสนิท ควรมีแสดงอาการ
อย่างไรก็ไม่มีปฏิกริยาโต้ตอบ หรือ คนจีนท่ีไม่รู้จักภาษาไทยแต่กลับถูกด่าด้วยภาษาไทยย่อมฟังไม่รู้เรื่อง
จึงไม่เกิดการโต้ตอบและมีอารมณ์โมโห ตัวอย่างเด็กทารกที่ยังไม่รู้ความ ใครจะด่าว่าอย่างไร อาการ
โต้ตอบก็ไม่ปรากฏ เพราะธรรมญาณ ยังมิได้เรียนรู้เป็นสัญญาขันธ์ว่า นั่นคือ คำหยาบคาย เพราะฉะนั้น
จึงไม่มีอารมณ์โกรธ พระธรรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงสรุปเอาไว้โดยชี้ให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งว่า "พระสูตรจึง
กล่าวว่า ผู้ที่คล่องแคล่วในการแยกแยะธรรมลักษณะนานาประการเพื่อความเข้าใจอันถูกต้องได้ จักเป็นผู้
ที่ตั้งอยู่อย่างไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนใน ธรรมอันเอก" เพราะฉะนั้นการรักษาความเป็นหนึ่งของสภาวะจิต
ย่อมไม่มีการเปรียบเทียบจึงไม่เกิดทุกข์ แต่เมื่อใดมีสอง เมื่อนั้นความทุกข์ย่อมเข้าครอบงำทันที 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความเข้าใจที ่ถ ูกต้อง (Right Understanding) โดยเน้นกระบวนการสร้าง
สัมมาทิฐิให้เกิดขึ้น ประตูบานแรก คือ สร้างความรับรู้ และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวประเด็นปญัหา 
สาเหตุ เป้าประสงค์ที่มุ่งหวัง และวิธีดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตั้งแต่เบื้องแรก จะทำให้กลุ่มคนต่างๆ ได้มีโอกาสศึกษา และเรียนรู้ข้อเสนอของกันและกันว่า มีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติร่วมอย่างไร? ประเด็นสำคัญคือ ความเข้าใจชัดเจนในความเป็นเรา จะทำให้ง่าย
ต่อการเปิดพื้นที่ให้คนอื่น หรือกลุ่มอื่นได้พิจารณาข้อห่วงใยต่างๆ ด้วย ซึ่งการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
อย่างถูกต้องจะก่อให้เกิดพลังสนับสนุน และการตอบรับจากกลุ่มคนต่างๆ ในสั งคมอย่างมากมาย
มหาศาล 
 ผลการศึกษาความคิดที่ถูกต้อง (Right Thought) โดยการแสดงออกต้องไม่เป็นไปเพื่อความ
อยากได้อำนาจ หรือมุ่งผลประโยชน์และความต้องการส่วนตน หากแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคม
โดยรวมอย่างแท้จริง การไม่คิดผูกพยาบาท อาฆาตมาดร้าย และจองเวรจองกรรมต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไม่
มีที่สิ้นสุด และการไม่กระทำการที่นำไปสู่การเบียดเบียนตนเองและคนอื่นให้เกิดความทุกข์ทรมาน และ
เดือดร้อนอันเกิดจากการแสดงออกด้วยการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ 
 ผลการศึกษาการใช้การสื่อสารที่ถูกต้อง (Right Speech) เน้นการสื่อสารแบบสัมมาวาจาโดย
ไม่ใช้วาจา หรือคำพูดที่แสดงออกด้วยการด่าทอ การใช้คำหยาบคาย การพูดเพ้อเจ้อ ส่อเสียด การพูดปด
มดเท็จ ดูถูกเหยียดหยาม การใส่ร้ายป้ายสีอันจะนำไปสู่การสร้างความโกรธเกลียด เคียดแค้น และชิงชัง
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เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม สัมมาวาจาจึงเป็นการสื่อสารด้วยข้อมูลที่ เป็นจริง ไพเราะ เหมาะกาล 
ประสานสามัคคี มีประโยชน์ และประกอบด้วยเมตตา การสื่อสารด้วยคำพูดผ่านสือ่ต่างๆ ที่เน้นแง่มุมเชิง
บวกจะทำให้บรรยากาศการพูดคุย และหาทางออกเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะหลายครั้งการสื่อสาร
ได้กลายเป็นเง่ือนไขท่ีทำให้คู่กรณีนำมาขยายผล และเติมเชื้อไฟแห่งความเกลียดชังอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 จะเห็นว่า เป้าหมายจะงดงามได้ย่อมเกิดจากตัววิธีการที่งดงาม ดังนั้น หากเป้าหมายที่เรา
มุ่งหวังจะให้มีและเป็นคือ "ความสันติ" ตัวเครื่องมือ วิธีการ และกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสันติ
จำเป็นต้องสันติด้วย สันติวิธีวิถีพุทธจะไม่ยินยอมให้เกิดเงื่อนไขที่ว่า การจะได้มาซึ่งความสันติ เราจะใช้
วิธีการ และกระบวนการอะไร หรืออย่างไรก็ได้ เพราะหากเราไม่สนใจวิธีการ และกระบวนการโดยยึด
เป้าหมายเป็นสรณะแต่เพียงประการเดียว เราคงมีโอกาสได้ชิมลางเฉพาะสันติเทียมเท่านั้น ไม่มีวันที่จะ
เข้าถึงสันติแท้ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง เพราะจะนำไปสู่การทำลายล้างจองเวรซึ่งกันและกันอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสย้ำว่า "ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ ผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ ผู้ด่าย่อม
ได้รับการด่าตอบ และผู้โกรธเกลียดย่อมได้รับความโกรธเกลียดตอบ 
 

สรุปองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 การใช้มรรคในชีวิตประจำวัน อริยมรรคเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาชีวิตให้พิชิตความทุกข์ทั้ง
มวล หรือให้รู้ทุกข์เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับมันได้  เพราะตราบใดที่ยังไม่สิ้นกิเลส  ทุกคนล้วนแล้วแต่จะต้อง
เผชิญทุกข์  เพราะว่าทุกข์เป็นหนึ่งในกฎไตรลักษณ์ คือ  อนิจจัง  ความไม่เที่ยง  ทุกขัง  ความทุกข์ทนได้
ยาก และอนัตตา ความไร้ตัวตนที่ยั่งยืน  ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะธรรมชาติของสรรพสิ่ง  แต่อย่างไรก็ตาม  
เมื่อจิตใจเรารู้อริยสัจแล้ว ความรอบรู้ในกองทุกข์  ก็จะทำให้เรารู้เท่าทันสาเหตุ  และทราบแนวทางใน
การปฏิบัติเพื่อไปสู่จุดที่เรียกว่า สิ้นทุกข์ ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงการปฏิบัติมรรค ที่ถือว่าเป็นหนทางแห่ง
การดับทุกข์  มาแบ่งปันแด่ทุกท่านเพื่อให้เห็นแนวทางและวิธีการของข้าพเจ้าที่ถือว่าค่อนข้างจะเรียบ
ง่าย ไร้พิธีรีตอง  แต่ผ่านการกลั่นกรองและไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และประกอบไปด้วยจิตเมตตา  
เพราะข้าพเจ้าชอบใจการเจริญเมตตาภาวนา จากตำราวิมุตติมรรค  จึงได้นำมาดัดจริตของตนเองที่มี
โทสะเป็นพื้น  ให้มีฐานของความเมตตาประกอบ ให้เกิดความชุ่มเย็นในใจตน และแผ่ร่มเงาแห่งความดี
งามนี้สู ่คนอื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพื ่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน  ตลอดจนถึง
ประโยชน์ถึงที่สุด  จึงขอเชิญทัศนาและปรับหาสิ่งที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเถิด ภูมิ
ปัญญาที่ช่วยพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จัดการเก็บรวบรวมคำสัมภาษณ์การให้ข้อมูลและ
การสังเกตการณ์จึงได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาสรุปเป็นแนวทางการบริหารพุทธวิธีเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
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ทางสายกลางในพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับมาธยมิกะจากการเปรียบเทียบของทั้งสองนิกายนั้น พุทธ
ศาสนาเถรวาทยึดเอาหลักทางสายกลางตามพระไตรปิฎก คือพระธรรมจักกัปวัตนสูตร ที่ให้เว้นจากทางที่
สุดโต่งนั้น ยกเอาอริยสัจ 4 และทางสายกลางในการประพฤติปฏิบัติกันสืบต่อมา เมื่อนำทางสายกลางมา
ประพฤติย่อมมีการบรรลุธรรมได้ดียิ่ง เป็นความต่อยอดของการปฏิบัติธรรม หรือการดำเนินชีวิตด้วย
ความพอดี ความพอเพียง ด้วยยการมองเห็นตามความเป็นจริง ใช้สติปัญยาในการพิจารณาในแต่ละสิ่ง 
ด้วยมีสติ มีปัญญา ที่จำนำพาไปสู่จุดมุ่งหมายได้ดีด้วย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในยุคปัจจุบัน  
 

เอกสารอ้างอิง 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2560). พระไตรปิฎกวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
______. (2559). ประวัติพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ- 
  ราชวิทยาลัย. 
พระศรีคัมภีรญาน (สมจินต์ วันจันทร์), ศ.ดร.. (2559). พุทธปรัชญา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:  
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

 



 

 

การศึกษาบทบาทของครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 

STUDY OF THE ROLE OF BUDDHA TEACHERS IN BAN KHLONG 
KRATHUMBENSCHOOL, SAMUT SAKHON PROVINCE 

 
พระสายันต์  สุภทโฺท (บัวขจร), ธวัช หอมทวนลม และ กฤติยา ถ้ำทอง 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
Phra Sayan Supatto (boukhachon), 

Thawash Homtuanlom and Krittiya Thamthong  
Mahachulalongkornrajavidyalaya university 

Email:  

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนบ้านคลอง
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร" วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในการจัดการเรียนการสอน 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทของครูพระสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของครูพระ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดย
ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  245  คน ผลการวิจัยพบว่า 1. บทบาทของครูพระสอนวิชา
พระพุทธศาสนา (1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ด้านการใช้
สื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3) ด้านเทคนิคการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(4) ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อบทบาทของครูพระวิชาพระพุทธศาสนา สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที ่มีเพศต่างกัน และ 
สมมติฐานที่ 4 นักเรียนที่มีระดับธรรมศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ สมมติฐานที่ 2 นักเรียนที่มีอายุต่างกัน และ สมมติฐานที่ 3 นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 3. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสรุปได้ดังนี้ 
(1) การเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน (2) การใช้สื่อ ครูผู้สอนควร
รู้จักใช้สื่อและมีเทคนิคที่ดี (3) เทคนิคการสอน ควรใช้เทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์ และ (4) การ
ประเมินผล ควรใช้เทคนิคการประเมินท่ีหลากหลาย  
 
คำสำคัญ: ครูพระ, สอน, วิชาพระพุทธศาสนา 
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Abstract 
 The study titled "Studying the Role of Buddhist Teachers at Ban Khlong Krathum 
Ban School, Samut Sakhon Province" Objective 1) To study the role of Buddhist teachers 
in teaching and learning 2) to compare students' opinions on the role of Buddhist teachers 
in schools 3) to study obstacles and suggestions about the role of Buddhist teachers in 
schools. The results showed that 1. The role of Buddhist teachers (1) in teaching activities, 
with the picture included at a very large level, (2) in the use of teaching materials, the 
image is included on a very high level, (3) the teaching techniques, the picture is included 
at a very large level, (4) in the field of measurement and evaluation. 2. Comparison of 
student opinions on the role of Buddhist teachers Hypothesis 1: Students of different 
genders and hypothesis 4: Students with different degrees of study  There are no 
differences in opinions. Therefore, it rejects the set assumptions. Hypothesis 2: Students 
of different ages and hypothesis 3: Students with different class levels There are different 
opinions, so they accept the set assumptions. 3. The guidelines for teaching and learning 
are summarized as follows: (1) Teaching and learning (2) Using media, teachers should 
know how to use the media and have good techniques, and (3) Teaching techniques 
should use creative teaching techniques. 
 
Keywords: Beliefs; Buying; Amulets 
 

บทนำ 
 การพัฒนาประชากรในด้านท่ีสำคัญที่สุด คือการปลูกฝังให้ประชากรเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม
การศึกษาเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากร ให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพราะถ้าคน
ในสังคมขาดจริยธรรม คุณธรรมแล้วสังคมจะขาดความสงบสุข สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว พบว่า
รากเหง้าแห่งปัญหาที่แท้จริง คือการที่นักเรียนนักศึกษาขาดการกล่อมเกลาจิตใจ และปลูกฝังเรื ่อง
ศีลธรรม จริยธรรม สมดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ำเสมอว่า “ความรู้นั้นจะต้อง
นำไปประยุกต์ใช้แต่ต้องใช้หลักจริยธรรมเป็นสำคัญ” (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ปัญจนึก , 
2540) ความจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรมาช่วยเหลือให้การศึกษาด้านศีลธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน
นักศึกษานั้น มีความสำคัญและมีบทบาทต่อการให้การศึกษาในสังคมคือพระผู้ที่จะมาช่วยสอนสาระ
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรมในโรงเรียนต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านศาสนา ศีลธรรมและ
จริยธรรมที่มีอยู่ในการช่วยเหลือสังคม โดยเป็นไปตามนโยบายของกรมการศาสนาภารกิจในการส่งเสริม
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ให้คนไทยนำหลักธรรมทางศาสนานั้น สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม เป็นคนดีมีศีลธรรม ตลอดจนเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา สามารถ
นำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมภายใต้โครงการครูพระที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน เพื่อจัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรยีน 
นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขอพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานักเรียน 
นักศึกษาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนกระทรวงวัฒนธรรมกักระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกันตามข้อตกลง
ความร่วมมือโดยพระภิกษุสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เจริญมาได้ตลอดเวลานับพัน ๆ ปี 
แพร่หลายเป็นที่นับถืออยู่ในประเทศต่าง ๆ และคณะสงฆ์ผู้สืบต่อพระศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันใหญ่และ
สำคัญในสังคมดังที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ยืนยันถึงพระปรีชาสามารถ
ของพระองค์อย่างประจักษ์ชัดโดยไม่ต้องอธิบาย ในเมื่อประจักษ์พยานภายนอกแสดงให้เห็นแล้วเช่นนี้ 
ย่อมชวนให้พิจารณาสืบค้นต่อไปถึงเนื ้อธรรมคำสอน หลักคำสอนและวิธีการสอนของพระอง ค์  
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2541) 
 สถาบันการศึกษามีความคาดหวังว่า พระสงฆ์ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์โดยตรงทาง
พระพุทธศาสนา สามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านเนื้อหาและการนำไปใช้ได้อย่างดี แต่ครูพระที่สอนวิชา
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ไม่มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้  โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อธิบาย
เนื้อหาตามตำราและพระไตรปิฎกตลอดจนไม่สามารถนำเทคนิควิธีการสอนแบบต่าง ๆ เข้ามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เหตุที ่เป็นเช่นนี ้ อาจพิจารณาได้สองแนวทาง คือ ครูพระที ่สอนวิชา
พระพุทธศาสนาไม่มีความรู้ด้านเทคนิควิธีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่หลากหรือครูพระต้องสำรวม
กาย วาจา และใจในขณะดำเนินการสอน  สำหรับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่ผ่านมา ไม่
ประสบผลสำเร็จมีสาเหตุหลายด้าน ศาสนามีความสำคัญต่อสังคม แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วการสอนศาสนา
ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา วิชาพระพุทธศาสนา
ได้รับการเอาใจใส่น้อยเมื่อเทียบกับวิชาอื่น ๆ  ในขณะเดียวกันคะแนนท่ีให้กับวิชานี้ก็น้อยตามไปด้วย อีก
ทั้งในด้านเนื้อหาและหลักสูตร ก็ยังขาดความรู้ในการเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้ ด้านการผลิตและ
การใช้สื่อ ไม่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อประกอบการสอน และด้านการวัดผลประเมินผลไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลตามสภาพจริง ประการสำคัญครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความชำนาญในการสอนด้วย ดังนั้น ศักยภาพการสอนจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการจัดการ
เรียนการสอน (ประทีป สยามชัย, 2531) 
 บทความนี้จะนำเสนอศักยภาพเกี่ยวกับครูพระที่สอนวิชาพระพุทธศาสนา ต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นแนวทางให้พระสงฆ์ที่เข้ามาสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน มี
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ศักยภาพตามหลักการสอนในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจึงสนใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูพระที่สอน
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน และ เพื่อความสามารถในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งจะนำผลจาก
การวิจัยมาเป็นแนวทางเสนอแนะและ ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูพระที่สอน
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูพระ
และเยาวชนให้เป็นบุคคลมีคุณภาพตามความต้องการของสังคมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาในการ
จัดการเรียนการสอน 2) เพื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทของครูพระสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของครู
พระสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนการทบทวนวรรณกรรม ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
 ลักษณะและคุณสมบัติของครูพระที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาเฉกเช่นเดียวกับ บุคลากรครูที่ทำ
การสอนหนังสือในโรงเรียนสามัญทั่วไป เพราะครูพระที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาก็คือผู้ให้ความรู้แก่
นักเรียนเช่นกันแต่ครูพระที่สอนวิชาพระพุทธศาสนา จะแตกต่างจากครูโดยทั่วไป ที่ต้องอยู่ในระเบียบ 
วินัย และเป็นตัวอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติดี ประพฤติชอบให้แก่นักเรียน โดย
สามารถอธิบายลักษณะและคุณสมบัติของครูพระที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาเทียบเคียงกับบุคลากรครู
ทั ่วไป สุมน อมรวิวัฒน์ และคนอื ่น ๆ ได้แบ่งคุณลักษณะของครูออกเป็น 2 ด้าน คือ รูปลักษณ์
(Appearance) ได้แก่ลักษณะภายนอกที่มองเห็นว่า คนเช่นนี้นี่เองที่เป็นครูที่พึงประสงค์ และกิจลักษณ์ 
(Performance) ได ้แก่ ล ักษณะภารกิจการพัฒนาตนเองของคร ูท ี ่บ ่งบอกถึงความร ู ้  ความคิด 
ความสามารถ อันพึงประสงค์รูปลักษณ์ (Appearance) มิได้  หมายถึงรูปโฉมอันสวยสะอาดประดุจ
นางงามรูปลักษณ์ของครูยุคใหม่ได้ก้าวพ้นจากาการเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้านหรือการเป็นสาวแกเ่กล้า
ผมมวยสวมแว่นตาสายตาสั้น แต่งชุดกระโปรงสีกรมท่าเสื้อสีขาวเชยๆ ครูยุคใหม่มิใช่ชายหนุ่มที่ท่าทาง
กระตุ้งกระติ้ง หรือท่านขรัวแก่ที่โบราณคร่ำครึ ครูยุคใหม่ท้ังชายและหญิงล้วนแต่มีรูปลักษณ์ที่เป็นสามัญ
ชน เป็นชาวบ้าน เป็นชาวเมืองที่มีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับสังคมและชุมชนนั้น โดยได้แบ่ง 
รูปลักษณ์ของครูออกเป็น 7 ลักษณะคือ 
 1. สดชื่น แจ่มใส สะอาดตา (Pleasant) ครูเป็นแบบอย่างที่ศิษย์คอยเลียนแบบอยู่เสมอ ครู
ควรสุภาพดี ร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด และมีท่าทางที่ยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งจะมีอิทธิพลต่อบรรยากาศ
การเรียนการสอนไปด้วย  
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 2. ตื่นตัว หนักเอาเบาสู้ (Alert) ครูต้องเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ ตื่นตัว กระฉับกระเฉงพร้อมที่จะ
รับรู้ข่าวคราว เผชิญความเปลี่ยนแปลง และผจญปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะศิษย์จะมีคุณลักษณ์ของการ
ตื่นตัวและทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์มีคุณลักษณะดังกล่าว 
 3. มั่นใจในตนเอง (Confident) ครูที่มีความมั่นใจในตนเองย่อมมีความองอาจสง่างามในที่ทั้ง
ปวง และสามารถกำหนดสถานภาพของความเป็นครูอย่างมีศ ักดิ ์ศร ี โดยที ่คร ูจะต้องมีความรู้ 
ประสบการณ์และจะต้องเป็นผู้มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนจึงจะทำให้เกิดความมั่นใจในตนเองได้อย่างไรก็ตาม
คุณลักษณ์ที่มั่นใจในตนเองนี้ย่อมต้องพอเหมาะพอดี มีกาลเทศะ ไม่กลายเป็นความก้าวร้าวและหลง
ตนเอง  
 4. รู้รอบเนื่องจากได้อ่านมากฟังมาก ซึ่งภาษาบาลีเรียกว่า เป็นพหุสูต ภาษาฝรั่งเรียกว่า เป็น
คนที่ well informed ในความหมายนี้มิได้เจาะจงให้ครูต้องเป็นนักปราชญ์หรือเป็นคนที่รู้ทุกเรื่อง แต่
อย่างน้อยครูต้องเป็นคนท่ีรอบรู้ข่าวสารเหตุการณ์ตลอดจนปัญหาของสังคม ได้ติดตามและสังเกตวิธีการ
ที่คนต่างฝ่ายต่างความคิดเขาโต้เถียงกันด้วยเหตุผล แล้วรู้จักใช้วิจารณญาณวินิจฉัยตามความรู้และ
ประสบการณ์ของตน 
 5. เป็นกัลยาณมิตร (Friendly or Being Intimate Friend) คุณลักษณ์นี้ หมายรวมถึงความมี
น้ำใจ ความใกล้ชิดผูกพันกับศิษย์และเพื่อนร่วมงานลักษณะของการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะทาง
สังคมที่เป็นท่ีรักไว้วางใจ 
 6. ฉลาด (Intelligent Clever) คุณลักษณ์ข้อนี้ไม่สามารถวินิจฉัยได้เพียงผิวเผินอย่างไรกต็าม  
การที่ครูสามารถใช้ภาษาโต้ตอบกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องรับฟังเรื ่องราวต่าง ๆ ได้เข้าใจรวดเร็ว จับ
ประเด็นได้ว่าอะไรสำคัญ อะไรเป็นประเด็นหลักและประเด็นย่อย ฟังคำสั่งฟังคำถามครั้งเดียวเข้าใจ 
ลักษณะเหล่านี้เป็นภาพรวมของรูปลักษณ์ และกิจลักษณ์ (performance) ที่แสดงให้เห็นว่าครูคนนี้
ฉลาด 
 7. สุภาพ (Courteous) ครูที่เก่ง ฉลาด รอบรู้ และมั่นใจในตนเองนั้นต้องเป็นคนที่สุภาพด้วย
ความสุภาพในที่น้ีหมายถึงกิริยาที่เหมาะสมกับบุคล กาลเทศะ แสดงว่าได้รับการฝึกหัดขัดเกลา ไม่หยาบ
กระด้าง  
 สรุปได้ว่า รูปลักษณ์ของความเป็นครู ได้แก่ P-A-C-I-F-I-C รวมเป็น PACIFIC ซึ่งแปลว่า ความ
สงบ แต่แฝงความล้ำลึกและพลังที่เปี่ยมล้นกิจลักษณ์ (Performance) หมายถึงลักษณะของภารกจิที่ครู
ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเจริญสมกับความเป็นครู ซึ่งกิจลักษณ์ที่ครูต้องสั่งสมและฝึกอบรม
ให้เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาตนเองมี 4 ประการ ตามหลักพุทธธรรมเรียกว่า ภาวนา 4 คือ   
 1. กายภาวนา การพัฒนาทางกาย (Physical Development) หมายถึง การฝึกอบรมวิธีการ
ปฏิบัติกับสิ่งแวดล้อมซึ่งในที่นี้หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และความรู้สึกรัก ชอบ เกลียดชัง ให้



- 1458 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ถูกต้องเหมาะสมอันเป็นไปเพื่อความเว้น ลดละ เลิกการกระทำท่ีนำมาซึ่งโทษนำไปสู่ความเสื่อมเสีย และ
มุ่งพัฒนาการปฏิบัติที่กอ่ให้เกิดประโยชน์ท้ังแก่ตนและส่วนรวม 
 2. ศีลภาวนา การพัฒนาความประพฤติ (Moral Development) หมายถึงการพัฒนาควา
ประพฤติและจรรยาของบุคคลให้เป็นไปตามหลักการและระเบียบวินัยที่ถูกต้องช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเมตตา ซื่อตรง ไม่ล่วงละเมิด จริงใจ และใช้สติปัญญา 3. จิตตะภาวนา การพัฒนาจิตใจ 
(Emotional and Mental Development)หมายถึง กาฝึกอบรมจิตใจให้เบิกบานผ่องใส เข้มแข็ง มั่นคง 
ครูที่มีความสุข คือ ครูที่ได้ฝึกอบรมจิตหรือพัฒนาจิตของตนอยู่เสมอ ผู้ที่พัฒนาจิตไม่จำเป็นต้องหลีกลี้
จากวิถีชีวิตของปุถุชน ไม่จำเป็นต้องนุ่งขาวห่มขาวเสมอไป เพราะการฝึกอบรมจิตนั้นเป็นการฝึกจาก
ภายใน มีลักษณะที่เป็นข้ันตอนไม่ฝืนต่อธรรมชาติธรรมดาของชีวิตเลย 
 4. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา ( Intellectual Development) หมายถึงการฝึกอบรม
หรือการพัฒนาปัญญา ไม่ได้หมายถึงการสั่งสมความรู้เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการวิเคราะห์ฝึกตนเอง
จากภายใน เช่น การสำรวจความรู้สึก ความคิด ความเข้าใจ ต่อสิ่งเหตุการณ์และปัญหาที่ได้เผชิญด้วย
ความเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของอคติ คือ ความรัก โลภโกรธ หลง ฝึกตนท่ีจะมองและมีปฏิกิริยาต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ตามความเป็นจริงที ่มันเป็นอยู่ รู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้สติปัญญาในการ
แก้ปัญหา   
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนบ้านคลอง
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัย หรือกระบวนการวิธีดำเนินการ
วิจัย(Methodology) เป็นวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยการใช้ระเบียบวิธวีิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In Depth 
Interview) โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน จำนวน 
185 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .821 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบค่าที (t-test ) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยจัดกลุ่มข้อมูล ที่ได้รับจากแบบสอบถามตามสาระสำคัญ จากนั้นจึงทำการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ผลการวิจัยสามารถนำมาสรปุ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและพรรณนาความ และสรุป
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ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู ้วิจัยทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Document Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่มีบทบาทครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการการพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 15 ท่าน 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มครูสังคมศึกษาและ กลุ่มพระสอน
ศีลธรรม เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความตามขั้นตอน
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสรุปผลการวิจัยอภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ เป็นลำดับไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังน้ี 
 1. บทบาทของครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีมีความ
คิดเห็นสูงสุดคือ ครูพระวิชาพระพุทธศาสนาให้นักเรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมที่ดี
งาม  
 2) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความ
คิดเห็นสูงสุดคือ ครูพระใช้สื่อการสอนทางเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย ครูพระใช้สื่อกระตุ้นและสร้าง
ความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน  
 3) ด้านเทคนิคการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ 
ครูพระใช้วิธีการสอนทำให้เข้าใจและจดจำคำสอนได้ง่าย  
 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีความคิดเห็น
สูงสุดคือ มีการชี้แจงผลการวัดและประเมินผลให้นักเรียนทราบ 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทของครูพระวิชาพระพุทธศาสนา 
 สมมติฐานที ่ 1 นักเรียนที ่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของครูพระวิชา
พระพุทธศาสนา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที ่ 2 นักเรียนที ่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของครูพระวิชา
พระพุทธศาสนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 สมมติฐานที่ 3 นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานที่ 4 นักเรียนท่ีมีระดับธรรมศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของครูพระ
วิชาพระพุทธศาสนา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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 3. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนสรุปได้ดังนี้ 
 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนต้องเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมให้ใช้
เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน สอนมุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านจนเกิดผลการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้
ชีวิตจริงได้ 
 2) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนารู้จักใช้สื่อการสอนและ
มีเทคนิคที่ดีพอ เพื่อเป็นการพัฒนาและสามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพตลอดจน
ถึงการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 3) ด้านเทคนิคการสอน ควรใช้เทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์ในการบรรยาย เช่น การ
ยกตัวอย่าง การใช้สื่อ การใช้คำถาม ซึ่งสิ่งที่จะช่วยสร้างสีสันในการเรียนการสอนไม่ให้รู้สึกเบื่อหน่าย
สนุกไปกับช้ันเรียน 
 4) แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ควรใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย เช่น 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน โดยผู้สอนต้องเป็นผู้ประเมินเอง โดยผู้เ รียนจะต้องได้รับการ
พัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดดังนั้นการวัดและประเมินผลจึงเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนโดย
ใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้มีการกำหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาบทบาทของครูพระ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ตามที่ปรากฏในเอกสาร
ทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมดังกล่าวมาข้างต้น สาระของแต่บท จาก
การศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้คือ 
 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน บ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
บ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.955 เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ ครูพระสอนศีลธรรมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมที่ดีงาม มีค่าเฉลี่ย 4.261 ผลเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านคลอง
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กระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครนักเรยีนที่มีเพศชาย-หญงิ ระดับธรรมศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนนักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระสำเร็จ สิริธมฺโม (ดวงบุปผา) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22” ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์โดย
ภาพรวมมากทุกด้าน พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านคือ ด้านเนื้อหาการเรียน ด้านการวัด
และประเมินผล ด้านกิจกรรมการเรียน ด้านกระบวนการเรียนและด้านสื่อการเรียน ผลเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรยีนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จำแนก
ตามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นักเรียนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 สองด้านคือ ด้านอายุและเพศ ส่วนการเปรียบเทียบ ระดับชั้นเรียน พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 2. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน  
 จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทการสอนวิชาพระพุทธ ศาสนาใน
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.910 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการการสอนวิชาพระพุทธ ศาสนาในโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ ครูพระใช้สื่อการสอน
ทางเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 4.241 รองลงมาคือ ครูพระใช้สื่อกระตุ้นและสร้างความ
สนใจให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ย 3.924 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูโสภณธรรม
วิจารณ์ (ทรงพล อํสุกาโร) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง” ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัด
อ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหาสาระของวิชา
พระพุทธศาสนา ด้านเทคนิควิธีการใช้สื่อการสอน และด้านบุคลิกภาพของพระสอนศีลธรรมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ผลการเปรียบ เทียบความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า นักเรียนที่
มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปาโมกข์
วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและ
ข้อ เสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัด
อ่างทอง ด้านการใช้สื่อการสอนของพระสอนศีลธรรมปัญหาได้แก่ จอภาพเล็กไป สื่อเก่ามาก อุปกรณ์



- 1462 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

การสอนเก่า ไม่มีกิจกรรมให้ทำเลย ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรเปลี่ยนจอภาพให้ใหญ่ขึ้น ควรหาสื่อที่
ทันสมัยและอุปกรณ์การสอนใหม่ ๆ และจัดกลุ่มให้ทำกิจกรรมมากขึ้น ด้านบุคลิกภาพของพระสอน
ศีลธรรมปัญหาได้แก่ พระสอนศีลธรรมบรรยายคำพูดตรงเกินไป ไม่ค่อยระมัดระวังคำพูด ข้อเสนอแนะ 
ได้แก่ พระสอนศีลธรรมควรบรรยายธรรมให้สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับเด็ก มีความสำรวมกาย 
วาจา ใจมากขึ้นและควรสอนให้มีความสนุกสนานมากขึ้น  
 3. ด้านเทคนิคการสอน  
 จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อบทบาทการจัดการเรียนการสอนวิชาพระ
พุทธ ศาสนาในโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร" ด้านเทคนิคการ
สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.850 เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธ ศาสนาในโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ ครูพระใช้
วิธีการสอนทำให้เข้าใจและจดจำคำสอนได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.101 รองลงมาคือ ครูพระใช้เทคนิคการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ด้วยความรู้และสติปัญญา มีค่าเฉลี่ย 3.910 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระพิชิต วิชิตวโส (เชาว์ชาญ) ได้วิจัยเรื ่อง “การบริหารการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของครูและนักเรียนต่อการบริหารการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนก
รายการ พบว่า การบริหารการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านเนื้อหามากเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.460 
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการบูรณาการเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ควรพัฒนาเนื้ อหา
สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาสู่กระบวนการปฏิบัติ และ ควรนำหลักธรรมที่เหมาะสมกับนกัเรียน
แต่ละชั้นเรียน ควรพัฒนาการเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและควรให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง
และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล  
 จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อ"บทบาทขอในการจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธ ศาสนาในโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร" ด้านการ
วัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.850 เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการโดย
ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ มีการชี้แจงผลการวัดและประเมินผลให้นักเรียนทราบ มีค่าเฉลี่ย 
4.401 รองลงมาคือ การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาวิชามีค่าเฉลี่ย 3.819 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาทวีศักดิ ์ ปญฺ าสาโร (เกตเสนา) ได้วิจัยเรื ่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชา
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พระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี” ผล การ
วิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนเทพศิริ
นทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ในเรื่องเพศ อายุและช้ันเรียนของนักเรียนซึ่งมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนานักเรียนที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมแตกต่างกัน ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ครูควรมี
ความยืดหยุ่นเรื่องหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ครูควรเพิ่มสื่อการเรียนการสอนให้มากและ 
ทันสมัย ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  
 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั 
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 จากแผนภาพความรู ้ท ี ่ได้ร ับจากการวิจัยเรื ่อง การศึกษาบทบาทของครูพระสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทของครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนจะเน้นกระบวนการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไป
ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต จะต้องฝึกให้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงในขณะเดียวกันควรเปิดโอกาสให้นักเรียน
ซักถามปัญหาและแสดงความคิดในห้องเรียนช่วงกิจกรรม เพื่อที่การเรียนการสอนจะได้ไม่น่าเบื่อ และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายยืดหยุ่นได้ตามเงื่อนไขและสภาพความต้องการ
ของท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากท้องถิ่นตน และเพื่อปลูกฝัง
จิตสำนึกค่านิยมที่ดีงาม ทำให้ผู้เรียนมีความรักรักและความผูกพันกับท้องของตนเอง 
 2. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน บทบาทของครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
บ้านคลองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า สื่อการเรียนการสอน
คือ ตัวกลางหรือสิ่งต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เกิดการพัฒนา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพตลอดจนการดำรงชีวิตได้
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูพระสอนศีลธรรมควรที่จะใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียนเนื้อหาของบทเรียนอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันไป เช่น เป็นข้อความ เป็นแนวคิด เป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง เป็นสี ซึ่งการใช้สื่อ
การสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สื่อการสอน ในการเลือกสื่อการ
สอนต้องพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น อายุ เพศ ความถนัด ความสนใจ ระดับสติปัญญา 
วัฒนธรรมและประสบการณ์เดิม ตัวอย่างเช่น การสอนผู้เรียนที่เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาควรใช้
เป็นภาพการ์ตูนมีสีสันสดใส และควรเลือกใช้สื่อการสอนที่มีลักษณะน่าสนใจและดึงดูดความสนใจผู้เรียน
ได้ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ เสียง สีสัน รูปทรง ขนาด ตลอดจนการออกแบบและการผลิตด้วยความ
ประณีต สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้สื่อการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ 
 3. ด้านเทคนิคการสอน บทบาทของครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนบ้านคลอง
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านเทคนิคการสอน พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่ดีจะต้องมี
กิจกรรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพทุกด้านคือ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ครูต้องมองผู้เรียนว่า
มีภูมิรู้และภูมิธรรมอยู่ในระดับหนึ่งต้องพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเองให้มากที่สุด 
หรือที่เรียกว่าจาก สมาธิปัญญา และการพิจารณาตน คือผู้เรียนไปสอนและประเมินตามผลของการ
ปฏิบัติของตน ปรับปรุงขึ้นเรื่อย ๆ รู ้รอบ รู ้ลึก และรู้แจ้งในที่สุด และควรจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของเรียนแต่ละคน และใช้เทคนิคหรือวิธีการสอนเพื่อ



- 1465 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได้แก่ การยกตัวอย่าง การใช้สื่อ การใช้คำถาม โดยมีความ
เชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สูงสุดตามศักยภาพ เพื่อที่นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการเรียนพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล บทบาทของครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนบ้าน
คลองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ซึ ่งการวัดและประเมินผลต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและตรงกับ
จุดประสงค์ของวิชา โดยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสอง
ประการคือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนการวัดผลและประเมินผลคงจะต้อง
ยอมรับว่าคะแนนยังเป็นสิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงในการวัด แต่วิธีการที่จะได้มาซึ่งคะแนนนั้นไม่ใช้การเขียน
ตอบข้อสอบเพียงอย่างเดียว ยังมีอีกหลากหลายวิธี เช่น สังเกตจากการทำงานร่วมกันของนักศึกษา ฟัง
จากการบูรณาการความคิดที่ได้จากเพื่อนๆ หรือสังเกตจากพฤติกรรมอื่น ๆ การซั กถามการถามตอบ 
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนทั้งทางตรงและทางอ้อม การให้คะแนนจากผลงานท่ีมาจากการประเมนิร่วมกนั
ทั้งเพื่อน อาจารย์ กลุ่มและตนเอง ครูผู้สอนควรแจ้งการวัดผลเป็นรายบุคคลพร้อมข้อปรับปรุง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง "บทบาทขอในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธ ศาสนาในโรงเรียน
บ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร" ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ
ศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1)  ปัญหาสำคัญของพระสงฆ์ คือ พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถยังมีน้อย ประกอบกับ
พระสงฆ์ส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานจากครอบครัวที่ยากจนทำให้ไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควร จึงส่งผลต่อ
การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนต่าง ๆฉะนั้นจึงควรมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ความรู้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพระสงฆ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 2) บทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน อาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
เนื่องจากมีสาเหตุหลายประการเช่น  
 2.1 พระสงฆ์ย ังขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่ท ี ่ช ัดเจน และบางส่วนขาดการ
ดำเนินการอย่างจริงจังหรือท้อแท้หมดกำลังใจเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุน 
 2.2 ขาดการสนับสนุนในด้านงบประมาณจากภาครัฐซึ่งภาครัฐควรมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือ
ในเรื่องงบประมาณอย่างเพียงพอต่อเนื่องอีกทั้งยังควรมีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาการและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมให้อยา่ง
ชัดเจน 
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 2.3 พระสงฆ์ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาในการเข้าไปสอนของครูสอน
ศีลธรรมเท่าที่ควร ไม่ว่า จะเป็นเรื่องของสถานที่และชั่วโมงในการสอน หรืองบประมาณที่ใช้สำหรับใน
การจัดการเรียนการสอน  
 2.4 ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชน เพราะรายการที่เกี ่ยวกับ การเทศนาของ
พระสงฆ์หรือการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมจะถูกจัด ผังรายการไว้ในเวลาหลับพักผ่อนของ 
พุทธศาสนิกชน 
 2.5 การอบรมสั่งสอนหรือเทศนาสามารถกระทำได้้เฉพาะผู้ที่มีเวลาเข้าวัดเท่าน้ันซึ่งมีเปน็
ส่วนน้อย คนส่วนใหญ่จะหมดเวลาไปกับการทำงาน หาเงิน รับส่งลูกเรียนหนังสือ และกิจกรรมบันเทิงอืน่ 
ๆมากกว่า ที ่จะสนใจเข้า วัด เพื่อฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรม การจะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ 
เยาวชนและครอบครัว จึงสามารถกระทำได้เฉพาะครอบครัวที่มีฐานะดีและมีความพร้อมเพียงพอ จึงมี
เวลาที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญ ซึ่งตรงกันข้ามกับครอบครัวที่ต้องหาเลี ้ยงชีพ จึงไม่มีเวลาหรือไม่เห็น
ความสำคัญ ในการพาบุตรหลานมาเข้าวัด 
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บทคัดย่อ  
 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพื่อศึกษาการสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทย และ (3) เพื่อ
ศึกษาประโยชน์จากการสร้างเสนาสนะในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่าเสนาสนะ หมายถึงที่พำนักอาศัย
ของพระสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกิจวัตรของสงฆ์ เมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้น และยังไม่
ปรากฏวัดหรือเสนาสนะของพระสงฆ์ตามป่าตามเขาจนพระองค์ออกผนวช ทรงใช้ป่า ต้นไม้ และถ้ำ ใน
การบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรม จนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญู ก็ได้ทรงบัญญัติให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของพระสงฆ์ จนเมื่อพระมหากษัตริย์และประชาชนได้เห็นการประพฤติธรรม หลังจากนั้นเกิดความ
เลื่อมใสขึ้น จึงถวายพื้นที่ให้เป็นที่บำเพ็ญเพียรและพำนักอาศัย และได้สร้างสถานที่ต่างๆ เช่น กุฎีสงฆ์ 
ศาลา เวจกุฎี ในสถานที่เหล่านั้น ทำให้เกิดเป็นอารามขึ้นพระพุทธองค์ทรงบัญญัติวินัยในการสร้าง
เสนาสนะต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงความมักมากที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งเสนาสนะดังกล่าวมานี้ แบ่ง
ออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ เสนาสนะที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และเสนาสนะที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 การสร้างเสนาสนะในสังคมไทยนั้น เป็นการสร้างโดยยึดเอาหลักที่พระพุทธองค์ทรงบญัญัติไว้ 
รวมถึงการสร้างตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีขึ้นตอนใน
การของบประมาณในการก่อสร้าง การดำเนินเรื่อง โดยมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบเพื่อความถกูต้อง 
รวมไปถึงการบูรณปฏิสังขรณเ์สนาสนะดว้ย การสร้างเสนาสนะนั้นก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายดา้น 
คือ เป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ได้แก่ การให้ทาน การรักษาศีล 
และการเจริญภาวนา อันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แก่พุทธศาสนิกชน และการสร้างเสนาสนะนั้นยังเป็น
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นงานสร้างที่เป็นประติมากรรม และงานเขียนภาพจิตรกรรมตามฝา
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ผนังแต่ละวัดแต่ละหลัง เพื ่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป และที่สำคัญยิ่งกว่านั ้นคือ เป็นการสร้าง
เสนาสนะให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ใช้ในการเจริญสมณธรรม อันเป็นการทำบุญด้วย
การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการทำบุญสูงสุดอีกด้วย 
 
คำสำคัญ: ประโยชน์, เสนาสนะ, พระสงฆ์ 

 

Abstract 
This thesis is of three objectives, i.e., (1) to study Senāsana inTheravada Buddhist 

scriptures, (2) to study building of Senāsana for Sanghas in Thai’s societies, and (3) to 
analyze the utility of Senāsana in Thai’s societies. Methodology is documentary research 
collecting data from document sources.  

Research findings are as followings: 
1) It is found that Senāsana means the monk’s dwelling for daily religious 

observances of Sanghas. When the Buddha was Prince Siddhatha and there was not the 
temple, when he came out from the palace for ordination. The Buddha dwellings in the 
forest, under trees and in the cave for attempt to enlightenment. When he attained 
Sabbaññũ, he enacted Senāsanas for monks’dwelling and people could see their practice 
of Dhamma and become faithful to them, King and laymen-layweman gave lands to 
Sangha for performing in effort and built the monastery such as Kutị̄, Sālā, Dhammasālā 
and Veccakutị̄ etc. The Buddha clearly enacted the Vinaya in building Senāsana for 
decrease Lobha. Senāsanas are divided into 2 major category: one occur naturally, 
another be built up by the human beings. 

2 ) The Senāsana in Thai Societies is the one holding the principles enacted by 
the Buddha, including the building of Senāsana according to the Sangha Act and by Law. 
The process and budged of building the Senāsana is controlled by the committee which 
audit for accuracy including the restoration of the Senāsana. However, to institute 
Senāsana could usefully be applied to the making of merits. Thus, people can use those 
please for overing the Dāna, observing the Precept and developing the Meditation, which 
is the great charity for Buddhists. Regarding the building up and the approving of Senāsana 
are the ways of supporting Buddhism. Besides, it is preserve monastic architecture and 
Buddhist art of Buddha’s image for later generation to be able to study further. Moreover, 
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the most important point of construct Senāsana for Sangha and Buddhists people can 
use such the Senāsana in developing the Dhammas. This fact is the highest surpluses of 
making the merits in practicing the Dhammas.  

 
Keywords: Benefits, Senāsana, Sanghas 

 

บทนำ  
 เสนาสนะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ทรงเสด็จจาริกดำเนินไป เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ ทั้งหลาย และก็ได้รับการ
ยอมรับ เคารพนับถือ เลิกละความคิดเห็นของเจ้าลัทธิต่างๆ หันมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าและเข้า
มาบวชในพระพุทธศาสนา พร้อมท้ังได้พระพุทธสาวกท่ีสำคัญๆ ที่ดำเนินรอยตามพระพุทธองค์จนสำเร็จ
เป็นพระอรหันต์เป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดมีการสร้างเสนาสนะที่พักพิงที่อยู่อาศัยขึ ้นมามากมาย
ตามลำดับ และก็มีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ากับเหล่าพระพุทธสาวกจึงได้สร้างเสนาสนะสำหรับ
พระสงฆ์ถวาย แด่พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกไว้เป็นที่พักพิงอยู่อาศัยในเสนาสนะนั้นๆ เพื่อผล
ทางการบุญ คือ ต้องการบุญและมีความประสงค์อยากจะให้พระพุทธเจ้าทรงประทับและพระพุทธสาวก
อยู่อาศัยในเสนาสนะนั้นนานๆ เพื่อจะได้ถวายความเคารพและอุปถัมภ์ ค้ำชู ดูแลให้ความสะดวก ตลอด
ปกปักรักษาและปกป้องความปลอดภัย ในอันตรายทั้งหลายที่อาจจะมารบกวนหรือทำอันตรายแด่
พระคุณเจ้าได้ 
 พระพุทธองค์ได้ตรัสความสำคัญของเสนาสนะไว้ว่า “วิหารย่อมป้องกันหนาว ร้อน และ
เนื้อร้าย นอกนั้นยังป้องกันงู และยุง ฝนในสิริฤดู นอกจากนั้น วิหารยังป้องกันลมและแดดอันร้อนกล้าที่
เกิดขึ้นได้ การถวายวิหารแก่สงฆ์ เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณา และเพื่อเห็นแจ้ง พระผู้
มีพระภาคเจ้า ทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล คนผู้ฉลาด เมื่อเล็งเห็นกระโยชน์ตนพึง
สร้างวิหารอันรื่นรมย์ให้แก่ภิกษุสงฆท์ั้งหลายผูพ้หูสูตอยู่ในบริเวณนี้เทิด อน่ึง พึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าว น้ำ 
ผ้า และเสนาสนะอันเหมาะสมแก่พวกเธอในพวกเธอผู้ซื่อตรง เพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรม อันเป็น
เครื่องบรรเทาสรรพทุกข์เขา เขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพานในโลกนี้” (มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) 
 ฉะนั้นการสร้างเสนาสนะเกิดขึ้นได้ก็เพราะ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความ
มั่นใจและมีความเชื่อมั่นในผลของบุญแลผลานิสงส์จากการสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ จึงมีการ
เสียสละทรัพย์สินเงินทอง แม้แต่แรงกาย แรงใจ และแนวคิดในการสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ถวาย 
สงฆ์ เพื่อหวัง พึ่งบุญกุศลจากพระสงฆ์ผู้สมควร โดยเฉพาะ ผู้ที่หวังในมนุษย์สมบัติวรรค์สมบัติปฏิภาณ



- 1471 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ธนสารสมบัติ เป็นต้น จึงมีการเสียสละเงินทองสิ่งของเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที ่สามารถนำมาสร้างเป็น
เสนาสนะนั้นๆ ได้เป็นสิ่งสำคัญ ให้พระภิกษุสงฆ์ได้พักพิงเข้าอยู่อาศัย 
 จากประเด็นท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่ามีลักษณะทั้งที่เป็นป่า โคนต้นไม้ ป่าช้า ป่ารกชัฏ ถ้ำ ภูเขา 
ที่ลอมฟาง พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นสถานที่อันสงบ สงัด เงียบ จากเสียงผู้คน ไม่แออัด และ
พลุกพล่าน การสัญจรไปมาของผู้คนก็ไม่มากนัก เป็นที่เหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้
ได้รับผลเร็วยิ่งขึ้น ส่วนเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น ก็สร้างขึ้นตามความเหมาะสมแก่ผู้
ผ่านการปฏิบัติศาสนาธรรมมาเป็นอย่างดีแล้ว จะได้อยู่ประจำเพื่อเผยแผ่พระพุทธธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้าแด่พุทธศาสนิกชนและพุทธศาสนิกชนจะได้พำเพ็ญบุญกุศลได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางไปหา
พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ไกลให้ลำบาก และด้วยความที่เสนาสนะนั้นมีการพัฒนามาเรื่อยๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาค้นคว้าประโยชน์จากการสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทย เพื่อให้ทราบถึง
จุดประสงฆ์ที่แท้จริงของการสร้างเสนาสนะต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
2. เพื่อศึกษาการสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทย 
3. เพื่อศึกษาประโยชน์จากการสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทย 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
 การวิจัยเรื ่อง ศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบานสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผู
วิจัยไดศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต)(2554)  ได้กล่าวไว้ในหนังสือ "พจนานุกรมพุทธศาสน์" 
เกี่ยวกับเรื่องการใช้สอย บริโภคเสนาสนะ ความว่า สถานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยเกี่ยวข้องคือ “ตุมพ
สตูป อังคารสตูป และสังเวชนียสถานท้ัง 4 คือ  ตลอดถึงบาตร จีวร  เตียง ตั่ง กุฎี วิหาร ที่พระองค์ทรง
ใช้สอย เสนาสนะ กุฏิ วิหาร โบสถ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน หอระฆัง ห้องสมุด รวมเข้าเป็นหมวดหมู่
เรียกว่า คามสีมา” 
 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) (2549)  ได้กล่าวไว้ในหนังสือ "โอวาทคำสอนสำหรับ
พระภิกษุผู้บวชใหม่" ว่า บรรพชิตนั้น จักต้องเลี้ยงชีวิต อยู่ด้วยวัตถุปัจจัยตามที่ผู้อื่นจำอำนวยให้ ด้วย
ความเลื่อมใสศรัทธา เป็นต้น โดยไม่ทำเอง ไม่สะสมเองซึ่งอาหารนั้น ๆ อันเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งแก่การ
ประพฤติพรหมจรรย์ ตนเองก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมวินัย ให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์ 
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 พระโพธิญาณเถร  (ชา  สุภทฺโท)(2548)  ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือ  "48  พระธรรมเทศนา
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)" ว่า  เมื่อหยิบจีวรขึ้นมา  ท่านก็ต้องให้พิจารณา  เมื่อฉันอาหาร
บิณฑบาตก็ต้องพิจารณา  เสนาสนะที่อยู่อาศัย  ท่านก็ให้พิจารณา  ยาบำบัดรักษาโรค  ท่านก็ให้
พิจารณา  เพื่อให้เราได้กำจัดความโลภ  ความกำหนัด  ความโกรธ  และความหลงในสิ่งนั้น 
 พระอธิการ สง่า วชิร าโณ (คำฟู) (2554)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง "แนวการสร้างและบูรณะ
สังฆิกะเสนาสนะวัดในพระพุทธศาสนา" พบว่าคติความเชื่อทางสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วย อาคาร 
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่สื่อต่างก็ให้หน้าที่ท่ีสำคัญ เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์  หอไตร ศาลาการเปรียญ และ 
กุฏิ เป็นต้นมีจุดประสงค์ และ ประโยชน์ในการใช้ที่ต่างกันและมีรูปแบบสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
ของแต่ละท้องที่ หรือ พื้นที่ก็แตกต่างกัน 
 จำนง  อภิวัฒนสิทธิ์ (2538) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง  "การบวชในสังคมไทย"  จากผลการศึกษา
ผลว่า  พฤติกรรมของการบวชของคนไทย  มีประชากรที่เป็นภิกษุสามเณรจำนวน  920  รูป  จากทั่วทุก
ภาคของประเทศ  พบข้อมูลบางประการจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย  พบข้อมูลบางประการ  ในเรื่อง
ปัญหาเกี่ยวกับปัจจัย  4  ว่าในบรรดาปัจจัย  4  หรือเครื่องยังชีพที่จำเป็นทั้ง  4  อย่างนั้น  ร้อยละ  
49.8  เห็นว่าเรื่องเสนาสะเป็นปัญหามากที่สุด  เพราะส่วนใหญ่แล้วเสนาสนะหรือที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ  
เกิดการชำรุด  สกปรกไม่ได้ดูแลรักษาทำความสะอาด 
 วิโรจน์  ชีวาสุขถาวร (2545) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง "การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย  
กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ  ตำบลเมื่องเก่า  จังหวัดสุโขทัย"  จากผลการศึกษาพบว่า  สถาปัตยกรรมต่าง ๆ  
ที่ปรากฏภายในวัดมหาธาตุ  จังหวัดสุโขทัยนั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนารูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีในสมัยต่าง ๆ  ต่อมาโดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ  เช่น  การเมืองการ
ปกครอง  วัฒนธรรม  ความเชื ่อทางศาสนา  อิทธิพลต่าง ๆ  จากภายนอกที่รับเข้ามา  จนนำมา
ผสมผสานกับรูปแบบต่าง ๆ  ทำให้เกิดรูปแบบเฉพาะของสุโขทัย 
 ณัชชา  ธารสนธยา (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  "ศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุพระ
นิพพานที่ปรากฎในคณกโมคคัลลานสูตร"  ซึ่งสรุปได้ดังนี้คือ  การอยู่อย่างผาสุกจักมีโดยความเกิดขึ้ น
แห่งกำลังกายเพราะโภชนะที่เป็นสัปปายะที่พอประมาณเป็นปัจจัย  อีกอย่างหนึ่ง  ความหาโทษมิได้  
เพราะการละสุขในการหลับ  ในการเอน  และในการโงกง่วง  ละเว้นจากการเกียจคร้าน  การปรับความ
เหมาะสมแห่งอิริยาบถท้ัง  4  งดเว้นจากการบริโภคตามต้องการ  เพียงเพ่ือเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
 สถาพร  อรุณวิลาส (2549) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง  "การศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบหอ
ไตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย"  จากการศึกษาพบว่า  เพื่อให้ประชาชนได้มีที่หรือโอกาสมา
ประชุมกันเพื่อฟังธรรม  และประเพณีการสร้างวัดกลายเป็นที่นิยมแพร่หลาย  กลายเป็นคตินิยมในการ
สร้าง  และปฏิสังขรณ์  และนอกจากนี้ยังปรากฏสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดอีกเป็นจำนวนมาก  คือ  
เจดีย์  สีมา  ศาลาการเปรียญ  กุฎิ  และหอไตร 
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 อัมพร จันทร์ต้น (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติธุดงค์
กับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท" จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติธุดงค์อย่างมั่นคงถึงพร้อม
ด้วยความมักน้อย สันโดษ ความขัดเกลากิเลส ความอยู่ในที่สงัด เป็นเหตุให้เข้าถึงความสันโดษในจีวร
ตามมีตามได้ ความสันโดษในบิณฑบาตตามมีตามได้ ความสันโดษในเสนาสนะตามมีตามได้ และความ
เป็นผู้ยินดีในภาวนา ตลอดทั้งการเกื้อกูลในไตรสิกขาให้มีความสมบูรณ์และเข้าถึงการบรรลุธรรม 
 จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของผู้วิจัยที่ได้ค้นคว้ามานั้น พบว่า ยังไม่มีเอกสาร
การวิจัยเล่มใด ที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงแต่ประการใด เป็นเพียงแต่พบเอกสารและรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเสนาสนะ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการวิจัยนี้ ฉะนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจ
ต้องการที่จะศึกษาถึงเสนาสนะที่มีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พร้อมท้ังการสร้างและประโยชน์ของ
เสนาสนะในสังคมไทย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ต่อไป 

 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary reserch) แนวคิดในการวิจัยขั้นตอนนี้     

เป็นการศึกษาความสำคัญของเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทย ความเป็นมา และ วัตถุประสงค์
ของเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ การนำเสนอรูปแบบของเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ ต่อจากนั้นศึกษา
ความสำคัญของเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในพระวินัยปิฎก, พระอรรถกถาจารย์ และกฎหมายบ้านเมือง
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสนาสนะ 

ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้คือ 
1) การตั้งและกำหนดประเด็นปัญหาโดยหัวข้อเรื่องและกำหนดประเด็น หรือวัตถุประสงค์ที่จะ

วิจัยเชื่อมโยงกับประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
2) การรวบรวมข้อมูล  ผู ้ว ิจ ัยจะได้ข้อมูล  และ  เอกสารหลักฐานที ่เป็นปฐมภูมิ คือ 

พระไตรปิฎก อรรถกถาที่เกี่ยวกับเสนาสนะ กฎหมายคณะสงฆ์ และ กฎหมายบ้านเมือง และ เอกสาร
อื่นๆ จากห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ หอสมุดแห่งชาติ 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ 
จัดลำดับก่อน และ หลังตามลำดับของแต่ละบทตอน แบ่งหมดหมู่ให้เหมาะสมแก่การวิจัย การวิเคราะห์
เนื้อหาโดยสรุปเมื่อใช้กับงานวิจัยเชิงคุณภาพ กำหนดหัวข้อทฤษฎีเทียบเคียงกับวัดตัวอย่าง 

4) การแปลความหมายข้อมูลและรายงานผลการวิจัยเป็นข้ันตอนน้ี  ผู้วิจัยต้องแปลความหมาย
ข้อมูลหลักฐานและเอกสาร ค้นคว้าคำตอบอย่างมีขั ้นตอนพร้อมทั ้งเสนอผลที ่ได้จากการวิจัยมา
สังเคราะห์เป็น “องค์ความรู้ใหม่”และจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประโยชน์การจากสร้างเสนานะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทย” เป็นการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) ศึกษาเสนาสนะสำหรับ
พระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) ศึกษาการสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทย และ 
3) ประโยชน์จากการสร้างเสนาสนะในสังคมไทย ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยสามารถตอบประเด็นดังกล่าว 
โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. เสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 เสนาสนะ อันหมายถึงที่พำนักอาศัย เพื่อบำเพ็ญกิจวัตรของสงฆ์ เมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังเป็น
เจ้าชายสิทธัตถะนั้น ยังไม่ปรากฏวัดหรือเสนาสนะตามป่าตามเขาให้เห็น จวบจนพระองค์ได้ตัดสิน
พระทัยออกผนวช และใช้ป่า ใช้ต้นไม้ลำธาร ใช้เขา ใช้ถ้ำ ในการบำเพ็ญเพียร จนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็น
พระสัพพัญญู ก็ได้ทรงบัญญัติให้ใช้ธรรมชาติในการบำเพ็ญเพียร ตราบจนพระมหากษัตริย์และประชาชน
ได้เห็น และเกิดความเลื่อมใสขึ้น ถวายพื้นที่ให้เป็นที่บำเพ็ญเพียรและพำนักอาศัย จึงได้สร้างสถานที่
ต่างๆ เช่น กุฎีสงฆ์ ศาลา เวจกุฎี เป็นต้น ในสถานที่เหล่านั้น ทำให้เกิดเป็นอารามขึ้น และพระพุทธองค์
ทรงบญัญัติวินัยหรือกฎกติกาในการสร้างเสนาสนะต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงความมักมากที่จะ
เกิดขึ้นได้ การสร้างเสนาสนะนั้น พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ในพระวินัยปิฎก เสนาสนขันธกะ ว่าด้วย
การสร้างวิหารดังนี้ “เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น ครั้นแล้ว จึงได้กล่าวกับภิกษุ
เหล่านั้นดังนี้ว่า “ถ้ากระผมจะให้สร้างวิหารพระคุณเจ้าจะอยู่ในวิหารของกระผมหรือ” ภิกษุทั้งหลาย
ตอบว่า “คหบดี พระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงอนุญาตวิหาร”เศรษฐีกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น พระคุณเจ้าจง
ทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วแจ้งให้กระผมทราบ” ภิกษุเหล่านั้นรับคำของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์แล้วเข้า
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้ว ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค ได้กราบทูลว่า “เศรษฐี
ชาวกรุงราชคฤห์ต้องการจะให้สร้างวิหารถวายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้า
ข้า” พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิดคือ วิหาร เรือน มุงแถบ
เดียว ปราสาท เรือนโล้น ถ้ำ”  และเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ให้สร้างวิหาร 60 หลัง โดยใช้เวลาแค่เพียงวัน
เดียว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสนาสนะที่ชื่อว่าวิหาร และต่อมาพระผู้มีพระภาคก็ได้อนุญาติการ
สร้างส่วนประกอบของเสนาสนะต่าง ๆ เช่น เรื่องบานประตู ลูกดาล บานหน้าต่าง การล้อมรั้ว การสร้าง
ซุ้มประตู ท่อระบายน้ำ บันได และเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ เช่น เตียง ตั่ง ฟูก เป็นต้น รวมไปถึงการตกแต่ง
เสนาสนะด้วย เช่น การตกแตกภาพดอกไม้ เป็นต้น 
 2. การสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทย   
 การสร้างเสนาสนะ(กุฎี) นั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) วัดประเภทคามวาสี คือวัดที่อยู่ใน
หมู่บ้านหรือในเมือง 2) วัดประเภทอรัญญวาสี คือวัดที่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน หรือเรียกว่า"วัดป่า" เสนาสนะ
(กุฎี) ของวัดสองประเภทน้ีเหมือนกันคือ มีรูปแบบเหมือนกัน เช่น เป็นกุฎีแบบก่ออิฐถือปูน แบบไม้ แบบ
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ผสม ท่ีต่างกันก็คือ รูปทรงหรือรูปลักษณ์ และขนาดที่แตกต่างกัน เช่น กุฎีก่ออิฐถือปูนแบบตึก ที่ไม่ค่อย
เห็นในวัดประเภทอรัญญวาสี เป็นต้น ทั้งนี้การสร้างเสนาสนะ(กุฎี) นั้น ต้องให้เป็นไปตามพุทธบัญญัติ
และพระราชบัญญัติรวมทั ้งกฎหมายด้วย อีกอย่างหนึ ่ง การสร้างวัดหรือวิหาร หรือศาลา ไว้ใน
พระพุทธศาสนานั้น ประกอบไปด้วยความเช่ือของคนพ้ืนท่ี ของแต่ละภาคแต่ละโซนของประเทศไทยดว้ย 
เราจะเห็นว่า วัดแต่ละวัดในแต่ละภูมิภาคก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป นั่นเป็นเพราะประเพณี
วัฒนธรรมของแต่ที่ต่างกันด้วย บางทีสร้างหรือบูรณะตามเอกลักษณ์เดิมจะเปลี่ยนรูปแบบไม่ได้ เช่น วัด
หลวง ต้องได้รับการอนุญาตจากกรมศิลปกรก่อนถึงจะสร้างหรือซ้อมได้ ส่วนวัดที่เป็นวัดราษฎร์ จะสร้าง
หรือจะซ้อมก็สุดแท้แต่ความเช่ือของเจ้าอาวาสและคนในพ้ืนท่ีนั้น พิจารณาถึงความเหมาะสมในการสร้าง
และงบประมาณที่พอจะหาได้  
 3. ประโยชน์จากการสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทย 
 ประโยชน์ในการสร้างเสนาสนะไว้กับวัดหรือกับพระพุทธศาสนานั้น มีคุณูปการนับไม่ถ้วน 
นอกจากจะช่วยกันแดด กันฝนกันลม หรือสัตว์ร้ายต่างๆ แล้ว ยังใช้สอยประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่น 
เป็นทีพ่ักของพระสงฆ์ ของพระอาคันตุกะ ของแม่ชี ของศิษย์วัด และยังใช้เป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติธรรม 
ห้องเขียนหนังสือ และห้องสมุดได้ และยิ่งไปกว่านั้น ใช้เป็นประโยชน์ทางด้านบุญกิริยาวัตถุ ซึ่งมี 3 
ประการอันได้แก่  (1) การถวายทาน   (2) การรักษาศีล (3) การเจริญภาวนา การสร้างเสนาสนะนั้น จัด
ว่าเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้ด้วย เพราะนอกจากตัวเสนาสนะนั้น จะแสดงถึง
ศิลปวัฒนธรรมแต่ละยุคแต่ละสมัย เป็นแหล่งรวมจิตรกรรม งานวาดเขียนเรื่องราวในพระพุทธศาสนา 
และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เป็นแหล่งรวมงานประติมากรรมมากมาย ลวดลาย รูปทรงต่างๆ ที่
ปรากฏตามหลังคา ประตู หน้าต ่าง บันได เป ็นต ้น เป ็นงานประติมากรรมที ่แสดงให้เห ็นถึง 
ขนบธรรมเนียมและความเชื่อในยุคนั้นๆ แล้ว ยังเป็นแหล่งรวมหรือแหล่งประดิษฐานงานประติมากรรม
ต่างๆ มากมาย เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ รูปปั้นสัตว์ต่างๆ ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเถรวาท ตามความ
เชื่อ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา 
และเรียนรู ้ถึงวิธีการถ่ายทอดความรู ้จากศิลปวัฒนธรรมที ่ปรากฏตามฝาผนังหรือรูปทรงต่างๆ  
เพราะฉะนั้น การสร้างเสนาสนะนั้น จึงมีคุณประโยชน์อย่างหาค่ามิได้ ในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และการสร้างเสนาสนะนั้น ยังมีประโยชน์ให้กับพระสงฆ์ในการเจริญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ปัจจุบันนั้น การเจริญสมณธรรมหรือเรียกง่ายๆ ว่า การปฏิบัติธรรมนั้น เป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชน 
พระสงฆ์จึงต้องจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการปฏิบัติธรรม ซึ่งในการปฏิบัติธรรมนั้น ต้องการสถานที่ที่
สะดวกสบาย เพื่อให้การปฏิบัติธรรมนั้นไร้อุปสรรค จะได้มีเวลาในการเจริญธรรมมากขึ้น จึงต้องอาศัย
เสนาสนะที่สงัดและอำนวยความสะดวกได้ดี เพื่อประโยชน์ในการสอนให้กับพุทธศาสนิกชนซึ่งมีความ
สนใจอยู่แล้ว   การสร้างเสนาสนะ(กุฎี) ไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั้น นับได้ว่าเป็นการสร้างกุศลอย่างยิ่ง
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ในการถวายทาน และยังทำให้จิตใจมีความเบิกบาน เพราะได้เสียสละทรัพย์อันหามาได้ด้วยความสุจริต
และได้ขจัดความตระหนี่ออกจากตัว เพื่อสิ่งท่ีสำคัญกว่าทรัพย์นั้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาประโยชน์การจากสร้างเสนานะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทย” ผู้วิจัยพบ
ประเด็นท่ีสำคัญที่นำมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  
 เสนาสนะสำหรับพระสงฆ์นั้น นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเฉพาะช่วยแรกของพุทธกาลที่การ
เป็นอยู่ของพระสงฆ์ยังคงอยู่ตามป่าตามเขา จนกระทั่งมีผู ้มีจิตศรัทธาบริจาคที่และสร้างวัดถวาย
พระพุทธเจ้า ประดับไว้ในพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นการเริ่มต้นแห่งการสร้างเสนาสนะ ซึ่งสอดคล้องกับ 
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต)(2554)  ที่เขียนไว้ในหนังสือ "พจนานุกรมพุทธศาสน์" เกี่ยวกับ
เรื่องการใช้สอย บริโภคเสนาสนะ ความว่า สถานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยเกี่ยวข้องคือ “ตุมพสตูป 
อังคารสตูป และสังเวชนียสถานท้ัง 4 คือ  ตลอดถึงบาตร จีวร  เตียง ตั่ง กุฎี วิหาร ท่ีพระองค์ทรงใช้สอย 
เสนาสนะ กุฏิ วิหาร โบสถ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน หอระฆัง ห้องสมุด รวมเข้าเป็นหมวดหมู่เรียกว่า 
คามสีมา” และยังสอดคล้องกับ คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเซียง (2535)   ที่เขียนไว้ในหนังสือ "อนุ
พุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท"  ในมัชฌิมนิกายว่า  พระมหาโมคคัลลานะเข้าใจในงานนวกรรม  คือ  การ
ก่อสร้าง  เมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถี  นางวิสาขาต้องการสร้างวิหารถวาย  พระบรม
ศาสดาถึงมอบหมายให้พระมหาโมคคัลลานะรับหน้าที่นวกัมมาธิฏฐายี  คือ  ผู้ควบคุมการก่อสร้างวิหาร
บุพพารามที่เมืองสาวัตถี  ซึ่งนางวิสาขาบริจาคทรัพย์สร้างถวาย  
 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็มีการสร้างวัด สร้างวิหาร สร้างศาลา สร้างกุฏิ สร้างห้องสุขา ไว้ใน
พระพุทธศาสนาอย่างแพร่หลาย เป็นคติความเชื ่อของพุทธศาสนิกชนในการสร้างเสนาสนะไว้ใน
พระพุทธศาสนา ว่าจะได้บุญมากเป็นการบริจาคทรัพย์ที ่ม ีประโยชน์ต ่อพระพุทธศาสนา ต่อ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป และต่อตนเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ พระอธิการ สง่า วชิร าโณ (คำฟู)(2544)  
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง "แนวการสร้างและบูรณะสังฆิกะเสนาสนะวัดในพระพุทธศาสนา" พบว่าคติความ
เชื่อทางสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วย อาคาร สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่สื่อต่างก็ให้หน้าที่ที่สำคัญ เช่น 
โบสถ์ วิหาร เจดีย์  หอไตร ศาลาการเปรียญ และ กุฏิ เป็นต้นมีจุดประสงค์ และ ประโยชน์ในการใช้ที่
ต่างกันและมีรูปแบบสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของแต่ละท้องที่ หรือ พื้นที่ก็แตกต่างกัน 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาการสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทย  
 ตามหลักฐานและความเชื่อทางประวัติศาสตร์ว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นได้แผ่ขยายเข้ามา
ในดินแดนประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุวรรณภูมิ โดยการนำของพระโสณะกับพระอุตต
ระ ในการทำสังคายนาครั้งที่ 3 เป็นพระบัญชาของพระเจ้าอโศกมหาราช อุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา
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เถรวาท และทรงพระประสงค์จะแผนพระพุทธศาสนาเถรวาทให้แผ่ขยายไปท่ัวทุกสารทิศ และได้ส่งพระ
ธรรมทูตไปยังท่ีต่าง ๆ จำนวน 9 สายด้วยกัน จวบจนถึงทุกวันนี้พระพุทธศาสนาเถรวาทก็ยังมั่นคงอยู่ใน
ประเทศไทย  
 การมาของพระโสณะกับพระอุตตระนั้น ได้นำเอาความเช่ือเรื ่องการสร้างเสนาสนะไว้ใน
พระพุทธศาสนามาด้วย หมายถึงการสร้างวัด รูปแบบของการสร้างวัดแต่ละที่แต่ละแห่งน้ัน ก็จะแตกต่าง
กันไปตามความเช่ือของแต่ละพื้นท่ี ซึ่งสอดคล้องกับ สถาพร  อรุณวิลาส (2549)  ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง  
"การศึกษาคติความเชื ่อและรูปแบบหอไตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย"  พบว่า  เพื ่อให้
ประชาชนได้มีที ่หรือโอกาสมาประชุมกันเพื่อฟังธรรม  และประเพณีการสร้างวัดกลายเป็นที่นิยม
แพร่หลาย  กลายเป็นคตินิยมในการสร้าง  และปฏิสังขรณ์  และนอกจากนี้ยังปรากฏสิ่งก่อสร้างสำคัญ
ภายในวัดอีกเป็นจำนวนมาก  คือ  เจดีย์  สีมา  ศาลาการเปรียญ  กุฎิ  และหอไตร และยังสอดคล้องกับ 
วิโรจน์  ชีวาสุขถาวร (2545)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื ่อง "การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย  
กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ ตำบลเมื่องเก่า จังหวัดสุโขทัย" จากผลการศึกษาพบว่า สถาปัตยกรรมต่าง ๆ  ที่
ปรากฏภายในวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัยนั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนารูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีในสมัยต่าง ๆ ต่อมาโดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเมืองการ
ปกครอง วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา อิทธิพลต่าง ๆ จากภายนอกท่ีรับเข้ามา จนนำมาผสมผสานกบั
รูปแบบต่าง ๆ ทำให้เกิดรูปแบบเฉพาะของสุโขทัย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ประโยชน์จากการสร้างเสนาสนะในสังคมไทย 
 ประโยชน์ของการสร้างเสนาสนะนั้นมีมากมาย ดังในสมัยพุทธกาลที่ราชคหเศรษฐีสร้างวิหาร 
60 หลัง ได้ถามพระพุทธเจ้าว่า หากตนต้องการบุญ ต้องการสวรรค์ ได้ให้สร้างวิหาร 60 หลังนี้ไว้แล้วพึง
ปฏิบัติอย่างไรในวิหารเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ถ้าเช่นนั้น เธอจงถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงฆ์
จตุรทิศ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา (มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) จากข้อความนี้แสดง
ว่า ประโยชน์ของการสร้างเสนาสนะคือวิหารนั้น ก็เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุที่เดินทางมาจากทิศ
ต่าง ๆ เพื่อมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคหรือเพื่อทำกิจธุระอย่างอื่น เป็นต้น ทั้งวิหาร ศาลา กุฏินั้น มี
ประโยชน์ในตัวของมัน ประโยชน์ในท่ีนี้ก็คือ จุดประสงค์ของการสร้างแต่ละอย่างน่ันเอง เช่น สร้างวิหาร 
เพื่อประโยชน์ในการบำเพ็ญกุศล ทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรืองานทั่ว ๆ ตามเจตนารมณ์ของ
พุทธศาสนิกชน สร้างพระอุโบสถ เพื่อเป็นที่ทำสังฆกรรมหรือพิธีของสงฆ์ พระภิกษุทุกรูปต้องชำระศีล 
 ของตนให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าโบสถ์ เพื่อใช้เป็นที่สำหรับบวชพระ ในพระวินัย กำหนดว่าพระต้อง
บวชในโบสถ์บวชนอกโบสถ์ไม่ได้ โบสถ์จึงมีความสำคัญมากต่ออายุพระพุทธศาสนาจึงนับเป็นบุญใหญ่
สำหรับผู้ได้ร่วมสร้างโบสถ์ แต่การใช้เสนาะสนะต่าง ๆ เหล่านี้ตามหลักพระวินัยแล้วเราต้องพิจารณาใน
การใช้สอยด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ พระโพธิญาณเถร  (ชา  สุภทฺโท)(2548)  ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือ  
"48  พระธรรมเทศนาพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)" ว่า  เมื่อหยิบจีวรขึ้นมา  ท่านก็ต้องให้
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พิจารณา  เมื ่อฉันอาหารบิณฑบาตก็ต้องพิจารณา  เสนาสนะที่อยู ่อาศัย  ท่านก็ให้พิจารณา  ยา
บำบดัรักษาโรค  ท่านก็ให้พิจารณา  เพื่อให้เราได้กำจัดความโลภ  ความกำหนัด  ความโกรธ  และความ
หลงในสิ่งนั้น 
 นอกจากจะสร้างไว้พระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์แล้ว การสร้างเสนาสนะ
ถวายนั้น ผู้ที่สร้างไว้ก็ได้อานิสงค์เช่นกัน ดังคาถาอนุโมทนาการถวายวิหารที่พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนา
ให้กับเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ว่า “วิหารย่อมป้องกันความหนาวร้อนและสัตว์ร้าย นอกจากน้ัน ยังป้องกัน
งู ยุงและฝนในคราวหนาวเย็น นอกจากน้ัน ยังป้องกันลมและแดดอันร้อนจัดที่เกิดขึ้น การถวายวิหารแก่
สงฆ์เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพินิจ และเพื่อเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่า
เป็นทานอันเลิศ เพราะฉะนั้น ผู้ฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างวิหารอันรื่นรมย์ถวายภิกษุผู้
พหูสูตให้อยู่ในท่ีนี้เถิด อีกประการหนึ่ง ผู้เป็นบัณฑิตมีจิตเลื่อมใสในภิกษุพหูสูต ผู้ปฏิบัติตรง พึงถวายข้าว 
น้ำ ผ้า และเสนาสนะอันควรแก่ท่านเหล่านั้น ท่านเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมอันเป็นเหตุบรรเทาสรรพทุกข์
แก่เขา ซึ่งเมื่อเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานได้ในชาตินี้” (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2539) 
  

สรุปองค์ความรู้   
ประโยชน์จากการสร้างเสนาสนะ(กุฎี)ไว้กับวัดหรือกับพระพุทธศาสนานั้น มีคุณูปการนับไม่

ถ้วน ช่วยป้องกันภัยต่างๆ ทั้งภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป้องกันแดด กันฝนกันลม หรือสัตว์ร้าย
ต่างๆ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ เช่น โจรภัย ภัยจากโจร ช่วยป้องกันการลักขโมยสิ่งของที่อยู่ภายในกุฎี 
นอกจากช่วยป้องกันภัยแล้วยังใช้สอยประโยชน์ได้อีกมากมาย ใช้เป็นที่พักสงฆ์ พี่พักพระอาคันตุกะ เป็น
ที่พักแม่ชี เป็นที่พักศิษย์วัด เป็นห้องเรียน เป็นห้องปฏิบัติกรรมฐาน เป็นห้องเขียนหนังสือ และยัง
สามารถเป็นห้องสมุดได้ด้วย นับได้ว่าใช้กุฎีแบบสารพัดประโยชน์จริงๆ  

นอกจากนั้นแล้วยังใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ที่ตั้งแห่งการทำบุญอีกด้วยอัน
ได้แก่  (1) การถวายทาน   ใช้เป็นสถานท่ีที่ให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญถวายทานแด่พระสงฆ์ (2) การ
รักษาศีล ใช้เป็นสถานท่ีให้พุทธศาสนิกชนได้มารักษาศีลจะมาคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะ หรือจะมาทุกวัน 
วันเว้นวัน อาทิตย์ละครั้ง หรือมาเฉพาะวันพระ ก็ได้ เกิดประโยชน์ทั้งนั้น ได้บุญกุศลทั้งนั้น และ(3) การ
เจริญภาวนา คือการฝึกอบรมจิตใจให้เจริญปัญญา การสร้างเสนาสนะ(กุฎี)นั ้น ยังเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไว้ด้วย เพราะนอกจากตัวเสนาสนะนั้น จะแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมแต่ละยุคแต่ละสมัย 
เป็นแหล่งรวมจิตรกรรม งานวาดเขียนเรื่องราวในพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีต่ างๆ 
เป็นแหล่งรวมงานประติมากรรมมากมาย ลวดลาย รูปทรงต่างๆ ที่ปรากฏตามหลังคา ประตู หน้าต่าง 
บันได เป็นต้น เป็นงานประติมากรรมที่แสดงให้เห็นถึง ขนบธรรมเนียมและความเช่ือในยุคนั้นๆ แล้ว ยัง
เป็นแหล่งรวมหรือแหล่งประดิษฐานงานประติมากรรมต่างๆ มากมาย เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ รูปปั้น
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สัตว์ต่างๆ ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเถรวาท ตามความเชื่อ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาที่
มีความสนใจเรื ่องประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา และเรียนรู ้ถึงวิธีการถ่ายทอดความรู ้จาก
ศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏตามฝาผนังหรือรูปทรงต่างๆ  เพราะฉะนั ้น การสร้ างเสนาสนะนั ้น จึงมี
คุณประโยชน์อย่างหาค่ามิได้ ในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  

และการสร้างเสนาสนะนั้น ยังมีประโยชน์ให้กับพระสงฆ์ในการเจริญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะปัจจุบันนั ้น การเจริญสมณธรรมหรือเรียกง่ายๆ ว่า การปฏิบัติธรรมนั ้น เป็นที ่สนใจของ
พุทธศาสนิกชน พระสงฆ์จึงต้องจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการปฏิบัติธรรม ซึ่งในการปฏิบัติธรรมนั้น 
ต้องการสถานที่ที่สะดวกสบาย เพื่อให้การปฏิบัติธรรมนั้นไร้อุปสรรค จะได้มีเวลาในการเจริญธรรมมาก
ขึ ้น จึงต้องอาศัยเสนาสนะที ่สงัดและอำนวยความสะดวกได้ดี เพื ่อประโยชน์ในการสอนให้กับ
พุทธศาสนิกชนซึ่งมีความสนใจอยู่แล้ว   การสร้างเสนาสนะไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั้น นับได้ว่าเป็น
การสร้างกุศลอย่างยิ่งในการถวายทาน และยังทำให้จิตใจมีความเบิกบาน เพราะได้เสียสละทรัพย์อนัหา
มาได้ด้วยความสุจริตและได้ขจัดความตระหนี่ออกจากตัว เพื่อสิ่งท่ีสำคัญกว่าทรัพย์นั้น 

 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การศึกษาพัฒนาการสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ในสังคมไทยนั้น มีการพัฒนาตลอดตั้งแต่
สมัยพุทธกาล และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย วัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพราะการสร้างและการซ่อมนั่นไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทุกฝ่าย
ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสร้างและบูรณะควรให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด 
และให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขนมธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ศาสนสถานเป็นสถานที่อัน
ควรแก่การในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล 

2) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรหันมาให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนในการ
สร้างและบูรณะเสนาสนะอันเป็นโบราณสถาน ซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป  

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างและบูรณะ ในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตอันจะเกิดขึ้น และมีบทลงโทษผู้ที่กระทำผิดนี้อย่างจริงจัง 
เพราะการสร้างหรือบูรณะสิ่งอันเป็นที่คนยกมือกราบไว้ ไม่ควรให้สิ่งที่ไม่ดีแปดเปื้อนลงไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ คือวิเคราะห์จากเอกสารเท่านั้น จึงสามารถที่จะ
นำไปขยายเป็นการวิจัยเชิงปริมาณได้ โดยให้ศึกษาถึงประโยชน์ของการใช้สอยเสนาสนะนั้นมากน้อย
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เพียงใด เสนาสนะที่สร้างและบูรณะขึ้นใหม่แล้วนั้น  มีผลกระทบต่อการดำรงชีพของพระสงฆ์ มากน้อย
แค่ไหน พระสงฆ์มีความสะดวกสบายในการทำกิจของสงฆ์เท่าท่ีควรหรือไม่  

2) ศ ึกษาเสนาสนะกับการอำนวยความสะดวกสบายในการบำเพ็ญบุญก ุศลของ
พุทธศาสนิกชน  

3) ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเสนาสนะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเสนาสนะที่เรา
สร้างขึ้น 
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บทคัดย่อ   
 งานวิจัยเรื่อง “การใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการสง่เสรมิวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง” วัตถุประสงค์ดังนี้ 
เพื่อศึกษาวิธีการใช้หลักไตรสิกขาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง , เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการนำ
หลักไตรสิกขาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง การทำวิจัยในครั้งนี้ ผู้ทำวิจัยได้กำหนดวิธี การวิจัยแบบ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) กับการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนในการพึ่งตนเอง ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน/รูป 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร และ
การสัมภาษณ์ โดยนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์เนื ้อหาตามประเด็น และสรุปผล อภิปรายผล และหา
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1) การศึกษาวิธีการใช้หลักไตรสิกขาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง พบว่า 1) การใช้หลัก
ไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง การนำหลักไตรสิกขาส่วนมากจะเน้นไปที่ การเน้นความ
สามัคคี ความจริงใจ ทุกคนมาร่วมทำงานมาด้วยใจ การสร้างสัมมาชีพ โดยเน้นที่เศรษฐกิจทรัพยากร, 
การวางแนวทางให้เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงต้องมีการมองถึงฐานรากเดิมที่มีอยู่, การนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ตามภาพลักษณ์ขององค์กร
แห่งศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม และการสร้างความสัมพันธ์ของสังคมที่มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างการ
เคารพอาวุโส 2) วิธีการในการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ควรทำให้การ
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอเพียง, สภาพชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่น โดยให้
พื้นฐานทางการเกษตรและองค์ความรู้ทางประเพณีภูมิปัญญา,การดำรงอยู่ของชีวิตและเข้าใจบทบาท
หน้าที่และใช้ไตรสิกขาให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 
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วิสาหกิจชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพต่อไปดำเนินการของแพทย์แผนไทยในปัจจุบันและเป็นการธำรงไว้ซึ่ง
สมุนไพรไทย 
 2) การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการนำหลักไตรสิกขาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง  พบว่า 
การประยุกต์จะเน้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ พร้อมด้วย การ
พัฒนาระบบการ ดำเนินชีวิตทั้งสามด้านให้เป็นการพัฒนาเต็มทั้งคนก่อน จึงจะเป็นการพัฒนาท่ีได้ผล คือ 
ระบบ แห่งไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา เช่น 1) พฤติกรรม ศึกษาอบรมการมีระเบียบวินัย การ
เลี้ยงชีพสุจริต 2) จิตใจ ศึกษาอบรมการปลูกฝังคุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพจิตใจ และ 3) ปัญญา ศึกษา
อบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
    
คำสำคัญ: ไตรสิกขากับวิสาหกิจ, วิสาหกิจชุมชนกับการพึ่งตนเอง 
 

Abstract 
 A research on “An Application the Threefold Learning (Tisikkhā) Principle to 
Promote Self-Reliance Community Enterprises” was to study and to analyze techniques 

of applying the Threefold Learning ( Tisikkhā)  principle to promote self-reliance 
community enterprises. This was a qualitative research as its methodology was to use in-
depth interview conducted with 15 purposive key informants for its data collection. The 
researcher applied explanatory and descriptive data analysis method to critically 
exploring documents and interviews. The findings were deliberated with content analysis 
by issues, for their summary, discussions and recommendations.  
 The findings were: 
 1) A study on how to use the Tisikkhā  principle to promote self-reliant 
community enterprises showed that (1) its most applications were emphasized on unity, 
sincerity, willingness to engagement by all, and honest livelihood creation to focus on 
economy, resources, and routing economic development sustainability. These required 
reflecting the existing traditional foundation, applying philosophy of sufficiency economy 
for living and work life according to the organizational image with dignity and honesty 
and to build social relationships devised with structural complexity and seniority respect. 
(2) The techniques of using the Tisikkhã principle to promote self-reliant community 
enterprises should bring economic stability and sufficiency, community state, and local 
resources through allowing agricultural fundamentals and the traditionally intellectual 
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knowledge, life existence and understanding the roles and duties and using the Tisikkhā  
principle cohesively with promoting people adhered to the philosophy of sufficiency 
economy. The efficient community enterprises furthered to resume their current Thai 
traditional medicine and it was to preserve the Thai herbs. 
 2) In analyzing on how to use the Tisikkhā  principle to promote self-reliant 
community enterprises showed that its applications were emphasized on their managerial 
efficiency to reach being organizations of learning with system development to lead three 
dimensions of life for first full human development. This would be fruitful development. 

The Tisikkhā system pertained morality, concentration and wisdom. For example, (1) 
behavior: education and training, disciplines and honest livelihood; (2) mind: moral 
education, training and cultivation, invigorating spiritual quality; and (3) wisdom: 
education and training for cognition. 
 

Keywords: Tisikkhā and Community Enterprises, Tisikkhā and Self-reliance community 
enterprises 
 

บทนำ 
 การมีกิน มีใช้การมีสังคม จนกระทั่งสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยปัจจุบันประเทศไทยไดม้ี
การเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคมอยู่ใต้กระแสวัตถุนิยม 
ขาดความรับผิดชอบและจิตสำนึกสาธารณะ ทำให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาความยากจน และการ
พึ่งตนไม่ได้ของประชากร เนื ่องจากการพัฒนาตามทิศทางตะวันตก ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดความ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มนายทุนที่เป็นคน
ร่ำรวยกับกลุ่มคนยากจน เกิดความเหลื่อมล้ำแตกต่างกันทั้งรายได้ไปจนถึงโอกาส และการเข้าถึง
ทรัพยากร การพัฒนาเศรษฐกิจที่พึ่งพาตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมการลุงทุนจากต่างประเทศ ทำให้เกิด
การทำลายเศรษฐกิจแบบยังชีพ เกษตรกรต้องอยู่ในภายใต้ระบบกับพึ่งพาตลาด เทคโนโลยี และปัจจัย
การผลิตจากต่างชาติ ทำให้เกิดภาวะหนี้สิน สูญเสียที่ดินทำกิน อพยพแรงงานและเกิดภาวะว่างงานใน
ที่สุด ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อสนอง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์จึงกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มคนส่วนน้อย ในขณะที่ทรัพยากรต่างๆ ถูก
นำไปใช้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่ยั ่งยืน และไม่เป็นธรรม เกษตรกรจำนวนมากต้องล้มละลาย ชุมชนเกิด
ภาวการณ์ล่มสลาย มีการอพยพแรงงานเข้าเมืองหลวง เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา (พระครูนิวิฐปัญญา
กร (ตุลพงศารักษ์), 2555) ในส่วนของทางศาสนานั้น พระสงฆ์ผู้ทำหน้าสำคัญในการที่เป็นครูสอน เป็น
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ศูนย์กลางของศึกษาชุมชน และพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา เพราะเป็น
ผู้ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่ทำให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกลงในสังคมจนเป็น
สถาบันสำคัญหนึ ่งของสังคม เมื ่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็นสถาบันทางศาสนา
องค์ประกอบที่มีความสำคัญยิ่ง คือวัดและพระสงฆ์มีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนมาก 
เพราะวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิต ศีลธรรมและพฤติกรรมต่างๆ (พินิจ ลาภธนานนท์, 2529) ซึ่ง
ในทางศาสนาพระสงฆ์นั้นนอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับว่าเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม หากนักวิชาการนำความรู้ รู้จักทรัพยากรและแรงงานมาใช้
อย่างถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างถูกต้อง  จะช่วย
เสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ขออัญเชิญมา ณ ที่นี้ การใช้หลักวิชา และความคิดริเริ่ม
สร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนัก แต่ประสิทธิภาพสูงและอำนวยประโยชน์โดยตรงได้มาก โดยการนำเอา
ทรัพยากรตามธรรมชาติ ความรู้ ความสามารถตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหนว่ย
และให้เกิดความเสียหายหรือสูญเปล่าน้อยที่สุด การสร้างความเจริญในลักษณะนี้ จะช่วยสร้างความ
เจริญของกิจการส่วนร่วมได้แน่นอน (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2524)  
 ดังนั ้นประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที ่ได้รับอิทธิพลจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
เมื่อมองสภาพสังคมไทยในอดีตนั้นเป็นสังคมพึ่งตนเอง อยู่อย่างพอเพียง โดยอาศัยระบบเศรษฐกิจแบบ
ยังชีพ มีความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกับโดยธรรมชาติกับระบบเครือญาติ และมีการแบ่งปันในผลผลิตที่
ได้มาโดยไม่มีการค้าขาย แต่มีการประกอบอาชีพเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นเหตุที่ในอดีตนั้น จึงเป็นชุมชนที่
เข้มแข็งและมีการพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งคำว่า วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and micro community 
enterprise) คือ  กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรืออื่นๆ ที่ดำเนินการโดย
คณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล 
ในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และ
ระหว่างชุมชน หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่าง  สร้างสรรค์
เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งทุนของชุมชนนั้น ก็จะหมายรวมถึงทรัพยากร ผลผลิตทางการเกษตร  ความรู้ ภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น (กลุ่มงานพัฒนาวิสาหกิจเกษตรชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร, 
ออนไลน์) โดยปัญหาของการที่จะส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจึงต้องมี การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 
อาทิ การบริหารจัดการด้าน ปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการจัดทำ  บัญชีเป็นต้น 
เพราะปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มี ผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ทั้งสิ้น เนื่องจากในการคำนวณต้นทุนการผลิต การกำหนด รายได้การกำหนดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการ
ควบคุมปัจจัยการ ผลิตต่างๆปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน คือ ปัญหาใน



- 1486 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ด้าน การจัดทำบัญชีเนื่องจากสมาชิกไม่มีการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินอย่างเป็น
ระบบ และมี สมาชิกในกลุ่มบางรายไม่มีพื้นฐานในด้านการทำบัญชีจึง  ส่งผลกระทบต่อกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในการคำนวณรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุหลักท่ีทำให้วิสาหกิจชุมชมหลายแห่งที่เกิดขึ้น 
ประสบปัญหาในการบริหารงาน (วิชิต นันทสุวรรณ, 2547) โดยความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติจาก
เดิมมีความเป็นอยู่ที่คล้ายๆ กับสัตว์ชนิดอื่นใน ยุคแรกๆ ของโลก กว่าจะพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ได้ เป็น
ผลของการศึกษา โดยแท้ เพราะ การศึกษาช่วยให้มีการสืบทอดแบบอย่างของคนรุ่นก่อน และช่วย
พัฒนาแบบอย่างดังกล่าวให้ เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป มนุษย์เรียนรู้จากบิดามารดา จากผู้ใหญ่ในหมู่คณะ 
และจากสิ่งแวดล้อม อื่นๆ ทั้งโดยบังเอิญ และตั้งใจเรียนรู้ การศึกษาช่วยให้มนุษย์รู้จักปรับตัวเองให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อม และช่วยให้มนุษย์รู้จักปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับตัวเองด้วย ในที่สุดมนุษย์ก็สามารถ
ควบคุม สิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ ความเจริญของมนุษย์อาศัยพัฒนาการของ  
เครื่องมือสื่อสาร การขนส่ง การคมนาคมอย่างอื่น อีกทั้งเรียนรู้วิธีทำความคิดให้เป็นความจริงเพื่อ ช่วย
ให้การดำรงชีวิตของตนดีขึ้น ซึ่งเป็นพัฒนาการแบบสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จากการพัฒนา ด้านศีลธรรม 
วรรณกรรม ศาสนา ซึ่งพัฒนามาจากวัฒนธรรมสมัยโบราณ การสืบทอดวัฒนธรรม  ดังกล่าว เป็น
กระบวนการที่เรียกว่า การศึกษา (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และคณะ, 2544) ในส่วนของยุคแรกมี
อารยธรรมนั้น วัตถุประสงค์คือ ความมั่นคงของสังคม (Social Stability) โดยการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีตามอย่างกันมา และช่วยกันอนุรักษ์สิ ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้ดำรงอยู่อย่างมั ่นคง และมีสันติสุ ข
ตลอดไป มนุษย์ที ่มีการศึกษาในยุคนั้นคือชาวอัสซีเรียชาวอียิปต์ ชาวเปอร์เซีย ชาวจีน ชาวอินเดีย 
รูปแบบวิธีการศึกษาและทัศนคติในการศึกษายุคนั้นแตกต่างกันบ้างตามแบบชนเผ่าของตน (พิมพ์พรรณ 
เทพสุเมธานนท์ และคณะ, 2544) ดังนั้น การสร้างมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่
จำเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะ
ประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และ  สังคม 
การศึกษาจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากความจำเป็น ในด้าน ปัจจัย 4 
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกๆ ด้านของชีวิต และเป็นปัจจัยที่
สำคัญที่สุดของชีวิต ในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และ  เทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีดำรงชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  (พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ 
(คะนอง  กลฺยาณธมฺโม), 2562) การให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทยตลอดมา โดยมีส่วนช่วยเหลือในการ
กล่อมเกลาจิตใจ และลักษณะนิสัยของคนไทย ตลอดจนการให้บริการตามความจำเป็น ตามความ
ต้องการของประชาชน อีกทั้งมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่เรามาแล้วเป็นส่วนมาก
แม้กระทั่งในปัจจุบันความสำคัญในประการ สถาบันทางศาสนาพุทธนี้แห่งนี้จึงอำนวยประโยชน์เกื้อกูล
ต่อการปกครอง และการบริหารของไทยอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนแถบชนบท ที่รับ
การบริการจากรัฐบาลได้ไม่ทั่วถึงนักซึ่งมีจำนวนเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นชุมชนในประเทศไทย
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ส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็นชุมชนเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณร้อยละ 90 ส่วนท่ีเหลือประมาณ
ร้อยละ 10 เท่านั้น ที่มีอยู่ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น ในประเทศไทยจึงมีชุมชน
ส่วนใหญ่ที่มีหมู่บ้านเป็นหน่วยหลัก และมักจะมีวัดตั้งอยู่ในใจกลางราษฎรในหมู่บ้านจึงมีวัดเป็นแหล่ง
ศูนย์กลางสำหรับการสมาคม หรือการดำรงชีวิตทางสังคมและศูนย์กลางของวัฒนธรรม ชีวิตในชนบทจะ
อยู่รอบๆ วัด เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจั ง วัดจึงเป็นสัญลักษณ์ของ
พระพุทธศาสนาที่อยู่เหนือจิตใจของชาวไทยอยู่มาก และนับได้ว่าเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในหมู่บ้านท่ี
รองไปจากครอบครัว ความนับถือของประชาชนที่มีต่อสถาบันนี้จะเห็นได้ว่าจากการที่คนไทยได้อุทศิตน
ให้กับวัด ทั้งในด้านจิตใจ เวลา แรงงาน และทรัพย์สินจำนวนเงินที่ พุทธศาสนิกชนใช้ไปในการทำบุญ
ประมาณ ร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 84 ของรายจ่ายภายในครอบครัว วัดเป็นสถานที่มีความสำคัญเป็นที่
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่นเป็นแหล่งหรือศูนย์กลางของชุมชน เป็นโรงเรียน เป็นสถานสงเคราะห์และที่
พักผิงสำหรับผู ้ยากจน เป็นสถานที ่พักผ่อนและศูนย์กลางการกีฬา  เป็นที ่เก็บศพ เป็นต้น วัดใน
พระพุทธศาสนาจึงเป็นที่แบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลทั้งยังก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคง (พระวุฒิภัทร อาท
โร (สระทองแพ), ออนไลน์) จึงนำหลักธรรมที่เป็นหัวใจหลักสำคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจที่สำคัญนั้น 
ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ด้วยการพัฒนาระบบการ ดำเนินชีวิตทั้งสามด้านให้เป็นการพัฒนาเต็ม
ทั้งคนก่อน จึงจะเป็นการพัฒนาท่ีได้ผล คือ ระบบ แห่งไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิปัญญา (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2539) โดยมีรายละเอียด 3 ประการ คือ  1) พฤติกรรม ศึกษาอบรมการมีระเบียบวินัย 
การเลี้ยงชีพสุจริต วิธีปฏิบัติในการผลิตเสพบริโภคแบ่งปันและการอยู่ร่วมกับ  ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
เรียกว่า ศีล 2) จิตใจ ศึกษาอบรมการปลูกฝังคุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพจิตใจ การมีความพอใจมีความสุข 
สดชื่นเบิกบานเพราะมีสมรรถภาพ และสุขภาพจิต เรียกว่า สมาธิ และ3) ปัญญา ศึกษาอบรมเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจตามความ เป็นจริง รู้ความเป็นไปตามระบบของเหตุและปัจจัยที่จะทำให้  สามารถ
แก้ปัญหาตามเหตุผลที่รู้เท่าทันโลกและชีวิต มีทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง สามารถทำจิตใจให้บริสุทธิ์หลุด
พ้นจากความ ยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ สามารถดับกิเลส ดับทุกข์เป็นอยู่ด้วย จิตใจอิสระ ผ่องใส เบิกบาน 
เรียกว่า ปัญญา (ดลพัฒน์  ยศธร, 2542) 
 ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับไตรสิกขา ศีล สมาธิ และปัญญา
ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง เนื่องจากทางด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้มีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ และนำมาเช่ือมโยงกับการส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน ดังนั้นจึงเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชุน เพื ่อให้คนในชุมชน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และวิสาหกิจมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อศึกษาวิธีการใช้หลักไตรสิกขาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง  
 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการนำหลักไตรสิกขาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “การใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พึ่งตนเอง” ผู้วิจัยได้มีการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีที ่เกี่ยวข้องกับตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆ โดยการนำเนื้อหาดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวคิดและรูปแบบของการ
วิจัย โดยมีการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นการศึกษาทางเอกสาร (Documentary 
Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมซึ่งได้กำหนดรูปแบบการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 

องค์ความรู้ของการนำหลัก
ไตรสิกขาส่งเสรมิวิสาหกิจ

ชุมชนพึ่งตนเอง 

การสรุปผลการวิจยัเพื่อหา
ข้อเสนอแนะ 

การใช้หลักไตรสิกขา
เพื่อการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนใน

การพึ่งตนเอง 

 

ศึกษาวิธีการใช้หลักไตรสิกขา
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง 

วิเคราะห์แนวทางการนำหลัก
ไตรสิกขาส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน

พึ่งตนเอง 
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 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนพึ่งตน โดยศึกษาจาก พระไตรปิฎกและตำราเอกสารทางพระพุทธศาสนา และเอกสารที่
เกี่ยวข้องด้วย เพื่อท่ีจะนำมาศึกษาวิจัยถึงหลักการ  วิธีการ  และผลการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนในการพึ่งตน ว่าเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลั กไตรสิกขาเพื่อการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตน เพื่อให้ทราบและนำมาปรับประยุกต์ใช้ 
 ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการสร้างเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ใช้
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 2 ตอน 
ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนว
ทางการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ร่างแบบสอบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  2) นำแบบสัมภาษณ์ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) 3) นำแบบสัมภาษณ์กลับมาปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ และ 4) จัดทำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วนำแบบ
สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีวิธีการดังนี้ 1) การนำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปทำการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 15 ท่าน 2) การนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 

 

ผลการวิจัย 
 1) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในอำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม   
 ข้อมูลทั่วไปความเป็นมาเกี ่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในอำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม พบว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับวิสาหกิจในนครปฐมนั้น เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความ
เป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีความเด่นทางด้านศักยภาพ
อุตสาหกรรม เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) เน้นให้นักท่องเที่ยวได้ชม มี
แหล่งท่องเที่ยวด้านนันทนาการ เช่น สวนสามพรานริเวอร์ไซด์ ฟาร์มจระเข้และงานแสดงช้างสามพราน 
มีตลาดน้ำดอนหวายและวัดไร่ขิงอันเป็นที่สร้างธรรมะในจิตใจอันเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ ่งในการ
ส่งเสริมวิสาหกิจที่สำคัญในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในอำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม พบว่า ความเป็นมาของวิสาหกิจที ่สำคัญนั ้น จะเน้นกิจกรรมที ่สำคัญ เช่น การนำ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP, การทำให้สามพราน ริเวอร์ไซด์ 



- 1490 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว,  การทำการเกษตร มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และจะมีคลองขนาดใหญ่และเล็ก
ตลอดเส้นทาง การเพาะปลูกวิถีชีวิตของชุมชน และการได้สินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เป็นจุดขาย
สร้างความแตกต่าง เปิดโอกาสธุรกิจใหม่ๆ เช่น การแปรรูปและผลิตสินค้า เป็นต้น 
 2) การใช้หลักไตรสิกขาเพ่ือการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
 จากผลการศึกษาข้อมูลและ ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง มีดังต่อไปนี้ 
 ผลการศึกษาข้อมูล พบว่าการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจตามพระไตรปิฎก พบว่า  
ไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิตนั้น คนในสังคม ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล ปัญหาความวุ่นวายเดือดร้อน
ต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ ้น ที ่เกิดขึ ้นแล้วก็จะสงบระงับดับไป ซึ ่งในส่วนที ่จะไปส่งเสริมวิสาหกิจนั้น 
ประกอบด้วย 1) การรักษาศีลนั้น การควบคุม กาย วาจา ใจ มิให้ล่วงละเมิดปกติวิสัยของตน ไม่เกิดการ
เบียดเบียนต่อผู้อื่น 2) การส่งเสริมวิสาหกิจตามหลักจิตตสิกขา การพัฒนาจิตให้มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ 
สะอาด สว่าง สงบ ปลอดจากกิเลสเพื่อใช้งานได้ดี เพื่อความสงบ และ 3) การส่งเสริมวิสาหกิจตามหลัก
ปัญญาสิกขา ในการพัฒนาปัญญานั้น เป็นความรู้ที่ถูกต้องคือธรรมที่ควรรู้ครบถ้วนตามที่ควรจะรู้ สำหรับ
จะแก้ปัญหาชีวิตได้ โดยทั้ง 3 อย่างดังกล่าวนี้ เป็นส่วนที่สำคัญในการนำหลักไตรสิกขามาใช้ในการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุม และทำให้การทำงานทำอย่างมีสติ มีสุขภาพจิตทีดี และมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
 การใช้หลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจจากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่พบว่า ในการนำหลัก
ไตรสิกขาส่วนมากจะเน้นไปที่ การเน้นความสามัคคี ความจริงใจ ทุกคนมาร่วมทำงานมาด้วยใจ การ
สร้างสัมมาชีพ โดยเน้นท่ีเศรษฐกิจทรัพยากร, การวางแนวทางให้เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
จึงต้องมีการมองถึงฐานรากเดิมที่มีอยู่, การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
และการทำงาน ตามภาพลักษณ์ขององค์กรแห่งศักดิ์ศรีและสุจริตธรรม และการสร้างความสัมพันธ์ของ
สังคมที่มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างการเคารพอาวุโส การสืบทอดความคิดต่างๆ มาเป็นการรวมกลุ่ม
กันในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาต่อไป 
 3) จุดมุ่งหมายเกี่ยวกับวิธีการในการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ่ึงตนเอง 
 การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายเกี่ยวกับวิธีการในการใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการส่ง เสริม
วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง พบว่า 1) ทำให้การเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบ
พอมีพอกินให้สามารถพ่ึงตนเองได้ถือว่าเป็นการใช้หลักไตรสิกขาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2) สภาพ
ชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่น โดยให้พื้นฐานทางการเกษตรและองค์ความรู้ทางประเพณีภูมิปัญญา และ
นำไปใช้ในการวางแผนชีวิตตนเองและเครือข่าย 3) การดำรงอยู่ของชีวิตและเข้าใจบทบาทหน้าที่ จะต้อง
นำหลักการนำวิธีใช้ไตรสิกขาให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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3 ห่วง 2 เงื่อนไขคือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ 4) วิสาหกิจชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพตอ่ไป
ดำเนินการของแพทย์แผนไทยในปจัจุบันและเป็นการธำรงไว้ซึ่งสมุนไพรไทยด้วย 
 4) แนวทางในการนำหลักไตรสิกขามาใช้เพ่ือการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ การวิเคราะห์แนวทางในการนำหลักไตรสิกขามาใช้เพื่อการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนในการพึ่งตนเอง พบว่า การประยุกต์จะเน้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเป็น
องค์กรแห่ง การเรียนรู้ พร้อมด้วย การพัฒนาระบบการ ดำเนินชีวิตทั้งสามด้านให้เป็นการพัฒนาเต็มทั้ง
คนก่อน จึงจะเป็นการพัฒนาที่ได้ผล คือ ระบบ แห่งไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา   เช่น 1) 
พฤติกรรม ศึกษาอบรมการมีระเบียบวินัย การเลี้ยงชีพสุจริต 2) จิตใจ ศึกษาอบรมการปลูกฝังคุณธรรม 
ส่งเสริมคุณภาพจิตใจ การมีความพอใจมีความสุข และ 3) ปัญญา ศึกษาอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ 
 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “การใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พึ่งตนเอง” โดยผู้วิจัยได้นำเสนอเป็นองค์ความรู้ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

 
 

แผนภาพที่ 2 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “การใช้หลักไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่อให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกัน จึงนำเสนอแนะ
ดังนี ้
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกี่ยวกับหลักไตรสิกขาเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ควรมีการ
นำเสนอหลักธรรมอื่นๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจตา่งๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในอนาคตภายภาคหน้า และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับการนำหลัก
กระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักพอเพียง หลักสังคม และเศรษฐกิจ รวมไปถึงการใช้ไตรสิกขา และ
เป็นปัญญาที่สำคัญในการพิจารณาไตร่ตรองในการจะประกอบการเกี่ยวกับวิสาหกิจ 
 2) ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลวิจัยไปใช้ คือ ควรมีการศึกษาจากแหล่งที่ใกล้เคียงและเกี่ยวกับ
วิสาหกิจอื่นๆ เช่น วิสาหกิจสมุนไพร วิสาหกิจด้านการอุสาหกรรม และอื่นๆ  โดยมีการนำหลักธรรม
เกี่ยวกับไตรสิกขามาใช้ให้สอดคล้องกับในยุคปัจจุบันมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนในการพึ่งตนเองในปัจจุบัน  
 3) ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั ้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ การส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยมีมิติที่หลากหลาย เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย วิถีชีวิตของคนสังคม 
รวมไปถึงการทำวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ที ่นำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และเน้นการใช้หลักทาง
พระพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง นำมาสู่การดำเนินชีวิตและ ประกอบอาชีพอย่างสุจริต และ
ขยายขอบเขตให้กว้างขวาง เหมาะสมกับการนำไปสู่การวิจัยครั้งต่อไปเกี่ยวกับ การใช้หลักธรรมเพื่ อ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้มีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) กับการประยุกต์การใช้
สติในการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัย คือ โรงเรียนนวดแผนไทย
โบราณวัดโพธิ์ กลุ่มตัวอย่าง ครูสอนนวดแผนไทยของตำรับวัดโพธิ์ คือ นางสมพิศ ปิตะสิงห์ นายธำรงค์ 
บุญสง่า นายพิทักษ์ คลังกูล นายสามารถ มนต์นารายณ์ นางยุพา โสวัตร์ นางถุงเงิน นาคสวัสดิ์ น.ส.สุ
กัญญา ศรีนาคา นายแสงกฤช สอนทองคำ นางนพมาศ คารวานนท์ และนางกาณชญา รอดทรัพย์ ใช้วิธี
คัดเลือกแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อรรถาธิบายและพรรณนาความ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด คือ 1) เพื่อศึกษาหลักการนวดแผน
ไทยตามหลักพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาวิธีใช้หลักการเจริญสติในการนวดแผนไทย 3) เพื่อศึกษา
แนวทางในการประยุกต์การใช้การเจริญสติกับการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร จากการ
สัมภาษณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) จัดลำดับ
ข้อมูล 3) จากการสัมภาษณ์ และ 4) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น 5) สรุปผล อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การนวดไทยโบราณนั้นต้องมีหลักและรู้ว่าควรจะนวดอย่างไรให้มีความเหมาะสม รู้หลัก
ทฤษฎี หลักปฏิบัติ ต้องมีการสอบถามประวัติของผู้นวดด้วย และทำการวางแผน พร้อมกับการอธิบาย 
ควรสังเกตอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เน้นการฝึกฝน การเฝ้าสังเกตอาการ และจดจำวิธีการรักษา หรือหา
ความรู้เพิ่มเติม 
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 2. การพิจารณาการนวดจากการเจริญสตินั้นจะต้องรู้จักการสวดมนต์ไหว้พระ และการทำ
สมาธิหรือมีสติทำการวินิจฉัยโรคก่อนนวดได้ดี การพิจารณาการนวดจากการเจริญสติมาแล้วนั้นจะต้อง
รู้จักสังเกตอาการทางการภาพของผู้มานวดว่ามีลักษณะอย่างไร 
 3. การดำเนินการประยุกต์การใช้สติในการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์แต่ละเหตุการณ์ เราต้องทำความเข้าใจ และทำจิตใจให้มั่นคง มีความพร้อมเสมออยู่เสมอ 
 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ การประยุกต์การใช้สติในการนวดแผนไทย ให้หลากหลาย 
และนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และเน้นการใช้หลักทางพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง 
และขยายขอบเขตให้กว้างขวาง เหมาะสมกับการนำไปสู่การวิจัยครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
คำสำคัญ:  การเจริญสติ การนวดแผนไทย หลักพระพุทธศาสนา 
 

Abstract  
 This research article is a qualitative research which manipulates data collection 
through in-depth interviews, key informants and the application of mindfulness in Thai 
massage according to Buddhism as a research framework. Research area: Wat Pho 
Traditional Thai Massage School. Sample group the Thai massage teachers of Wat Pho 
are Mrs. Sompit Pitasingh, Mr. Thamrong Boonsanga, Mr. Pitak Klangkul, Mr. Samart 
Monnarai, Mrs. Yupa Sowat, Mrs. Tongngern Naksawas, Ms. Sukanya Srinaka, Mr. Saengkrit. 
Sornthong, Mrs. Noppamas Karavanon and Mrs. Kanchaya Rodsap. A method was referred 
to select 10 key informants who are relevant by using the explanatory and descriptive 
data analysis method. There are 3 types of research instruments which are 1) to study 
the principles of Thai traditional massage according to Buddhism 2) to study how to use 
mindfulness principles in Thai massage 3) to study the guidelines for applying mindfulness 
to Thai traditional massage according to Buddhism. Data were analyzed by expository 
and descriptive data. The analytical nature of the problem from the document and the 
interview related research consists of 1) collecting data from relatable documents, 2) 
sorting the data, 3) interviewing, and 4) analyzing the content according to issues, 5) 
summarizing the outcomes, discussing the consequences and making recommendations. 
 The results showed that. 
 1. Traditional Thai massage must have principles to know how to massage 
properly through knowing the theory and practice. This research will inquire about the 
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history of the massage therapist as well. It also decides along with an explanation that 
other symptom should be observed, focusing on practice and symptom monitoring with 
recognition how to treat or find out more.   
 2. Considering massage from mindfulness development must know how to pray 
and pay respect to the monks. Furthermore, meditation or mindfulness should make a 
good diagnosis before massage. Considering massage from developing mindfulness, one 
has to know how to observe the visual symptoms of the massage therapist.   
 3. The implementation of the application of mindfulness in Thai traditional 
massage according to Buddhism depends on each situation. We need to understand and 
stabilize the mind eternally. 
 There should be an analytical study on the application of mindfulness in Thai 
traditional massage, to be diverse and useful in the future. It emphasizes on adaptation 
of Buddhist principles in accordance with the relevant Dhamma principles and enhances 
the suitable scope for leading further research become more effective. 

 
Keywords: Mindfulness, Thai massage, principles of Buddhism 
 

บทนำ  
 ความสามารถในการสร้าง เจริญเติบโต และซ่อมแซมตัวเองได้โดยอัตโนมัติความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกเพื่อให้ได้สิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นรอบตัวได้อย่างไม่รู ้จบ คุณสมบัติเหล่านี ้เกิด
เนื ่องมาจากร่างกายประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบย่อยหลายล้านส่วนที่ทำงานประสานกันได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ (Parramon เขียน ภูชงค์ เดชอาคม แปล, 2559) ภายในร่างกายมีเนื้อเยื่อพื้นฐานทั้งหมด 
4 ชนิด โดยแต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1) เนื้อเยื่อบุผิว มีหน้าที่หลักคือห่อหุ้มร่างกายและหลั่ง
สารคัดหลั่งชนิดต่าง ๆ 2) เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เกิดจากเชลล์ชนิดพิเศษที่ประกอบขึ้นจากชั้นสารที่มีความ
เหนียวแตกต่างกัน เช่น เส้นใยโปรตีนธรรมชาติ มีหน้าที่ค้ำจุนโครงสร้ างของร่างกาย 3) เนื ้อเยื่อ
กล้ามเนื้อ ประกอบขึ้นจากเซลล์รูปร่างยาวที่สามารถหดตัวเมื่อได้รับสัญญาณกระตุ้น และคืนรูปได้เมื่อ
สัญญาณผ่านพ้นไปมีหน้าที่ช่วยให้ร่างกายและอวัยวะภายในต่าง ๆ เคลื่อนไหวได้ และ 4) เนื้อเยื่อ
ประสาท ประกอบขึ้นจากเซลล์ที่สามารถผลิตและรับส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าได้ เพื่อควบคุมกิจกรรมของ
กล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ หรือเพื่อทำหน้าที่ในการคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นสูง ความสามารถท่ีแตกต่างกันของ
เซลล์และการรวมเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็นอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยโครงสร้าง
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สำคัญที่มีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ผิวหนัง กระเพาะอาหาร ตับ ปวด หัวใจ  ธาตุ 4 เป็นองค์ประกอบหลัก
ของหน่วยชีวิต หน่วยชีวิตนี้มีหลายระดับได้แก่ ระดับมหภาค ระดับปกติภาค และระดับจุลภาค คำว่า 
หน่วยชีวิตในที่นี้ หมายถึง หน่วยซึ่งเป็นที่ประชุม (Assembly) ของส่วนสำคัญต่าง ๆ 3 ส่วนได้แก่ ส่วน
กายภาพ (Physiology & Movement) และส่วนปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) และ / หรือ เมตา
โบลิสม (Metabolism) 1. ส่วนกายภาพ (Physical) คือส่วนท่ีเป็นมวลสาร สามารถจับต้องได้ ได้แก่ ธาตุ
ดิน (ปถวีธาตุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีมวลสารหนาแน่น มีลักษณะเป็นของแข็ง (Solid) และธาตุน้ำ 
(อาโปธาตุ) ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีมวลสารมีความหนาแน่นน้อยกว่า มีลักษณะเป็นของเหลว (Liquid) 2. 
ส่วนการทำหน้าที่ของอินทรีย์ต่าง ๆ และการเคลื่อนไหว (Physiology & Movement) คือ ธาตุลม 
(วาโยธาตุ) 3. ส่วนปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) และ / หรือ เมตาโบลิสม (Metabolism) คือ 
ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) (วิบูลย์ นุชประมูล, วิไลรัตน์ นุชประมูล, 2559)  
 การนวดเป็นวิธีบำบัดรักษาโรคที่เป็นธรรมชาติที่สุด การนวดรักษาโรคมีมาตั้งแต่โบราณด้วย
ผลดีของการนวด ท่ีไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง และผลข้างเคียงที่เป็นภัยต่อสุขภาพและร่างกาย การนวด
จึงเป็นที่นิยมมาจนทุกวันนี้ (ปรีดา ตั้งตรงจิตร, 2535) การนวดเป็นศาสตร์ที่ใช้ในการรักษาโรคมาตั้งแต่
โบราณ ถ้าศึกษาย้อนไปในประวัติศาสตร์ทั้งของโลกตะวันออกและโลกตะวันตกจะพบว่า การนวดนั้นถือ
เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของการบำบัดรักษาโรคและอาการต่าง ๆ ตำราแพทย์เน้นจิง (Nei-Jing) ของจีนซึ่ง
เขียนขึ้นเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ การฝังเข็ม (Acupuncture) การใช้ความ
ร้อนจี้บนผิว (Moxibustion) และการใช้สมุนไพร (Herbalism) แม้แต่ในตำราอายุรเวทของอินเดีย ซึ่งมี
มาตั้งแต่ 1,800 ปีก่อนคริสตกาล ยังใช้การนวดเพื่อบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ  ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยท่ีขุดพบ
ที่ป่ามะม่วงซึ่งตรงกับสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อปี พ.ศ.1900 มีรอยศิลาจารึกเป็นรูปการรักษา
โดยการนวด ต่อมาเมื่อถึงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแพทย์แผน
ไทยเจริญรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวดแผนไทยจนมีปรากฏในทำเนียบศักดินาในทำเนียบฝ่าย
ทหารและพลเรือนที่ตราขึ้นในปี พ.ศ. 1998 มีการแบ่งเป็นกรมหมอนวดฝ่ายขวา และกรมหมอนวดฝ่าย
ซ้าย เป็นกรมที่ค่อนข้างใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบมากและต้องใช้หมอมากกว่ากรมอื่น ๆ หลักฐานจาก
จดหมายราชทูต ลา ลู แบร์ แห่งประเทศฝรั่งเศส เมื่อครั้งมาเยือนประเทศไทยในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ได้บันทึกเรื่องทั้งหมดของหมอนวดในแผ่นดินสยามมีความว่า “ในกรุงศรีอยุธยานั้นถ้า
ใครป่วยไข้ลงก็เริ่มทำเส้นสายยึดโดยให้ผู้ชำนาญในทางนี้ขึ้นไปบนร่างกายของคนไข้แล้วใช้เท้าเหยียบ 
กล่าวกันว่าหญิงมีครรภ์มักใช้ให้เด็กเหยียบ เพื่อให้คลอดบุตรง่ายไม่เจ็บปวดมาก (วิชัย อึงพินิจพงศ์ , 
2551)  
 ปัจจุบันอัตราผู้ประสบปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่มีสาเหตุจากอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย 
ๆ อย่างอาการไหล่ตึง ปวดหลัง ปวดเอวอย่างรุนแรง เหนื่อยอ่อน หรือเมื่อยล้า ค่อย ๆ มีจำนวนเพิ่ม
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สูงขึ้น อาการผิดปกติเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นอาการ “ขั้นต้น” ก่อนพัฒนาไปสู่โรคอื่น ๆ โดยมักพบอาการ
ดังกล่าวในบุคคลที่ดำเนินชีวิตภายใต้ความเครียดหรอืความวุ่นวายในแต่ละวัน (คะโต มะซะโตะชิ, 2562)  
 ผู้วิจัยมีความสนใจในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิธีการนวดแผนไทย และการเจริญ
สติตามหลักพระพุทธศาสนา ว่าวิธีการนวดแผนไทยมีลักษณะเป็นอย่างไร มีความเป็นมาในแบบใด และ 
การนวดเป็นวิธีบำบัดรักษาโรคที่เป็นธรรมชาติที่สุด การนวดรักษาโรคมีมาตั้งแต่โบราณด้วยผลดีของการ
นวด และสติตามหลักทางพระพุทธศาสนา มีสติในการรับระลึกอย่างไร โดยนำวิธีการนวดและการเจริญ
สติมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาในกระบวนการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหลักการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา 2) เพื่อ
ศึกษาวิธีใช้หลักการเจริญสติในการนวดแผนไทย 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการประยุกต์การใช้การเจริญ
สติกับการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา 

 

การทบทวนวรรณกรรม  
 จากนยิามของ “สติ” ที่ปรากฏในสุตตันตปิฎกขุททกนิกายมหานิทเทสได้แสดงความหมายของ
คำว่า สติ ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้สติคือความตามระลึกถึงความระลึกได้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ 
ความจำได้ความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติคือ สตินทรีย์ (สติที่เป็นใหญ่) สติพละ (สติที่เป็นกำลัง) 
สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สติสัมโพชฌงค์ (สติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรม) เอกายนมรรค (สติที่เป็นทาง
เอก) นี้แหละตรัสเรียกว่า สติบุคคลผู้ประกอบ ประกอบพร้อมดำเนินไปเป็นเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมแล้ว
ด้วยสตินี้ผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติ (ขุ.ม. (ไทย) 29/3/13) และคัมภีร์ อภิธรรมปิฎก ธรรม
สังคณีปกรณ์ ได้แสดงความหมายของสติ ว่า “สติที่เกิดขึ้นเป็นไฉน สติ คือ การตามระลึก ความหวน
ระลึก กิริยาที่ระลึก ความทรงจำ ความไม่เลื่อนลอย ความไม่หลงลืม คือสติที่เป็นอินทรีย์ สติที่เป็นพละ 
สัมมาสติ นี ้ชื ่อว่าสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น” (อภิ.สงฺ. (ไทย) 34/52/36) นิยามเกี ่ยวกับ “สติ” ในทาง
พระพุทธศาสนานั้น มีความหมายโดยนัยของคำว่า “สติ แปลว่า แล่น การแล่น เป็นการแล่นมาของ
ความรู้ แล่นมาแห่งความทรงจำ สติเป็นเครื่องขนส่ง หากเรามีปัญญามากหรือความจำมาก แต่แล่นมาไม่
ทันกับเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น นั่นคือไม่มีสติ สติจึงเป็นเครื่องขนส่งความรู้ ความจำ มาใช้ให้ทันเวลาที่
เกิดขึ้น” (พุทธทาสภิกขุ, 2528) โดยสติ มีความหมายดั่งเดิมมาจากคำว่า ความทรงจำ ความระลึกได้ 
(สันสกฤต : สมฤติ) บางครั้งในคัมภีร์บาลีเดิมก็ใช้ในความหมายว่า การจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้แต่ที่ใช้
กันมาก มีความหมายเป็นปัจจุบัน หมายถึง ความใส่ใจ หรือความตื่นตัว จำกัดลงไปหมายเอา เฉพาะ
ความใส่ใจท่ีดี ที่ฉลาดหรือท่ีเป็นกุศล (พระญาณโปณิกเถระ, 2548) โดยลักษณะของสติเป็นลักษณะที่ว่า 
“เป็นการเฝ้าดู เป็นการรู้ตัวในขณะปัจจุบันเตือนให้เรารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ สติ คือมองทุกสิ่งตามความ
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เป็นจริงโดยไม่ต่อเติม สติเห็นทุกสิ่งตามธรรมชาติของปรากฏการณ์นั้น ๆ ทำให้เห็นว่าสรรพสิ่งย่อม 
เปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งเกิดขึ้นเป็นทุกข์ และทุกสิ่งไม่จีรัง” (ภันเต เฮเนโพลา คุณารัตนา มหาเถระ, 2544) 
ในการมีสตินั้น จะต้องมีสติอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับสนิท สติเหมือนการสีไม้
อย่างต่อเนื่อง สมาธิเหมือนความร้อนที่ได้รับจากการสีไม้ ปัญญาเหมือนไฟท่ีเกิดจากความร้อน กล่าวคือ
ในอินทรีย์ทั้ง 5 อันได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดวิริยะ วิริยะเป็นเหตุ
ให้เกิดปัญญา ปัญญาก็เป็นเหตุให้เกิดศรทัธา ดังนี้เป็นต้น อินทรีย์ 5 เหล่านี้ เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกนั 
(พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), 2549) การเจริญสตินั้นมีรายละเอียดระบุไว้ดังนี้ โดยมีประโยชน์
ทางด้านร่างกาย และจิตใจดังนี้ ประโยชน์ที่ 1 ทางด้านร่างกาย 1) ช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์มีบุคลิกลักษณะเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง เยือกเย็น นุ่มนวด สดชื่น ผ่องใส กระฉับกระเฉง 
กระปรี้กระเปร่า เบิกบาน สง่างาม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549) โดยลักษณะนี้สอดคล้อง
กับการฝึกการเจริญสติตามวิธีของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยการเคลื่อนไหวอิริยาบถการสร้างจังหวะ
เป็นวิธีง่ายเป็นธรรมชาติ เพราะธรรมชาติของคนเราต้องเคลื่อนไหวอิริยาบถตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ
นั่งยืนเดินนอนกินดื่มกระพริบตา เป็นต้น เมื่อได้รับการฝึกการเจริญสติหรือทำให้สติ มีมากขึ้นด้วยการ
สร้างจังหวะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดเป็นสื่อทำให้จิตซึ่งเป็นทาสรู้ตื่นตัวเกิดสมาธิเกิดปัญญาครั้งเปลี่ยนไปสู่
อิริยาบถอื่น ความรู้สึกตัวที่ฝึกไว้แล้วย่อมเกิดตามในอิริยาบถได้ง่าย โดยวิธีนี้ทำได้ทุกที่ไม่ว่าขณะเรียน
หนังสือ ขึ้นรถ ลงเรือ เพียงแต่เปลี่ยนจากการสร้างจังหวะเป็นการพลิกมือคว่ำขึ้นลง เราเพียงเอามือ
สัมผัสกันเบา ๆ เคลื่อนไหวอวัยวะใด ๆ เพียงเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวหรือกระตุ้นถ้ารู้ซึ่งมีอยู่ในคน
ทุกคนเป็นต้น สำหรับการเจริญสติกับชีวิตประจำวันเป็นการเจริญสติที่ทำมาก ๆ ทำไปบ่อย ๆ นั่งทำก็ได้ 
นอนทำก็ได้ขึ้นรถลงเรือทำก็ได้ทั้งนั้น โดยเอามือวางไว้บนขาพลิกมือคว่ำลงก็ได้หรือเราไม่อยากพลิกข้ึน
คว่ำลงเพียงเอานิ้วสัมผัสกันก็ได้ให้มีการตื่นตัวทำช้า ๆ หรือจะกำมือเหยียดมือก็ได้ความว่าให้ทำอยู่
ตลอดเวลานั้นคือเราทำความรู้สึกตัวซักผ้าซักเสื้อ ถูบ้าน กวาดบ้าน ช่วยล้างจาน เขียนหนังสือหรือซื้อ
ขายก็ได้เปลี่ยนความรู้สึกเท่านั้น ความรู้สึกอันนี้แหละ มันจะสะสมไว้ทีละน้อยเหมือนกับเรามีขันหรอืโอ่ง
น้ำหรืออะไรก็ตามที่มันดี ที่รองรับมันดี ฝนตกลงมาตกทีละน้อย เม็ดฝนเม็ดน้อย ๆ ตกลงนาน ๆ แต่มัน
เก็บได้ดี น้ำก็เต็มโอ่ง เต็มขันขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเราทำความรู้สึกตัวยกเท้าไปยกเท้ามาเรานอนกำมือ
เหยียดมือทำอยู่อย่างนั้นหลับแล้วก็หลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็ทำไปเรียกว่าทำไปบ่อย ๆ กล่าวไว้ว่าการใช้
อิริยาบถเป็นฐานในการทำให้เกิดสติเกิดความรู้สึกตัว เป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวั น
หรือไม่จำเป็นต้องปลีกตัวไปปฏิบัตินอกสังคมปฏิบัติมากเท่าไหร่ความต่อเนื่องของสติเพิ่มพูนมากขึ้น
เท่านั้น (สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ และคนอ่ืน ๆ, 2562) 
 สรุปได้ว่า การเจริญสติเพื่อพัฒนาจิตตามหลกัพระพุทธศาสนา โดยมีหลักการ คือ 1) ประโยชน์
ทางด้านร่างกาย คือ ช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคลิกลักษณะเข้มแข็ง หนักแน่น 
มั่นคง เยือกเย็น นุ่มนวล สดชื่น ผ่องใส กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า 2) ประโยชน์ทางด้านจิตใจ คือ 
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ทำให้เป็นผู้ที่มี “คุณภาพจิตดี” (จิตแห่งความดี) คือ เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม สูงส่ง ประณีตมีคุณธรรมมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีหิริโอตตัปปะ 3) ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยความรัก ความเมตตากรุณาอย่าง
แท้จริง การฝึกเจริญสติมีประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตอย่างมากมาย ผู้ขาดสติหรือประมาทย่อมนำชีวิตไปสู่
ความทุกข์และความล้มเหลว ฉันใด ในทางตรงกันข้าม เป็นต้น กระบวนการใช้สติในชีวิตประจำวันเป็น
การฝึกเจริญสติด้วยตนเอง คือ “ตัวอยู่ไหน ใจอยู่นั่น” ทำอะไรก็ตาม ก็อย่าทำแต่ตัวส่วนใจก็ให้อยู่กับ
การกระทำนั้น ซึ่งเมื่อเราทำกิจกรรมอะไรในกิจวัตรประจำวันเราควรตอ้งมีสติกับอยู่กับสิ่งนั้นอยู่เสมอ ไม่
ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การอาบน้ำหรือการเดิน การฝึกเจริญสติ คือการดึงเอาความตื่นรู ้กับ
ร่างกายมารวมกันน้ันเอง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสติปัฏฐานที่ปรากฏในหมวดธรรม 
 สติปัฏฐานในท่ีนี้ คือ กายเป็นต้นนั่นแสดงว่า สติปัฏฐาน หมายถึง อารมณ์ (อารมณ์ของสติปัฏ
ฐาน ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม) อารมณ์ กล่าวคือ กาย เวทนา จิต ธรรมนี้ เป็นปทัฏฐานให้สติเกิด 
ฉะนั้น ท่านจึงบอกว่า “ตสฺสา สติปฐขานํ ปทฏฐขานํ” เอกคฺคลกฺขโณ สมาธิ สมาธิ เอกคฺคลกฺขโณ. มี
ความตั้งมั ่นในอารมณ์เดียว (อคฺค-อารมณ์, เอก เดียว) เป็นลักษณะ ตสฺสฌานานิ ปทฏฐขานํ ฌาน
ทั้งหลายเป็นปทัฏฐานแก่สมาธินั้น ฌานในที่นี้หมายถึงกลุ่ม เจตสิก มีวิตก (องค์ฌาน 5) เป็นต้น ฉะนั้น 
ท่านจึงกล่าวรวมหมู่องค์ฌานทั้งหลายให้เป็นปทัฏฐานแก่สมาธิ ฌาน ในที่นี้หมายถึงองค์ฌาน 5 ได้แก่ 
วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา (จำรูญ ธรรมดา, 2546) โดยสติปัฏฐาน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ได้แก่
รูปธรรม และนามธรรม พระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญสติและปัญญา เพื่อมารู้แจ้งความจริงของสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงในโลกว่าเป็นเพียงรูปกับนามและปัญญาได้เข้าไปรู้ถึงสภาวลักษณะของรูปนามโดยความ
เป็นไตรลักษณ์ (ฉันทนา อุตสาหลักษณ์, 2552) อีกนัยหนึ่ง คือ สติปัฏฐาน คือการตั้งสติ 4 อย่าง คือ การ
ตั้งสติกำหนดพิจารณา กาย เวทนา จิต และธรรม เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว์ เพื่อก้าวล่วงความโศก ความ
คร่ำครวญ เพื่อให้ความทุกข์กายทุกข์ใจตั้งอยู่ไม่ได้ เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 
(สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2539) จากการศึกษาเพิ่มเติมได้ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มี
ข้อความปรากฏว่า สติปัฏฐาน 4 ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1) พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายภายในอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 3) พิจารณาเห็นจิต
ในจิตภายในอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 4) พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ ภิกษุ
นัน้ เมื่อพิจารณาธรรม 4 กาย เวทนา จิต ธรรมอยู่ จิตย่อมผ่องใสตั้งมั่น เกิดมีญาณทัสสนะในธรรมทั้ง 4 
ทั้งภาย และธรรมทั้ง 4 อื่นภายนอก (ที.ม. (ไทย) 10/289/223-224) 
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 สรุปได้ว่า นิยามเกี่ยวกับหลักสติปัฏฐาน 4 เป็นปฏิบัติแห่งการฝึกสติ เพื่อความรู้แจ้งในกาย 
เวทนา จิต และธรรม ความเข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำโดยใช้สติและความ
มุ่งมั่นแน่วแน่เป็นตัวนำประกอบด้วย กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติไม่ลืมว่ากายเป็นแค่ที่รวม
ของธาตุ 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ 2) เวทนานุปัสสนาสติปักฐาน คือ การมีสติไม่ลืมว่าเวทนาทั้งหลายทั้ง
สุข ทุกข์ อุเบกขา มีและไม่มีอามิส ล้วนเป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง 3) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมี
สติไม่ลืมว่าจิตมีเหตุใกล้คือเจตสิกมากมายเป็นปัจจัยให้เกิดอยู่ไม่มองจิตด้วยความเป็นคน สัตว์ เรา เขา 
และ 4) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติไม่ลืมว่าโลกิยธรรมทั้งปวงเกิดจากเหตุปัจจัยมากมาย ไม่
มองด้วยความเป็นคน สัตว์ เรา เขา แต่มองเป็นรูปธรรมและนามธรรม เป็นต้น  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการนวดแผนไทย 
ในการวิจัยในครั้งนี ้ผู ้ว ิจัยได้แนวคิดเกี ่ยวกับการนวดแผนไทยตามรายละเอียด ซึ ่งโดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ นวดไทย การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งใน
แบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการ
กด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “นวดแผนโบราณ” 
โดยมีหลักฐานว่านวดแผนไทยนั้นมปีระวัตมิาจากประเทศอินเดยี โดยเช่ือว่าน่าจะมีการนำการนวดเข้ามา
พร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐาน
ชัดเจน (กระทรวงสาธารณสุข, เอกสารอัดสำเนา) บริเวณกำแพงวัดโพธิ์จารึก และหุ่นรูปปั้นระบุว่าท่าฤษี
ดัดตนมี 80 ท่า แต่ในปัจจุบันนี้คงเหลือเพียง 24 ท่า 25 ตน ท่าฤษีดัดตนเป็นการบริหารร่างกายของคน
ไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเน้นการฝึกลมหายใจและใช้สมาธิร่วมด้วย จึงเป็นทั้งการบริหารร่างกายและ
บริหารจิต ร่วมทั้งช่วยในการบำบัดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่งและยังทำให้ร่างกายตื่นตัว 
แข็งแรง และเป็นการพักผ่อน ท่าต่าง ๆ ที่ใช้ยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคเบื้องต้นได้อีกด้วยนับว่ามี
ประโยชน์เป็นอันมาก ตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทยนั้น ร่างกายคนเราประกอบด้วย “เส้น” , “เอ็น” 
หรือ “เส้นเอ็น” จำนวนมากภายในเส้นเหล่านี้ จะเป็นทางไหลเวียนของ “เลือดลม” ซึ่งในภาวะปกติจะ
ไหลเวียนอย่างสมดุล หากมีการอุดกั้น หรือขัดขวางการไหลเวียนของเลือด และลมก็จะทำให้เกิดความ
เจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น ปวดเมื่อย มึนงง ท้องอืดเฟ้อ แพทย์แผนไทยก็จะบำบัด
ความเจ็บป่วยหรืออาการต่าง ๆ ด้วยการใช้ยา หรือด้วยการนวด โดยการกด คลึง บีบ ดัด และดึงตามจุด
และเส้นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เลือดและลมไหลเวียนเป็นปกติ เส้นประธานสิบเป็นเส้นหลักที่สำคัญ
ของร่างกายรวม 10 เส้น มีจุดเริ่มต้นบริเวณรอบ ๆ สะดือแล้วแยกกันไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไป
สิ้นสุดที่อวัยวะต่าง ๆ (We love shopping, 2563) ทฤษฎีและความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการนวดแผน
ไทย มีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีหลัก 3 ทฤษฎี ประกอบด้วย ทฤษฎีที ่ 1 ทฤษฎีธาตุ 4 (มหาภูตรูป 4) 
(โครงการฟื้นฟูการนวดแผนไทย) มหาภูตรูป 4 หมายถึง รูปที่เป็นใหญ่ และปรากฏชัดเจน เป็นที่อาศัย
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แก่รูปอื่น ๆ ทั้งหลายประกอบด้วย 1) ปถวี หรือธาตุดิน ปถวีธาตุ เป็นธรรมชาติที่แข็งกระด้าง มีลักษณะ
แข็ง หรืออ่อน เป็นที่ตั้งของธาตุที่เหลืออีก 3 ธาตุ ภายในร่างกายมี 20 อย่าง ประกอบด้วย เกศา (ผม) 
โลมา (ขน) นขา (เล็บ) ทันตา (ฟัน) ตโจ (หนัง) มังสัง (เนื้อ) นหรู (เอ็น) อัฏฐี (กระดูก) อัฏฐิมิญชัง (เยื่อ
ในกระดูก) วักกัง (ไต) หทยัง (หัวใจ) ยกนัง (ตับ) กิโลมกัง (พังผืด) ปิหกัง (ม้าม) ปัปผาสัง (ปอด) อันตัง 
(ลำไส้ใหญ่) อันตคุณัง (ไส้น้อย) อุทริยัง (อาหารใหม่) กริสัง (อาหารเก่า) มัตถลุงคัง (มันสมอง) 2) อาโป 
หรือธาตุน้ำ อาโปธาตุ เป็นธรรมชาติที่เอิบอาบ เหนียว มีลักษณะหลั่งไหล หรือเกาะกุม อาโปธาตุ ภายใน
ร่างกายมี 12 อย่าง ประกอบด้วย ปิตตัง (น้ำดี) เสมหัง (เสลด) ปุพโพ (น้ำหนอง) โลหิตัง (เลือด) เสโท 
(เหงื่อ) เมโท (มันข้น) อัสสุ (น้ำตา) วสา (มันเหลว) เขโฬ (น้ำลาย) สังฆานิกา (น้ำมูก) ลสิกา (ไขข้อ) มูต
ตัง (น้ำปัสสาวะ) 3) เตโช หรือธาตุไฟ เตโชธาตุ เป็นธรรมชาติที่ร้อน อบอุ่น มีลักษณะร้อน หรือเย็น ทำ
ให้เกิดการสุกงอม อ่อนนิ่ม เตโชธาตุ ภายในร่างกายมี 4 อย่าง ประกอบด้วย สันตัปปัคคี (ไฟสำหรับอุ่น
กาย) ปริทัยมัคคี (ไฟสำหรับร้อนระส่ำระสาย) ชิรณัคคี (ไฟสำหลับเผาให้แก่คร่ำคร่า) ปริณามัคคี (ไฟ
สำหรับย่อยอาหาร) 4) วาโย ธาตุลม วาโยธาตุ เป็นธรรมชาติที่พัดไปมามีลกัษณะเคร่งตึง หรือเคลื่อนไหว 
วาโยธาตุภายในร่างกายมี 6 อย่าง ประกอบด้วย อย่างที่ 1 อุตธังคมาวาตา (ลมพัดขึ้นเบื้องบน) ทำให้
หาว เรอ ไอ จาม อาเจียน สะอึก อย่างที่ 2 อโธคมาวาตา (ลมพัดลงเบื้องต่ำ) ทำให้ผายลม เบ่ง ถ่าย
อุจจาระ ปัสสาวะ อย่างที่ 3 กุจฉิสยาวาตา (ลมในท้อง) ทำให้ปวดท้อง เสียดท้อง เป็นต้น อย่างที่ 4 
โกฏฐาสยาวาตา (ลมในไส้) ทำให้ท้องลั่น ท้องร่วง เป็นต้น อย่างที่ 5 อังคมังคานุสาริดนวาตา (ลมพักไป
ตามอวัยวะน้อยใหญ่ โดยพัดไปตามช่องของเส้นเอ็น) ทำให้งอมือ และเหยียดมือ เป็นต้น อย่างที่ 6 
อัสสาสปัสสาวาตา (ลมหายใจเข้าออก) ทฤษฎีที่ 2 ทฤษฎีเส้นประธาน (โครงการฟื้นฟูการนวดแผนไทย, 
หน้า 199-208) เส้นประธาน คือ เส้นซึ่งเป็นหลักสำคัญของวิชาการนวดไทยตามที่บูรพาจารย์ได้ 
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เชื่อกันว่ามีเส้นอยู่ในร่างกายถึง 72,000 เส้น แต่ที่เป็นเส้นประธานแห่งเส้นทั้งปวง
มีเพียง 10 เส้นเท่านั้น เส้นประธานเป็นทางเดินของลมซึ่งเป็นพลังภายในที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้ทำงานได้
ตามปกติ โดยความสำคัญของเส้นประธานมีความสำคัญต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดไทย 
เพราะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการอธิบายถึงความเป็นปกติสุขและความผิดปกติของร่างกายได้ โดยเฉพาะ
ความผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดขัดหรือกำเริบของลม จึงสามารถนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยหา
สาเหตุของความผิดปกตินั้น ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับเส้นประธานใด รวมทั้งสามารถกำหนดวิธีการนวด
รักษาท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับเส้นประธานนั้นได้อย่างมีหลัก โดยมีองค์ประกอบตามทฤษฏีเส้นประธาน มี 
3 องค์ประกอบที่สำคัญ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 เส้น ซึ่งมีเส้นประธาน และเส้นแขนงต่าง ๆ มี
ทางเดินของเส้นที่แน่นอน องค์ประกอบที่ 2 ลม เป็นพลังซึ่งแล่นไปตามเส้น หากลมแล่นไม่ปกติ มีการ
ติดขัดย่อมก่อโทษทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้ องค์ประกอบที ่ 3 จุด เป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มี
ความสัมพันธ์กับเส้น เมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึกแล่นของลมไปตามแนวเส้นได้ 
(เพ็ญนภา  ทรัพย์เจริญ, 2538) 



- 1503 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

สรุปได้ว่า การนวดแผนไทยเป็นซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์
แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกัน
โดยทั่วไปในชื่อ “นวดแผนโบราณ” การนวดไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ เกิดจาก
สัญชาตญาณเบื้องต้นของการอยู่รอด เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
มักจะลูบไล้บีบนวดบริเวณดังกล่าว โดยจากหลักฐานทางประวัติศาสตรเ์กี่ยวกับการนวดท่ีเก่าแก่ที่สุด คือ 
ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยท่ีขุดพบที่ป่ามะม่วงตรงกับสมัยพ่อขุนรามคำแหง มีรอยจารึกเป็นรูปการรักษา โดย
การนวดเมื ่อถึงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแพทย์แผนไทย
เจริญรุ่งเรืองมาก ทฤษฎีและความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการนวดแผนไทย มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีหลัก 3 
ทฤษฎี ประกอบด้วย ทฤษฎีที่ 1 ทฤษฎี 2 ทฤษฎีธาตุ 4 (มหาภูตรูป 4) ที่เป็นมหาภูตรูป 4 หมายถึง รูป
ที่เป็นใหญ่ และปรากฏชัดเจนเป็นที่อาศัยแก่รูปอื่น ๆ ทฤษฎีเส้นประธาน เส้นซึ้งเป็นหลักสำคัญของ
วิชาการนวดไทยตามที่บูรพาจารย์ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เชื่อกันว่ามีเส้นอยู่ในร่างกายถึง 72,000 เส้น 
แต่ที่เป็นเส้นประธานแห่งเส้นท้ังปวงมีเพียง 10 เส้นเท่านั้น และทฤษฎีที่ 3 ทฤษฎีการแพทย์องค์รวมที่มี
ต่อการนวดแผนไทยการแพทย์องค์รวมนั้นมีส่วนท่ีเชื่อมโยงกับการนวดแผนไทย และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ของคนไทยโดยอาศัยแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก เป็นต้น 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ ่งเน้นการศึกษาทางเอกสาร (Documentary 
Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 ร่างแบบสอบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นำแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) 
 นำแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 10 
ท่าน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประยุกต์การใช้สติในการนวดแผนไทยตาม
หลักพระพุทธศาสนาอาทิ หนังสือ เอกสาร วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ พระไตรปิฎก คัมภีร์ อรรถกถา 
เป็นต้น โดยมีการกำหนดขอบเขตของเนื้อหาโดยการสัมภาษณ์บุคคล ผู้ร่วมงาน การบรรยาย และการ
สัมผัสผลงานต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของชนชาติไทยทรงดำ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทั้งที ่เป็น
บรรพชิต และคฤหัสถ์ การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะประวัติ ความเป็นมาเกี่ยวกับการนวดแผนไทยโบราณ หรือ
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การเจริญสติ เป็นแนวคิดที่สำคัญ การใช้หลักการนวดแผนไทยโบราณ วิธีการนวดแผนไทยโบราณ และ
การวิเคราะห์การประยุกต์การใช้การเจริญสติในการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา 
   ขอบเขตด้านสถานที่ 

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ โรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
 ขอบเขตด้านผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการประยุกต์การใช้สติในการ
นวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา จำนวน 10 คน 

 1) นางสมพิศ ปิตะสิงห์ ครูสอนนวดแผนไทยของตำรับวัดโพธิ์ 
 2) นายธำรงค์ บุญสง่า ครูสอนนวดแผนไทยของตำรับวัดโพธิ์ 
 3) นายพิทักษ์ คลังกูล ครูสอนนวดแผนไทยของตำรับวัดโพธิ์ 
 4) นายสามารถ มนต์นารายณ์ ครูสอนนวดแผนไทยของตำรับวัดโพธิ์ 
 5) นางยุพา โสวัตร์ ครูสอนนวดแผนไทยของตำรับวัดโพธิ์ 
 6) นายถุงเงิน นาคสวัสดิ์ ครูสอนนวดแผนไทยของตำรับวัดโพธิ์ 
 7) นางสาวสุกัญญา ศรีนาคา พนักงานนวดแผนไทยของตำรับวัดโพธิ์ 
 8) นายแสงกฤช สอนทองคำ ครูสอนนวดแผนไทยของตำรับวัดโพธิ์ 
 9) นางนพมาศ คารวานนท์ ครูสอนนวดแผนไทยของตำรับวัดโพธิ์ 
 10) นางกาณชญา รอดทรัพย์  ครูสอนนวดแผนไทยของตำรับวัดโพธิ์ 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้นแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 

ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยรวมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทั่วไปของโรงเรียนนวด
แผนไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ พบว่า 1) การแพทย์แผนไทยและการนวดแผน
โบราณ มีประวัติความเป็นมาคู่กับชาติไทยมาแต่โบราณ 2) รากฐานการนวดมาจากอินเดีย โดยพราหมณ์ 
ชื่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำราชวงศ์สักยะ 3) โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวันได้ปรับปรุง
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่การนวดแผนไทย และ 4) การนวดไทย มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย  และยิ่ง “ยูเนสโก” ได้ประกาศให้นวดไทย “NUAD THAI” 
 2. การสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา โรงเรียน
นวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ โดยรวม พบว่า 1) การนวดไทยโบราณนั้นต้องมีหลักและรู้ว่า
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ควรจะนวดอย่างไรให้มีความเหมาะสม รู้หลักทฤษฎี หลักปฏิบัติ 2) ต้องมีการสอบถามประวัติของผู้นวด
ด้วย และทำการวางแผน พร้อมกับการอธิบาย ควรสังเกตอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย 3) เน้นการฝึกฝน การ
เฝ้าสังเกตอาการ และจดจำวิธีการรักษา หรือหาความรู้เพิ่มเติม  
 3. การสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการเจรญิสติในการนวดแผนไทยตามหลกัพระพุทธศาสนา โรงเรียน
นวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ พบว่า 1) การพิจารณาการนวดจากการเจริญสตินั้นจะต้องรู้จัก
การสวดมนต์ไหว้พระ และการทำสมาธิ หรือมีสติทำการวินิจฉัยโรคก่อนนวดได้ดี และ 2) การพิจารณา
การนวดจากการเจริญสติมาแล้วนั้นจะต้องรู ้จักสังเกตอาการทางการภาพของผู้มานวดว่ามีลักษณะ
อย่างไร เป็นต้น 
 แนวทางในการประยุกต์การใช้สติในการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า 1) 
ทำใจให้เย็นก่อน แล้วค่อยพูดคุยกัน ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวอย่างไรบางครั้งก็เปลี่ยนท่านวด 2) การ
สื่อสารกับผู้นวดก่อนว่ามีอาการอย่างไรและเราต้องรักษาแบบไหนเพื่อให้ลูกค้าดีขึ้นพอใจและเหมาะกับ
เวลาที่ผู้นวดสะดวก 3) เราต้องรู้จักการใช้สมาธิกับการฝึกปฏิบัติการนวดไทย โดยมีการเชื่อมโยง กับการ
สร้างสมาธิ ตามพระพุทธศาสนา อาศัยศีล เป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจให้มั่นคง  4) เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับ 
สภาพร่างกายของผู้นวด ที่จะมาพบหมอ ว่ามีความเย็น ร้อน อ่อนแข็ง สภาพเช่นไร สามารถแก้ไข ให้คืน
สู่สภาพปกติได้เท่าไร เป็นต้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. สรุปผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทั่วไปของโรงเรียนนวดแผนไทย
โบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู ้
 1.1 ข้อมูลทั่วไปความเป็นมาเกี ่ยวกับกับแพทย์แผนโบราณ พบว่า ความเป็นมาของ
แพทย์แผนโบราณนั้น มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมีการสมุนไพร การรักษา การนวด มา
เผยแพร่ด้วย ผู้คิดค้นการนวดจริง ๆ คือ ท่าน พระฤาษีสมิทธิ การนวดเผยแพร่เข้ามา โดยผ่านพระภิกษุ 
ฤาษี ชี ไพร และพราหมณ์ต่าง ๆ แต่รากฐานจริงซึ่งเชื่อว่ารากฐานการนวดมาจากอินเดีย โดยพราหมณ์ 
ช่ือหมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำราชวงศ์สักยะ เป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าได้นำมารักษาเผยแพร่ 
เข้ามาในประเทศไทย  
 1.2 ประวัติโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) จะเห็นว่า การแพทย์
แผนไทยและการนวดแผนโบราณ มีประวัติความเป็นมาคู่กับชาติไทยมาแต่โบราณ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา, 
ในสมัยโบราณนั้นความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และการนวดของไทยจะสั่งสอนสืบต่อกันเป็นทอด ๆ โดยครู
จะรับตัวศิษย์ไว้แล้วค่อยสั่งค่อยสอนให้จดจำความรู้ต่าง ๆ ความรู้ที่สืบทอดกันมา และนอกจากนี้พ.ศ. 
2504 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จวัดโพธิ์ คณะอาจารย์ได้นำตำราของ
โรงเรียนฯ ขึ้นทูลเกล้าถวาย เป็นผลให้มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการนวดมาจัดทำเป็นหลักสูตรและ
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เริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2505 โรงเรียนจึงมีการเรียนการสอนครบทั้ง 4 สาขาวิชามา
จนถึงปัจจุบัน 
 1.3 โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวันได้ปรับปรุงหลักสูตร มาตรฐานการเรียนการสอน 
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนวดและการแพทย์แผนไทยให้กับผู้ที่สนใจ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นมี
ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและวิชาชีพ ประกอบไปด้วย นวดแผนโบราณ , นวดเท้า, นวดบำบัดรักษา, นวด
น้ำมันและน้ำมันหอมระเหย, นวดผู้หญิงซึ่งเป็นวิธีการนวดและดูแลสุขภาพผู้หญิง  ซึ่ งไม่เพียงแต่เป็น
โรงเรียนสอนนวดแผนโบราณ แต่เชตวันยังมีบริการนวดไทยต้นตำรับวัดโพธิ์ทั้งในช่ือของ “โรงเรียนนวด
แผนโบราณเชตวัน” และ “ศูนย์สุขภาพเชตวัน” ไว้คอยบริการพัฒนาจนการนวดแผนไทยได้รับการบรรจุ
ในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 18 แห่ง อีกทั้งยังนำการนวดมาใช้บำบัด
เด็กออทิสติกด้วย 
 1.4 โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯหรือวัดโพธ์ ได้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญ
ส ืบทอดเคล ็ดว ิชานวดไทยเป ็นโรงเร ียนแพทย ์แผนโบราณแห่งแรกที ่ ได ้ร ับการร ับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  ช่วงแรกเปิดสอนเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยผดุงครรภ์ไทยยังไม่มีสอนนวดแผน
โบราณ จนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยหลักสูตรนวดไทยที่ถูกต้องตามต้นฉบับความมหัศจรรย์ของ
นวดไทยแก้อาการแล้วหายต่างชาติประทับใจนวดไทยอะเมซิ่ง จากแขนขาไม่มีแรงหรือแขนเหยียดไปข้าง
หลังไม่ได้มา 10 ปีแก้อาการได้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนนวดไทย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยรวมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทั่วไปของโรงเรียนนวดแผน
ไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ พบว่า 1) การแพทย์แผนไทยและการนวดแผนโบราณ มีประวัติความ
เป็นมาคู่กับชาติไทยมาแต่โบราณ 2) รากฐานการนวดมาจากอินเดีย โดยพราหมณ์ชื่อหมอชีวกโกมาร
ภัจจ์ แพทย์ประจำราชวงศ์สักยะ 3) โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวันได้ปรับปรุงหลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนการสอน เพื่อเผยแพร่การนวดแผนไทย และ 4) การนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ไทย  และยิ่ง “ยูเนสโก” ได้ประกาศให้ “นวดไทย” NUAD THAI   
 2. สรุปผลหลักการเกี่ยวกับการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา โรงเรียนนวดแผน
ไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์ 
 จากผลการศึกษา การสัมภาษณ์เกี ่ยวกับหลักการเกี ่ยวกับการนวดแผนไทยตามหลัก
พระพุทธศาสนา โรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้ 
 2.1 การสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา ของ
โรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ พบว่า การนวดไทยโบราณนั้นต้องมีหลักและรู้ว่าควร
จะนวดอย่างไรให้มีความเหมาะสม โดยต้องรู้หลักปฏิบัติ และมีการศึกษาทฤษฎีก่อน และนอกจากนี้ควร
มีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วิธีการการถู การใช้น้ำหนักถู เพื่อทำให้ผิวหนังเกิดการยืดขยายรูขุมขน
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เปิด การกลิ้ง  การใช้น้ำหนักหมุนกลิ้ง ทำให้เกิดแรงกดต่อเนื ่องไปตลอดอวัยวะ ทั้งยังเป็นการยืด 
กล้ามเนื้อ เป็นต้น 
 2.2 การสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการฝึกฝนการเรียนรู้การนวดแผนไทยตามหลัก 
พระพุทธศาสนา ของโรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ พบว่า หลักการฝึกฝนเราต้องมี
การเรียนรู้จากอาจารย์ก่อน แล้วอาศัยการปรึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยมีการฝึกฝน การเฝ้าสังเกต
อาการ และจดจำวิธีการรักษา หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่ออินเตอร์ด้วย แล้วนำมาปฏิบัติว่าได้ผล
อย่างไร และต้องมั่นสังเกตสีหน้าและท่าทางของผู้นำว่าควรจะนวดแบบไหนและไปต่ออย่างไร ซึ่งถ้าเรา
ยิ่งนวดบ่อยก็จะเกิดความชำนาญขึ้น 
 2.3 การสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการในดูอาการของผู้ถูกนวดแผนไทย ของตำรับวัด
โพธิ์ตามหลักพระพุทธศาสนาของโรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์  แหล่งเรียนรู้ พบว่า หลักการดู
อาการในการนวดต้องมีการสอบถามประวัติของผู้นวดด้วย และทำการวางแผน พร้อมกับการอธิบาย 
ควรสังเกตอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งจะต้องสังเกตอาการของผู้นวด คือ กรณีถ้าผู้นวดมีแผลหรือเกิดมี
แผลลุกลามและเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น และบางอาการก็ไม่ควรนวด เช่น การปวดหัวจากไซนัส การ
ปวดคอที่ร้าวถึง การปวดที่ไม่สามารถขยับแขนขาได้ หรือ การปวดหลังที่ร้าวถึงสะโพก ส่วนนี้ควรพบ
แพทย์ไม่ควรทำการนวดต่อ 
 ผลการวิเคราะห์การส ัมภาษณ์เกี ่ยวกับหลักการเก ี ่ยวกับการนวดแผนไทยตามหลัก
พระพุทธศาสนา โรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ โดยรวม พบว่า 1) การนวดไทย
โบราณนั้นต้องมีหลักและรู้ว่าควรจะนวดอย่างไรให้มีความเหมาะสม รู้หลักทฤษฎี หลักปฏิบัติ 2) ต้องมี
การสอบถามประวัติของผู้นวดด้วย และทำการวางแผน พร้อมกับการอธิบาย ควรสังเกตอาการอื่น ๆ 
ร่วมด้วย 3) เน้นการฝึกฝน การเฝ้าสังเกตอาการ และจดจำวิธีการรักษา หรือหาความรู้เพิ่มเติม 
 3. สรุปผลหลักการเกี่ยวกับวิธีการเจริญสติในการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา 
โรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์  
 จากผลการศึกษา การสัมภาษณ์เกี ่ยวกับวิธีการเจริญสติในการนวดแผนไทยตามหลัก
พระพุทธศาสนา โรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้ 
 3.1 การสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเจริญสติกับการนวดแผนไทย 
ของตำรับวัดโพธิ์ตามหลักพระพุทธศาสนา ของโรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ พบว่า 
ในการพิจารณาการนวดจากการเจริญสตินั้นจะตอ้งรู้จักการสวดมนต์ไหว้พระ และการทำสมาธิ หรือมีสติ
ทำการวินิจฉัยโรคก่อนนวดได้ดี รู้จักการวางแผนเป็นลำดับ ๆ มีสติอยู่ตลอด เพื่อให้รู้อาการต่าง ๆ ของผู้
ที่ถูกนวด ก่อนการนวดและหลังการนวดเพื่อดูว่า มีอาการดีขึ้นหรือไม่ หลังจากได้นวดไปแล้ว ผู้ถูกนวด
ควรไปเช็คดูอาการของตัวเองว่า มีอาการเป็นอย่างไร รู้สึกยังไง หรือการเดินรู้สึกตัวเบา มีการเจริญสติไป
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ควบคู่กับการนวดเมื่อเรามีปัญหาเราก็ต้องแก้ไขตามที่เราสังเกต ไม่นวดให้ผู้นวดแรงจนเกินไป หรือเบา
จนเกินไปคอยดูสีหน้าและอาการ อยู่ตลอดเวลา 
 3.2 การสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาอาการของผู้นวดกับการนวดแผนไทย
จากการเจริญสติ ของตำรับวัดโพธิ์ตามหลักพระพุทธศาสนา ของโรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ 
แหล่งเรียนรู้ พบว่า ในการพิจารณาการนวดจากการเจริญสติมาแล้วนั้นจะต้องรู้จักสังเกตอาการทางการ
ภาพของผู้มานวดว่ามีลักษณะอย่างไร โดยการการสังเกตจากลักษณะภายนอก เช่น ท่าเดิน การ
เคลื่อนไหวร่างกาย อาศัยการนวดเทคนิคที่จะจับเส้น กดเส้นเพื่อพิจารณาอาการกล้ามเนื้อของผู้นวด มี
โรคประจำตัวหรือไม่ เมื่อเรานวดไปแล้วเราจะรู้ว่าร่างกายของผู้ที่ถูกนวดนั้ นมีปัญหาอย่างนี้และจะมี
วิธีการต่างที่จะรักษาในหัวของผู้นวด และการนวดในบางครั้งจากสถานการณ์การนวดบางครั้งในช่วงที่
เกิดโรคระบาดโควิด 19 หรือไวรัสโคโรน่า บางครั้งก็พบปัญหาก็ไม่สามารถเปิดบริการนวด เพราะปัญหา
จากการนวดมีผลเสียมากกว่าผลดีของการเปิดบริการนวด เป็นต้น 
 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เกี ่ยวกับว ิธ ีการเจร ิญสติในการนวดแผนไทยตามหลัก
พระพุทธศาสนา โรงเรียนนวดแผนไทยโบราณวัดโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ พบว่า 1) การพิจารณาการนวดจาก
การเจริญสตินั้นจะต้องรู้จักการสวดมนต์ไหว้พระ และการทำสมาธิ หรือมีสติทำการวินิจฉัยโรคก่อนนวด
ได้ดี และ 2) การพิจารณาการนวดจากการเจริญสตมิาแลว้นั้นจะต้องรู้จกัสังเกตอาการทางการภาพของผู้
มานวดว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นต้น 
 4. แนวทางในการประยุกต์การใช้สติในการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ผลการสัมภาษณ์เกี ่ยวกับ แนวทางในการประยุกต์การใช้สติในการนวดแผนไทยตามหลั ก
พระพุทธศาสนา พบว่า  
 4.1 ทำใจให้เย็นก่อน แล้วค่อยพูดคุยกัน ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวอย่างไรบางครั้งก็
เปลี่ยนท่านวด 
 4.2 การสื่อสารกับผู้นวดก่อนว่ามีอาการอย่างไรและเราต้องรักษาแบบไหนเพื่อให้ลูกค้าดี
ขึ้นพอใจและเหมาะกับเวลาที่ผู้นวดสะดวก 
 4.3 เราต้องรู้จักการใช้สมาธิกับการฝึกปฏิบัติการนวดไทย โดยมีการเชื่อมโยงกับการ
สร้างสมาธิตามพระพุทธศาสนาอาศัยศีลเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจให้มั่นคง   
 4.4 เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้นวดที่จะมาพบหมอว่ามีความเย็น ร้อน 
อ่อนแข็ง สภาพเช่นไร สามารถแก้ไขให้คืนสู่สภาพปกติได้เท่าไร เป็นต้น 

 
สรุปองค์ความรู้ใหม่ 
 จากการสรุปองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “แนวทางในการประยุกต์การใช้สติในการนวดแผนไทย
ตามหลักพระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบแล้วนำมาจับเป็นแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 1 สรุปองค์ความรู้ใหม่ 

ประวัติความเป็นมาทั่วไปของโรงเรยีนนวด

แผนไทยโบราณวัดโพธิ ์

หลักการเกี่ยวกับการนวดแผนไทยตามหลกั

พระพุทธศาสนา 

วิธีการเจริญสติในการนวดแผนไทยตาม

หลักพระพทุธศาสนา 

แนวทางในการประยกุตก์ารใช้สติในการ

นวดแผนไทยตามหลกัพระพุทธศาสนา 

การแพทย์แผนไทยและการนวดแผนโบราณ มีประวัติความเป็นมาคู่กับ

ชาติไทยมาแต่โบราณ 

รากฐานการนวดมาจากอินเดีย โดยพราหมณ์ ชื่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ 

แพทย์ประจำราชวงศ์สักยะ 

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวันได้ปรับปรุงหลักสูตร มาตรฐานการ

เรียนการสอน เพื่อเผยแพร่การนวดแผนไทย 

การนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย  และยิ่ง 

“ยูเนสโก”  ได้ประกาศให้  “นวดไทย”  NUAD THAI   

การนวดไทยโบราณนั้นต้องมีหลัก และรู้ว่าควรจะนวดอย่างไรให้มี

ความเหมาะสม รู้หลักทฤษฎี หลักปฏิบัติ 

ต้องมีการสอบถามประวัติของผู้นวดด้วย และทำการวางแผน พร้อม

กับการอธิบาย ควรสังเกตอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย 

เน้นการฝึกฝน การเฝ้าสังเกตอาการ และจดจำวิธีการรักษา หรือหา

ความรู้เพิ่มเติม 

การพิจารณาการนวดจากการเจริญสตินั้นจะต้องรู้จักการสวดมนต์ไหว้

พระ และการทำสมาธิ หรือมีสติทำการวินิจฉัยโรคก่อนนวดได้ดี 

การพิจารณาการนวดจากการเจริญสติมาแล้วนั้นจะต้องรู้จักสังเกต

อาการทางการภาพของผู้มานวดว่ามีลักษณะอย่างไร 

การดำเนินการประยุกต์การใช้สติในการนวดแผนไทยตามหลัก

พระพุทธศาสนาข้ึนอยู่กับสถานการณ์แต่ละเหตุการณ์ เราต้องทำความ

เข้าใจ และทำจิตใจให้มั่นคง มีความพร้อมเสมออยู่เสมอ 



- 1510 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 จากแผนภาพ ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบจากองค์ความรู้ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ว่า 
 1) ความเป็นมาของแพทย์แผนโบราณนั้น มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมีการสมุนไพร 
การรักษา การนวด มาเผยแพร่ และซึ่งเชื่อว่ารากฐานการนวดมาจากอินเดีย โดยพราหมณ์ ชื่อหมอชีวกโกมาร
ภัจจ์ แพทย์ประจำราชวงศ์สักยะ เป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าได้นำมารักษาเผยแพร่ เข้ามาในประเทศไทย, 
การแพทย์แผนไทยและการนวดแผนโบราณ มีประวัติความเป็นมาคู่กับชาติไทยมาแต่โบราณ ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา 
 2) ในสมัยโบราณนั้นความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และการนวดของไทยจะสั่งสอนสืบต่อกันเป็นทอด ๆ  
โดยครูจะรับตัวศิษย์ไว้แล้วค่อยสั่งค่อยสอนให้จดจำความรู้ต่าง ๆ ความรู้ที่สืบทอดกันมา, โรงเรียนนวดแผน
โบราณเชตวันได้ปรับปรุงหลักสูตร มาตรฐานการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนวดและ
การแพทย์แผนไทยให้กับผู้ที่สนใจ  
 3) การนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย  และยิ่ง “ยูเนสโก” ได้ประกาศให้ “นวด
ไทย” NUAD THAI  ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ  The Intangible 
Cultural Heritage (ICH) ประจำปี 2562  โดยโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯหรือวัดโพธ์ ได้เป็น
หนึ่งในสถานที่สำคัญสืบทอดเคล็ดวิชานวดไทยเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ   
 4) การนวดไทยโบราณนั้นต้องมีหลักและรู้ว่าควรจะนวดอย่างไรให้มีความเหมาะสม โดยต้องรู้หลัก
ปฏิบัติ และมีการศึกษาทฤษฎีก่อน และนอกจากนี้ควรมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วิธีการการถู  การใช้
น้ำหนักถู เพื่อทำให้ผิวหนังเกิดการยืดขยายรูขุมขนเปิด การกลิ้ง การใช้น้ำหนักหมุนกลิ้ง ทำให้เกิดแรงกด
ต่อเนื่องไปตลอดอวัยวะ ทั้งยังเป็นการยืด กล้ามเนื้อ เป็นต้น 
 5) หลักการฝึกฝนเราตอ้งมีการเรยีนรูจ้ากอาจารยก์่อน แล้วอาศัยการปรึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยมี
การฝึกฝน การเฝ้าสังเกตอาการ และจดจำวิธีการรักษา หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่ออินเตอร์ด้วย แล้วนำมา
ปฏิบัติว่าได้ผลอย่างไร  
 6) หลักการดูอาการในการนวดต้องมีการสอบถามประวัติของผู้นวดด้วย และทำการวางแผน พร้อม
กับการอธิบาย ควรสังเกตอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งจะต้องสังเกตอาการของผู้นวด คือ กรณีถ้าผู้นวดมีแผลหรือ
เกิดมีแผลลุกลามและเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น และบางอาการก็ไม่ควรนวด เช่น การปวดหัวจากไซนัส การ
ปวดคอที่ร้าวถึง การปวดที่ไม่สามารถขยับแขนขาได้  
 7) การพิจารณาการนวดจากการเจริญสตินั้นจะต้องรู้จักการสวดมนต์ไหว้พระ และการทำสมาธิ หรือ
มีสติทำการวินิจฉัยโรคก่อนนวดได้ดี รู้จักการวางแผนเป็นลำดับ ๆ  มีสติอยู่ตลอด เพื่อให้รู้อาการต่าง ๆ ของผู้ที่
ถูกนวด ก่อนการนวดและหลังการนวดเพื่อดูว่า มีอาการดีขึ้นหรือไม่ 
 8) แนวทางในการประยุกต์การใช้สติในการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา ขึ ้นอยู่กับ
สถานการณ์เกี่ยวกับการนวดขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เราต้องมีสติ เช่น 1) ทำใจให้เย็นก่อน แล้วค่อยพูดคยุกัน 
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ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวอย่างไรบางครั้งก็เปลี่ยนท่านวด  2) การสื่อสารกับผู้นวดกอ่นว่ามีอาการอย่างไรและ
เราต้องรักษาแบบไหนเพื่อให้ลูกค้าดีขึ้นพอใจและเหมาะกับเวลาที่ผู้นวดสะดวก 3) เราต้องรู้จักการใช้สมาธิกับ
การฝึกปฏิบัติการนวดไทย โดยมีการเชื่อมโยง กับการสร้างสมาธิ ตามพระพุทธศาสนา อาศัยศีล เป็นการสร้าง
พื้นฐานจิตใจให้มั่นคง  และ 4) เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้นวดที่จะมาพบหมอ ว่ามีความเย็น 
ร้อน อ่อนแข็ง สภาพเช่นไร สามารถแก้ไข ให้คืนสู่สภาพปกติได้เท่าไร เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์การใช้สติในการนวดแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา” เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เพื่อให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกัน จึงนำ
เสนอแนะดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีเน้นหลักในการใช้สติเพื่อนำมาใช้ในการนวดแผนไทย และ
เป็นการส่งเสริมการนวดแผนไทยที่มมีาแต่โบราณ และเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการอนุรกัษ์
วัฒนธรรมไทยแต่เดิมมา โดยสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และวางแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตให้เหมาะสมกับหลักทางพระพุทธศาสนา และต้องมีการพิจารณาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ ควรมีการศึกษาแนวทางในแหล่งที่ใกล้เคียง 
และนำหลักการนวดแผนโบราณ โดยมีการฝึกฝนจากที่ต่าง ๆ ในวัดโพธิ์ หรือที่อื่น ๆ รวมไปถึงการนวด
ให้กับผู้นวดเพื่อผ่อนคลายจิตใจ และปัญหาตึงเครียดในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับการนวดแผนไทยที่มีแต่
เดิมต่อไป  
 3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ การประยุกตก์าร
ใช้สติในการนวดแผนไทย ให้หลากหลาย และนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และเน้นการใช้หลักทาง
พระพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง และขยายขอบเขตให้กว้างขวาง เหมาะสมกับการนำไปสู่การ
วิจัยครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” วัตถุประสงค์ 
ดังนี้ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาวิเคราะห์
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่มของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนอง
ไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และเพื่อ
เสนอแนะแนวทาง เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   
 ศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้จัดกลุ่มข้อมูล
ตามสาระสำคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ที ่กำหนดไว้ (Data Groupring) และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เก็บแบบสอบถามประชาชนที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 6 
และ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 250 คน โดยใช้สูตรคำนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 153 คน แล้วนำมาหา
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation การทดสอบค่า (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (f-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุด(Least Significant Difference: LSD)  



- 1514 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 ผลการศึกษาพบว่า 
 1) การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังหควัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( = 4.158) เมื่อจำแนกตามรายด้านมากที่สุด คือ ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก ( = 
4.188) รองลงมา คือ ด้านสมานัตตา อยู่ในระดับมาก ( = 4.158) และน้อยที่สุด คือ ด้านทาน อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.141) ตามลำดับ 
 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น 
ประชาชนที่มี เพศ และอาชีพ ที่มีความคิดไม่แตกต่างกัน เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 
 3) สภาพปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า
ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคด้วยระบบธนาคารขยะ, การประสานงาน
ในหมู่บ้านเกิดความล่าช้า และบางครั้งการดำเนินงานยังทำด้วยความไม่เข้าใจ , การบริหารจัดการและ
ชักชวนคนในชุมชนในการทำจิตอาสายังไม่ครอบคลุม และมีแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ผลการ
สัมภาษณ์ พบว่า ด้านทาน: ควรให้ความรู้ ให้โอกาส และแนวทางการพัฒนา เกิดความเข้าใจ  ด้านปิย
วาจา: เน้นการพูดที่มีการให้ความรู้ แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น ด้านอัตถจริยา : การทำกจิกรรม
โดยเน้นโครงการที่สำคัญ โดยมีชื่อโครงการว่า “ปั่นสะอาด” ด้านสมานัตตา: ต้องมีความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและส่วนรวม มีการวางตนให้เหมาะสม มีความเสมอต้นเสมอปลาย 
   
คำสำคัญ:  หลักสังคหวัตถุ 4, การมีส่วนร่วมของชุมชน, ธนาคารขยะ 
 

Abstract  
 Research on “Application of Sangkhahavut 4  principles to promote community 
participation in waste bank management at Nong Mai Kaen Temple, Nong LAN Sub-
district, Tha Maka District, Kanchanaburi Province” The objectives are as follows. To study 
the application of the Sangahavathu 4  principle to promote community participation in 
waste bank management at Nong Mai Kaen Temple, Nong LAN Sub-district,       Tha Maka 
District, Kanchanaburi Province, to analyze and analyze the application of the 
Sangahavast 4  principle to promote the participation of Community in waste bank 
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management at Nong Mai Kaen Temple, Nong Lan Subdistrict Tha Maka District, 
Kanchanaburi Province Classified by personal factors and to suggest guidelines Concerning 
the application of the Sangkhahavut 4  principle to promote community participation in 
waste bank management at Nong Mai Kaen Temple, Nong LAN Sub-district, Tha Maka 
District, Kanchanaburi Province. 
 Study mixed research by using qualitative research protocols The data was 
collected using in-depth interviews. The researcher has grouped the data according to 
the essence of the interview issues. And quantitative research methods Collect 
questionnaires of people who are in the civil registration. Ban Nong Mai Kaen, Village No. 
6  and Village No. 8 , Nong LAN Sub-district, Tha Maka District, Kanchanaburi Province, 
Composed of 250 people, using the formula to calculate the sample size of Taro Yamane, 
1 5 3  samples were collected and the frequency was determined. Average percentage 
standard deviation T- test and the F value test by one-way analysis of variance and testing 
the difference of the mean by pairs with the least significant difference method. 
 The results of the study found that  
 1 ) An analysis of the application of the Sangkhahawat 4  principle to promote 
community participation in waste bank management at Nong Mai Kaen Temple, Nong 
LAN Sub-district, Tha Maka District, Kanchanaburi Province Overall, it was at a high level 
( = 4 .1 5 8 ), When categorized by appearance, the highest level is Piyavaca, at a high 
level ( = 4 .1 8 8 ), followed by Samanatta, at a high level ( = 4 . .1 5 8 ) and the least, 
which was the alms side, at a high level ( = 4.141), respectively. 
 2 ) Comparison of opinions of The application of the Sangkhahawat 4  principle 
to promote community participation in waste bank management at Nong Mai Kaen 
Temple, Nong LAN Sub-district, Tha Maka District, Kanchanaburi Province found that 
people with different ages, Education and incomes The opinions on promoting 
community participation in waste bank management at Wat Nong Mai Kaen were 
significantly different at the 0 .0 5  level, except for people of different sexes and 
occupations who had no different opinions. To dismiss the premise. 
 3 ) Problems with the application of the Sangahavathu 4  principle to promote 
community participation in waste bank management at Nong Mai Kaen Temple, Nong 
LAN Sub-district, Tha Maka District, Kanchanaburi Province found that some people did 
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not have knowledge and understanding about donations. In the case of the waste bank 
system, coordination between the cities of origin was delayed. And sometimes the 
operation is still done with a lack of understanding, management and persuading people 
in the community in volunteering are not covered. And having to resolve conflicts in the 
community. The results of the interview revealed that on the issue of almsgiving: should 
provide knowledge, opportunities and guidelines for development. Understanding Piya 
Speech: Emphasis on speaking with knowledge, exchanging and expressing opinions. On-
the-go: doing activities with an emphasis on important projects The project is called "Phan 
Clear". Samanatta: Must be responsible for both oneself and the public. There is a proper 
positioning and consistency. 
 
Keywords: The 4 Sangahavatthu, Participation Promoting Of Community, GABAGE Bank  
 

บทนำ 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากรก่อให้เกิดทรัพยากรร่อยหรอและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและด้วยการดำรงชีวิตของมนุษย์นั ้นมี
กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคที่มีของเหลือและถูก
ทิ้งในรูปของขยะมูลฝอย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากการเตรียมการปรุงและการบริโภค 
รวมทั้งเศษกระดาษ พลาสติกและของที่ไม่ใช้แล้ว ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีลักษณะตา่งๆ 
กัน แปรเปลี่ยนตามประเภทอุตสาหกรรมนั้น ๆ ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งตามถนน แม่น้ำลำคลองหรือที่
สาธารณะต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ของเหลือใช้รวมทั้งเศษดิน หิน เป็นต้น 
ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเหล่านี้หากปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการเก็บรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากจะทำให้ชุมชนขาดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่ารั งเกียจแล้ว ยังส่งผล
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากหลายฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง
พยายามหามาตรการเพื ่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและสถานการณ์ของปัญหาที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่ที่ผ่านมาปรากฏว่าชุมชนไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุมาจาก
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื ่อง การมีผลผลิตทางเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดค่านิยมในการบริโภคสินค้าที่สูงข้ึนสรา้งปัญหาขยะมูลฝอยมากข้ึนด้วย (ประสาน 
ตังสิกบุตร, 2542) ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ ให้กับองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นในการ
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บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งเสริมสร้างให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 4 สมรรถนะ จาก 6 สมรรถนะ ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวประกอบด้วย 1) 
แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย 2) การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสีย
อันตรายจากชุมชน 3) ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือมูล
ฝอยติดเชื้อในลักษณะรวมศูนย์ 5) ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย และ 6) รายได้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, ออนไลน์) 
 จากศึกษาจากข่าวไทยรัฐ พบว่า ปัญหาขยะทุกวันนี้ “คนไทย” กว่า 65 ล้านคนสร้างขยะได้
มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการบริหารจัดการขยะกลับมีไม่ถึง 50% ของขยะที่เกิดขึ้น 
ทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกอง
บนพื้นซึ ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา เพราะที่ผ่านมา...
ประชาชนคงเคยเห็นผู้ที่คิดจะแก้ไขและลงมือทำเกี่ยวกับการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยมาแล้ว
มากมาย แต่สุดท้ายกลับกลายเป็น “อนุสาวรีย์ขยะ” อย่างเช่น โรงเตาเผาขยะที่ต้องหยุดชะงักและมีคดี
ความฟ้องร้องขึ ้นโรงขึ ้นศาลอยู่ทั ่วประเทศ เรื ่องนี้ เคยเกิดขึ ้นเช่นเดียวกับที่ ต.แก่งเสี ้ยน อ.เมือง
กาญจนบุรี เพราะกว่า 35 ปี มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำมาทิ้งและสะสมเป็นจำนวนมหาศาลกว่า 6 
แสนตัน นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น (ไทยรัฐออนไลน์, ออนไลน์) ดังนั้นขยะเป็นปัญหาสำคัญของชุมชน
เมืองโดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะมี
ความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดปัญหาขยะล้นเมือง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(ไทยรัฐออนไลน์, ออนไลน์) จากปัญหาของขยะจะเห็นว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอแผนลด-เลิกผลิตขยะพลาสติก โดยประกาศห้ามใช้ "พลาสติก 4 ชนิด" ทั้งถุงหิ้ว 
โฟม แก้ว หลอด พลาสติก แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2565 ส่วนพลาสติกอีก 7 ชนิด ขีดเส้นจะต้อง
นำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่า 50% ในปี 2565 ด้วยเช่นกัน โดยแผนดังกล่าวเป็นการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ที่ต้องเร่ง 
 เทศบาลตำบลท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆ ในการบริหารจัดการขยะ แม้จะ
มีหลายคนมองข้ามความสำคัญ แต่เมื่อผู้นำชุมชนมีความคิดว่าสามารถปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนได้จริง จึงได้มีการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน ด้วยการนำเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใบไม้ กิ่ง
ไม้ ที่เหลือจากในครัวหรือในสวน ในตลาด ในห้างสรรพสินค้า มาผ่านขั้นตอนกระบวนการเพื่อผลิ ตปุ๋ย
ใช้ได้ในราคาประหยัด จนตอนนี้กลายมาเป็นโครงการลดขยะในชุมชนซึ่งได้รับความสนใจจากคนใน
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ชุมชน จึงทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทุกครัวเรือน ทุกคนมองเห็นประโยชน์ของการลด 
คัดแยก และการนำขยะนำมาใช้และจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น
ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ถือหลักการกำจัดขยะจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ลด
ปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีก
ด้วย โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก เราจะได้จากเศษผัก เราโชคดีที่เรา
ได้จากกาน้ำตาลมาทำการหมักเพื่อให้ได้ปุ๋ยเพื่อลดขั้นตอนในการที่จะเอาของเหลือใช้ โดยปุ๋ยที่ได้จะเอา
ไปใช้กับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่ใช้สารเคมี ความร่วมมือ
ร่วมใจจากประชาชน และผู้นำท้องถิ่น คือสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างดีเยี่ยม จนกระทั่ง จังหวัดกาญจนบุรีได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ โครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 โดยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้
ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลด
น้อยลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, ออนไลน์) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นในการนำหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการกำจัดขยะ 4 ประการคือ 1) เมื ่อบุคลากรในองค์กรมีความเดือดร้อนในด้านปัจจัยทั ้งสี่ 
บุคลากรในองค์กรควรให้ความช่วยเหลือ หมายถึง การให้ทานอันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ทุนหรือ
ทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจและให้คำแนะนำ และรวมไปถึงการให้อภัยแก่เพื่อน
ร่วมงาน เมื่อเพื่อนร่วมงานทำงานผิดพลาดหรือไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเป็น
บุคลากรที่มีน้ำใจงาม น้ำใจดี มีความรัก ความสามัคคี เป็นหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น  2) เมื่อบุคลากรใน
องค์กรมีความเดือดร้อนในการทำงาน ต้องการความช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรควรให้ความช่วยเหลือ
ด้วยการพดูให้กำลังใจ แสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้คำแนะนำ ช้ีแจงอย่างถูกต้อง ไม่พูดจาดูหมิ่น เสียดสี
เพื่อนร่วมงาน แต่พูดจากับบุคลากรหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กรด้วยความไพเราะน่าฟัง3) เมื่อบุคลากร
ในองค์กรต้องการความช่วยเหลือทางด้านแรงกาย บุคลากรในองค์กรก็ให้ความสำคัญ ขวนขวาย
ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ หรือการให้ความสำคัญกับองค์กรของตนเองด้วยการช่วยเหลือ
กิจการต่างๆ ภายในองค์กร บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาภายในองค์กรด้วยความ
เต็มใจ และ4) เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในองค์กร บุคลากรก็เข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหา โดยให้ความเสมอภาค 
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันกับเพื่อน
ร่วมงาน และองค์กรทุกครั้ง ดังนั้น การนำหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มาช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อให้เกิดการร่วมงาน และประพฤติที ่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรด้วยกันเองและระหว่างองค์กรกับบุคลากรมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความความสุข ความสามัคคี ความสำเร็จ ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึง
การสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากร และยังช่วยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความเข้าใจซึ่งกันและ
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กัน รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น ให้ความสำคัญกับตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะเข้าไป
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วยความเต็มใจ (พระมหานพดล, ออนไลน์) 
 ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาการประยุกต์ใช้สังหควัตถุ 4 การให้ การแบ่งปัน การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั้งสิ่งของและความรู้ ของตนที่มีอย่างมีจิตเมตตา การพูดจากับคู่สนทนาอย่างมีเมตตามี
คำพูดที่อ่อนหวาน ให้กำลังใจแก่ผู้คน การประพฤติตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม และ การเป็นผู้
วางตนที่ดี เสมอต้นเสมอปลาย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนอง
ไม้แก่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 สมมุติฐานที่ 1 ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความเห็นต่อ การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 2 ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความเห็นต่อ การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 3 ประชาชนที่มี การศึกษา ต่างกัน มีความเห็นต่อ การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 
4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 4 ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความเห็นต่อ การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 
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 สมมุติฐานที่ 5 ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกัน มีความเห็นต่อ การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ” เป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด ้วยการว ิจ ัย และการว ิจ ัยเช ิ งค ุณภาพ 
(Qualitative Research และเชิงปริมาณ (Quantitative Research)             มีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 3 ประการ คือ  1)  เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  2) เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบรุี 
ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 
 1) การรวบรวมเอกสาร ผู ้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความงานวิจัยและ
เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นั ้น ผู ้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indept 
interview) ซึ่งบันทึกการสัมภาษณ์โดยการจดบันทึกและบันทึกเทป ที่เกี่ยวข้องกับทางการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบล
หนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 3) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม และขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4) ผู้วิจัยกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดย
การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro yamane) ได้จำนวน 153 คน  
 5) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามจำนวน 153 ชุด ให้กับประชาชนในชุมชนวัดหนองไม้แก่น จำนวน 
153 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินการเก็บคืน 
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 6) รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากประชาชนในชุมชนวัดหนองไม้แก่น จำนวน 379  คน 
ทั้งหมดโดยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จำนวน 153 ชุด คิดเป็นแบบสอบถามที่ได้รับคืนร้อยละ 100 ของ
จำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจัยได้ใช้แบบสอบถามตามกรอบที ่กำหนด โดยพิจารณาเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์และลักษณะงานท่ีศึกษา โดยสร้างแบบสอบถามทั้งหมด 2 ข้อ ดังนี ้
 1) แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตาม
กรอบของการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคาร
ขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จัง หวัด
กาญจนบุรี  โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็นจากคำถามที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ในช่อง
ระดับความคิดเห็นของการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จ ังหวัดกาญจนบุรี  ว่า                   
มีความคิดเห็นในระดับใดที ่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ซึ ่งมีลักษณะเป็น มาตราส่วนประเมินค่า 
(Numerical Rating Scale) มี 5 ระดับ (สุวรีย์  ศิริโภคารภิรมย์, 2546) 
 ตอนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ เกี ่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้
แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 2) แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
 ผู้วิจัยนำผลการศึกษาค้นคว้าเอกสาร เพื่อกำหนดประเด็นข้อคำถามที่ใช้เป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย อาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่มของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนอง
ไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 
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 คำสัมภาษณ์แนวคิดเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบรุี 
 คำสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 คำสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำหลักสถติิมาประการวเิคราะห์แบบสอบถาม ดังนี้ 
 ก. แบบสอบถาม 
 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 2) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของประชากร เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน 
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3) ในการทดสอบสมมติฐานเพื ่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้กับตัวแปรตาม ได้แก่ การประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1) ด้านทาน 2) ด้านปิยวาจา 3) ด้านอัตถจริยา 4) ด้านสมานัตตตา ใช้
สำหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่ม
ของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี” โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลสถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้น
สองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทำการเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 
 4) ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดผู้วิจัยจะทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
จากนั้นจึงจัดกลุ่มข้อมูล (Data Grouping) ตามสาระสำคัญที่ได้กำหนดไว้ในคำถามปลายเปิด แล้วจึง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
 
 



- 1523 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 ข. แบบสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจัดกลุ่มข้อมูลของการสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้ 
(Data Grouping) จากนั้นจึงนำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบบริบท 
(Content Analysis Technic) 
 

ผลการวิจัย  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี”  ได้ผลการวิจัยออกมาดังนี้ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1) ประชาชนท่ีอยู่ในทะเบียนราษฎร์ บ้านหนองไม้แก่น ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง 
จำนวน 80คิดเป็นร้อยละ 52.3  
 2) ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ บ้านหนองไม้แก่น ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  
 3) ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ บ้านหนองไม้แก่น ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษาอยู่ที่มัธยมศึกษา จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 
 4) ประชาชนท่ีอยู่ในทะเบียนราษฎร์ บ้านหนองไม้แก่น ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ
รับจ้างท่ัวไป จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6  
 5) ประชาชนท่ีอยู่ในทะเบียนราษฎร์ บ้านหนองไม้แก่น ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้
ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ภาพรวมของการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับมาก  ( = 4.158) เมื่อจำแนกตามรายด้านท่ีมากที่สุด คือ ด้านปิย
วาจา อยู่ในระดับมาก ( = 4.188) รองลงมา คือ ด้านสมานัตตา อยู่ในระดับมาก ( = 4.158) และ
น้อยที่สุด คือ ด้านทาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.141) ตามลำดับ โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี “ด้านทาน” อยู่
ในระดับมาก ( = 4.141) เมื่อจำแนกตามรายข้อที่มากที่สุด คือ ท่านเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก (  = 4.202) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
กองทุนต่างๆ จากผลกำไรเพื่อให้ความช่วยเหลอืคนในชุมชน ( = 4.176) และน้อยที่สุด คือ ท่านยินดีที่
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จะเสียสละเวลาให้กับกิจกรรมของธนาคารขยะชุมชนด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก (  = 4.039) 
ตามลำดับ 
 2) การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี “ด้านปิยวาจา” 
อยู่ในระดับมาก ( = 4.188) เมื่อจำแนกตามรายข้อที่มากที่สุด คือ ในชีวิตประจำวันท่านทักทายผู้อื่น
และ พูดจากันด้วยคำท่ีสุภาพ อยู่ในระดับมาก ( = 4.209) รองลงมา คือ ท่านบอกข้อมูลที่ชัดเจนและ
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงของกิจกรรม (  = 4.209) และน้อยที่สุด คือ ท่านสามารถให้ความรู้และ
คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน อยู่ในระดับมาก ( = 4.163) ตามลำดับ 
 3) การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี “ด้านอัตถ
จริยา” อยู่ในระดับมาก ( = 4.147) เมื่อจำแนกตามรายข้อที่มากที่สุด คือ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมาก ( = 4.163) รองลงมา คือ ท่านยินดี ช่วยเหลือผู้อื่นโดย
ไม่หวังผลตอบแทน ( = 4.163) และน้อยที่สุด คือ ท่านช่วยเหลือชุมชนโดยไม่ต้องร้องขอ อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.124) ตามลำดับ 
 4) การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี “ด้านสมานัตต
ตา” อยู่ในระดับมาก ( = 4.158) เมื่อจำแนกตามรายข้อที่มากที่สุด คือ ท่านร่วมเสนอนโยบายที่เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรมต่อชุมชนของท่าน อยู่ในระดับมาก ( = 4.222) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนรว่ม
ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินปัญหาด้วยความยุติธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ ( = 4.183) และน้อยที่สุด 
คือ ในชุมชนของท่านมีการมอบหมายงานตามหน้าที่อย่างเหมาะสม ( = 4.104) ตามลำดับ 
 เปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบมีดังต่อไปนี้  
 1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ไม่แตกต่างกัน    
 2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี  แตกต่างกัน  
 3) ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 
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 4) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน  
 5) ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี  แตกต่างกัน  
 การวิเคราะห์ผล เกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ 4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนอง
ลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
 1) สภาพปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ที่พบ
มากที่สุดในแต่ละด้าน คือ ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคด้วยระบบ
ธนาคารขยะ, การประสานงานในหมู่บ้านเกิดความล่าช้า และบางครั้งการดำเนินงานยังทำด้วยความไม่
เข้าใจ, การบริหารจัดการและชักชวนคนในชุมชนในทำจิตอาสายังไม่ครอบคลุม และการมีแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชนแต่ละคนยังไม่เข้าทีเข้าทางเพราะแต่ละคนมีความเห็นแตกต่างกัน  
 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ที่พบ
มากที่สุดในแต่ละด้าน คือ การความเข้าใจให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริจาคด้วยระบบ
ธนาคารขยะ, การประสานงานในหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว และมีการดำเนินงานอย่างเป็นระเบียบ , ควรมี
การบริหารจัดการและเสนอแนะสิ่งที่น่าสนใจในชุมชนในทำจิตอาสาให้ครอบคลุม และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชนแต่ละคนและวางแผนในการรับมือเพื่อสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน  
 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบรีุ   
 ผลการสัมภาษณ์ในแต่ละด้าน พบว่า 
 ด้านทาน: ควรให้ความรู้ ให้โอกาส และแนวทางการพัฒนา เกิดความเข้าใจ ถึงพร้อมใจกัน
ถวายขยะให้กับธนาคารขยะของวัดหนองไม้แก่นด้วยความเต็มใจ 

ด้านปิยวาจา: การทำธนาคารขยะนั้น จะต้องมีวาทศิลป์ในการพูดคือ การพูดวาจา เน้นการพูด
ที่มีการให้ความรู้ แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น การแนะนำในการจัดการขยะการคัดแยกขยะให้
เกิดประโยชน์ โดยควรมีการใช้วาจาท่ีน่าฟัง ชัดเจน 
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ด้านอัตถจริยา: การทำกิจกรรมโดยเน้นโครงการที่สำคัญ โดยมีชื่อโครงการว่า "ป่ันสะอาด" จะ
มีชาวบ้านเยาวชน นักเรียน นำจักรยานมาปั่นในตอนเช้า เมื่อพบเห็นขยะก็จะเก็บขยะใส่ถุง ตามถนนทุก
สายในชุมชน ทำกันเดือนละ 1 ครั้ง 

ด้านสมานัตตา: ต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม มีการวางตนให้เหมาะสมมี
ความเสมอต้นเสมอปลาย เอาใจใส่ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในแต่ละ
ด้าน สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านของการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับมาก ( = 4.158) เมื่อจำแนกตามรายด้านที่มากที่สุด คือ ด้านปิยวาจา 
อยู่ในระดับมาก ( = 4.188) รองลงมา คือ ด้านสมานัตตา อยู่ในระดับมาก ( = 4.158) และน้อย
ที่สุด คือ ด้านทาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.141) ตามลำดับ โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี “ด้านทาน” 
อยู่ในระดับมาก ( = 4.141) เมื่อจำแนกตามรายข้อที่มากท่ีสุด คือ ท่านเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก ( = 4.202)  

2) การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี “ด้านปิย
วาจา” อยู่ในระดับมาก ( = 4.188) เมื่อจำแนกตามรายข้อที่มากที่สุด คือ ในชีวิตประจำวันท่าน
ทักทายผู้อื่นและ พูดจากันด้วยคำที่สุภาพ อยู่ในระดับมาก ( = 4.209)  

3) การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี “ด้านอัตถ
จริยา” อยู่ในระดับมาก ( = 4.147) เมื่อจำแนกตามรายข้อที่มากที่สุด คือ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมาก ( = 4.163)  

4) การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี “ด้าน
สมานัตตตา” อยู่ในระดับมาก (  = 4.158) เมื ่อจำแนกตามรายข้อที่มากที่สุด คือ ท่านร่วมเสนอ
นโยบายที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมต่อชุมชนของท่าน อยู่ในระดับมาก ( = 4.222)  
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

 
  
 จากแผนภาพที่ 4.1 พบว่า โดยจากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษา
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนอง
ไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบล
หนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง 
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะ
วัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมของทุกด้านอยู่ในระดบั
มาก (4.158) เมื่อจำแนกตามรายด้านท่ีมากที่สุด คือด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก (4.188) รองลงมา คือ
ด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับมาก (4.158) น้อยที่สุด คือด้านทาน อยู่ในระดับมาก (4.141) ประชาชนที่มี
อายุ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 แนวทางการแก้ไข เพิ่มการสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริจาค
ด้วยระบบธนาคารขยะ “เอาขยะมาทำทุน ทำบุญด้วยขยะ ขาดทุนคือกำไร” มีการดำเนินการอย่างเป็น
ระเบียบ การบริหารการจัดการและรับฟังข้อเสนอแนะสิ่งที่น่าสนใจ  
 

ข้อเสนอแนะ  
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการธนาคารขยะวัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ผู ้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี ้
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 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 1) ควรมีการนำเสนอการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ในการจัดการธนาคารขยะ เพื่อให้สามารถนำไปยุกต์ใช้ได้ 
 2) ควรมีการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชุมชนของการจัดการธนาคารขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการปฏิบัติในอนาคต
ภายหน้า 

 3) ควรมีนโยบายในการในใช้สื่อ และแนวทางการจัดการขยะ ไปเป็นแนวเพื่อปลุกฝังให้
ประชาชนมีส่วนร่วมที่ในการจัดการธนาคารขยะ 

 4) ควรมีการปูพ้ืนฐานในการศึกษาข้อมูลให้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 
4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนของการจัดการธนาคารขยะ เพื่อให้เป็นแนวทางในการศึกษา
ข้อมูลต่อไป 

 5) ควรมีการนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 
4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนของการจัดการธนาคารขยะ ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอเชิงปฏบิัติ 

 1) ควรมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดเพื่อนำไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข และให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนของการจัดการธนาคารขยะ 

 2) ควรมีการพัฒนาในการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนของการจัดการธนาคารขยะ เพื่อเป็นแนวทางต่อไปในภายภาคหน้า 

 3) ควรมีการจัดสื่อ เพื่อนำเสนอ ลักษณะที่ดีในการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนของการจัดการธนาคารขยะ และพัฒนาให้ดีขึ้น 

 4) ควรมีการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนของการ
จัดการธนาคารขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 5) ควรมีการจัดบรรยากาศในการทำกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนของการจัดการธนาคารขยะ ให้กับประชาชน เด็กและเยาวชน ได้ศึกษา 
และค้นคว้าเพิ่มเติม 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยในครั้งต่อไป 

 1) ควรศึกษาลักษณะกลุ่มตัวแปรตามเดียวกัน เพื่อขยายขอบข่ายในพ้ืนท่ีการวิจัยให้กว้าง
ออกไปหลายจังหวัด เพื่อให้ได้หลากหลายมุมมองในการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะ  
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 2) ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลุก จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลายๆ ฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ลุ่มลึก
หลากหลายมุมมอง 

 3) ควรมีการขยายขอบข่ายกลุ่มตัวแปรที่ศึกษา โดยเพิ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จต่อการศึกษา และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการธนาคารขยะ  
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้ เป็นการวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology Research) ใช้แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิถีสร้างการเรียนรู้
เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 เป็นกรอบการวิจัย ประชากรที่ใช้ในเชิงปริมาณการวิจัยครั้งนี้ คือ พระสอน
ศีลธรรมจังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ ้น 408 รูป ซึ ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการใช้การหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรของ Krejcie & Morgan ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร กำหนดใหส้ัดส่วน
ของประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้
กลุ่มตัวอย่าง 196 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่า    (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ผลต่างเป็นสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้การสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 6 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรม
จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.72  เมื่อจำแนกรายด้านแล้วพบว่าแนวอยู่
ในระดับมากทุกด้าน 1)ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรยีนการสอน โดยรวมอยู่ในระดบั
มากค่าเฉลี่ย  3.74  2) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโดยรวมอยู่ใน
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ระดับมากค่าเฉลี่ย 3..52)  ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์( Idea)โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.73  4) ทักษะการจัดการองค์ความรู้และการประยกุต์
ใช  โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.81  5) ทักษะด้านชีวิต และการงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 3.80  
 ผลการทดสอบสมมติฐานแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอน
ศีลธรรมจังหวัดนครปฐม โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่าสถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาทางธรรม (แผนกธรรม) วุฒิการศึกษาทางธรรม (แผนกบาลี) ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมแตกต่างกันจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 เกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรมจังหวัด
นครปฐมพบว่าท่านต้องการ พัฒนาทักษะในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร มีความต้องการพัฒนามากที่สุดควรได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม อุปกรณ์ที่เป็นสื่อสำหรับการสอน   
 
คำสำคัญ : ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the development based on 
guidelines to develop the 21st century learning skills of the monks teaching Buddhist 
consisted of 5 factors which are creative thinking skills and the study of innovative 
learning of computer, technology, information, and communication in Nakhon Pathom 
province, the cross-cultural understanding (Idea), the knowledge management and 
implementation skill, life skill, and career, 2) to analogize and distinguish the 
development based on guidelines of moral teaching in the 21st century by personal 
factors, 3) to study problems and recommended solutions for moral teaching 
development in the 21st century.   
 This research process used specific procedures (Mixed Methodology Research). 
The sampling population in this quantitative research was 408 peoples. The random 
sampling method was typically used with Krejcie & Morgan’s theory to estimate the 
proportion of sampling population equal to 0.5. The acceptable margin of error fell about 
5% at the 95% confidence level. The data were analyzed by frequency, percentage, 
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mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and analogized by least significant 
difference (LSD). This research also had a qualitative questionnaire to survey 6 
interviewees, analyze the information along with the context. 
 The results indicated that guidelines for developing teaching skills in the 21st 
century of the Buddhist monks in Nakhonpathom province were at a high level. with an 
average of 3.72 when distinguished by each factor, it was found that the lines were at a 
high level in every aspect. 1) Creative thinking skills and the study of innovative learning 
was at a high level with an average of 3.74. 2) Computer, technology, and communication 
skills were at a high level with an average of 3.52. 3) Understandability of different 
cultures and idea were at a high level with an average of 3.73. 4) Knowledge management 
and implementation skills were at a high level with an average of 3.81. 5) Life skills and 
career were at a high level with an average of 3.80.  
 The results of hypothesis testing show that different personal factors included, 
marital status, age, Buddhist lent, education, Buddhist studies (Dharna), and Buddhist 
studies (Balinese language) effecting on different thoughts of the way of teaching 
development in the 21st century so that the hypothesis testing is significantly acceptable 
statistic at 0.01. The problems about guidelines for developing teaching skills in the 21st 
century of the Buddhist monks in Nakhon Pathom province show that the problems 
included, learning and teaching improvement, a lack of technical equipment, a lack of 
sufficient support from relevant government entrepreneur, are in need seriously.  
 
Keywords: Guidelines to develop learning skills, The 21st century. 
 

บทนำ 
การเรียน การสอนในศตวรรษที่ 21  เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน

สภาพแวดล้อมท่ีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรค และโรคอุบัติใหม่ๆ ที่
ไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคต ซึ่งมีผลความเชื่อมโยงกันทั้งระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ของ
คนในสังคมปัจจุบัน และทำให้ระบบการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของคน และเยาวชนในยุคปัจจุบันของผู้เรียนในรุ่นยุค Generation Z ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่
เกิดมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน การเรียนรู้รูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมแบบดิจิทัล 
การติดต่อสื่อสารไร้สาย และสื่อบันเทิงต่างๆ การศึกษาหาความรู้ต่างๆ บนโลกออนไลน์ที่สามารถค้นหา
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ได้ตามต้องการ และอย่างรวดเร็วยุคแห่งเทคโนโลยี sensorization  of  things ไล่ล่าซึ่งเกิดขึ้นแล้วและ
คาดการณ์ได้ยาก ทำให้ระบบการศึกษาในปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยมุ่งเน้นการเต รียมความ
พร้อมให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต  ทำให้ผู้วิจัย
จึงคิดริเริ่มงานวิจัยที่จะทำให้พระสอนศีลธรรมสามารถนำศักยภาพที่มีมาใช้ในการสอนได้อย่างเต็มที่ 
และสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีมุมมองใหม่ๆ ต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและ
ผู้เรียน จะช่วยให้เปิดกว้างต่อการพัฒนาศักยภาพสามารถมองจุดแข็ง จุดอ่อนของตนตามความเปน็จริง 
ที่เป็นศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ และระบบการศึกษา
ของคนในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทราบถึงปัญหาการสอน และกรอบของการพัฒนา
ศักยภาพตนเองในการสอนตามความต้องการของคนและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิจัยศึกษา
กรอบการพัฒนาในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 1.แนวคิดทฤษฎีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21  2.แนวคิดการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  3. แนวคิดวิถีทางการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษท่ี 21  
        เพื่อนำมาเช่ือมโยงในการพัฒนาตนเองของพระสอนศีลธรรมโดยสามารถนำไปพัฒนาตนเองได้
อย่างแท้จริงด้วยวิธีการวิจัย เรื่อง “ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระ 
สอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐม” เพื่อท่ีจะได้นำผลวิจัยที่ศึกษานั้นมาวางแนวทางการพัฒนาทักษะการสอน
ของพระสอนศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และระบบการศึกษาของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน   

พื้นที่วิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยพระสอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐมทั้ง 2 สังกัด จำนวน 408 
รูป โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จำนวน   196  รูป 

การวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอน
ศีลธรรมจังหวัดนครปฐมทั้ง 5 ด้าน คือ ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรียนการสอน   
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ (Idea)   ทักษะการจัดการองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ ทักษะด้านชีวิต 
และการงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอน
ศีลธรรมจังหวัดนครปฐม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3)  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐม 

 

การทบทวนวรรณกรรม  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของการศึกษาในปัจจุบัน โดนครูผู้สอนจะต้องเป็นทั้งผู้เรียนและ

ผู้สอน ด้วยการเรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีความรู้ในด้านทักษะที่สำคัญ  ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมการเรียนการสอน มีการนำเสนอเนื้อหาการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดพัฒนาการแก่
ผู้เรียน  ด้วยการคิดค้นด้วยตนเอง หรือปรับปรุง พัฒนาการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม การบูรณาการ 
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การประยุกต์ใช้  และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื ่อพัฒนาการสอนให้ผู ้เร ียน    ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารรู้วิธีการค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ หรือแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย โดยการคัดสรรเนื้อหาของข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เรียน สามารถใช้ข้อมูล
สารสนเทศด้วยปฏิภาณไหวพริบอย่างชาญฉลาด  ไม่ส่งผลกระทบความเสียหายแก่ตนเอง ผู้อื่น โดย
สามารถใช้สื่ออิเลคทรอนิค เพื่อการสื่อสาร การเรียน  การสอน ได้แก่ Zoom , Google Meet หรือ 
Application อื่น ๆ  เช่น line ,  e-mail , messenger , google classroom , Face Book   ด้วยใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้ทันกับยุค
ในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมและกระบวน
ทัศน์ (Idea) การบูรณาการ การประยุกต์ใช้ ตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์อื่นเข้ามาเช่ือมโยง
ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้และ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้แก่ผู้เรียนให้มีความสามารถในการดำรงอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ทักษะการจัดการองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้  
การประยุกต์ใช้ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตนนำมาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมต่อ
ผู้เรียน การจัดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนโดยผู้เรียนมีการค้นคว้าเนื้อหาสาระด้วยตนเองเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น นำเสนอผลงานที่เหมาะสมตรงตามเป้าหมายการเรียน เป็นผู้ให้การสนบัสนุน 
แนะนำ ชี้แนะ เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องแก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูพระสอนศีลธรรมต้องเรียนรู้
ไปพร้อมกับศิษย์ ด้วยวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ที่เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ทั้ง
จินตนาการ  การฝึกปฏิบัติจริง  จากผู้เรียน และผู้สอน    

 

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยกำหนดรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้การ
วิจัยแบ่ง 2  ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)   ประชากรที่ใช้ พระสอน
ศีลธรรมจังหวัดนครปฐม ทั้ง 2 สังกัด จำนวน 408 รูป  กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 196 รูป หาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรของ Krejcie & Morgan ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร กำหนดใหส้ัดส่วน
ของประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% ความเชื่อมั่น 95%  เครื่องมือการ
วิจัย  สร้างเครื่องมือแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) โดยใช้แนวคิด/ทฤษฎีทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21   การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน   วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 
เป็นองค์ประกอบของแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรมจังหวัด
นครปฐม  จำแนกเป็น 5 ด้าน จำนวน 15 ข้อ ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน (2 ข้อ)  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  (5 ข้อ) ทักษะด้านความ
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เข้าใจความต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ ( Idea) (2 ข้อ) ทักษะการจัดการองค์ความรู้และการ
ประยุกต์ใช้ (3 ข้อ) และ ทักษะด้านชีวิต และการงาน (3 ข้อ)  ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
นำเสนอร่างเครื ่องมือการวิจัยนำเสนอผู้เชี ่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและทบทวน ปรับปรุงแก้ไขโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ฉบับสมบูรณ์หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามโดยพระสอนศีลธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนนำแบบฟอร์มไปใช้วิจัย กับพระสอนศีลธรรม
จังหวัดนครปฐม    
 ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของ
พระสอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In 
depth Interview)  และผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  คือ ครู
หรืออาจารย์ผู้สอนศีลธรรมในโรงเรียนและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ผู้วิจัยกำหนดผู้ให้ข้อมลูสำคัญ
โดยใช้วิธีกำหนดแบบเจาะจง จำนวน  2 กลุ่ม  จำนวน 6 รูป/คน กลุ่มที่ 1  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดย พระ
สอนศีลธรรม จำนวน 4 รูป กลุ่มที่ 2  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดย ครูหรืออาจารย์ผู้สอนศีลธรรม จำนวน 2 รูป/
คน  
  ออกแบบโครงสร้างของข้อคำถามที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
มีหัวข้อช้ีนำ (Guided Interview) เป็นเพียงการกำหนดแนวข้อคำถามมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง เปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในกระบวนการแนวทางการพัฒนาการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของ
พระสอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐม กับกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มนั้นประกอบด้วย ข้อคำถามจำนวน 3 ตอน 
ได้แก่  ตอนที่ 1 ความหมายของแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอน
ศีลธรรมจังหวัดนครปฐม  ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์   ตอนที่ 3 เนื้อหาข้อคำถามสำคัญ 
ประกอบด้วย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรมจังหวัด
นครปฐม ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรียนการสอน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ 
(Idea)  ทักษะด้านการจัดการองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ ทักษะด้านชีวิตและการงาน  ปัญหา 
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ   
 

ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยจากศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของพระสอนศีลธรรม 
จังหวัดนครปฐมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.74 เมื่อจำแนกรายละเอียดในแต่ข้อพบว่าประเด็นที่มี
ความคิดเห็นสูงสุด คือ มีการนำเสนอเนื้อหาการสอนรปูแบบใหม่ เพื่อให้เกิดพัฒนาการแก่ผู้เรียนด้วยการ
คิดค้นด้วยตนเองหรือปรับปรุงพัฒนาการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.76  



- 1537 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

รองลงมา คือ มีการบูรณาการ การประยุกต์ใช้ และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการสอนให้
ผู้เรียน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.72   ด้านทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย3.52  เมื่อจำแนกรายละเอียดในแต่ข้อข้อที่มี
ประเด็นความคิดเห็นสูงสุดพบว่า รู้วิธีการค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ หรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดย
การคัดสรรเนื้อหาของข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เรียน อยู่ในระดับมากมีค่า 3.72  รองลงมา คือ 
สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศด้วยปฏิภาณไหวพริบอย่างชาญฉลาด ไม่ส่งผลกระทบความเสียหายแก่
ตนเอง ผู้อื่น และสถาบัน  อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.70  อยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเหน็ตำ่สดุ 
คือ ข้อสามารถสร้างสื ่อการสอนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรม power point หรือ 
application อื ่นๆ เช่น Tik Tok , การสร้าง Clip VDO , การตัดต่อ VDO  อยุ ่ในระดับปานกลางมี
ค่าเฉลี่ย 3.24 ด้านทักษะความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ (Idea) ค่าเฉลี่ยโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อจำแนกรายละเอียดในแต่ข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับความคดิเห็นสงูสดุ 
คือ มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้แก่ผู้เรียนให้มีความสามารถในการดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรมอยุ่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.75  รองลงมา คือ มีการบูรณาการ การ
ประยุกต์ใช้ ตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์อื่นเข้ามาเชื่อมโยงในการประกอบการเรียนการ
สอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้และสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของไทย อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.72 ทักษะการจัดการองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.81  เมื่อจำแนกรายละเอียดในแต่ข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับความคิดเห็น
เฉลี่ยสูงสุด คือ การประยุกต์ใช้ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตนนำมาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ 
และเหมาะสมต่อผู้เรียน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.92   รองลงมา คือ การจัดองค์ความรู้ให้กบัผู้เรียน
โดยผู้เรียนมีการค้นคว้าเนื้อหาสาระด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น นำเสนอผลงานท่ี
เหมาะสมตรงตามเป้าหมายการเรียน เป็นผู้ให้การสนับสนุน แนะนำ ชี้แนะ เพื่อการนำมาประยกุต์ใช้ได้
ถูกต้อง อยู่ในระดับมากมีค่า 3.82 และระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ การจัดการสอนมีการออกแบบ
เนื้อหาของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร ได้เรียนรู้ในแง่มุมอื่นๆ ที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกปัจจุบันอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 3.69 ทักษะด้านชีวิตและการงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อ
จำแนกรายละเอียดในแต่ข้อ พบว่าข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ  มีปฏิภาณไหวพริบ สติปัญญา 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง ผู้เรียน และสถาบัน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.87  รองลงมาคือ มีการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการ
สอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นโดยมีการคิดทบทวน พัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.81 และระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ สามารถ
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ในการประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของอาชีพเพื่อให้ทันกับยุคสมัยอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย  3.71   
 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรม
จังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรียนการสอน จำนวน 
2 ข้อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 5 ข้อ ทักษะด้านความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ ( Idea) จำนวน 2 ข้อ ทักษะการจัดการองค์ความรู้และการ
ประยุกต์ใช้ จำนวน 3 ข้อ ทักษะด้านชีวิตและการงาน จำนวน 3 ข้อ รวม 15 ข้อ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยภาพรวมและรายด้าน  
พบว่าแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.72  เมื่อจำแนกรายด้าน แล้วพบว่าแนวทางการพัฒนาทักษะการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีความ
คิดเห็นสูงสุดด้านทักษะการจัดการองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย  3.81  
รองลงมาด้านทักษะด้านชีวิต และการงานอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.80  ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย3.74 ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรมและกระบวนทัศน์(Idea) อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.73  และที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสดุ คือ 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.52     
 เมื่อเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรม
จังหวัดนครปฐม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิ
การศึกษาทางธรรม (แผนกธรรม) วุฒิการศึกษาทางธรรม (แผนกบาลี) แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และค่า (f-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) พบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติจะทำการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) โดยทดสอบภายใต้ค่านัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 รายละเอียด ตามสมมติฐานที่ 1 -6  สมมติฐานที่ 1 พระสอนศีลธรรมมีสถานภาพที่ต่างกัน  
มีความคิดเห็นความต้องการต่อแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที ่ 21 แตกต่างกัน   
สมมติฐานที่ 2 พระสอนศีลธรรมมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นความต้องการต่อแนวทางการพัฒนาทักษะ
การสอนในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน    สมมติฐานที่ 3 พระสอนศีลธรรมมีพรรษาต่างกัน มีความคิดเหน็
ความต้องการต่อแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21  แตกต่างกัน สมมติฐานที่ 4 พระ
สอนศีลธรรมมีวุฒิการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดความต้องการเห็นต่อแนวทางการพัฒนาทักษะ
การสอนในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน  สมมติฐานที่ 5 พระสอนศีลธรรมมีวุฒิการศึกษาทางธรรม (แผนก
ธรรม) ต่างกัน มีความคิดเห็นความต้องการต่อแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 



- 1539 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

แตกต่างกัน  สมมติฐานที่ 6 พระสอนศีลธรรมมีวุฒิการศึกษาทางธรรม (แผนกบาลี) ต่างกัน มีความ
คดิเห็นต่อแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน 
 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21ของพระ
สอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐม    ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรียนการสอน อันดับที่ 1 
ควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นสื่อในการสอนให้เพียงพอของครูพระสอนศีลธรรม จำนวน 32 รูป 
อันดับที่ 2 ควรจัดอบรมให้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรียน
การสอนของครูพระสอนศีลธรรมเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน จำนวน 
24 รูป อันดับที่ 3 ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณให้กับครพูระสอนศีลธรรมเพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
สำหรับอุปกรณ์ที่เป็นสื่อการสอนใหม่ๆ   จำนวน 10 รูป  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร อันดับที่ 1 ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของครูพระสอนศีลธรรม ที่เป็นรูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาทักษะการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียน 57 รูป อันดับที่ 2 ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดงบประมาณสนับสนุนสำหรับสื่อ
วัสดุอุปกรณ์การสอนให้กับครูพระสอนศีลธรรม จำนวน 18 รูป อันดับที ่ 3 ควรจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นสื่อในการสอนไม่เพียงพอของครูพระสอนศีลธรรม จำนวน 15 รูป    ทักษะด้าน
ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์  (Idea)   อันดับที่ 1 ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์  (Idea) เพื่อนำมาพัฒนาทักษะการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียน จำนวน 48 รูป อันดับที่ 2 ส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรจัดงบประมาณสนับสนุนจาก
สำหรับการสอนให้ครูพระสอนศีลธรรม  จำนวน 11 รูป อันดับที่ 3 ควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้
เป็นสื่อในการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการของครูพระสอนศีลธรรม จำนวน 11   ทักษะด้านชีวิต 
และการงาน ควรจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสสำหรับการการเดินทางไปสอนสำหรับครูพระสอน
ศีลธรรม จำนวน 71 รูป รองลงมา คือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำรง
ชีพอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนครูพระสอนศีลธรรมในการเผยแผ่ให้ความรู้แก่ผู้เรียน จำนวน 6 รูป ความ
คิดเห็นของพระสอนศีลธรรมต่อข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะ
การสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐม  ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
ทักษะการจัดการองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้  ที่เป็นความรู้ใหม่เพื่อนำมาพัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนให้กับผู้เรียน และควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นสื่อในการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ     
 ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเรียนการสอน  ของครูที ่สอนส่วนใหญ่ใน
โรงเรียนจำเป็นอย่างมากเนื่องจากเด็กในปัจจุบันน้ีมีความคิดที่บางทีเราครูผู้สอนเองตามไม่ทันต้องมีการ
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสอน อยู่ตลอดเพื่อให้การเรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นบางวิธีการ 
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เช่น การสอนเลขคณิต สอนด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน สิ่งนี้คือสิ่งที่ครู
จำเป็นที่จะต้องมีทำอย่างไรให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ เด็กต้องการที่จะเรียนกับครูคนนี้ตลอดเป็นสิ่ง
ที ่ครูเองต้องเรียนรู ้และพัฒนาตัวเองอยู่ เป็นการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เพื ่อให้เด็กได้ฝึก คิด
วิเคราะห์ ลงมือทำ ประเมินผลที่ไดอ้อกมา แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา  ถ้าเด็กได้ฝึกคิดอย่างสร้างสรรคบ์อ่ยๆ  
มันก็จะได้นวัตกรรมขึ้นมาเอง  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พระสอน
ศีลธรรมต้องรู ้และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีมาใช้งานเนื่องจากเด็กในยุคปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่สื ่อทาง
เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญที่ทำให้พวกเขาเรียนรู้ และก็จะใช้ข้อมูลทาง Google เป็นส่วนมากเพื่อหา
ความรู้ และมีความจำเป็นที่พระสอนศีลธรรมจำเป็นจะต้องมีเทคนิคในการใช้สื่อการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยี จะทำให้การเรียนการสอนน่าในใจมากยิ่งขึ ้น ปัจจุบันทางโรงเรียนหลายๆ  แห่งก็จะใช้
เทคโนโลยีเป็นสื่อในการสอน เช่น Zoom ,Google meet หรือการใช้ Google room ซึ่งจำเป็นอย่าง
มากสำหรับผู้ที่จะมาเป็นครู ในพระสอนศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ  ปัจจุบันนี้ก็จำเป็นต้องใช้  ทักษะ
ด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ (Idea)   พระสอนศีลธรรมจำเป็นต้องมี
ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศอย่างภาษาอังกฤษมีความจำเป็นพระสอนศีลธรรม ต้องสามารถ
ปรับใช้ทักษะด้านความเข้าใจของวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมประเพณีบ้านเราต้องมีการสอน
ให้เด็กเข้าใจเรื่องของหน้าท่ีความรับผิดชอบของตัวเองก่อน เช่น ตื่นขึ้นมาต้องเก็บที่นอน ช่วยงานพ่อ-แม่ 
รับผิดชอบในส่วนงานท่ีเป็นของเราเสื้อผ้าของเราต้องซักเอง ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิต
ของเด็กในสมัยนี้มาก ทุกคนแทบจะมีมือถือหมด การเปรียบเทียบวัฒนธรรมของไทยกับต่างประเทศ 
จำเป็นจะต้องมีเทคนิคในการสอนทำอย่างไรที่จะทำให้พวกเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และรู้
หน้าที่ของตนเอง รู้อันไหนเป็นประโยชน์ หรือไม่เป็นประโยชน์ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเป็นสิ่งใหม่ที่
พระสอนศีลธรรมก็สามารถท่ีจะนำมาปรับใช้ได้กับวัฒนธรรมของเรา   ทักษะการจัดการองค์ความรู้และ
การประยุกต์ใช้ ไว้ว่าพระสอนศีลธรรมตอ้งรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการถ่ายทอดให้กับผูเ้รยีนมีวัตถุประสงค์ในการ
เรียนการสอนเป็นอย่างไร และผลลัพธ์ที่ผู้สอนต้องการให้เป็นเป็นเช่นไร ยกตัวอย่าง การอบรมศีล หรือ
การอบรมสมาธิเพื่อให้ผู้เรียนมีสติ หรือมีหิริโอตับปะ ต้องมีขั้นตอนในการถ่า ยทอด บทนำเข้าเรื ่อง 
เนื้อหาของเรื่อง บทสรุปของเนื้อหา โดยจะต้องมีความเข้าใจว่าบุคคลที่เราจะถ่ายทอดความรู้ให้นั้นมี
ศักยภาพในการรับข้อมูลที่เราสอนที่ไม่เท่ากันต้องมีเทคนิคในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นั้นไดอ้ย่างเข้าใจ   
เข้าถึง จิตใจของผู้เรียน  ทักษะด้านชีวิตและการงาน ครูพระสอนศีลธรรมต้องมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูพร้อมท่ีจะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน ต้องศึกษาหาความรู้ให้แก่ตัวเองพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ให้ทันกับโลกปัจจุบัน  เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน คือ ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย วัย ความรู้ของ
ผู้เรียน ต้องมีการวางแผนอาชีพงาน ของครูพระต้องทำอย่างไรถึงจะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ 
เข้าถึง เนื้อหาที่เราต้องการถ่ายทอด 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรมจังหวัด
นครปฐม โดยพบว่าระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐม
ภาพรวม และระดับรายด้านอยู่ในระดับมาก ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.7   โดยมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3.52 ได้แนวคิดจากปัจจุบันสถานการณ์ของโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสภาพแวดล้อม ความแป็นอยู่เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการแพร่ระบาด
ของโรค ทำให้การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการปรับปรุง พัฒนาอย่างก้าวกระโดดอีกทั้งเด็ก
ในยุคปัจจุบันและในอนาคตเทคโนโยลีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเด็กสามารถเรียนรู้
ได้จากสื่อเทคโนโลยี ทำให้พระสอนศีลธรรมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาทักษะ ปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนให้ทันศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองให้ทันกับสถานการณ์
ของโลกปัจจุบันสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองให้เข้ากับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำมาฝึกปฏิบัติจริง ฝึกพัฒนากระบวนทางความคิด การคิดวิเคราะห์ ในเนื้อหา
หรือกิจกรรมที่ได้เรียน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีถูกต้อง เหมาะสม 
และมีความสุข  สอดคล้องกับงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนี มั่งคั่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กัญภร เอ่ียมพญา ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของครูโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
โดยภาพรวมและรายด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.17 โดย
มีค่าเฉลี่ย ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยนสูงสุด 4.34 
รองลงมากคือทักษะชีวิต และการทำงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28  ทักษะความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09  ทักษะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร
เป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.99 (พจนีย์ มั่งคั่ง และคณะ, 2563) 
 สอดคล้องกับแนวคิด ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัด
ศึกษาและการเรียนรู้ควรมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนในฐานะพลเมืองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอย่างสมดุล 
มีทักษะจำเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างมีความสุข มีภาวะผู้นำการเรี ยนรู ้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย การ
เรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิต
สาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติ มุ ่งสร้างการทำงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งนี้ หลักสูตรและ
วิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
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ต่อเนื่อง มิใช่การจดจำเนื้อหาวิชา เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและลง
มือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้องสามารถสร้างและ
ออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย การ
เชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนและสังคมโดยรวม จัดการเรียนรู้ผ่านบริบทความเป็น
จริง และการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (สุวิธิดา 
จรุงเกียรติกุล,  2564) 
 และสอดคล้องกับแนวคิดวิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษท่ี 21 วิจารณ์ พานิช การศึกษาที่ดี
สำหรับคนยุคใหม่นั้น ไม่เหมือนกับการศึกษาเมื่อสิบปีหรือยี่สิบปีที่แล้วการศึกษาที่มีคุณภาพจะต้อง
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของศิษย์ไปอย่างสิ้นเชิง และบทบาทของครูอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 
ครูที่รักศิษย์ เอาใจใส่ศิษย์ แต่ยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ จะไม่ใช่ครูที่ทำประโยชน์แก่ศิษย์อย่างแท้จริง 
กล่าวคือ ครูมีใจให้แก่ศิษย์ยังไม่พอ ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเน้นจากการ สอน ไปเป็นเน้น
ที่การเรียน (ทั้งของศิษย์ และของตนเอง) ต้องเรียนรู้และ ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนจัดให้แก่ศิษย์
ด้วย ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยน บทบาทของตนเองจาก “ครูสอน” (teacher) ไปเป็น “ครูฝึก” (coach) 
หรือ “ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้” ( learning facilitator) และต้อง เรียนรู้ทักษะในการทำ
หน้าที ่นี ้ โดยรวมตัวกันเป็นกลุ ่มเพื ่อเรียนรู้ ร ่วมกัน อย่างเป็นระบบและต่อเนื ่องที ่เร ียกว่า PLC 
(Professional Learning Community) ซึ่งเรียกในภาคไทยว่า ชร.คศ. (ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์) ครู
เพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียน วิชาเพื่อได้ความรู้ ให้เลยไปสู่การพัฒนา
ทักษะที่สำคัญต่อชีวิตในยุคสมัยใหม่การเรียนรูยุ้คใหม่ตอ้งเรียนให้เกิดทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษ 
ที่ 21 หน้าที่ของครูเพื่อศิษย์จึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรือสั่งสอน ไปทำหน้าที่จุดประกายความ
สนใจใฝ่รู้ (inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียน จากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) และศิษย์งอก
งามทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2554) 
 ปัญหาของการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐม
จากการวิจัยพบว่า ปัญหายังขาดงบประมาณการสนับสนุนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เรียนทั้งอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อในการสอน ความสามารถในการใช้ทักษะเทคโนโลยี ซึ่งตรงกับแนวคิดข้อจำกัดของ
การจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ในการนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้
ในบริบทของประเทศไทย นั้น สอดคล้องกับผลการวิจัย  แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านสำหรับวิชาพลศึกษา ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ และคณะ ที่ได้สรุปผลของ ข้อจำกัดของการจัดการ
เรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (รุ่งนภา นุตราวงศ์, 2557; สุพัตรา อุตมัง, 2558) ดังต่อไปนี้ 1) ความพร้อม
ของสถานศึกษาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารหรือชนบทที่ขาดงบประมาณในการ พัฒนาเทคโนโลยี ทำให้ครู
อาจไม่สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีได้  2) ความพร้อมของนักเรียน การที่นักเรียนต้อง
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองที่บ้านนั้น การมีวินัยและวุฒิภาวะที่เพียงพอเป็นเรื่องสำคัญที่ต้อง
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คำนึงถึง นอกจากนี้ยังต้องคำนึงฐานะทาง เศรษฐกิจของนักเรียนด้วยว่าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เช่น บ้าน มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ เป็นต้น 3) 
ความพร้อมของครูทางด้านเทคโนโลยีพอท่ีจะสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ครูบาง
คนอาจมีความชำนาญแต่ไม่ให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ด้านนี้ 4) สื่อวิดีทัศน์อาจ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการสอนบางเรื่องแต่อาจจะไม่ได้ผล สำหรับการสอนบางเรื่อง ความรู้
บางอย่างนักเรียนต้องค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง บางเรื่อง ครูต้องสอนโดยตรง ดังนั้นวิดีทัศน์จึงไม่ใช่
สูตรสำเร็จสำหรับการสอนทุกเรื่อง ครูผู้สอนจะต้อง พิจารณาในสิ่งเหล่านี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งผลต่อ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ 
และคณะ, 2561) 
 แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดนครปฐม  มี
ความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อที่จะนำทักษะที่ได้จากการอบรม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันอื่นๆ หรือการศึกษาดูงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับความรู้ความสามารถ
ของตน ด้วยการปรับปรุง ปรับใช้ พัฒนารูปแบบสอนในรูปแบบใหม่ๆ หรือแนวคิดที่แปลกใหม่ให้
สอดคล้องกับเนื้อหา คุณวุฒิ วัยวุฒิ สติปัญญา ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิด การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ระพีพัฒน์ หาญโสภา,พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจและ
คณะ (2563:ออนไลน์)  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ ได้สรุปสังเคราะห์เป็นองค์
ความรู้เชิงเนื้อหา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 19 ทักษะ ได้แก่ 1)  ทักษะการสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศ และรู้เทา่
ทันสื่อ   2)  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  3) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  4) ทักษะ
ความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ  5) ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์6) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การเขียน และการพิมพ์  8) การอ่านและการฟัง  9) การ
คำนวณ  10) การตั้งคำถาม  11) การเรียนรู ้เป็นกิจกรรมทางสังคม  12)  ทักษะความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  13)  ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต  14) การจัดการองค์ความรู้และ
การประยุกต์ใช้  15) ความสามารถในการใช้เหตุผล   16) ทักษะการเรียนรู้ที่แท้จริง   17)  การเรียนรู้
เชิงกระบวนทัศน์  18) ทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  19) คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการจัดการเรียนรู้
สำหรับครูในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษาทำความเข้าใจเชิงลึกด้านเนื้อหากรอบแนวคิดและทฤษฎี 
ที่เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  อันจะส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้ที่เหมาะสม
เชื่อมโยงหลายมิติปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย นำไปสู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการประเมินผลที่ครอบคลุมหลักสูตรเนื้อหาวิชาใน
ลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ ความสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนที่แตกต่าง โดยเน้นท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วม รวม
ไปถึงการ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
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ต่อไปปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์การเปลี่ยนแปลงของโลกก้าวผ่านจากศตวรรษท่ี 20 เข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทำให้
โลกเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดนการศึกษาเป็นเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(UNESCO,2011cited in Office of education council, 2014) ความ เ จ ริ ญก ้ า วหน ้ าท า งด ้ าน
เทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต้องมีการพัฒนาด้าน
การศึกษา และเป็นไปตามผลการวิจัยของ (ระพีพัฒน์ หาญโสภา,พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจและคณะ, 
2563)  
 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศลีธรรม
จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย รายละเอียดดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

 
ทักษะ องค์ความรู้  

ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

พัฒนา สร้างมุมมองที่แปลกใหม่ที่ไม่จำกัด ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง 
รูปแบบการสอนแบบเดิม เพื่อให้ผู ้เรียนได้เกิดการเรียนรู ้พัฒนา
ตนเองลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ มีการคิดวิเคราะห์สิ่งใหม่ๆ 

ท ักษะด ้ านคอมพ ิว เตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนอย่างหลากหลายทั้ง
ทางด้าน ความต่างทางวัฒนธรรม การคิดสร้างสรรค์ จึงต้องมีเทคนิค
ในการสร้างสรรค์ส ื ่อสารสนเทศ และสื ่อออกไปเพื ่อสร้างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหาแหล่งข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  
สร้างข้อมูลและใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ทักษะด้านความเข้าใจความ
ต่างวัฒนธรรมและกระบวน
ทัศน์  (Idea) 

ภาษาต่างประเทศ เป็นตัวเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีของชาติพนัธ์
อื่นๆ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ต้องมีการปลูกฝังให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจหน้าที่ของตนเองอย่างการเป็นลูกในวัฒนธรรมของไทยมี
หน้าท่ีอย่างไร โดยเช่ือมโยงวัฒนธรรมอื่นๆ เข้ามาสอน 

ทักษะการจัดการองค์ความรู้
และการประยุกต์ใช้ 

เป็นเทคนิคการสอน การสอนที่ผู้สอนต้องใช้ทักษะการจัดการองค์
ความรู้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เหมาะสมกับคุณวุฒิ วัยวุฒิ และ
สติปัญญาของผู้เรียน   

ทักษะด้านชีวิต และการงาน สำรวจ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้วยการหาความรู้เพิ่มเติม นำไปปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประโยชน์  
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ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจได้นำไปวิจัยในครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้    
 1) ควรศึกษาเรื่อง การสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น เข้าใจและปฏิบัติเห็นจริงด้วยตนเอง  เนื่องจากว่า
จากการแจกแบบสอบถามพบว่าพระสอนศีลธรรมมีการปฏิบัติในระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
 2) ควรศึกษาเรื ่อง แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาทักษะการสอนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครูพระสอนศีลธรรม    
 3) ควรศึกษา เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูพระสอนศีลธรรม    
จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของพระสอนศีลธรรมจังหวัด
นครปฐม”  
 ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจได้นำไปวิจัยในประเด็นดังต่อไปนี้   
 1) ควรศึกษาเรื่อง “การสนับสนุนให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น เข้าใจและปฏิบัติเห็นจริงด้วย
ตนเอง” เนื่องจากว่าจากการแจกแบบสอบถามพบว่าพระสอนศีลธรรมมีการปฏิบัติในระดับค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด   
 2) ควรศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาทักษะการสอนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครูพระสอนศีลธรรม”    
 3) ควรศึกษา เรื ่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูพระสอน
ศีลธรรม” 
 

เอกสารอ้างอิง 
พจนีย์ มั่งคั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา. (2563) “แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
 ศตวรรษที่ 21, ของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สังกัดสำนักเขตพื ้นที่
 การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”. วารสารมนุษย์สังคมปริทัศน์ (มสป.). ปีที่ 22 
 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน)  : 116. 
สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล,  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (The Twenty-First Century Skills), 
 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีว ิต คณะครุศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ออนไลน์ :แหล่งที่มา https://swis.acu.ac.th ( 5 สิงหาคม 2564).   
วิจารณ์ พานิช, (2554). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21, พิมพ์ครั้งที่ 1, สถานที่พิมพฝ์่าย

โรงพิมพ์ บริษัท ตถาตา พับลิเคช่ัน จำกัด. 



- 1546 -  

 

สงวนสิทธิ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 (MCU.RK.2022) 
จัดโดย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ และคณะ, (2561). “แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับวิชา
 พลศีกษา”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 6  ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน): 
79. 

ระพีพัฒน์ หาญโสภา,พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ และคณะ. (2563). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : 
ทฤษฎีสู ่การปฏิบัติ,วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที ่ 20 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน:  
 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. 

 














